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Caros Leitores: 

“A falta de amor”

“A falta de água produz sede;
A falta de alimentos produz fome;
A falta de amor produz violência”.
                                      Neimar de Barros

  

Se a falta de alimento produz sofrimento… que dizer da falta de água! É im-
possível a vida sem água e sem alimento. Eles nutrem a vida e revigoram as 
forças como combustível imprescindível! A sua ausência produz uma sede 
arrebatadora… que não se pode adiar, produz uma fome silenciosa… que 
tantos aprenderam a enganar!
E o que dizer da falta de amor? Produz um sofrimento menor a quem dele 
está privado? É que, quando falta o amor, despoletam mil formas de violên-
cia, quer ativa, manifestada em diferentes tipos de agressões, quer passiva, 
na forma de negligência programada!
Na verdade, quando não há amor tudo pesa, tudo incomoda, tudo é descul-
pa, tudo é insuportável e intolerante… produzindo violência… nas palavras 
que ferem, nos olhares que fulminam, nos gestos que magoam, na ausência 
de carinho que bloqueia sorrisos e felicidade…
Que vantagem estarmos hidratados pela água, sustentados pelo alimento 
saudável… mas apagados no esquecimento pela falta de amor, com as suas 
dolorosas consequências!?
Quando existe amor, quando fazemos as coisas por amor, inventamos mil 
formas para amar e para cuidar! Descobrimos, sobretudo, que nos alimenta-
mos de outras fórmulas eficazes, que não apenas água e comida!
Quem ama cuida! Para quem ama de verdade, a maior violência é não estar 
sempre ao lado do amado… para o cuidar bem, para lhe falar, para lhe sorrir, 
para lhe segurar na mão, para estar apenas ali, no prazer da sua companhia!
Os cuidadores de pessoas… são amantes por natureza… nas palavras, nos 
olhares, nos abraços, como alimentos que farão a diferença na vida dos que 
lhes foram confiados! Com um amor assim, não faltará água e alimento, nem 
existirá qualquer ameaça de violência!

O Diretor:
Sérgio Pinto

Editorial
se

SetembroAtividades na AgroSemana - 03 de Setembro

No dia 3 de Setembro por volta das 15h fomos ao Espaço Agros onde decorria a 3ª Agrosemana. Passamos uma tarde muito divertida e saudável em con-
tato com a natureza. Um colaborador da empresa Agros ofereceu-nos uma visita guiada e explicou-nos toda a exposição. Eu e os meus colegas tivemos a 
possibilidade de observar vários animais de diferentes raças e também todas as maquinarias necessárias para poder equipar uma excelente exploração 
agrícola. No fim, ofereceram-nos um delicioso lanche convívio. 

Realizado por Alexandre Pereira com a colaboração Filipe Seixas

Fátima Hora feliz ao lado de um lama CARPD e Lar de Idosos juntos na visitaUm lanche deliciosos que agradou a todos

O Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, Engenheiro Arlindo Azevedo Maia, celebrou 85 anos, rodeado de utentes e cola-
boradores do CARPD. À sua chegada todos aplaudiram e cantaram os “Parabéns a você”, desejando um feliz aniversário e que o futuro lhe permita os 
maiores sucessos. No fim, oferecemos uma bonita lembrança e distribuimos por todos uma deliciosa fatia de bolo de aniversário confecionado no CAO.

Realizado por Francisca Morais com a colaboração de Cristina Pereira

Portugal Rural - 08 a 11 de Setembro

No dia 11 de Setembro fomos visitar a “Portugal Rural – Feira de Atividades Agrícolas de Vila do Conde”, nos Jardins da Av. Júlio Graça, onde se realiza 
anualmente a Feira Nacional de Artesanato. Tivemos a oportunidade de ver muitos animais diferentes: vacas, vitelos, cavalos, galinhas e porcos pretos. 
No recinto havia, também, um restaurante e várias barraquinhas com “produtos da terra”: presunto, chouriço, alheiras, queijos, produtos hortícolas e 
doçarias tradicionais. Gostámos muito desta saída e foi possível notar-se o entusiasmo no rosto de todos.

Realizado por Orlindo Sousa com a colaboração de Vera Ferreira

Aniversário do Sr.º Provedor - 09 de Setembro

Sr.º Provedor e a boa disposição habitual

Desfolhada em Rio Mau - 09 de Setembro

Ilídia Araújo divertidíssimaLaura Lopes tirou o boné para a foto!!! Muito linda!!Rosa Aleixo e Laura Lopes concentradas a desfolhar

Um discurso sentido com palavras de conforto Quando todos ajudam nada custa!!
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Acampamento no Parque Aventura de Azurara - 22 a 24 de Setembro   

Depois de decidir o destino do acampamento e de reunir todo o material necessário fomos, mais uma vez, de mochila às costas para o Azurara Parque 
Aventura. Acampamento que privilegia a atividade física, a alimentação saudável e o respeito pelo meio ambiente. Este ano foi possível experimentar 
uma atividade nova, o Touro Mecânico. Experiência inesquecível e adorada por todos. É com grande expectativa que esperamos todos os anos pelo 
acampamento, para passarmos uns dias ao ar livre em convívio com a natureza. 

Realizado por Ilídia Araújo com a colaboração de Cristina Pereira

Passeio Geral a Fátima - 10 de Setembro   

No dia 10 de setembro foi organizado um passeio a Fátima. Foram convidados alguns utentes que logo manifestaram a sua vontade em participar nesta 
atividade. No dia, após um bom pequeno-almoço seguimos para o nosso destino. A viagem foi tranquila e bem passada. Quando chegámos a Fátima al-
moçámos e fomos para o recinto do Santuário. A nossa primeira paragem foi na Capelinha das Aparições onde tivemos a oportunidade de ouvir rezar o 
terço. Sentiu-se a emoção de todos aqueles que lá estavam, assim como a envolvência e a magia deste local tão especial. De seguida, fomos visitar o Novo 
Edifício que apesar da sua simplicidade é extremamente bonito. Todos gostaram muito deste passeio e emocionados colocaram uma vela no tocheiro e 
na pira do recinto do Santuário, rezando pelos seus familiares e amigos. No fim, fizemos um lanche muito agradável e regressamos para casa muito bem-
-dispostos e felizes.

Realizado por José Lamas com a colaboração de Elisa Miranda

Todos puderam visitar a Basílica da Santíssima Trindade Os momentos de convívio também fazem parte A oração foi o motivo da visita tão aguardada

No mês de setembro realizaram-se as vindimas. Alguns utentes do CARPD foram a casa da colaboradora Elisabete Fonseca vindimar. Foi com todo o prazer 
e empenho que fomos para o lindo campo cheio de videiras com uvas madurinhas. Nesta atividade participaram: Ilidia A., Salete O., Pedro M., Miguel A. 
e Nuno A. Foi um dia divertido e muito saudável.

Realizado por João Paulo Silva e Salete Oliveira

Vindimas em Rio Mau - 25 de Setembro

Todos a aquecer para as atividades excelentes!!! À sombra e não é da Bananeira!!! Preparadíssimos para a canoagem Os amigos todos reunidos Vamos lá aquecer!!! Mais um bocadinho até ao chão ;)

Humm no fim do dia, era só fome!!Uma caminhada para fazer exercício Elisa Ferreira em possição para acertar no alvo

Ilídia Araújo e Maria da Saúde, duas corajosas Grande “encanomamento”

Passeio em charrete e cavalo - 09 de Setembro

No dia 9 de setembro realizou-se uma festa no CARPD, onde utentes e colaboradores se divertiram a passe-
ar de charrete e a apreciar os lindos cavalos que o professor Miguel teve a amabilidade de trazer para nos 
alegrar o dia. Eu e os meus colegas demos umas voltinhas de charrete, puxada por dois magníficos cavalos. 
Alguns ainda tiveram a possibilidade de andar num magnífico cavalo branco. Claro que estes passeios fize-
ram a alegria de todos, foi uma tarde muito bem passada. Só podemos esperar que se repita novamente.

Realizado por Luís Simas

Victor Pimenta com uma grande postura Sérgio a segurar na Arminda, não vá escorregarAntónio Moura e José Vale no passeio de charrete ;)

Acampamento no Parque Aventura de Azurara - 22 a 24 de Setembro   

Futebol ao mais alto nível de competição, com uma equipa profissional Aqueles olhos Sr. Touro!!! Albertino Novo no seu melhor!!
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Dia Mundial do Idoso - 01 de Outubro 

Os anos passam, o tempo esmorece e as pessoas envelhecem debaixo do nosso olhar, sentindo que estão cada 
vez mais próximos do fim. Em forma de homenagem e para que este dia seja sempre lembrado, decidimos 
brindar os nossos utentes do SAD com uma linda e significativa mensagem:

“Não ame pela beleza,
Pois um dia ela acaba;

Não ame por admiração,
Pois um dia você se dececiona:

Não ame por dinheiro,
Porque um dia ele também acaba…

Ame apenas…
Pois o temo nunca pode acabar com um amor sem explicação.”

                                                                        Madre Tereza de Calcutá
Luís Simas, com a colaboração de Maguy Baptista

Outubro

Dia Mundial da Música - 01 de Outubro

Este dia, dedicado à música, foi instituído em 1975 pelo Conselho Internacional da Música, organização 
não-governamental apoiada pela UNESCO, tendo sido uma iniciativa do Violinista Yehudi Menuhin. O 
Dia Internacional da Música foi criado com o objetivo de levar a música a toda a sociedade, promovendo 
os valores de paz e amizade. Por esse motivo, a nível nacional ocorreram várias iniciativas, como con-
certos, estreias, lançamentos de CDs, entre outros. Como sabemos a música é universal e deve merecer 
a atenção de todos. A música pode fluir através de orquestras, bandas, conjuntos de folclore e muitos 
outros. Como sempre, a Rádio Touguilândia também participou nesta celebração passando músicas que 
foram êxitos em várias gerações e onde todos participaram com muita alegria e animação.

Realizado por Jorge Pereira e João Paulo Silva

Início das atividades desportivas - 02 de Outubro

Auditoria Interna - 30 de Setembro

O Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência (CARPD), em Touguinha, tem implementado um Sistema de Gestão da Qualidade, certifi-
cado pelo referencial Equass Assurance, desde 2013. Em 2015 o Certificado foi renovado e ao longo do ano são realizadas algumas auditorias internas. No 
passado dia 30 de Setembro o CARPD teve uma auditoria interna dinamizada pela Dr.ª Odete Cunha, auditora e T.S. de Segurança e Higiene no Trabalho. 
Esta auditoria teve como objetivo a verificação do estado de conformidade dos processos chave, de sistema de Gestão da Qualidade, assim como a me-
lhoria contínua presente nos mesmos. Segundo o relatório da auditoria, a mesma foi muito positiva, sendo evidente uma melhoria contínua nos serviços 
prestados aos utentes, bem como a relação com a comunidade.

Realizado por Irene Vieira com a colaboração de Patrícia Ferreira

Ténis de Mesa em Vila Real - 26 de Setembro

No dia 26 de Setembro de 2015, a ANDDI – Portugal levou a efeito, o “Campeonato de Portugal de Ténis de Mesa”, tendo-se simultaneamente re-
alizado o “Torneio Nacional Adaptado e Síndrome de Down” e o “Torneio de Abertura / “Memorial Professor João Pardal” no Pavilhão Municipal de Vila Real. 
Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, APPACDM – Viseu, CAID – Santo Tirso, Clube de Gaia, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal.
Os atletas que representaram a SCMVC foram: Manuel Carvalho, Jorge Ferreira, Nuno Amorim, Salete Oliveira, Ilidia Araújo, Joaquim Pereira, Jorge Pereira e Sérgio Areias. 
Os nossos atletas que obtiveram as melhores prestações foram: Joaquim Pereira (3º lugar), Sérgio Areias (2ºlugar), Ilidia Araújo (1º lugar) e Salete Oliveira (2ºlugar). 
De salientar, a evolução da atleta Ilidia Araújo que tem demonstrado que com muito esforço e dedicação se podem alcançar resultados muito satisfatórios e positivos.
Parabéns a todos..  

Pedro Silva

Antes do jogo... para mais tarde recordar! Manuel Carvalho empenhado como sempre As vencedoras, Salete Oliveira e Ilídia Araújo

Ténis em Estarreja  -  30 de Setembro

No dia 30 de Setembro de 2015, a ANDDI – Portugal levou a efeito, com o apoio do associado CERCIESTA, o “Torneio de Técnicas Individuais de Ténis”, 
nos Courts de Ténis do Complexo de Desporto e Lazer de Estarreja. 
Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC CERCIESTA e Clube de Gaia. Os atletas que nos representaram foram: Manuel Carvalho, Jorge Fer-
reira, Pedro Magalhães, Orlindo Sousa, Rui Sousa, Jorge Pereira, Joaquim Pereira e Sérgio Areias. Os nossos atletas vivenciaram uma experiencia única, 
com a colaboração preciosa de dois monitores que de uma forma pedagógica e explícita explicaram os elementos técnicos e básicos da modalidade. 
De salientar, o empenho, dedicação e motivação por parte de todos os atletas que estiveram sempre dispostos, disponíveis e recetivos para assimilarem 
os conteúdos e tarefas propostas.  

Pedro Silva

Orlindo Sousa a mostrar a sua raquete Manuel Carvalho com rigor no aquecimento Duas equipas, um aquecimento!!!

Agora é que vai ser, toca a jogar Os participantes reunidos e a foto para recordar Os nossos atletas sempre divertidos

As atividades desportivas são, sem dúvida, uma mais-valia para os nossos utentes do centro. Através destas tormamos possivel atingir objetivos grati-
ficantes que promovem sentimentos de autovalorização e autoestima. Além da estimulação das competencias motoras, a prática desportiva promove 
nos atletas comportamentos assertivos que permitem melhorar a interação social. Por outro, pela presença de estratégias e planeamento dos jogos, 
estimulam-se também as competências cognitivas. 

Cristina Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

8º Meeting “Cidade de Fafe”, atletismo e Encontro Regional de Jogos Adaptados do Norte, em Fafe - 02 de Outubro

No dia 2 de outubro, a ANDDI – Portugal levou a efeito, com o apoio do associado CERCIFAF, o 8º Meeting “Cidade de Fafe” e simultane-
amente realizou-se o “Encontro Regional de Jogos Adaptados do Norte”, na pista sintética de CERCIFAF. Os clubes/instituições participan-
tes foram: SCMVC, AICIA – Arouca, APPACDM – Vila Nova de Gaia, CAID – Santo Tirso, Clube de Gaia, Fundação AJ Gomes Cunha e ANDDI. 
Os atletas que representaram o SCMVC foram: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Orlindo S., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A. e Rui S. A nossa instituição 
destacou-se na prova de estafeta (4x200 metros) tendo obtido a primeira posição no pódio, graças às magníficas prestações dos atletas: Joaquim, 
Jorge, Manuel e Sérgio. De salientar, que os nossos atletas, mesmo não praticando regularmente as técnicas de lançamento do peso e do dar-
do, foram capazes de obter prestações e resultados satisfatórios. Realizaram-se também atividades paralelas e predominantemente lúdicas, sen-
do elas: lançamento do foguetão, tração à corda e corrida de sacos, os nossos participaram em todas elas, de uma forma divertida e animada.

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

Olhem para nós!! Somos os maiores Uma taça merecida
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No dia 10 de Outubro, a ANDDI – Portugal levou a efeito, a “21º Taça de Portugal de Ténis de Mesa 2015 / Torneio das Vindimas”, no Pavilhão Gimnodes-
portivo Municipal de São João da Pesqueira. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, APPACDM – Viseu, CAID –Sto Tirso, Clube de Gaia, F.C.P. 
e S.C.P. Os atletas que representaram a SCMVC foram: Jorge F., Orlindo S., André O., Francisco L., Rui S., Sérgio A., Jorge P. e Joaquim P. Os nossos atletas 
Joaquim P. e Sérgio A. arrecadaram um honroso 3º lugar por equipas, facto inédito para a nossa instituição. De salientar, as “estreias” dos atletas Orlindo 
S., André O. e Francisco L., que com esforço e dedicação podem vir a atingir um patamar competitivo e qualitativo superior. O atleta Orlindo S. teceu o 
seguinte comentário no início da competição: “Estou nervoso, mas vou tentar fazer e dar o melhor de mim!”. Estas palavras demonstram bem o sentido 
de responsabilidade, ao representar uma instituição com a dimensão da SCMVC. 

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

Implementação da República - 05 de Outubro

Portugal foi, desde a sua fundação, governado por reis. A essa forma de governo chamava-se monarquia. No entanto, nos finais do século XIX havia 
muitas pessoas que achavam que a monarquia não era a melhor forma de governar um país, uma vez que um rei reinava a vida toda. Já as repúblicas 
tinham dirigentes eleitos por períodos de tempo mais curtos e o controlo do poder parecia mais eficaz. Por isso, a Implantação da República Portuguesa 
foi o resultado de uma revolução organizada pelo Partido Republicano Português, iniciada no dia 2 e vitoriosa na madrugada do dia 5 de outubro de 
1910, destituindo a monarquia constitucional e implantando o regime republicano. Com esta mudança foram alterados alguns símbolos do país como o 
hino, a bandeira nacional (que passou de azul e branca para verde e vermelha) e o nome da moeda para escudo. O primeiro presidente foi Teófilo Braga, 
mas foi apenas presidente do Governo Provisório até às eleições, onde foi eleito como primeiro Presidente de Portugal Manuel de Arriaga.

Alexandre, com a colaboração da redação do TF

21ª Taça de Portugal, Torneio das Vindimas em Ténis de Mesa, em S. João da Pesqueira - 10 de Outubro

Atuação de Dança, em Valongo - 10 de Outubro

Participação na 6ª Feira Social de Vila do Conde - 09,10 e 11 de Outubro

A 6ª Feira Social realizou-se nos dias 9,10 e 11 de Outubro de 2015, no Pavilhão do Parque de Jogos de Vila do Conde, entre as 15h e as 19h. Estiveram 
presentes mais de 4 dezenas de instituições, desde Entidades Públicas, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Organizações Não Governa-
mentais e agentes locais. O objetivo desta Feira consiste na divulgação de projetos no âmbito da intervenção social, através de exposições e ateliês, não 
faltando animação para a comunidade. A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde não faltou, fazendo-se representar pelo CARPD e pelo CRPDJAM, 
com trabalhos realizados pelos utentes de ambos os centros. 

Irene Vieira, com a colaboração de Patrícia Ferreira

Comemorações do Dia do Animal - 05 de Outubro

Neste dia tivemos a visita da dos Programas especiais da GNR, que se fizeram acompanhar por dois lindos cavalos brancos, nos quais os utentes puderam 
fazer festinhas. Os militares da GNR foram muito amáveis e simpáticos, permanecendo sempre perto de nós. O mau tempo fez com que a visita fosse 
mais curta do que o desejado, mas prometeram voltar numa próxima oportunidade. Durante o dia fizemos trabalhos relacionados com os animais: pin-
turas, colagens e montagens. Em cada sala foram atribuídos animais para desenvolver trabalhos sobre eles. Na minha sala realizamos um trabalho sobre 
peixes e ovelhas. Foi um dia muito interessante e animado.

Emília Coelho, com a colaboração de Elisabete Fonseca

O Duarte deixou o cavalo em pouse para a foto

No passado dia 10 de Outubro, eu e os meus colegas do grupo “Dança Inclusiva” e do grupo “ArteViva” fomos a Valongo, terra do nosso colega José Lamas. 
A nossa atuação começou pelas 21h30 e correu mesmo bem, com o público a aplaudir muito e a demonstrar o quanto adorou a nossa participação. No 
final, fomos convidados a assistir a uma peça de teatro muito divertida. Chegámos bastante tarde ao centro, mas estávamos felizes e orgulhosos.

Nuno Amorim, com a participação da Andreia Alves

Material realizado pelo CARPD A variedade de oferta é imensa... é só escolher Cristina Pereira e Irene Vieira

Orlindo S. preparado para o jogo Também se fazem pausas para a foto ;)

Ora aqui vai um beijinho do Filipe!!

E um carinho do José

Toca a Zumbar E agora tudo a rodar E passinho à frente

Aula de Zumba - 03 de Outubro

Orlindo fez amizades com facilidade As medalhas tão aguardadas Os medalhados felizes ;)

Andreia Alves, José Lamas e a sua sobrinha

Os jogos são importantes para motivar o desempenho

José Lamas e a sua sobrinha
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Visita dos Jogadores do Rio Ave - 21 de Outubro

Passeio de  Moto, com o Motoclube de Vila do Conde - 24 de Outubro

O Motoclube de Vila do Conde esteve presente no CARPD no dia 24 de Outubro de 2015. A visita destes motards foi muito especial e todos os utentes 
interessados tiveram a possibilidade de andar de mota à volta do Centro, incluindo os que utilizam produtos de apoio, também tiveram a oportunidade 
de usufruir desta grande aventura. O Motoclube de Vila do Conde tem sido um grande parceiro na realização de várias atividades e concretização de 
muitos sonhos. É uma atividade na qual todos gostam de participar, pois sente-se muita adrenalina e liberdade ao andar de mota. Estamos ansiosos pela 
próxima visita com direito a passeio e muita diversão.

Ilídia Araújo, com a colaboração de Patrícia Ferreira

António Bontempo ansioso pela volta!! Torcato com o nervoso miudinho pela nova experiência Fátima Hora prontinha para a volta

A Rádio Touguilândia relatou a visita! Os jogadores foram estremamente simpáticos Grupo Arteviva mais uma vez a surpreender

O Dia das Bruxas ou Halloween (nome original da língua Inglesa) é uma festa comemorativa celebrada todos os anos no dia 31 de Outubro, véspera do dia 
de Todos os Santos. A história sobre esta data comemorativa tem mais de 2500 anos, surgiu entre o povo celta que acreditava que no 31 de Outubro (úl-
timo dia de Verão) os espíritos saíam dos cemitérios para tomar posse dos corpos vivos. Para assustar esses fantasmas os celtas colocavam nas suas casas 
objetos assustadores como por exemplo caveiras, ossos decorados e abóboras enfeitadas. Muito mais poderíamos falar sobre a história do Halloween! 
Mas o mais importante é falar do que aconteceu no CARPD, visto que esse dia foi passado de forma totalmente diferente dos outros dias. A começar pela 
decoração onde era possível ver morcegos, fantasmas e abóboras por todo o lado. Alguns colaboradores mascararam-se de bruxas e construíram um 
labirinto assustador no ginásio onde pregaram valentes sustos a todos os utentes e colaboradores que o percorreram. A Rádio “Touguilândia” também 
ajudou colocando músicas alusivas ao tema. Para acabar em beleza, não faltou um saboroso lanche festivo onde todos confraternizaram e falaram das 
brincadeiras praticadas.

Jorge Pereira António Bontempo felicíssimo com a visita Todos tiveram direito a autógrafos Outros, direito a fotos especiais!!!

Andrea a imitar o Titanic, só que ao contrário!!! Sérgio bem agarradinho António Jorge viveu seriamente a aventura

Celebração do Dias das Bruxas - 31 de Outubro

No passado dia 19 de Outubro, comemoramos o dia Mundial da Alimentação. No nosso centro com a Dr.ª Daniela (nutricionista) tivemos a fazer uma 
gincana com vários jogos sobre a alimentação e atividade física para ficarmos mais saudáveis. O objetivo da gincana era conseguir acertar nas provas e 
ganhar pontos para a nossa equipa “os feijões”. O jogo que mais gostámos foi o último, pois tivemos de experimentar alimentos com a venda nos olhos. 
Foi muito giro! As maiores surpresas foram com a minha colega Daniela a saltar à corda sem parar e o Nuno a terminar o desafio do gomo da laranja na 
colher, sem deixar cair. Verdadeiras peripécias! Apesar das nossas dificuldades foi bom conseguirmos ultrapassar todos os desafios e apreendermos a 
ser saudáveis. Também tivemos um guia de porções no prato para sabermos que quantidades de comida devemos comer. Para o ano queremos mais!

Francisca Morais e Álvaro Santos, com a colaboração de Daniela Vareiro

Dia Mundial do Pão/Alimentação: Atividades  - 19 de Outubro

Uma das equipas reunida!!! Grande gincana esta!! João Silva a treinar a coordenação e orientação, será que acertou???

Gisela pronta para o desafio A Fátima nasceu definitivamente para isto!!! Fernanda reticente... será um pouquinho de medo?

II Encontro de Palhaços no Teatro Municipal de Vila do Conde - 13 de Outubro

No dia 13 de Outubro, o CARPD foi convidado a assistir ao II Encontro de Palhaços no Teatro Municipal de Vila do Conde. Fomos presenteados com dois 
artistas que nos mostraram uma viagem de comboio diferente, entre malabarismos, acrobacias, brincadeiras e palhaçadas cresceu uma linda história 
de amizade entre os dois passageiros. Vários foram os momentos de grandes risadas entre todos, pois a passageira fazia muitas partidas ao colega de 
viagem, no entanto, no fim os protagonistas seguiram caminhos diferentes. Quanto a nós, ficámos, juntamente com outras instituições, na sala de teatro 
a apreciar um pequeno lanche que nos ofereceram. Foi simplesmente maravilhoso.

Emília Coelho, com a colaboração de Sónia Rocha
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Poema “As borboletas”

Veia artística

“Brancas
Azuis

Amarelas
E pretas
Brincam
Na luz

As belas
Borboletas.

Borboletas brancas
São alegres e francas.

Borboletas azuis
Gostam muito de luz.

As amarelinhas
São tão bonitinhas!

E as pretas, então...
Oh, que escuridão!”

Vinicius de Moraes

Ilídia Araújo, com a colaboração de 
Isabel CastroPoema: “O Outono”

Poema: “A música”

“Gosto de ouvir músicas,
porque é muito bom,

andamos todos na lua,
e gostamos do som.

A música faz-nos alegrar,
tanto, tanto, tanto...

que por vezes  faz-nos saltar, 
dançar e relaxar.”

Irene Vieira

“No Outono caiem folhas
e começam vários amores

que apagarão tantas dores”
João Paulo Silva

O ginásio contava com criaturas assustadoras!!!

Todos caíram nas garras destas criaturas

Nem a Elisa F. escapou

Celebração dos Dias das Bruxas - 31 de Outubro

Algumas das atividades que realizo na Sala de Te-
celagem, já lá vão onze anos, é fazer bordados 
entre outras coisas. Gosto muito de ler, escrever, 
desenhar e pintar. Todas as quintas-feiras vou para 
a Sala da Escola, onde aprendemos matemática, 
português e realizamos trabalhos em computador. 
Ouço música do rádio do CAO e às vezes do meu 
próprio rádio, também ajudo no bar aos sábados, 
feriados e por vezes à semana. Estas atividades são 
benéficas para a minha saúde e bem-estar.

Irene Vieira, com a colaboração de Isabel Arteiro

Sala da Tecelagem

Relatos

Pela manhã, quando 
chego ao AVD, ajudo 
a lavar e a limpar a loi-
ça, faço a cama, apoio 
na confeção dos bolos 
de aniversário e limpo 
o chão! Gosto de estar 
ocupada e de me sentir 
útil. 
Ilídia, com a colaboração 

de Isabel Castro

Sala das AVD´s

Olá, chamo-me João e sou da Sala dos Bor-
dados. A minha sala é muito importante e 
trabalhadora, pois lá realizamos bordados 
diferentes como casas, animais, entre mui-
tos outros temas. Obrigada a todos os que 
fazem parte desta sala e a tornam tão aco-
lhedora e alegre. 

João Paulo Silva

Sala dos Bordados

O que eu faço na sala da madeira? Lixo as tábuas com as quais se fazem os quadros. En-
vernizo cadeiras feitas com molas. Vou buscar o lanche da manhã à sala do AVD. O que eu 
gosto de fazer? Gosto muito de ler o jornal e de ver as notícias na televisão ou de as ouvir 
na rádio.

Entrevista a Orlindo Sousa, realizada pela Emília Coelho

Sala da Madeira

Olá, hoje vamos falar sobre a importância do desporto. O desporto é muito importante 
não só a nível nacional, mas também a nível mundial. Por todo o mundo vários desportos 
como o futebol, o basquetebol, o andebol, o hóquei em patins, o ténis, o ténis de mesa e a 
natação são essenciais para o crescimento e desenvolvimento do ser humano, de uma for-
ma saudável. Eu jogo Boccia, que é um desporto para pessoas com deficiência. Obrigado 
a todos os que se dedicam a incentivar e apoiar o desporto em todas as áreas e valências. 

João Paulo Silva 

Desporto



Pág. 15Pág. 14

Bolo de Chocolate fofinho

Receitas 
Milk Shake de Chocolate

Ingredientes: 
- 1 Copo de leite gelado
- 2 Bolas de gelado de chocolate (ou baunilha)
- 3 Colheres de chocolate em pó
- Calda de chocolate q.b.

Preparação:
Bata o leite, o gelado e o chocolate em pó no liquidificador até ficar 
cremoso. Enfeite um copo alto com a calda de chocolate e verta o 
preparado anterior. Pode colocar uma colher de chantilly no topo  
e servir de seguida.

http://wp.clicrbs.com.br

Ingredientes para o Bolo:
•  3 Ovos
•  1 Chávena de açúcar
•  1 Chávena de chocolate em pó
•  1/2 Chávena de óleo
•  1 Chávena de água a ferver
•  2 Chávena de farinha de trigo
•  1 Colher (de sopa) de fermento em pó

Cobertura:
•  150g de chocolate meio amargo em barra
•  100g de natas

Preparação:
1. Separe as claras das gemas. Bata as claras em castelo e reserve.
2. Num recipiente misture as gemas, o açúcar e o chocolate.
3. Adicione o óleo, metade da água a ferver e da farinha. Bata com 
a batedeira, depois adicione o restante da água e da farinha, bata 
até misturar bem.
4  Adicione as claras em castelo aos poucos e misture devagar com 
uma espátula, até ficar homogêneo.
5  Por último, adicione o fermento e misture com uma espátula.
6. Unte uma forma de 25-30 cm de diâmetro e coloque a massa.
7. Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC por aproximadamente 40 
minutos, fure com um palito, se sair limpo está pronto.
8. Para fazer a cobertura: Derreta no micro-ondas o chocolate e as 
natas juntos, coloque de 20 em 20 segundos e mexa até derreter 
por completo, misture e espalhe por cima do bolo quente.

http://www.amandocozinhar.com

Bolo de cenoura com pudim de chocolate

Pudim de Chocolate
Ingredientes:
• 1 Lata de leite condensado
• A mesma medida de leite (usar a lata do leite condensado)
• 3 Ovos
• 5 Colheres (sopa) de chocolate em pó
• Açúcar para caramelizar a forma
Modo de preparação:
• Caramelize uma forma média com furo central de 22 cm de diâmetro 
X 8 cm de altura com 1 chávena de açúcar.
• Coloque o açúcar na própria  forma e leve ao fogo brando até dis-
solver.
• Bata os ingredientes do pudim no liquidificador.
• Despeje na forma caramelizada.

Bolo de Cenoura:
Ingredientes:
• 2 Ovos
• 1 Cenoura
• 1/2 Chávena de óleo
• 1 Chávena de açúcar
• 1 Chávena de farinha de trigo
• 1 1/2 Colher (chá) de fermento em pó
Modo de preparação:
1. Bata no liquidificador a cenoura, o ovo e o óleo.
2. Junte numa tigela com a farinha, o fermento e o açúcar, misture 
bem.
3. Coloque sobre o pudim batido.
4. Não se desespere nessa hora, vai misturar tudo! Depois, acontece 
magia !
5. Colocar no forno, pré-aquecido a 180° graus, em BANHO MARIA.
6. Depois de 1 hora, faça o teste do palito e se ainda não estiver pron-
to, comece a acompanhar.

O segredinho ou dica valiosa ;) deste bolo é o tempo de forno que po-
derá variar dependendo de cada modelo. O importante é ir testando 
com um palito até sair limpo e desenformar depois de frio. Mas não 
faça isso colocando direto no frigorífico, lembre-se que não é só pu-
dim que tem na forma e o bolo poderá solar. O ideal é deixar esfriar 
naturalmente, em cima da banca, e só depois de desenformado (frio), 
levar para o frigorífico.

http://www.amandocozinhar.com
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Um monstro!!! Prove o seu amor

Foste avisado

Adivinhas

Pobrezinho...

Tal como 90% da população

Um homem liga do trabalho 
para casa. Olá amor vou levar 
alguns amigos para jantar.
Que ótimo querido, vou pre-
parar uma comida deliciosa.
Desculpe acho que liguei 
para o número errado.

Vira-se o trabalhador para o 
patrão:
- Patrão dê-me um aumento. 
O patrão perguntou ao traba-
lhador, porquê?
- Porque tenho três empresas 
atrás de mim.
- Quem? Pergunta o Patrão.
A da água, da luz e do gás!!! 

Luís Simas, 
com a colaboração de Miguel

Beber para esquecer: 
Um homem estava num bar a 
beber copo após copo. Quan-
do ficou bêbedo levantou-se 
para se ir embora. O empre-
gado de mesa chamou-o:
- Senhor, esqueceu-se de pa-
gar.
Ao que o homem responde:
- Pois, eu bebo para esquecer.

O Café que tinha tudo: 
Havia um café que publicita-
va que tinha tudo o que os 
clientes pretendiam. Então 
certo dia, um homem para 
testar se realmente era ver-
dade dirigiu-se ao balcão e 
disse:
- Boa tarde! Queria uma san-
des de tromba de elefante se 
faz favor.
Ao que lhe responde o em-
pregado:
- Caramba amigo, está mes-
mo com azar acabou-se mes-
mo agora o pão!

João Paulo Silva

Anedotas:Anedotas:

A professora para o Zézinho: 
- Zézinho cita três partes do corpo 
humano que comecem por «z».
- Esse é fácil «stora». É os zóios, os 
zouvidos!
- Ah é? Por essa resposta eu vou 
dar-te uma nota que começa por 
«z», sabes qual é?
- Ora bem, ora bem… é um zoioto.

João Paulo Silva

Só mais uns metrinhos

Um pau de 12 galhos, cada galho tem seu ninho, 
cada ninho tem seu ovo, cada ovo um passarinho, 
o que sou?
Resposta: a árvore

O que é que tem capa mas não é super-homem, 
tem folha mas não é árvore, tem orelhas mas não 
é gente, mas é surdo e conta tudo, o que é?
Resposta: o livro

João Paulo Silva

O marido ao despedir-se da es-
posa:
- Querida, enquanto eu estiver 
em viagem como queres que eu 
te mande notícias? Por telefone, 
telegrama, ou fax?
- De preferência por transferên-
cia bancária.

O Jorginho chega a casa e entre-
ga ao pai o recibo de mensalida-
de escolar.
- Meu Deus! Como é caro estu-
dar num colégio.
Responde o menino: - E olhe pai 
que eu sou o que estuda menos 
da minha classe!!

À porta do cemitério, há uma 
grande fila de homens e uma 
pessoa vai perguntar o que se 
passa a um homem com um cão 
com trela. Este responde:
-É o enterro da minha sogra 
mordida no pescoço por este 
meu cão.
- Ah- diz a pessoa toda espan-
tada. Olhe lá o senhor não quer 
vender me esse animal?
- Bem talvez se chegássemos a 
um acordo, mas entre aí na fila 
e depois falamos!!!

- Explique como conseguiu ar-
rombar o cofre. Diz o juiz ao réu.
- Não vale a pena Dr.º o senhor 
nunca seria capaz de fazer o 
mesmo.

O “Zé Povinho” deprimido devi-
do a situação financeira do país 
foi a uma cartomante. Esta, de-
pois de deitar as cartas, disse-
-lhe:
- “Isto vais ser a doer até 2020!!!”
- E depois? Pergunta lhe o Zé Po-
vinho. - Depois, habitua-se.

Alexandre Pereira, 
com a colaboração de Camilo

Qual o casal que nunca se 
encontrou? Resposta: a 
noite e o dia

O que é que é que quanto 
mais cresce menos se vê? 
Resposta: a escuridão

O que é que é que quando 
dizes o nome dele deixa de 
existir? Resposta: o silêncio

O que é que é que mantém 
sempre o mesmo tamanho 
e não importa o peso? Res-
posta: a balança

Porque é que os loucos 
nunca estão em casa? Res-
posta: porque vivem fora 
de si

O que é que tem cabeça, 
tem dente, não é bicho. 
Não é gente? Resposta: o 
alho

Alexandre Pereira, 
com a colaboração de Camilo

Anedotas:

Adivinhas



Pág. 16 Nos Próximos Meses...

Atividades DEZEMBRO Aniversários  DEZEMBRO

01 Restauração da Independência de Portugal
03 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: “Mostra de Afetos”
               10h00: Abertura de Exposição de Trabalhos alusivos à Deficiência
               15h00: Lançamento do Livro “Meu Sonho na Tua Mão”
04 Oficina de Natal: Museu de Renda de Bilros: decorações de Natal
04 Visita à Feira de Natal, em Fajozes
04 Judo / Escalada Adaptada, em Vieira do Minho
05 Challenge Internacional EHF – Lisboa 2016, de ParaHóquei, em Lousada
06 Participação no 2º Aniversário da Comunidade Fé e Luz de V. C.
             12h00: Eucaristia na Igreja Matriz; 13h30: Almoço Partilhado; 
             14h30: Convívio
08 Dia da Imaculada Conceição: Início do Ano da Misericórdia
09 Abertura da Aldeia de Natal “Touguilândia 2015”
10 11h00: Eucaristia
11 Ceia de Natal dos Colaboradores do Centro
12 Campeonato Nacional de Boccia, Pares e Equipas, na Maia
12 Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia no Lar de Terceira Idade, 
              com Fados de Coimbra
15 Festa de Natal no Centro:
              11h30: Eucaristia de Natal
              12h30: Almoço de Natal
              14h15: Sessão de Variedades no Ginásio
18 Rádio Touguilândia: 3º Aniversário
19 Atuação de Dança na Festa de Natal do Lar de Terceira Idade
19 Futebol 5x5 / Corrida São Silvestre, jogos de Natal 2015, 
               em Ançã (Cantanhede)
25 Dia de Natal
31 Festa de Passagem de Ano: surpresas!

Outras Atividades Previstas:
 Visita ao Presépio da Cavalinho, em Espinho

   

Atividades NOVEMBRO Aniversários NOVEMBRO

01 Dia de Todos os Santos
 Visitas ao Cemitério
02 Dia de Fiéis Defuntos
03 Participação de trabalhos na 10ª. Edição Concurso “Mãos com Arte”, 
 no Museu Cármen Miranda, em Marco de Canaveses
04 7º Encontro de São João da Madeira, Atividades Aquáticas
06 09h45: Visita ao nosso Centro dos formandos do Curso EFA de 
             Técnico de Apoio Familiar e à Comunidade, da Póvoa de Varzim
07 Supertaça 2015, de Ténis de Mesa, em Santo Tirso
11 Festa de S. Martinho:
             10.00h: Futebolada: Utentes vs Colaboradores
             14.00h: Concerto e Bailarico no ginásio 
             16.00h: Magusto
11 Torneio de Técnicas Individuais e Lances Livres, de Basquetebol, na 
              Póvoa de Varzim
14 10º Torneio São Martinho – 1º Encontro Atividade Adaptada 
              em Futsal, em Santa Maria da Feira
19 Eucaristia (11h00): Homenagem aos Utentes falecidos
25 Dia Internacional da Violência Doméstica
25 Início da construção da “Aldeia de Natal – Touguilândia 2015”

Outras Atividades Previstas:

Abertura das Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência  
(Área Metropolitana do Porto) PARABÉNS

Dia 01 – Victor Oliveira
Dia 02 – Torcato Marques
Dia 02 – António Manuel
Dia 05 – Carla Nogaró
Dia 05 – Ana Paula Silva
Dia 09 – Alexandrina Talho
Dia 10 – Augusto Machado
Dia 10 – Rosa Maria
Dia 10 – Francisco Moreira
Dia 10 – Rute Pinto
Dia 12 – Eugénia Cerqueira
Dia 13 – Madalena Graça
Dia 14 – Marisa Correia
Dia 16 – Trajano Milhazes

Dia 17 – Patrícia Cunha
Dia 19 – Verónica Venâncio 
Dia 20 – Bernardo Sarmento
Dia 20 – Ilda Lopes
Dia 23 – Bruno Magalhães
Dia 23 – Fátima Almeida
Dia 23 – Natália Castanheira 
(SAD)
Dia 26 – Alexandrino Brás 
(SAD)
Dia 27 – Filipe Rogério
Dia 27 – Ana Maria Silva
Dia 29 – José Joaquim 
Dia 31 – Filipe Coutinho

Dia 04 – Fátima Cancela
Dia 04 – Marília Ferreira 
(SAD)
Dia 06 – Ana Neves
Dia 08 – Manuel Vianês
Dia 08 – Patrícia Domingos
Dia 10 – Teresa Silva
Dia 13 – Ofélia Ferreira
Dia 13 – Alfredo Paiva
Dia 14 – Carolina Silva (SAD)

Dia 16 – Rui Costa 
Dia 16 – Horácio Leal
Dia 17 – Eduardo Borges
Dia 22 – Maria João
Dia 22 – Lurdes Santos 
Dia 23 – Elisabete Araújo
Dia 24 – António Bouça
Dia 25 – Marlene Moreira
Dia 26 – Albina Meira
Dia 28 – Cristina Pereira


