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Editorial

Amar o que se faz

“A única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que se faz”.
Steve Jobs

 Como é que poderemos ser verdadeiramente felizes se não gostar-
mos do que fazemos? Como nos poderemos sentir plenamente realizados 
se executarmos a nossa atividade profissional apenas com o sentido de 
obrigação?
 Acordar todas as manhãs com o “peso de ir trabalhar” atrofia-nos 
a espontaneidade e definha-nos a criatividade… Tudo o que fizermos será 
um peso, todas as atividades serão um fardo insuportável e o relógio lento, 
tão lento, será sempre nosso inimigo, embora o menos desprezível, uma 
vez que lhe daremos demasiadas atenções ao longo da jornada!
 Com este sentimento, com esta atitude, dificilmente poderemos exe-
cutar um bom trabalho e, muito menos, seremos considerados excelentes 
colaboradores, pois os nossos padrões de atividade nunca ultrapassarão 
o “meramente estipulado”, já que faltará o ingrediente principal: o amor 
com que se fazem as coisas!
 Quando gostamos do que fazemos, quando se acredita num projeto 
e nos entregamos de corpo e alma, logramos transportar montanhas, cor-
remos como se não houvesse amanhã e estamos dispostos a tudo, inclusi-
ve, engolir sapos amargos, com o objetivo de edificar o bem coletivo.
 E, ao trabalharmos diretamente com pessoas, esta realidade emerge 
exponencialmente, pois quando não gostamos do que fazemos, são azedas 
as nossas relações, tudo nos incomoda nos outros, semeamos ventos e 
espalhamos culpas, sendo o nosso trabalho estéril como o deserto! Pelo 
contrário, amando o que se faz… quando as nossas mãos tocam o que ama-
mos, os nossos gestos são delicados, as nossas palavras são sorrisos, as 
nossas mãos são força invencível que semeiam felicidade… transmitindo 
paz e serenidade à nossa volta… porque a beleza do sorriso cativa a felici-
dade!

O Diretor
Sérgio Pinto
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SETEMBRO
Atividade na Agrosemana: Feira Agricola do Norte - 01 de Setembro 

No passado dia 1 de Setembro fomos Visitar o espaço AGROS, pois estava a decorrer a 4ª edição da AgroSemana – Feira Agrícola do Norte. Durante a 
visita pudemos ver uma grande variedade de animais, mas os que mais chamaram à atenção foram os bovinos, devido ao tamanho e respeito que im-
punham, quando passávamos junto deles todos ficávamos em sentido. Este ano, foi possível ver novos espaços temáticos, diversos pontos de interesse, 
barracas com patrocinadores da feira que faziam publicidade aos seus produtos e no campo de futebol admiramos inúmeras máquinas agrícolas. No 
final, desfrutámos de um maravilhoso lanche oferecido pela AGROS, na sala VIP, demonstrando o carinho que têm por nós. Nesse fim-de-semana a festa 
continuou com o concerto do Quim Barreiros, o concerto dos Xutos & Pontapés, desfiles, garraiadas e muitas outras atividades que constavam no pro-
grama. Foi uma visita espetacular e foi muito agradável ver o contato das pessoas com os animais. Esperamos voltar para o ano!

José Lamas com a colaboração de Joana Araújo

Os animais fizeram sorrir quem os visitavam O lanche oferecido estava divinal Na despedida, satisfeitos pela visita

Festa da abertura de CAO - 02 de Setembro

No passado dia 5 de Setembro, houve uma enorme surpresa para nós, utentes do CARPD. Já todos sabíamos da abertura do Centro de Atividades Ocu-
pacionais (CAO) e que voltaríamos à nossa “rotina habitual”, mas desta vez foi mesmo muito especial. Tivemos direito a um enorme mimo, uma festa de 
abertura VIP, como se fosse a abertura de uma discoteca. Foi um acontecimento, completamente diferente do habitual, que não iremos esquecer. Não 
há palavras para descrever o quanto o CAO estava bonito, com aqueles espelhos todos, cheio de glamour. Os colaboradores Paula P. e João L. foram os 
anfitriões e estavam elegantemente vestidos, como se fosse uma festa de gala, estavam lindos! E tudo isso foi feito especialmente para nós. Por esse 
motivo, queremos agradecer a todos os que participaram nesta surpresa e tornaram o nosso primeiro dia no CAO verdadeiramente especial.

Francisca Morais com a colaboração de João Laranjo

No princípio de Setembro a Seleção Portuguesa foi à Suíça, a Basileia, jogar para o apuramento para o Mundial de 2018, que se vai disputar na Rússia. 
O grupo de Portugal além da suíça tem Andorra, Ilhas Feroé, Letónia e Hungria. Neste jogo, o Estádio St. Jakob Park estava cheio e os portugueses eram 
cerca de 5.000, muitos deles eram emigrantes. O jogo começou bem para Portugal, contudo a Suíça marcou e Portugal tremeu. Em todas as estatísticas 
Portugal teve mais passes de bola, mais remates e mais cantos. No entanto, a equipa da casa foi mais eficaz e os dois golos marcados no primeiro tempo 
ditaram o resultado final do jogo.

Alexandre Pereira

Jogo de qualificação para o Mundial 2018 em Futebol: Suiça VS Portugal

Este ano, surgiu a oportunidade de participarmos em duas desfolhadas diferentes. A primeira foi no dia 1 de setembro em casa dos familiares da colabo-
radora Elisabete F., onde fomos novamente muito bem recebidos, pois este foi o 3º ano que colaborámos com todo o entusiasmo na desfolhada em Rio 
Mau. A atividade começou logo pela manhã, a temperatura estava muito agradável, principalmente quando fizemos uma pausa para merendar. Depois 
do almoço voltámos à desfolhada e com a ajuda de todos concluímos antes do tempo previsto. A segunda desfolhada foi no dia 4, no Centro Paroquial e 
Social de Navais a convite do Dr. Jorge Barreirinho. Tendo sido, também, bastante significativa para todos porque promoveu o companheirismo, o empe-
nho e a diversão. Esta atividade continuará a ser realizada, uma vez que para além de fazer parte dos nossos costumes e da nossa cultura social, também 
proporciona vivências que fazem relembrar a nossa infância. 

Gaspar Silva com a colaboração de Elisabete Fonseca

Desfolhada - 01 de Setembro

Paula Pereira e Alexandra Oliveira Os relações públicas da abertura António Moura e João Laranjo
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Todos ansiosos pelo almoço hummm Aveiro é linda :)

Acompanhamento dos Jogos ParaOlímpicos Rio 2016 - 7 a 18 de Setembro

No Rio de Janeiro, entre 07 e 18 de Setembro, realizaram-se os Jogos ParaOlímpicos de Verão de 2016. Durante 12 dias participaram mais de 4 mil atletas, 
de 176 países. Desses atletas, 37 levaram a bandeira Portuguesa ao Brasil, e tudo fizeram pela conquista de um lugar no pódio. Foram 7 as modalidades 
em que o nosso país foi representado: judo (1), tiro (1), atletismo (17), natação (5), boccia (10), equitação (1) e ciclismo (1). Portugal ganhou 4 Medalhas 
de Bronze: Luís Gonçalves nos 400 metros, Manuel Mendes na maratona, José Macedo no boccia e Equipa Mista (BC 1-2) no boccia. Portugal termina estes 
jogos com 4 medalhas de bronze e 25 diplomas, para alegria dos Portugueses. Para além das muitas medalhas que têm conquistado, estes atletas são um 
orgulho para Portugal. O seu lema é “Igualdade, inclusão e excelência desportiva” e Sem Pena2016 o mote do movimento iniciado pelo Comité Paraolím-
pico de Portugal, que quer dar a conhecer o esforço e o espirito de superação destes atletas. Parabéns Portugal, a somar grandes vitórias!

Jorge Pereira

Agora... vamos lanchar

Passeio Geral a Aveiro - 07 de Setembro

No dia 7 de Setembro realizámos o Passeio Geral do CARPD. Inicialmente, estava previsto ser um passeio a Mirandela mas, no fim, optou-se pela linda 
cidade de Aveiro. Assim, também se poupou tempo nas viagens, tendo sido possível estarmos mais tempo em Aveiro e regressarmos mais cedo ao centro. 
A saída foi às 9h30 e durante a viagem correu tudo muito bem. Eram 11h00 quando chegámos a uma localidade de Aveiro chamada Eixo, parámos num 
parque muito bonito, onde aproveitamos para merendar. Depois, passeámos e divertimo-nos muito até chegar a hora do almoço. O tempo estava muito 
agradável, fizemos um rico piquenique e conversámos bastante. Depois do saboroso almoço fomos tomar um cafezinho e partimos para continuar o nosso 
passeio por Aveiro. Estivemos a ver os barcos no rio e os passeios que se fazem neles, tudo muito tradicional. A seguir, fizemos um passeio a pé para dis-
frutar do ar puro que respirávamos. À hora do lanche necessitávamos mesmo de descansar e de comer para recuperar as energias. O regresso ao centro 
não demorou muito e foi repleto de animação e felicidade. Queremos fazer um agradecimento muito especial aos colaboradores: “Sem vocês o passeio 
não seria possível, o nosso muito obrigado!”.

Jorge Pereira

No dia 8 de Setembro, depois das férias de verão, celebrou-se o início das Eucaristias na capela do centro. O Sr. Padre José Gonçalves, com a colaboração do 
Sr. António Lima, celebrou a Eucaristia como sempre com muita emoção e alegria. A colaboradora Manuela O. leu uma passagem da bíblia muito interes-
sante, a qual eu gostei muito de ouvir. Eu, alguns colegas e colaboradores assistimos à missa e saímos de lá felizes, em paz e a sentirmo-nos mais virtuosos.

Irene Vieira

Eucaristia no Centro - 08 de Setembro

Todos entusiasmados com os animais Reunidos para a foto de grupo :) Pedro Magalhães em pose de modelo :)

Portugal Rural em Vila do Conde - 08 a 11 de Setembro

No dia 8 de Setembro, foi elaborada uma lista de utentes com gosto por animais e por volta das 16h, ao chegar ao local, o grupo assistiu à Cerimónia de 
Abertura deste evento. A visita foi bastante animada, todos estavam muito atentos pois conseguiram interagir com animais como cavalos, vacas, coelhos, 
galinhas, cães, entre outros. Após este momento bem passado, o grupo voltou ao centro e na viagem de regresso foi evidente a alegria e o entusiasmo de 
todos por terem participado neste evento.

Cristina Sousa com a colaboração de Joana Araújo
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Cridem 2016: visita à exposição - 09 de Setembro

O CARPD teve uma enorme honra de voltar a participar num concurso nacional de expressão plástica de pessoas com deficiência intelectual. Durante 
a época em que se realizou os trabalhos (Fevereiro 2016), os utentes estiveram muito entusiasmados, motivados, desenvolvendo a sua criatividade e a 
união entre todos. Foram a concurso sete obras, das quais 2 receberam menção honrosa! No dia 9 de Setembro de 2016, alguns elementos deslocaram-
-se à cidade do Porto, ao Mercado do Bom Sucesso, para assistirem à cerimónia de entrega dos prémios. Todos ficaram contentes e radiantes por terem 
participado e conhecido pessoas de outras instituições!

Emília Coelho com a colaboração de Joana Furtado 

Conceição Vilar recebeu a Menção Honrosa Um trabalho realizado por Ana Silva Vitor Pimenta também recebeu Menção Honrosa

Aniversário Eng. Arlindo Maia, nosso Provedor  - 09 de Setembro

No dia 9 de Setembro cantámos os parabéns ao Sr. Provedor Arlindo Maia. Nesse dia, veio ao CARPD celebrar mais um aniversário com todos os utentes e 
colaboradores. Logo à entrada do centro foi recebido com música e muita alegria. O Sr. Provedor ficou muito feliz com a nossa receção e cumprimentou-
-nos a todos com muito carinho. Depois, reunimo-nos no bar onde havia um bolo lindamente decorado em sua homenagem. Cantaram-se os parabéns, 
apagaram-se as velas e comeu-se uma deliciosa fatia de bolo. Todos gostaram muito de festejar as 86 primaveras do Sr. Provedor, que durante o seu 
discurso referiu: “enquanto for vivo farei tudo por vos”. Os utentes e colaboradores do CARPD desejam-lhe muitas felicidades e muitos anos de vida!

Luís Simas

Uma receção com polpa e circunstância O discurso de agradecimento 
por tudo de bom que nos fez

A satisfação pela lembrança realizada pelos utentes

Visita à Padaria das Caxinas - 13 de Setembro

No dia 13 de Setembro fomos visitar a pastelaria Pérola das Caxinas. A equipa da pastelaria foi bastan-
te divertida e ensinou-nos a confecionar um delicioso bolo brigadeiro. Tivemos ainda a oportunidade 
de observar como se enrolam os croissants. No final da visita fomos presenteados com o bolo que 
aprendemos a fazer e que estava mesmo muito bom.

Ilídia Araújo com a colaboração de Rute Pinto

Encontro do Movimento Fé e Luz- 18 de Setembro

O Encontro do Movimento Fé e Luz realiza-se de 3 em 3 meses e tem como objetivo simbolizar a alegria, a paz que nos move e nos faz crescer. Nesses 
encontros são realizadas as mais diversas atividades, como: cantar, pintar, conversar, rezar, falar com deus e ler a bíblia. Muitos são os amigos especiais 
que vamos fazendo e com os quais vamos criando laços de carinho, entreajuda e amor. O nosso lema é: “fazer aos outros aquilo que gostaríamos que 
nos fizessem a nós”. Aqui ficam muitos beijinhos e abraços para todos os nossos amigos da Comunidade Fé e Luz. Obrigado por todos os bons momentos 
que passamos na vossa companhia.

João Paulo Silva

Um bolo com pozinhos de felicidades
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Acampamento no Parque Aventura de Azurara com Atividades Radicais - 20 a 22 de Setembro

Como já é habitual, em setembro fazemos as malas e vamos acampar. Este ano, nos dias 20,21 e 22 fomos acampar para o Parque Aventura de Azurara. 
Saímos do CARPD às 10h da manha, o dia estava enevoado, mas depois dissipou-se e conseguimos aproveitar bastante. Sempre acompanhados pelos 
instrutores do Parque realizámos inúmeras atividades radicais: andar de barco a motor, passear a cavalo, slide, caminhadas, entre muitas outras. Foram 
3 dias fantásticos no meio da natureza, recheados de diversão e convívio. Por fim, lá tivemos que regressar ao centro, o que é bom acaba depressa… Fica 
a certeza que para o ano haverá mais.

Orlindo Sousa 

Toca a exercitar para aquecer

Auditoria Interna ao nosso Centro - 29 e 30 de Setembro

Nos dias 29 e 30 de Setembro realizou-se no nosso centro uma Auditoria Interna com a Dr.ª Odete Cunha, de forma a avaliar como está a decorrer o 
processo de certificação. Para levar a cabo essa tarefa foram chamados alguns colaboradores e técnicos de cada setor. Depois, pediu a comparência dos 
seguintes utentes: Nuno A., Jorge P., Emídio S. e Celeste C. (utentes internos e externos). A Dr.ª Odete Cunha fez algumas perguntas sobre alimentação, 
roupa, limpeza e atividades, às quais nós respondemos com toda a verdade possível. Depois de observar e avaliar tudo o que se tem feito no centro deu 
por encerrada a auditoria, ficámos com a sensação que correu tudo bem. 

Nuno Amorim

Início do Outono - 22 de Setembro

As estações do ano acontecem por causa da inclinação da terra em relação ao sol. Se a terra não se inclinasse em seu eixo, não existiriam as estações. 
O Outono é a estação do ano que sucede o Verão e antecede o Inverno. Tem início a 22/23 de Setembro com o Equinócio de Outono, quando o dia e a 
noite têm a mesma duração: 12 horas (isso acontece porque a posição do sol está exatamente na linha do equador) e termina a 21/22 de Dezembro com 
o Solstício de Inverno, o dia mais curto do ano. Nesta época do ano os dias começam a ficar mais curtos e mais frescos. As folhas e as frutas, já estão bem 
maduras e começam a cair ao chão, que fica coberto de folhas castanhas, amarelas e vermelhas. No ar sente-se o cheirinho a terra molhada e a castanhas 
assadas. O Outono traz consigo a época das colheitas, e aqui no centro com tanta fruta madurinha fazem-se deliciosas compotas e muita marmelada.

Orlindo Sousa com a colaboração de Patrícia Cunha

Uma volta da barco para recordar Todos juntos, até parecemos muitos ;)

Mais uma voltinha Todos querem aparecer, menos o cavalo ...Salete Oliveira e Joana Furtado

Todos em fila para iniciar a corrida Emília Magalhães e os fieis escudeiros

Uma suecada a feijões 
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O Dia Mundial do idoso comemora-se anualmente a 1 de Outubro. Este dia foi instituído em 1991 pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), tendo como objetivo a sensibilização da sociedade para as questões do envelhecimento 
e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. Apelando à necessidade de acarinhar mais os ido-
sos, tantas vezes esquecidos pela sociedade e até pela família. “Tome uma posição contra o envelhecimento” foi o 
tema escolhido, este ano, para o 26º Dia Mundial do Idoso. Neste dia, é costume decorrem várias iniciativas para a 
população idosa. O CARPD envia sempre umas lembrancinhas elaboradas em CAO para os utentes que são idosos e 
que usufruem do Serviço de Apoio Domiciliário. O miminho enviado com muito carinho foi uma linda pregadeira em 
forma de coração. 

Emília coelho com a colaboração de Patrícia Ferreira

Dia Mundial do Idoso - 01 de Outubro

Lembrança oferecida

22 ª Taça de Portugal 2015, em Ténis de Mesa, em S. João  da Pesqueira - 01 de Outubro

Local: Pavilhão Gimnodesportivo Municipal – São João da Pesqueira. Clubes/Instituições participantes: SCMVC, 
APPACDM – Viseu, CAID, Clube de Gaia, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal. Atletas da SCMVC: 
Jorge F., Manuel C., Nuno A., Ilidia A., Joaquim P., Sérgio A., Jorge P. e Patrícia G. Classificação final dos atletas da 
SCMVC: Na segunda meia-final da Taça de Portugal a nossa instituição defrontou o CAID tendo perdido por 1-3. No 
que se refere ao “Torneio das Vindimas” competição adaptada, dos nossos atletas, os que obtiveram as melhores 
prestações foram: Nuno A. (2ºlugar) e Patrícia G. (3ºlugar). Momento do dia: O atleta Nuno A. teceu o seguinte 
comentário após ter sido derrotado na final da competição adaptada: “Quase que ganhava, mas ele jogou melhor 
do que eu!”. Estas palavras demonstram a humildade o realismo do atleta.

Elaborado por José Lamas com a colaboração de Pedro Silva

OUTUBRO

Dia Mundial da Música -  03 de Outubro

O dia 1 de Outubro é considerado o Dia Mundial da Música. Nesta data ocorrem, por todo o país, vários 
espetáculos, concertos e atuações de orquestras, fado e grupos folclóricos, de forma a celebrar este dia tão 
importante para a divulgação musical. No CARPD comemoramos este acontecimento no dia 3, onde a Radio 
Touguilândia na voz de João S. e Jorge P. animou utentes e colaboradores com muitas músicas pedidas. Fa-
zendo assim o gosto a todos os ouvintes e espalhando alegria e felicidade. Antes do lanche e depois das mais 
variadas músicas recordadas neste dia, a nossa Rádio deu por encerrada esta fantástica celebração, onde a 
Música é uma forma de arte adorada por todos. 

Elaborado por Jorge Pereira

Preparados para a acção

Início das Atividades Desportivas - 03 de  Outubro

No mês de Outubro, iniciaram-se na totalidade a realização das sessões de treino das diversas modalidades desportivas. Para este ano foi encontrada 
uma alternativa válida e que satisfaz as necessidades dos nossos utentes nas piscinas de Mindelo, instalações novas e devidamente apetrechadas com 
equipamento para pessoas com mobilidade reduzida. As sessões de treino de Ténis de Mesa e Boccia vão continuar a ter lugar no nosso ginásio, as de 
Remo no Clube Fluvial Vilacondense e as dos Jogos Desportivos Coletivos no Pavilhão Municipal de Vila do Conde. A ANDDI – Portugal, a PCAND e o Clu-
be Fluvial Vilacondense vão continuar a ser os parceiros da nossa instituição na época desportiva 2016/2017. Os nossos parceiros proporcionam vários 
eventos desportivos aos nossos utentes, nas mais diversas modalidades desportivas, tais como: Futsal, Basquetebol, Voleibol, Andebol, Ténis de Mesa, 
Natação, Ciclismo, ParaHóquei, Boccia e Remo. A SCMVC é a instituição mais eclética e que participa em mais eventos desportivos da zona norte do país, 
alcançando êxitos desportivos épicos. O esforço e dedicação dos nossos atletas têm originado momentos de verdadeira superação. Na época desportiva 
2016/2017 é nosso objetivo manter e sempre que possível melhorar as classificações gerais individuais e coletivas que foram alcançadas na época des-
portiva anterior, os desafios são cada vez maiores, mas a vontade de os ultrapassar também o é proporcionalmente superior.

Elaborado por Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Uma equipa profissional

Comemoração do Dia do Animal - 04 de Outubro

Os animais são nossos amigos e é nosso dever tratar bem deles e protege-los. Este é um dos objetivos do Dia Mundial do Animal que é comemorado a 4 
de Outubro por ser o dia de São Francisco de Assis, o santo padroeiro dos animais. Há animais domésticos e animais selvagens, no entanto, todos devem 
ser tratados com respeito e carinho. No circo uma grande variedade de animais, domésticos e selvagens, fazem muitas habilidades e acrobacias para 
divertir o público. Nos jardins zoológicos também há muitas espécies diferentes e algumas exóticas, que são muito apreciadas pelos visitantes. Parabéns 
aos nossos amiguinhos!

Elaborado por Irene Vieira 
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No dia 5 de Outubro, eu e os meus colegas: Manuel C., Miguel, Vítor P., Ana N., Laura, Salete e Elisa A., fomos 
convidados para ir a casa dos pais da colaboradora Elisabete F., situação que já ocorre há muitos anos. Como só 
foi possível irmos de tarde quando lá chegámos já tinham adiantado algum serviço de manhã. Por isso, começá-
mos logo a ralar e a pisar as uvas que tinham sido colhidas de manhã. Depois, cada um de nos pegou num balde 
e fomos para o campo vindimar o que faltava. Numa grande festa e em alegre brincadeira lá vindimámos o resto, 
que ainda era um bom bocado. No fim, fomos lanchar um belo lanche que os pais da Elisabete F. nos ofereceram 
e voltamos para o centro. 

Elaborado por Nuno Amorim

Participação nas Vindimas - 05 de Outubro

Este ano, realizou se a 7ª Feira Social de Vila do Conde no Pavilhão do Parque de Jogos, que teve como objetivo principal divulgar os serviços e projetos 
sociais das 8 instituições participantes, tendo como parceiros a Rede Social e as instituições que a integram. O material que levamos para ser exposto foi 
elaborado pelo CARPD e pelo CRPDJAM, tendo como objetivo a divulgação das capacidades dos utentes envolvidos no projeto e a venda das peças. Ain-
da organizamos um Workshop, onde demonstrámos e explicámos a elaboração de um Marcador de livros em forma de “pompom”. A atividade decorreu 
com tranquilidade e foi muito bem recebida por parte dos participantes. Para o ano, lá estaremos com muitos outros materiais elaborados por nós. 

Elaborado por Nuno Amorim com a colaboração de Vera Ferreira  

7º Feira Social de Vila do Conde - 08 a 10 de Outubro

O III Encontro Internacional de Palhaços decorreu no dia 14 de Outubro no Teatro Municipal de Vila 
do Conde, promovido pela Nuvem Voadora – Associação Cultural com o apoio da Câmara Munici-
pal. Quando chegámos ao Teatro, tínhamos à nossa espera um casal de palhaços ucranianos que 
nos recebeu com muita alegria e fizeram maravilhosas palhaçadas connosco, que não só divertiram 
os presentes como, também, todas as pessoas que passavam na rua. O espetáculo iniciou-se por 
volta das 11h00 com uma entrada musical dos palhaços, depois prosseguiu com varias atuações 
muito engraçadas de equilíbrio, magia, dança e balões. Todos se divertiram bastante.

Elaborado por Ilidia Araújo com a colaboração de Rute Pinto

III Encontro Internacional de Palhaços de Vila de Conde - 14 de Outubro

No dia Mundial do Pão visitámos a padaria e pastelaria “Pérola das Caxinas” onde pudemos 
aprender as várias técnicas associadas à confeção do pão e dos bolos. Assistimos à confeção de 
um bolo de noz com cobertura de caramelo e chocolate. No final, o Sr. Tiago presenteou-nos com 
esse bolo delicioso. 

laborado por Francisca Morais e Álvaro Santos com a colaboração de Rute Pinto

Dia Mundial do Pão - Atividades na Pastelaria “Pérola das Caxinas” - 17 de Outubro

Vitor Pimenta e umas uvas deliciosas

Trabalhos realizados pelos Equipamentos Sociais CARPD e CRPDJAM

Será que encontraram os palhaços ;)

Que delícia de bolo

Desfolhada - 04 de Outubro

No dia 4 de Outubro fomos a navais participar na Desfolhada. O grupo era constituído por mim e pelos meus cole-
gas: José P., Goreti, Ana N., António M. e as colaboradoras Lúcia N. e Elisabete F. Quando lá chegámos estava um 
grupo de pessoas muito animadas a desfolhar o milho, a cantar e a tocar acordeão. Nós arregaçamos as mangas e 
começamos a trabalhar com todo o entusiasmo. Esteve uma linda tarde de sol e foi tudo muito agradável. No fim, 
juntamo-nos para apreciar um bom lanche e cantar os Parabéns ao Centro Social e Paroquial de Navais. 

Elaborado por Emília Coelho com a colaboração Lúcia Nogueira Uma desfolhada iluminada pelo sol
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O Dia Mundial da Alimentação celebra-se anualmente no dia 16 de Outubro. No dia 14 de Outubro, a nossa nu-
tricionista afixou na entrada do centro (local muito visível) um cavalete com um cartaz muito grande com várias 
indicações dos alimentos açucarados de forma a sensibilizar todos os utentes, colaboradores e visitantes para a 
consciência de uma escolha diária desses alimentos. No dia 19 de Outubro, a Dr.ª Daniela foi a todas as salas de 
CAO, sensibilizar todos os utentes a ter uma alimentação saudável. Este ano, foi celebrado o Ano Internacional 
das Leguminosas. Desta forma, a Dr.ª Daniela mostrou vários alimentos dessa categoria: feijão preto, feijão ver-
melho, feijão fradinho, grão-de-bico, soja, entre outros, e explicou a importância de os consumirmos de forma 
variada.Esta esteve reunida, individualmente, com alguns utentes do serviço de apoio domiciliário. 

Elaborado por Alexandre Pereira com a colaboração Patrícia Ferreira

Dia Mundial da Alimentação - 19 de Outubro 

Durante o mês de Setembro as salas de CAO reuniram esforços, criatividade e envolvimento entre utentes e colaboradores para que, mais uma vez, participassem no 
concurso de trabalhos manuais, organizado pela CERCIMARCO, dirigido a pessoas com deficiência, sendo que o desafio, para este ano, foi a criação de presépios. Todos 
os utentes que participaram ficaram muito orgulhosos pois as suas obras serão expostas no museu Cármen Miranda – Espaço Arte, em Marco de Canaveses. 
Seis salas do CARPD aceitaram este desafio:

XI Concurso Mãos com Arte - 19 de Outubro 

No dia 29 realizou-se a “Peregrinação ao Santuário Alexandrina de Balasar – Porta Santa – O Caminho do Perdão”, 
com a partida a efetuar-se na Rua Rainha Dona Leonor e contando com a participação ativa de toda a comunidade de 
Vila do Conde, colaboradores e utentes da SCMVC. O Professor Pedro Silva, antes da partida, realizou um conjunto 
de exercícios que funcionaram como uma ativação geral para os peregrinos, pois pela frente tinham 15 quilómetros 
que tinham que ser ultrapassados e «vencidos». Os utentes que participaram foram: Pedro M., Ilidia A., Ana S., João 
F., Duarte B., Bruno M., Manuel C., Edmundo C., José M., Sílvia S. e Salete

Peregrinação a Balasar  - 29 de Outubro 

No Dia das Bruxas o CARPD fez uma festa espetacular! Normalmente, a celebração deste dia costuma ser no ginásio, mas este ano os colaboradores re-
solveram usar as salas da TV para montarem a “Casa dos Horrores”. Convidei a colaboradora Anabela para ir comigo, que se assustou imenso ao contrário 
de mim. Depois de muitos sustos, gritos e risadas, saboreamos um delicioso lanche temático, para o qual as colaboradoras fizeram um grande bolo de 
chocolate com muitos fantasmas. Estava tudo muito bem decoradas com aboboras, velas, morcegos, bruxas e muitos outros objetos. Adorei este dia! 
Mais uma vez um dia diferente.   

Elaborado por Cristina Sousa com a colaboração de Anabela Costa

Dia das Bruxas - 31 de Outubro 

Uma sensibilização muito importante

Fomos até onde a fé nos levou

Um grupo assombrador Ninguém escapou Surgiu uma fome assustadora

Sala da pintura (obra 1) 
Titulo – “ Mãos de afetos”
Artistas - Daniela, Fátima L., Duarte, Francis-
co C., Vítor P. 
Sala da pintura (obra 2) 
Título – “ presépio do amor” 
Artistas – João B., Elisa A., Armando e Traja-
no. 
Sala dos Golfinhos 
Título – “ Nascimento de Luz” 
Artistas – António M., Jorge F., Ana S. e Filipe F. 

Sala dos patinhos 
Título – “ Luz da vida” 
Artistas – Cândida M., António J., Fernanda S. e José R.
Sala da Madeira 
Título – “Porque a diferença existe”
Artistas – Miguel A., Nuno A., José P., João F. e
 Orlindo. 
Sala da tecelagem 
Título – “ Quadro do nascimento” 
Artistas – Rosa, Laura, Sílvia, Conceição e Francisca.

Participar nesta exposição é uma iniciativa que 
promove a criatividade e as capacidades artís-
ticas das pessoas com deficiência, bem como 
o intercâmbio interinstitucional. Os utentes do 
CARPD sentiram-se felizes porque desta forma 
conseguiram divulgar o seu centro e a incrível 
capacidade de criar obras maravilhosas!

Elaborado por Francisca Morais com a colaboração 
de Joana Furtado

Os utentes demonstraram um grande espirito de sacrifício e entreajuda só assim foi possível atingir o objetivo comum, ou seja, a chegada ao Santuário 
Alexandrina de Balasar. A peregrinação ocorreu num clima de abertura e acolhimento, tendo participado mais de 500 peregrinos no que foi denominado 
«O Caminho do Perdão», o ano jubilar da Misericórdia ficou marcado com um evento único e especial que marcou toda a comunidade de Vila do Conde. 

Elaborado por Luís com a colaboração de Pedro Silva 
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Atividades aquáticas, 8º Encontro de São João da Madeira - 02 de Novembro

Dia de Todos os Santos/ Dia dos Fiéis Defuntos: Visita ao Cemitério  - 01/02 de Novembro

Torneio de Técnicas Individuais e Lances Livres, em Basquetebol, na Póvoa de Varzim - 10 de Novembro

O dia 1 de Novembro, dia de Todos os Santos, é um feriado nacional religioso em honra de todos os santos conhecidos e desconhecidos. Nesse dia, muitas 
são as paróquias que também celebram, por antecipação, o dia dos Fiéis Defuntos. Estas celebrações servem para homenagear todos os que já partiram 
e durante o dia as famílias visitam as suas campas, que são especialmente enfeitadas para a ocasião. Os utentes do CARPD também foram honrar a me-
mória dos seus entes queridos, visitando assim os cemitérios onde sepultaram os seus familiares e amigos. 

Elaborado por José Lamas com a colaboração de Sónia Rocha 

Equipa fantástica

Uns natação, outras na tacinha :) 

Prova: “8º Encontro de Atividades Aquáticas de São João da Madeira”. Data: 02/11/2016. Local: Piscinas Municipais de São 
João da Madeira. Clubes/Instituições participantes: SCMVC, CERCIEspinho; MADI, APADIMP – Penafiel, CERCIS.J.MADEIRA, 
CERCIFEL, AIREV, APPACDM – Matosinhos, Sporting Clube de Aveiro, Clube de Gaia, SCM-Baião, APPACDM-V.N.Gaia, APA-
DIMP-Penafiel, Fundação AJ Gomes Cunha, Clube Cercifaf, AP-Vila D`Este e a Associação de Desporto Adaptado do Porto. 
Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte B., Pedro M., Cândida M., Salete O., Orlanda A., 
André O., Rui S. e Solange F. Classificação final dos nossos atletas: De destacar, a prestação da atleta Orlanda A. que termi-
nou a prova em 1º lugar na sua série no escalão sénior feminino, no estilo bruços, e por ficar no 1º lugar na classificação 
geral. O atleta Manuel C. ficou em 3º lugar na sua série, acabando por ficar posicionado no 3º lugar na classificação geral 
do escalão veterano. A atleta Cândida M. tem que aprimorar a sua técnica de braçada tendo em vista o melhoramento do 
alcance do seu deslize, porém acabou por ficar em 1º lugar na classificação geral nos 25 metros livres. 

Elaborado por Luís Simas com a colaboração de Pedro Silva

NOVEMBRO

Eucaristia Homenagem aos utentes falecidos - 10 de Novembro

No dia 10 de novembro, celebrou-se uma Eucaristia especial em homenagem aos nossos colegas e amigos falecidos aqui no CARPD. O Senhor Padre fez 
uma homilia muito bonita e ourou com muita fé, pedindo a deus por todos eles. E nós relembrámo-los com muita saudade e devoção. Durante as orações 
também rezamos pela nossa querida Animadora Cristina. Eu, pessoalmente, estava muito emocionada pois também rezei pelo meu amado irmão e pela 
minha mãezinha. Que deus os proteja a todos.

Elaborado por Irene Vieira

Local: Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. Clubes/Instituições partici-
pantes: SCMVC, Clube de Gaia, Aladi – Lavra e MAPADI. Atletas representan-
tes da SCMVC: Manuel C., Pedro M., Jorge F., Bruno M., Miguel A., Nuno A., 
Ilidia A., Salete O., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A., Rui S., André O., Francisco 
L., José R.s e Patrícia G. Classificação final dos atletas da SCMVC: No que se 
refere ao drible, os atletas que realizaram mais percursos em condução de 
bola, foram: Sérgio A. (43), Joaquim P. (37) e Manuel C. (36). Ao nível do 
passe, os atletas que realizaram o maior número de passes com êxito contra 
a parede, foram: Joaquim P. (33), Jorge P. (32) e Manuel C. (24). Por fim, no 
que se refere aos lançamentos, os atletas que ficaram melhor posicionados 
foram: Joaquim P. / Sérgio A. (8) e Manuel C. (6). Momento do dia: a forte e 
profunda união do grupo, após um grande desempenho do atleta Joaquim P. 
que foi aplaudido e abraçado por todos os colegas da equipa. 

Elaborado por Ilidia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Duarte Pereira Solange (CRPDJAM) e Cândida Manuela Salete Oliveira
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Festa de São Martinho - 11 de Novembro

Elisa Ferreira e Patrícia Cunha Patricia Ferreira e Armindo Francisco Elisabete Fonseca, Jorge  Pereira e Elisa Ferreira

No dia 11 de Novembro festejamos aqui no centro o nosso Magusto. Da parte da manhã houve um jogo de futebol entre utentes e colaboradores. Da 
parte de tarde houve bailarico, com música ao vivo, com os AMIGOS de sempre. Dançamos até não poder mais e às 16h fomos repor as energias com 
um lanche fantástico. As mesas estavam recheadas de pãezinhos de leite com queijo e fiambre, sumos à discrição e castanhas com fartura. E assim 
celebramos o dia de S. Martinho.

Elaborado por Álvaro Santos e Francisca Morais com a colaboração de Lúcia Pereira 

Torneio de São Martinho - 19 de Novembro

Local: Pavilhão Municipal de Mira. Clubes/Instituições participantes: SCMVC, Futebol Clube do Porto, SCM Baião, Clube de Gaia, CERCIMIRA e APPACDM 
– Viseu. Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Jorge P., Rui S., André O. e Francisco L. Classificação final dos nossos 
atletas: a equipa da SCMVC alcançou um troféu relativo ao 5º lugar e todos os atletas receberam uma medalha de participação. Foi a primeira vez que 
participamos neste evento desportivo em Mira, gostamos muito da organização e da forma como fomos acolhidos por todos. Momento do dia: quando 
o atleta Nuno A. fez uma defesa digna de um guarda-redes profissional com a mão direita quando já estava no chão, o público aplaudiu e o atleta voltou 
a «brilhar» e a superar-se.

Elaborado por Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva 

Rute Pinto e Daniela Santos Sérgio Pinto com os nossos Amigos Salete Oliveira a entregar a lembrança

Somos os maiores!! Uma taça merecida!!! Medalhados e felizes!!
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Dia Internacional da Violência Doméstica - 25 de Novembro

Escrever sobre um assunto tão delicado e profundo requer alguma sensibilidade, aparentemente porque parece ser um problema de educação, de 
cultura, de carências sentimentais, um défice de amor pelo próximo. De forma a alertar a sociedade, celebra-se todos os anos a 25 de novembro o Dia 
Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Muitas vezes, este tipo de violência é uma questão de orgulho primário que tem a sua 
base em preconceitos antigos e atitudes machistas. Normalmente são as mulheres que sofrem mais, porque querem conservar o casamento, porque 
sentem vergonha e até medo de denunciar as agressões, e por inúmeras razões continuam a sujeitar-se a abusos e maus tratos físicos e/ou psicológicos. 
Combater a violência contra as mulheres é um dever de todos!

Elaborado por Alexandre Pereira com a colaboração de Camilo Azevedo

Início da Construção da “Aldeia de Natal - Touguilândia” - 28 de Novembro 

No dia 28 de novembro deu-se início ao momento tão esperado por todos, a construção da Aldeia de Natal, a Touguilândia! Com a ajuda da equipa da 
carpintaria, construi-se uma escola, que depois foi pintada com ajuda dos utentes e que ficou linda. Todos os espaços e cantinhos do centro foram de-
corados a rigor com motivos natalícios, para isso as salas de CAO também participaram na elaboração de moldes para fazer uma rena (lembrança para 
entregar aos convidados); na confeção de pompons para decoração do espaço da “hora do conto”; e no mês de novembro um grupo de utentes esforçou-
-se muito com diversos ensaios para apresentar diferentes danças aos visitantes da Touguilândia. Como sempre, foi uma alegria enorme participar na 
organização deste evento! 

Elaborado por Cristina Sousa com a colaboração de Joana Furtado 

Mega aula de Zumba - 23 de Novembro

Realizou se no passado dia 23 de Novembro uma mega aula de Zumba com a presença da Professora Ana Luísa Niz para utentes e colaboradores. O 
Zumba é uma atividade baseada em danças latinas que tem essencialmente um carácter aeróbico e muito divertido. As aulas têm uma duração de 
30 a 60 minutos e durante esse tempo saltamos, mexemos os braços, as pernas, a anca, conseguindo envolver o nosso corpo e mente na atividade, 
que combina exercícios aeróbicos com exercícios de resistência de peso corporal. Zumba é um programa de fitness que todos aqui no CARPD adoram.

Trabalho elaborado por Emília Coelho e João Paulo Silva 

Auditoria Piloto “Equass 2018” ao nosso centro - 22 e 23 de Novembro

Nos dias 22 e 23 de novembro, decorreu aqui no CARPD uma Auditoria Piloto pelo novo Referencial EQUASS 2018. O nosso centro foi um dos poucos 
escolhidos para representar Portugal na aferição das novas escalas de avaliação do Referencial. Uma vez mais, foi avaliada minuciosamente a qualidade 
do serviço prestado aos utentes e em como isso afeta a nossa qualidade de vida e bem-estar. Claro, que ficámos todos muito orgulhosos por poder de-
monstrar o quanto todos se empenham para tornar o nosso centro um centro de referência e por termos sido escolhidos para fazer parte de um pequeno 
grupo que contribuiu para a concretização do objetivo desta auditoria. 

Jorge Pereira

José Rigor com a professora de Zumba Ana Luísa Todos a delirar com a coreografia da Daniela Santos Até a Maria da Saude concorda

Olha que belo que eu estou ;) Um arco -íris numa princesa Paula, Cristina e António um trio harmonioso
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DEZEMBRO

Restauração da Indepêndencia  de Portugal - 01 de Dezembro

A Restauração da Independência comemora-se anualmente no dia 1 de dezembro e é a designação dada ao golpe de estado revolucionário ocorrido 
nesse dia em 1640. Desde o tempo da monarquia constitucional que este dia é celebrado em Portugal e uma das primeiras decisões da Republica Por-
tuguesa, em 1910, foi passa-lo a feriado nacional como medida popular e patriótica. Esta data relembra a ação de nobres portugueses que invadiram o 
Paço Real, em Lisboa, tomaram o poder e restauraram a independência portuguesa, aclamando D. João, duque de Bragança, como rei de Portugal. Foi 
necessário reforçar o exército, fabricar armas e fortalezas nas zonas fronteiriças para assegurar a independência, através das guerras da restauração, que 
duraram de 1640 a 1668, pois só então, com o tratado de paz em Lisboa, os espanhóis reconheceram a independência de Portugal.

Elaborado por Orlindo Sousa com a colaboração de Patrícia Cunha

Visita à Feira de Natal, em Fajozes - 02 de Dezembro

No dia 2 de Dezembro, uma das nossas carrinhas levou vários utentes e colaboradores ao centro Reabilitação Prof. Doutor Jorge Azevedo Maia - Fajozes 
para conhecer o Centro e a sua Feira de Natal. Foram muito bem recebidos e tiveram o prazer de fazer uma visita guiada pela Terapeuta Sandra que lhes 
mostrou o CAO e a Feira, onde todos compraram umas lembranças muito bonitas. Foi uma manhã muito bem passada com os nossos amigos de Fajozes. 

Elaborado por Cristina Sousa e Nuno Amorim 

Participação no 3º Aniversário da Comunidade Fé e Luz - 04 de Dezembro

Um dia de festa! Todos gostamos de festejar as datas importantes, as conquistas e as vitorias, e na comunidade fé e luz de Vila do Conde celebramos 
cada ano de caminhada na fé, que fazemos juntos nesta pequena família que formamos. Este ano a data escolhida foi o domingo, dia 04 de Dezembro, 
para em Eucaristia onde agradecermos a deus o dom de termos fé e luz nas nossas vidas, de conhecermos novos amigos e de estarmos sempre junto 
de Jesus. Pedimos-lhe que nos guie e nos dê força para superar as dificuldades e ultrapassar os nossos medos. A festa continuou com grande alegria no 
almoço partilhado seguido de momentos de convívio, fotografias e muita dança. Para o ano há mais para festejar e estão todos convidados!

Elaborado por Ilidia Araújo com a colaboração de Patrícia Ferreira 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: Abertura da Exposição de trabalhos alusivos ao dia -  04 de Dezembro

No dia 3 de Dezembro a Câmara Municipal de Vila do Conde, através da Equipa DAP, comemorou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com o 
objetivo de sensibilizar e informar a população para esta problemática, sob o lema “Sentir o Outro” – escultura interativa e animação. A atividade desig-
nada “Mostra de Afetos” teve lugar na Praça S. João e contou com a participação de alunos de diversas escolas da cidade e das freguesias. Assim como, 
do MADI, da SCMVC e do CRPDJAM. Esta atividade teve início com uma caminhada desde o largo da Câmara Municipal até à Praça S. João e terminou 
com várias atuações dos participantes. Foi muito bonito!

Elaborado por Emília Coelho com a colaboração de Lúcia Pereira 

O nosso trabalho alusivo à deficiência CARPD a apresentar o seu trabalho Todos os trabalhos estavam repletos de sentimento

6º Encontro experimental de paravólei ANDDI/FPV, em vieira do Minho e Encontro 
experimental de Badminton, em vieira do Minho  - 07 de Dezembro

Prova: “Cava.Net – 6º Encontro Experimental de ParaVolei ANDDI/FPV e o Encontro Experimental de Badminton”. Local: 
Pavilhão Municipal Professor Aníbal Nascimento. Clubes/Instituições participantes: SCMVC, Clube APPACDM de Vila 
Nova de Gaia, Casa de Trabalho Fontarcada da Póvoa de Lanhoso, CERCIBraga, Instituto Dom João e Sousa de Braga, 
MAPADI, MADI, Cava e Escola B/S Vieira de Araújo de Vieira do Minho. Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., 
Pedro M., Jorge F., Miguel A., Nuno A., Ilidia A., Salete O., Bruno M., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A., Rui S., André O., 
Francisco L., Patrícia G. e José R. Classificação final dos nossos atletas: Atividade Lúdica e Recreativa (sem classificação). 
Descrição da Atividade: Vieira do Minho recebeu o “Cava.Net 2016”, evento promovido pela ANDDI – Portugal e pelo 
CAVA – Clube Amigos de Vieira, entidades que pelo oitavo ano consecutivo organizam atividades conjuntas no âmbito 
das Comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, desta feita assinalando também os 26 anos da 
ANDDI – Portugal e ainda os 11 anos do Cava. Pedro M. e Joaquim P.
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Tratou-se de um evento bem animado que contou com a participação de cerca de 100 participantes oriundos 
de várias instituições do norte do país. Esta atividade, cumpriu uma vez mais, o seu grande desígnio, ou seja, a 
inclusão social e o fomento da prática desportiva de modalidades novas, neste caso Badminton e ParaVolei. Os 
atletas, técnicos e envolvidos de uma forma livre, lúdica e recreativa experienciaram a prática das modalidades, 
sob orientação de técnicos especializados, que de uma forma pedagógica explicaram os fundamentos básicos 
de cada modalidade. Momento do dia: O momento do dia aconteceu quando todos os atletas receberam uma 
medalha e uma t-shirt alusiva ao evento, foi um dia de salutar convívio, partilha e fortalecimento dos laços de 
amizade entre pares.

Elaborado por Ilídia Araújo e Luís Simas com a colaboração de Pedro Silva
Grande equipa

Dia Da Imaculada Conceição - 08 de Dezembro

Dia 8 de Dezembro, um dia muito importante na Póvoa de Varzim, comemora-se o dia da Imaculada Conceição. Que dá inicio com a eucaristia as 11ho-
ras da manha, de tarde continua com a apresentação do Rancho Tricanas da Lapa, seguindo-se a “subida ao pau” (em que um homem sobe por um pau 
com alguns metros de altura e muito oleado até conseguir alcançar o bacalhau que está no topo), terminando com um magnífico fogo-de-artifício. É 
uma festa muito bonita, toda a gente sai à rua para se divertir e conviver. 

Elaborado por José Lamas com a colaboração de Paula Pereira 

Abertura da Aldeia de Natal - 09 de Dezembro

A aldeia de natal “Touguilândia 2016” abriu as portas no dia 12 de Dezembro, por volta das 10h, com a chegada 
de um grupinho de alunos da Escola Básica do Desterro da Póvoa de Varzim. Primeiro foram acolhidos com uma 
bela receção na entrada do centro, depois foram encaminhados para a Casa do Pai Natal onde ouviram com toda a 
atenção uma encantadora história de natal. Mais tarde, tiveram a possibilidade de construir lindas renas na Escola 
do Pai Natal e de se divertirem à grande nos famosos insufláveis. Para terminar em beleza fizeram uma magnífica 
viagem de trenó .

Alexandre Pereira com a colaboração de Lúcia Pereira

Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia - 09 de Dezembro
Vitor Pimenta a ajudar na Aldeia

No dia 10 de Dezembro, a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde realizou a XXI Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia. Este jantar congregou 
à volta da mesa cerca de duas centenas de pessoas entre órgãos sociais, irmãos, colaboradores e parceiros. De destacar que neste dia foram eleitos 
os novos órgãos sociais da nossa instituição e no ambiente desta festa, foi anunciada a reeleição do Sr.º Eng.º Arlindo Maia como provedor, para mais 
um triénio. No culminar desta noite, os participantes tiveram a oportunidade de apreciar os belíssimos fados de Coimbra do grupo “Fado ao Centro”. 

Elaborado por Francisca Morais com a colaboração de Fátima Marques 

Festa de Natal do Centro - 13 de Dezembro

6º Encontro experimental de paravólei ANDDI/FPV, em vieira do Minho e Encontro 
experimental de Badminton, em vieira do Minho  - 07 de Dezembro (cont.)

Vitor Pimenta a ajudar na Aldeia Clara -  cantora que tanto nos animou

Rancho do Centro A felicidade está espelhada Um amor incondicional



Pág. 15Notícias de Touguinha Pág. 15Notícias de Touguinha

Futebol 5x5, em Ança e Corrida São Silvestre, em Coimbra - 17 de Dezembro

Prova: “Jogos de Natal 2016 – Futebol 5 x5 e Corrida São Silvestre”. Local: Campo de Relva Sintética de Ança (Cantanhede) – Futebol 5 x5 e Centro 
de São Silvestre da APPACDM – Coimbra – Atletismo. Clubes/Instituições participantes: SCMVC, Clube de Gaia, APPACDM – São Silvestre, APPACDM 
– Tocha e APPACDM Montemor-o-Velho. Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A. e 
Rui S. Classificação final dos nossos atletas: A SCMVC arrecadou um total de quatro vitórias em quatro jogos efetuados. No que se refere, à Corrida 
São Silvestre, o Clube de Gaia dominou por completo a competição na edição 2016. De realçar, que a nossa equipa alcançou pelo segundo ano con-
secutivo o 1º lugar na modalidade de Futebol 5x5, tendo arrecadado mais um bonito troféu para a sua já recheada vitrina. No final e após a entrega 
dos prémios, foi servido um excelente jantar de Natal a todos os participantes e envolvidos. Momento do dia: aconteceu quando os nossos atletas 
ergueram o troféu e foram aplaudidos por todos os presentes que gritaram a uma só voz: “CAMPEÕES, CAMPEÕES, NÓS SOMOS CAMPEÕES!”

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

A defenir estratégias

Curtas Metragens: “O Dia Mais Curto” - 21 de Março

O dia 21 de dezembro foi considerado o dia mais curto do ano, aproveitamos esse dia ao máximo e de tarde estivemos todos no ginásio a apreciar 
algumas curtas-metragens sobre o que se faz nos diversos equipamentos da SCMVC, como por exemplo: No CARPD vimos o que se faz no Centro 
de Atividades Ocupacionais, utentes e colaboradores fazem trabalhos de grande relevo como porta-chaves, brinquedos em madeira, caixas, baús, 
molduras, bonecos e muito mais. Nas curtas-metragens também vimos o que se faz nos outros equipamentos sociais e vimos imagens que vão fazer 
parte do arquivo da SCMVC que vai ser inaugurado brevemente. Alem disso, como estamos tão próximo do natal aproveitámos para mandar mensa-
gens natalícias uns aos outros. Feliz Natal a todos!

Elaborado por João Paulo Silva e Jorge Pereira 

Passagem de Ano - 31 de Dezembro

No dia 31 de dezembro celebramos a nossa espetacular Passagem de Ano aqui no CARPD. Iniciamos, no ginásio, com filmes animados. Depois, fomos 
lanchar para ganhar energia para um rico bailarico, onde dançámos até não poder mais. Depressa chegou a hora da Ceia, pela qual todos aguardáva-
mos ansiosamente. Comemos todos juntos numa mesa farta, cheia de coisas boas, onde não faltaram os doces tradicionais e natalícios. Foi um dia 
cheio de boas emoções. 

Elaborado por Gaspar Silva com a colaboração de Lúcia Pereira

Uma equipa sempre forteCom os reponsáveis

Ceia de Natal dos Colaboradores - 16 de Junho

No dia 16 de dezembro, realizou-se no CARPD o Jantar de Natal dos Colaboradores. Estas comemorações são 
sempre momentos únicos e muito preciosos, “vividos” fora do ambiente de trabalho. O convívio é único e todos, 
sem exceção, participam nas brincadeiras. A Comissão de Trabalhadores faz sempre um divertido sorteio e este 
ano, por ser o seu último, ofereceu a todos os presentes um miminho: um porta-chaves com a sua inicial. Ainda 
bem que existem estes convívios e que todos tenham um Natal muito feliz. 

Elaborado por Emília Coelho com a colaboração de Paula Pereira 

Um convívio muito agradável

Festa de Natal do centro - 13 de Dezembro

No dia 13 de dezembro celebrámos no Centro a nossa Festa de Natal. Iniciamos com uma bonita Eucaristia ministrada pelo Sr.º Padre José. De segui-
da, foi servido o almoço de natal no refeitório, o espaço e principalmente as mesas estavam enfeitados com lindas decorações desta época natalícia. 
De tarde, a festa continuou no ginásio onde se realizaram várias atividades relacionadas com o natal, tais como: peças de teatro, danças e cânticos. 
Para recuperar as energias fomos presenteados com um delicioso lanche ajantarado na companhia dos nossos familiares e amigos. Gostámos muito 
deste dia, esperamos ansiosamente pelo próximo natal para poder repetir.

Elaborado por Álvaro Santos e Francisca Morais com a colaboração de Lúcia Pereira
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Atividades/ Aniversários JANEIRO Atividades/ Aniversários  Fevereiro

01 Dia de Ano Novo e Dia Mundial da Paz
06 Festa dos Reis Magos \Encerramento da Aldeia de Natal 
 “Touguilândia”
11 Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (1ª. Jornada
 em Touguinha
14 Torneio Nacional Adaptado – 3º Encontro de Atividade Adaptada,  
 Futsal,  em Oliveira de Azeméis
14  Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Santa Casa da 
 Misericórdia de Vila 
 do Conde, na Igreja da Misericórdia
18 “7º Encontro Cidade de Barcelos”, Atividades Aquáticas, 
19 Eucaristia no Centro (11h00)
21 Torneio “29º Aniversário Clube de Gaia” e Campeonato 
 Nacional de Equipas em Ténis de Mesa (1ª. Jornada),
  em Vila Nova de Gaia
24 Campeonato Regional Norte, em ParaHóquei, em Penafiel
27 Campeonato Regional do Norte – Andebol 4 All, em Andebol 
 (1ª. Jornada), em Vila do Conde
31 Dia de S. João Bosco, patrono dos Mágicos:
 “Dia do Mágico”: atividades de magia

Dia 03 – Álvaro Maio    Dia 13 – Cândida Pinto
Dia 04 – Cristina Sousa    Dia 17 – Elisa Miranda
Dia 05 – Ana Maria Gomes   Dia 19 – José Manuel Rodrigues 
Dia 06 – Mª Cristina Silva   Dia 21 – Carla Oliveira
Dia 10 – José Maria                                      Dia 21 – Ana Patrícia Casanova 
Dia 10 – António Bontempo                        Dia 24 – Alice Vale
Dia 10 – Fátima Santos     Dia 24 – Hugo Barros
Dia 12 – Sílvia Silva                   Dia 28 – Ana Cristina Costa

02 Eucaristia no Centro (11h00)
03 Início do Concurso Interno: “A Dança das Máscaras”
04 Torneio Nacional Adaptado de Pista Coberta, 
 em Atletismo, em Braga
04 Atividade com o grupo dos Pioneiros dos Agrupamentos de  
 Escuteiros do Núcleo “Cego do Maio”
08 Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa
  (2ª. Jornada), em Santo Tirso
11 XVI Torneio de Viseu “Memorial Alberto Correia”,
 Ténis de Mesa, em Viseu
13 Dia Mundial da Rádio Emissão Especial da Rádio Touguilândia
14 Dia de São Valentim: atividades
 Decorações e mensagens alusivas ao tema
 Lanche Temático e Surpresas
18 Campeonato Nacional por Equipas, em Ténis de Mesa   
 (2ª. Jornada), em Vila do Conde
22 Campeonato Nacional de Futsal, 5ª. Jornada, em Lavra
23 Eucaristia no Centro (11h00)
28 Campeonato Nacional do Norte Indoor”, em Para-Hóquei, 
 em Lousada
27 (28) CELEBRAÇÃO DO DIA DE CARNAVAL
  Final do concurso “A Dança das Máscaras”

Dia 01 – Luísa Silva  Dia 14 – António Gaspar
Dia 02 – Carla Cruz  Dia 20 – Maria Fernanda Oliveira (SAD)
Dia 04 – Paulo Moreira  Dia 20 – Patrícia Ferreira
Dia 04 – Germana Ferreira (SAD)Dia 23 – Sofia Eugénia
Dia 05 – Tânia Rajão  Dia 23 – Albertino Novo
Dia 06 – Elisa Azevedo  Dia 24 – Emanuela Ferreira
Dia 06 – José Brandão  Dia 25 – Ana Santos
Dia 06 – Esperança M. (SAD)       Dia 26 – Fátima Lopes
Dia 12 – Carina Novo  Dia 26 – Elísio Ferreira
Dia 13 – Conceição Vilar  Dia 27 – Raúl Nogueira
Dia 13 – Adelaide Monteiro Dia 28 – João Manuel  01 Dia da Proteção Civil: sessão de esclarecimento com a 

 Associação Delfins
02 11h00: Eucaristia no Centro
02 11º Encontro de Atividades Aquáticas, em Felgueiras
04 Campeonato Nacional de Equipas, em Ténis de Mesa, no Porto
08 Dia Internacional da Mulher: atividades
08 Campeonato Regional Adaptado Norte, em Ténis de Mesa, 
 (3ª. Jornada), na Póvoa de Varzim
11 e 12 1º. Estágio da Seleção Nacional – Amesterdão 2017, 
 em ParaHóquei, em Lousada
14 10º Corta-Mato Regional Norte, Atletismo, em Cabeceiras de Basto
18 Encenação da Via Sacra ao Vivo: “Uma Justiça Superior” no Teatro  
 Municipal de Vila do Conde (21h00)
19 Dia de S. José e Dia do Pai: atividades e lanche com os Pais
21 Dia Mundial da Árvore: Plantação de uma árvore
 Participação no desfile de “Guarda-chuvas da Floresta” - V.C.
21 Campeonato Regional do Norte, em Basquetebol, (1ª. Jornada),   
 em Ovar
25 Jogo de qualificação para o Mundial 2018 em Futebol: 
 PORTUGAL - Hungria
25 e 26 Campeonato de Boccia Individual BC1 e BC2 – Fase Regional –
 Zona Norte, em Ponte de Lima
26 Muda a Hora! Adiantar os relógios 1 hora!!
26 Procissão do Senhor dos Passos, organizada pela Misericórdia de 
 Vila do Conde, pelas ruas da cidade
27 Dia Mundial do Teatro, Atividades
31 Campeonato Regional Norte, Andebol 4 All (2ª. Jornada), em Fafe
  

Dia 02 – Armindo José   Dia 19 – Elisabete Fonseca
Dia 05 – Francisco Cerqueira             Dia 22 – Andreia Oliveira
Dia 06 – Marina Pinheiro             Dia 25 – Maguy Baptista
Dia 07 – António Francisco             Dia 27 – Manuel Laranjo
Dia 08 – Irene Vieira            Dia 27 – José Mesquita
08 – José António Vale                                   Dia 28 – Paula Vieira         
Dia 09 – Fátima Silva        Dia 29 – Marisa Faria
Dia 14 – Andreia Luís        Dia 30 – Jorge Pereira
Dia 15 – António Oliveira (SAD)     Dia 30 – Américo Cura (SAD)
Dia 17 – Branca Silva  

Feliz
 Aniversário

Aniversários MARÇO


