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Editorial

Ensinar a amar?

“Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a”.
Johann Goethe

Não faltam reflexões cuidadosas e teses científicas que questionam ou su-
gerem mil e um caminhos pedagógicos para a educação: correntes mais 
rigorosas ou mais permissivas, correntes mais repressivas ou mais preven-
tivas, correntes que valorizam mais a disciplina ou a autonomia e os afetos, 
etc..
As pessoas que temos ao nosso cuidado nasceram para serem amadas e 
para amarem; essa é, precisamente, a nossa principal característica como 
seres humanos. Na verdade, não é a nossa posição social ou a nossa conta 
bancária que nos eleva no valor como pessoas, mas sim a nossa capacida-
de de amar e de dignificar.
Seja os nossos filhos, seja os utentes das nossas Instituições ou todos os 
que estão ao nosso cuidado prosperam com o que nós semeamos, atra-
vés das nossas palavras, atitudes ou mesmo pelas omissões: amor ou falta 
dele, fará toda a diferença! Na verdade, amar as pessoas que estão ao nos-
so cuidado é entrar na dimensão suprema do ser humano, a dimensão que 
nos aproxima da perfeição e nos eleva para a dimensão do Criador.
E o que é amar? Será possuir o outro, condicionando os seus passos, von-
tades e respostas? Talvez, assim, seja difícil ser feliz e fazer alguém feliz! 
Amar é, antes de mais, gratuidade, oferta sem talão de cobrança, dom do 
melhor de nós mesmos sem exigências… todos os dias, claro! Se sonha-
mos ser, também nós, amados deste modo, é assim que deveremos amar... 
todos os dias, claro! E não nos esqueçamos que “só será possível ensinar 
alguém a amar… amando-a”.

O Diretor
Sérgio Pinto

Janeiro

Torneio Nacional Adaptado - 3º Encontro de Atividade Adaptada, de Futsal, em Ténis de Mesa - 14 de Janeiro

Prova: “Campeonato de Portugal de Futsal – Torneio Nacional Adaptado – 4º Encontro Na-
cional de Atividade Adaptada. Data: 14/01/2017 (sábado). Local: Pavilhão Municipal Pro-
fessor António Costeira – Oliveira de Azeméis. Clubes/instituições participantes: SCMVC, 
Clube de Gaia, FCP, APPACDM – Tocha, APPACDM – Viseu, CERCIMIRA e SCM Baião. Atletas 
representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Jorge P., Joaquim P., 
Sérgio A. e Rui S. Classificação final dos atletas da SCMVC: A nossa instituição arrecadou 
uma vitória “suada” e muito “saborosa” sobre a equipa do FCP, por 2-0. Num jogo muito 
bem disputado, a organização defensiva e as transições ofensivas rápidas da equipa vila-
-condense fizeram a diferença sobre a equipa portuense, tendo ficado comprovado que 
com rigor e motivação é possível derrotar equipas, teoricamente, mais fortes. Após a vitó-
ria, os atletas da SCMVC alcançaram a grande finalíssima do “Torneio Nacional Adaptado”, 
tendo sido a equipa oponente, o Clube de Gaia.  A equipa da SCMVC acabou por perder 1-0 
perante o adversário, mas deixou uma excelente imagem ao longo de toda a competição. 
O 2º lugar alcançado, dignificou e honrou a instituição da SCMVC. . 

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

3º Encontro de Atividade Adaptada, Futsal, em Oliveira de Azeméis - 14 de Janeiro

Nervoso miudinho antes do jogo começar Local do jogo: Oliveira de Azeméis Uma equipa vencedora e unida!

Talento e uma equipa unida é o que não nos falta

Salete Oliveira extremamente feliz Bruno a iniciar a prova A equipa a descansar após uma prova exigente

Campeonato Nacional de Equipas em Ténis de Mesa, em Vila Nova de Gaia - 21 de Janeiro

Prova: “Torneio de Ténis de Mesa 29º Aniversário do CDC Vila Nova de Gaia” e simultaneamente realizou-se a “1º Jornada do Campeonato Nacional de 
Equipas”. Local: Centro de Alto Rendimento – Vila Nova de Gaia. Clubes/Instituições participantes: SCMVC, CAID – Santo Tirso, Clube de Gaia, Futebol 
Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal. Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Nuno A., Ilidia A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A. e Pa-
trícia G. Classificação final dos nossos atletas: Relativamente à “1º Jornada do Campeonato Nacional de Equipas de Ténis de Mesa” a equipa B da SCMVC 
defrontou a equipa do Clube de Gaia. A equipa B da SCMVC é constituída pelos atletas: Manuel C. e Nuno A. Por fim a equipa B da SCMVC saiu derrotada 
por uns esclarecedores, 3-0.  Os nossos atletas que obtiveram as melhores prestações na competição adaptada, foram: Nuno A. (2º lugar) e Manuel C. 
(4º lugar). Os nossos atletas que obtiveram as melhores prestações na competição singular, foram: Sérgio A. (3º lugar) no género masculino e Patrícia G. 
e Ilidia A., respetivamente, no género feminino (3º/4º lugares). 

Luís Simas com a colaboração de Pedro Silva

Manuel C. (à direita) e um amigo Nuno e Jorge Ferreira Uma equipa com categoria
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ParaHóquei... uma modalidade em projeção Um 2º Lugar merecido

Campeonato Regional de Andebol (1ª Jornada), em Vila do Conde - 27 de Janeiro

A Equipa da SCMVC defrontou o Clube de Gaia, tendo perdido por 4-10. O Clube de Gaia é, ano após ano, campeão da zona Norte do país, superiorizando-
-se a nível de argumentos técnicos que os seus elementos possuem. No segundo jogo a nossa equipa perdeu perante a do Clube CERCIFAF por 5-12. A 
equipa de Fafe é constituída por três atletas que representam a Seleção Nacional Portuguesa de Andebol nas diversas competições internacionais. No 3º e 
último jogo a nossa equipa venceu por 6-2. A classificação final relativa à 1ª Jornada ficou ordenada da seguinte forma: 1º lugar – Clube de Gaia, 2º lugar – 
Clube CERCIFAF, 3º lugar - SCMVC e 4º lugar – CERCIGUI. A equipa da SCMVC demonstrou ser solidária, concentrada e unida no decorrer dos jogos, contudo 
tal não foi suficiente para vencer pela primeira vez na modalidade desportiva de Andebol as equipas do Clube de Gaia e do Clube CERCIFAF. 

Irene Vieira com a colaboração de Pedro Silva

Ollhem para esta equipa... só atletas de renome

Campeonato Regional Norte, em ParaHóquei, em Penafiel - 24 de Janeiro

Prova: “Campeonato Regional do Norte Indoor”. Local: Pavilhão Municipal Fernanda Ribeiro. Clubes/Instituições participantes: SCMVC e Clube de Gaia 
(ambas as equipas – nível de elite). Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A. e Rui S. Clas-
sificação Final dos nossos Atletas: A nossa equipa, na primeira mão da grande finalíssima, perdeu por 2-0 perante o Clube de Gaia, a equipa demonstrou 
alguma ansiedade e não conseguiu “responder” à entrada forte e dinâmica da equipa gaiense. Esta equipa é constituída essencialmente por jogadores da 
Seleção Nacional Portuguesa de ParaHóquei, facto que dá uma maturidade tática e técnica à equipa em todas as fases do jogo. Em contraponto, a nossa 
equipa apenas tem um jogador “internacional” em representação da Seleção Nacional Portuguesa de ParaHóquei, o atleta Joaquim. Todavia, na segunda 
mão da grande finalíssima, graças ao espírito guerreiro e batalhador demonstrado pelos nossos atletas, a equipa alcançou um precioso empate a duas 
bolas; tal feito é mais uma enorme injeção anímica para futuras competições desportivas da ParaHóquei. No nível de elite do “Campeonato Regional do 
Norte Indoor”, a classificação geral ficou assim ordenada: 1º lugar – Clube de Gaia e 2º lugar - SCMVC. 

Cristina Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Uma plateia animada Mais uns truques de magia... Será que o mágico foi bem sucedido?

Dia da Magia - 31 de Janeiro

No dia 31 de janeiro, mais uma vez, o CARPD comemorou o Dia da Magia. Durante todo o dia fizemos pinturas e 
trabalhos alusivos ao tema. Do final do almoço até à hora do lanche, assistimos a vários truques de magia feitos 
pelos mágicos: João Paulo S., Emília C., Fátima H., Emídio S., Jorge P., Ilídia A., Manuela O., Sónia R. e Elisabete F. 
Durante o espetáculo assistimos a truques com palitos, dados, moedas, garrafas de água, copos e lápis. Tivemos 
como convidados os utentes da Unidade de Cuidados Continuados que adoraram todos os truques e também fize-
ram um truque de magia aos nossos mágicos. A equipa técnica do CARPD assistiu a um dos espetáculos e, sendo 
muito dinâmica, participou com um grande entusiasmo da plateia. Esta atividade é sempre muito apreciada por 
todos, esperamos que para o ano se repita com novos espetáculos. 

António Gaspar com a colaboração de Elisabete Fonseca

Mais um jogo, mais uma equipa preparada Apresentação da equipas Agora a sério... toca a jogar...

Torneio Nacional Adaptado de Pista Coberta, de Atletismo, em Braga - 04 de Fevereiro

Prova: “Campeonatos Nacionais de Atletismo por Escalões – Pista Coberta 2017”. Local: Palácio Mu-
nicipal de Exposições e Desportos Clubes/Instituições participantes: SCMVC, EB 2/3 Amares – Braga, 
Escola do Movimento, Cercimarco, AICIA – Arouca, Clube de Gaia, APPACDM – Santarém, Fundação 
AJ Gomes Cunha, ACM – Terceira, APACDA – Açores, Individual – Viseu, MAPADI, F.C.P, CDE “Os Vitori-
nos”, Clube Cercifaf, APPACDM – Coimbra, APPACDM – Matosinhos, Casa Povo Mangualdes e o Clube 
Cercigui.  Atletas representantes da SCMVC: Jorge F., Manuel C., Pedro M., Ilidia A., Joaquim P., André 
O., Sérgio A. e Patrícia G. Classificação final dos atletas da SCMVC: Os atletas Sérgio A. (prova de ve-
locidade – 3º lugar), Joaquim P. (lançamento do peso – 3º lugar), Ilidia A. (salto em comprimento – 3º 
lugar) / (lançamento do peso – 3º lugar) e Patrícia G. (salto em comprimento – 2º lugar) / (lançamento 
do peso – 2º lugar) / (prova de resistência – 3ºlugar) ficaram posicionados nos três primeiros lugares 
nas provas de resistência e velocidade, lançamento do peso e salto em comprimento, respetivamente. 
O atleta Manuel C. também obteve um honroso e dignificante 4º lugar no lançamento do peso. 

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Mais um jogo, mais um desafio O resultado não importa, a união sim

Campeonato  Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (2ª Jornada), em Santo Tirso - 04 de Fevereiro

Fevereiro

Sem medo e com um sorriso no rosto, preparados...

Atividade com o grupo dos Pioneiros dos Agrupamentos de Escuteiros Núcleo “Cego do Maio” -  04 de Fevereiro

Neste dia, o CARPD teve o prazer de receber vários 
grupos de Pioneiros do Núcleo Cego do Maio onde 
pertencem os agrupamentos de escuteiros da Póvoa 
de Varzim, Vila do Conde e Esposende. O convívio co-
meçou, no início da tarde de sábado, dentro do giná-
sio que se tornou pequeno, mas acabou por ser aco-
lhedor e todos conseguiram participar nas atividades 
previstas, como a música cantada pelos grupos de es-
cuteiros e também nos desenhos e pinturas. Os uten-
tes estavam felizes por participarem juntamente com 
todos os escuteiros presentes. E assim se aproximou a 
hora do lanche, onde convivemos e confraternizamos 
uns com os outros, com muita animação, a degustar 
um lanche partilhado. 

Jorge Pereira

Esta equipa nunca nega uma foto Miguel e André Amizade é assim

Foi um dia memorável
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Dia dos Namorados - 14 de Fevereiro

No dia 14 de Fevereiro comemoramos o Dia dos Namorados no CARPD. Uma semana antes, 
todas as salas foram convidadas a escrever mensagens de amizade e de amor. Essas mensagens 
foram colocadas no caixa de correio que se encontrava junto à secretaria. No Dia de São Va-
lentim, durante o lanche, chegou o carteiro “Sr. Tavares” que entregou a correspondência aos 
sortudos que tinham mensagens dos seus namorados e amigos do coração. Houve também um 
lanche dedicado a todos, principalmente aos pares de namorados, que puderam comemorar 
juntos numa mesa especialmente decorada para a ocasião. Foi um dia especial e muito român-
tico.

Alexandre Pereira

Visita a Viana do Castelo - 26 de Fevereiro

Um coreografo com bailarinos motivados Marina e Duarte extremamente felizes Para bailar é preciso um par e a Daniela arranjou logo

Festa de Carnaval - 27 de Fevereiro
Neste dia foi realizado no nosso centro um concurso de máscaras e danças de Carnaval. Todas as salas do CAO foram convidadas a participar com os seus 
utentes, começando logo os preparativos para o concurso, que se tornou num verdadeiro sucesso. Todos participaram não só no concurso, mas também 
em várias músicas extra concurso. No final, o 1º lugar foi atribuído à sala dos Golfinhos, o 2º lugar à sala da Pintura e o 3º lugar à sala dos Patinhos. Todos 
gostaram da festa, desejando que a mesma se volte a realizar no próximo ano. 

Francisca Morais com a colaboração de Elisa Miranda

Uma apresentação digna de profissionais

Sala da Tecelagem em alta ;) Sala dos Bordados com estilo Elisa em duplicado

Os nossos ilustres apresentadores A festa foi ao rubro

Ai o amor

MARÇO

Dia da Proteção Civil: Sessão de esclarecimento com a Associação Delfins - 01 de Março

Nunca é demais alertar para os perigos que ocorrem no mar, rios, piscinas, lagoas e outros locais. Foi 
para falar dessas situações que, no dia em que se comemora o Dia da Proteção Civil, tivemos no CARPD 
dois elementos da Associação de Nadadores Salvadores, os “Delfins”, que nos vieram explicar os perigos 
que corremos se não seguirmos as suas indicações. Falaram-nos também do perigo de zonas não vigia-
das, onde se dá a maioria dos acidentes por afogamento, pelo facto das pessoas não saberem nadar ou 
porque vão nadar para locais que pouco conhecem, deparando-se com situações muito perigosas como 
as correntes das águas ou então a falta de pé. Ter cuidado e atenção é fundamental para estarmos em 
segurança.

Jorge Pereira

Todos muito atentos Podem relaxar, está vivo!!! Alexandra uma nadadora em aprendizagem :)

Campeonato Nacional de Equipas, em Ténis de Mesa, no Porto - 04 de Março

No dia 4 de Março realizou-se a “3º e 4º Jornadas do Campeonato Nacional de Equipas de Ténis de Mesa” no Pavilhão – “Dragão Caixa” no Porto. Os 
Clubes/Instituições participantes foram: SCMVC e Futebol Clube do Porto. Os atletas representantes da SCMVC foram: Manuel C., Nuno A., Joaquim P. 
e Sérgio A. A equipa A da SCMVC que é representada por Joaquim P. e Sérgio A. foi derrotada pela equipa A do FCP. A equipa do Porto confirmou o seu 
favoritismo ganhando por 3-0. Por sua vez, a equipa B da SCMVC constituída por Manuel C. e Nuno A. defrontou a equipa B do FCP e perdeu por 3-2. 
Apesar de tudo, os jogos foram equilibrados e bem disputados. O momento do dia aconteceu quando os atletas Manuel C., Nuno A., Sérgio A. e Joaquim 
P. chegados ao pavilhão ficaram maravilhados com a qualidade e dimensão do mesmo, seguiram-se e ouviram-se palavras de espanto: “O Dragão Caixa é 
muito bonito”; “Temos que tirar fotografias no recinto de jogo e com a “mascote”; “Os balneários têm aquecimento e cacifos com o nome, que mundo!”; 
“Tudo azul, parece que estamos no céu!”.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Só cabedal. Os nossos atletas bem preparados Nuno A. e Manuel C. poderosos Fazer amigos é muito importante

Campeonato Regional Adaptado Norte, em Ténis de Mesa, na Póvoa do Varzim - 08 de Março

Cúcu ;) Aqui estamos nós Equipa unida, equipa fortalecida Bento... bem acompanhado
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Encenação da Via Sacra ao vivo, “Uma Justiça Superior” no Teatro Municipal de Vila do Conde  -  18 de Março

No dia 18 de Março apresentaos a nossa Via Sacra ao Vivo no Teatro Municipal de Vila do Conde, uma sala maior, porque o Auditório Municipal já se 
tornava pequeno demais para tanta gente. Ficamos maravilhados com a presença do público, com lotação esgotada. Que bom receber o calor e o carinho 
das pessoas, saber que saem do aconchego de suas casas para nos ver. Apesar do nervosismo, saímo-nos bem, graças ao nosso ensaiador Dr. Sérgio Pinto, 
que nos transmite tanta confiança e acredita que somos capazes. Tal como ele diz: “Não olhem para a deficiência, mas sim para as suas capacidades”. 
E os aplausos de pé no final já dizem muito. Obrigado a todos os presentes e para o ano lá estaremos.

José Lamas com a colaboração de Paula Pereira

Dia do Pai - 19 de Março

No dia 31 de Março, pelas 14h, realizou-se uma atividade no ginásio do CARPD sob o tema do Dia Mundial do Teatro. Quatro colaboradoras prepararam 
atuações com o objetivo de proporcionar aos utentes uma tarde com um ambiente de diversão e diversidade, relacionada com o mundo da representa-
ção. Os utentes assistiram a duas peças, sendo uma cómica e outra de arte dramática, ambas apoiadas por uma terceira representação com uma apre-
sentadora muito divertida! Com esta atividade mostrou-se aos utentes a importância do teatro e da representação.

Gaspar Silva com a colaboração de Joana Furtado

Passeio do Rancho - 19 de Março

Dia Mundial do Teatro - 31 de Março (celebração)

No dia 19 de Março cele-
bramos o Dia do Pai, dia de 

S. José, e contámos com a pre-
sença de vários pais no nosso cen-

tro. Foi um dia muito bonito e para o 
assinalar fez-se uma corrida do Dia do Pai. 

Que divertido foi! “Pai há só um, como 
ele não há nenhum!”. A repetir com 

toda a certeza. Beijinhos para 
todos os pais do mundo.

Emília Coelho

Os pais são sagrados para os filhos Uma mesa decorada a rigor

Vera admirada e feliz Joana e Sílvia S. Um grupo muito entusiasta

Fernando Pessoa

“Ivone Silva” e “Camilo de Oliveira” Magda e Paula

Cada encenação contou a história de Jesus Jesus sempre estára no centro

Pilatos e Jesus, bem representados O momento da morte de Jesus

Todos vivenciaram este momento de forma emocionante A plateia aplaudiu de pé
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Festa da Flor - 28 de Abril 

No dia 28 de abril fizemos uma homenagem à nossa saudosa animadora Cristina Pereira, que partiu há um ano, dando o nome dela à Festa da Flor. Du-
rante a manhã, fizemos um lindíssimo tapete de flores que ornamentou de uma forma muito bonita a entrada do nosso centro, e no qual escrevemos: 
“Na memória de um perfume singular”. Nesse dia, todos colocaram ao peito um autocolante com um girassol e a mesma frase do tapete. No início da 
tarde todos os utentes, colaboradores e os pais da Cristina reuniram-se à volta do tapete. Ao som de várias músicas muito especiais alguns colaboradores 
e utentes falaram com saudade e afeição sobre a Cristina. Com a ajuda de todos montou-se um enorme girassol de madeira que foi feito no centro e 
ofereceu-se um delicado tabuleiro com um girassol e com a mesma frase de presente aos pais da Cristina. Por fim, fomos todos para o ginásio ver uma 
peça de teatro relacionada com flores apresentada pelos utentes e colaboradores da Sala dos Golfinhos. Foi um dia repleto de emoções.

Francisca Morais e Álvaro Santos com a colaboração de Ana Cristina Carneiro

Festa da Páscoa - 11 de Abril 
ABRIL

No dia 11 de Abril realizou-se a Festa da Páscoa no CARPD. Tudo começou por volta das 11h30 quando o nosso assistente religioso, o Sr. Padre Zé veio 
celebrar a Eucaristia Pascal no centro. De seguida, houve um fantástico almoço onde nos foi servido um belíssimo arroz de pato e sobremesas deliciosas. 
Às 14:30h começou a festa no ginásio, com várias atuações de utentes e colaboradores que encheram a tarde de ritmo e alegria. Uma dessas atuações foi 
a minha com a colaboradora Andreia A., onde apresentamos uma dança muito emotiva que todos disseram ter adorado. Também participou o grupo do 
rancho, da dança inclusiva e um grupo de dança com as colaboradoras Raquel L. e Patrícia D. No final da festa ainda tivemos um lanche reforçado cheio 
de miminhos saborosos. Enfim, foi um dia muito divertido e mal posso esperar pela próxima grande festa no CARPD.

José Lamas com a colaboração de Lúcia Nogueira

Piquenique - 17 de Abril 

Albina a tirar uma selfie com a irmã Andrea, Lamas e SérgioFrancisca e Patrícia

José Maria e Magda Daniel SilvaAntónio Carneiro

Confraternização Um joguinho para  fazer a digestão Momentos para eternizar
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Dia da Mãe  - 08 de Maio MAIO

No dia 8 de maio festejou-se aqui no CARPD o Dia da Mãe. Durante a tarde realizaram-se atividades alusivas a este dia e organizou-se um lanche delicioso 
para todos os utentes e para as mães que puderam estar presentes. No meu caso, o meu pai veio no lugar da minha mãe que já faleceu. Foi uma tarde 
muito bonita e emocionante, repleta de afetos. Parabéns a todas as mães!

Irene Vieira

Vitor O. com a mãe Vitor P. e Ana S. com a mãe Jorge M. com a mãe 

2º Torneio de ParaHóquei da AICIA, em Arouca  - 10 de Maio

Prova: “7º Corta – Mato Regional do Centro da AICIA – Arouca” e paralelamente o “2º Torneio de ParaHóquei da AICIA - Arouca”. Local: Parque da Feira 
em Arouca. Clubes/Instituições participantes: SCMVC, AICIA – Arouca, Fundação AJ Gomes Cunha, Cerciaz, Cercilamas, Cercivar, Arcial, Agrupamento 
Escolas Arouca, Patronato - CPPS – Rainha Santa Mafalda, APPACDM – Vila Nova de Gaia e Clube de Gaia. Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., 
Pedro M., Nuno A., Ilidia A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A. e Patrícia G. Classificação final dos nossos atletas: Os resultados obtidos na prova de Corta – 
Mato foram satisfatórios, dado que os nossos atletas não estão habituados a treinar em provas com esta complexidade, ou seja, em percursos sinuosos 
e muito irregulares. Apesar da complexidade do percurso e das provas terem decorrido debaixo de muito vento e chuva, os resultados atingidos foram: 
5º lugar na atividade adaptada – 1000 metros (Pedro M., Nuno A., Ilidia A. e o técnico Pedro S.; 2º lugar no adaptado feminino (Patrícia G.); 4º lugar nos 
veteranos masculinos (Manuel C.) e 9º/10º e 15º lugares (André O., Sérgio A. e Joaquim P.). Relativamente ao Torneio de ParaHóquei, a nossa instituição 
efetuou dois jogos e arrecadou duas vitórias, com os seguintes resultados: SCMVC 1 Vs Cercilamas 0 e SCMVC 4 Vs Fundação AJ Gomes Cunha 0. De refe-
rir, que com estes dois resultados positivos a SCMVC adquiriu um “passaporte” para a grande finalíssima. Após uma reunião entre os técnicos e a equipa 
de arbitragem, devido às condições climatérias desfavoráveis, a final e o torneio foram cancelados. 

Nuno Amorim e Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Batismos de Mar  - 18 de Maio

Manuel C. em competição A equipa preparada para o ParaHóqueiNuno A., Ilídia A. e Pedro M., três grandes amigos

Todos ansiosos enquanto esperam Rosa A. e Noé F. a usufruir do momentoAndreia P. e Cátia R. delirantes com a experiência

Um Outro Olhar 2017, no Cineteatro de Vila do Conde - 19 de Maio

No dia 19 de Maio às 21h30 no Teatro Municipal de Vila do Conde realizou-se a 15ª Edição do Espetáculo “Um Outro Olhar”. Este ano, a Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde apresentou uma peça com o tema “Preciso de ti”. Como já é habitual atuaram várias escolas e instituições de Vila do Conde. 
No final todos foram aplaudidos de pé com grande emoção. Porque todos juntos somos capazes e fazemos a diferença.

Orlindo Sousa com a colaboração de Lúcia Pereira

Todos os nossos utentes apresentaram um exclente desempenho, sentindo-se extremamente felizes pelo reconhecimento do seu trabalho
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Passeio ao Parque de Ferreiró - 23 de Maio

Campeonato Regional Norte ParaOK5, em Felgueiras  - 25 de Maio

XII Milha Integrada do Norte “Milha das Misericórdias”  - 31 de Maio

Local: Zona Desportiva de Felgueiras. Clubes/Instituições participantes: SCMVC e o Clube de Gaia. Atletas 
representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Nuno A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio Ar. e Rui S. Classifi-
cação final dos nossos atletas: Foram realizados dois jogos, para se encontrar a melhor equipa da zona 
norte na modalidade desportiva de ParaHóquei. A SCMVC arrecadou duas derrotas nos dois jogos que 
disputou durante toda a competição perante a equipa do Clube de Gaia, tendo os resultados obtidos 
sido os seguintes: 1º mão (SCMVC 2 Vs Clube de Gaia 4) e na segunda mão foi alcançado curiosamente o 
mesmo resultado (SCMVC 2 Vs Clube de Gaia 4). A nossa instituição sofreu 8 golos e marcou 4 golos em 
toda a competição, porém jogou com a melhor equipa da zona norte do país, é de realçar também que 
nos encontramos num nível e patamar competitivo de excelência, ou seja, o nível de elite ou avançado. 
Os nossos atletas deixaram todos os seus argumentos técnicos e táticos em campo durante os dois jogos 
realizados, porém a equipa do Clube de Gaia é composta maioritariamente por jogadores da Seleção Na-
cional Portuguesa A e como tal são jogadores muito evoluídos em termos técnicos e com uma enorme ex-
periência competitiva. Alcançamos o 2º lugar na competição, tendo demonstrado em campo que somos a 
segunda melhor equipa da zona norte do país na atualidade nesta modalidade desportiva, esta realidade 
é um enorme orgulho para todos os representantes da instituição”.

Luís Simas com a colaboração de Pedro Silva

Local: Concentração para as provas, partida e meta (Rua Rainha Dona Leonor) – Vila do Conde. Clubes/Instituições participantes: SCMVC, AICIA – Arouca, 
CAID – Santo Tirso, Clube de Gaia, Fundação AJ Gomes Cunha, MAPADI, ALADI – Lavra e ANDDI – Portugal. Atletas representantes da SCMVC: Solange F., 
Alexandra O., Albertino N., Rui C., Ilidia A., Trajano M., Francisco J., Duarte P., José R., Salete O., Cândida M., Sílvia C., José R., Miguel A., Bruno M., Nuno A., 
Francisco L., José M., Patrícia G., Rui S., André O., Jorge P., Joaquim P., Jorge F., Manuel C. e Pedro M. Momento do dia: aconteceu quando os nossos atletas 
da atividade adaptada (Nuno A., José M. e Francisco L./ Colaborador/Acompanhante: Nuno O.) subiram ao pódio para receber as medalhas relativas ao 2º 
lugar alcançado, os atletas terminaram a prova em esforço e em dificuldades e como tal foram brindados com um enorme aplauso por todos os presen-
tes, facto que representa a forma abnegada e esforçada como todos os atletas representam e dignificam a Instituição. Todos os atletas, acompanhantes 
e visitantes foram muito bem recebidos e acolhidos, tendo nós a certeza que lhes foi proporcionado um dia muito bem passado e que será para sempre 
relembrado com muita alegria e satisfação.

Redação do Jornal com a colaboração de Pedro Silva

Ana Cristina a descansar A preparar para o piquenique Cristina B. e Vera F. em momento de cumplicidade

Entrega de lembranças A adesão à milha foi emocionante Todas as instituições receberam lembranças

Equipa de gabarito. Só modelos

9º Campeonato Portugal ANDDI e Campeonatos Nacionais por Escalões “Open Internacional ANDDI” - 01 de Junho

Local: Posto Náutico do Clube Fluvial Portuense Clubes/Instituições participantes: SCMVC, APPACDM – Tocha, Clube Fluvial Portuense, CRPG – Gaia, 
APCC – Coimbra, APPACDM – Montemor-o-Velho, APPACDM – Coimbra, CEERIA – Alcobaça, Cercimira e Clube de Gaia. Atletas representantes da SCMVC: 
André O., Francisco L., Joaquim P., Sérgio A., Jorge P., Rui S., Nuno A., Patrícia G., Pedro M., Bruno M., Manuel C., Salete O., Sílvia C., Jorge F., Miguel A. e 
Duarte P. Momento do dia: O atleta Miguel A. subiu ao pódio para arrecadar a medalha relativa ao 1º lugar na atividade adaptada, as suas limitações e 
condicionantes físicas têm vindo a agravar-se, mas esta vitória proporcionou uma exteriorização total da felicidade do atleta, que ficou bem estampada 
no seu rosto, com um sorriso do tamanho do mundo.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

JUNHO

Peregrinação a Balazar - 21 de Junho

Festa de São João - 23 de Junho

Mais uma vez, o CARPD festejou em grande a véspera de São João, padroeiro de Vila do Conde. Começamos a festa logo pela manhã com a Grande Final 
da Liga dos Campeões em Futebol: Utentes Vs Colaboradores. O jogo foi muito apreciado por todos os participantes e adeptos que assistiram ao jogo 
nas bancadas e sempre que se marcava um golo reagiam com todo o seu entusiamo e alegria. No final do jogo todos recuperaram as energias numa 
valente sardinhada com caldo verde. Após o almoço, a festa continuou no ginásio com o Concurso “Quadras de São João”. Havia quadras muito bonitas 
e originais o que dificultou bastante a tarefa do júri. A colaboradora Marlene M. foi a grande vencedora e recebeu como prémio um belíssimo cabaz de 
São João. Depois, assistimos a duas marchas realizadas por utentes e colaboradores do Rancho do CARPD. As marchas foram ensaiadas com muito em-
penho durante as semanas anteriores para serem apresentadas neste dia tão especial para todos nós. Acabamos a festa a dançar todos juntos ao som 
de músicas alusivas aos Santos Populares e com um lanchinho bem delicioso. Viva o São João!

Francisca Morais com a colaboração de Elisabete Fonseca

Nada como uma euipa mista Sílvia S. e Salete O.Força Miguel

Os caminhantes Tânia R. e Pedro J.Hora de repor energias

Colaboradoras da Limpeza com o seu prémio Bailarico para animar o pessoalMarlene M. e Bernardo S. cúmplices
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Prova de Ciclismo - 23 de Junho

Trabalho elaborado para a Liga contra o cancro - 29 de Junho

Equipados a rigor para a prova Nuno A. em competição Patrícia bem preparada

O conjunto dos trabalhos... ...Belos... ...Fabulosos...

Ao promenor Emilia C. a bordar Simplesmente lindos

A equipa José Manuel com a taça dos vencedores 1º Lugar merecido

Atividade de Futsal, na Trofa - 30 de Junho


