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Editorial

O perfume das nossas “rosas”

“Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez a tua rosa tão importante”.
Antoine de Saint-Exupéry

 Certamente que a maior parte de nós já adquiriu alguma peça de 
vestuário pela qual nos encantamos à primeira vista… mas que condiciona-
da pelo vai e vem das modas, foi ficando lentamente no fundo do armário! 
O seu tempo terminou e perdeu a importância para nós. Outros, talvez, 
tenham adquirido um tapete rolante ou uma bicicleta de ginástica, com 
o propósito de se colocar em forma… mas depois de algum período, ou 
devido à falta de persistência ou de tempo… começou a estorvar aqui e ali, 
até acabar no pó da garagem! Também perderam a importância para nós… 
porque antes já tinham perdido o nosso tempo!
 As rosas do nosso jardim, os nossos utentes, são flores especiais que 
perfumam o nosso dia e deixam o seu perfume nas mãos de quem cuida 
com arte. Para que possamos ser cada vez mais significativos, deveremos 
questionarmo-nos, todos os dias, sobre a forma como nos dedicamos às 
nossas rosas; o tempo, a qualidade desse tempo e o modo, o modo que faz 
toda a diferença.
 Os entendidos dizem que as plantas conhecem a voz dos seus trata-
dores e gostam que se fale com elas! Que dizer, então, das pessoas cuida-
das? Na maior parte das situações não podemos eliminar os espinhos das 
pessoas… mas uma palavra de conforto, uma atitude de empatia e apoio 
aliviarão, certamente, a dor provocada por esses mesmos espinhos.
 Por isso, alguns desânimos dos cuidadores têm aqui a sua origem: 
deixamos de nos dedicar de corpo e alma às nossas rosas… e elas vão per-
dendo a importância para nós! Deixamos de lhes dedicar o melhor de nós, 
desculpamo-nos com os múltiplos espinhos do jardim… e a tentação de as 
“arrumarmos” é real. Porém, o perfume destas rosas só existe com a nossa 
dedicação exemplar e com a qualidade do nosso tempo. Ah, é também o 
perfume destas rosas que alimenta o coração da nossa alma!

O Diretor
Sérgio Pinto

AbrilDia de Páscoa: receção do 
“Compasso” - 01 de Abril

No dia de Páscoa festejamos, aqui no Centro de Touguinha, 
este acontecimento tão importante para todos os Cristãos, 
com muita alegria e entusiasmo. Utentes e funcionários reuni-
ram-se na capela à espera do Compasso. Por volta das 10:30, 
chegaram e o Sr. Lima deu a Cruz a beijar a todos os presentes.

José Lamas com a colaboração de Manuela Oliveira

4ª Jornada do Campeonato Nacional de
Equipas, CARPD – Touguinha – 7 de Abril 

Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa, em Vila Real - 10 de Abril

A 10 de Abril realizou-se a 4ª Jornada de Ténis de Mesa do Campeonato Regional Adaptado Norte no Pavilhão Municipal de Vila Real. A Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde foi representada pelos atletas Jorge F., Manuel C., Pedro M., Nuno A., Miguel A., Bruno M., Ilídia A., Salete O., Jorge P., 
Joaquim P., Sérgio A., André O., Francisco L., Rui S. e Patrícia G..O momento do dia aconteceu aquando da vitória final do atleta Sérgio A. e todos os seus 
colegas e amigos de equipa fizeram uma autêntica invasão de campo abraçando e felicitando o Sérgio; este momento demonstra de uma forma esclare-
cedora o grande espírito de equipa e de união que se vive dentro da S.C.M.V.C.

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

No dia 7 de Abril realizou-se a 4ª jornada do Campeonato Nacional de Equipas de Ténis 
de Mesa no nosso Centro. A SCMVC foi representada pelos atletas Nuno Amorim e Ma-
nuel Carvalho que disputaram esta jornada contra a equipa do Clube de Gaia B. Os nos-
sos atletas acabaram por perder. O momento do dia aconteceu quando o atleta Nuno 
Amorim disse: “Peço desculpa por ter estado mal, hoje não era o meu dia”.
 

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Atividades Aquáticas 18º Encontro “Cidade de Penafiel” – 12 de Abril 

No dia 12 de Abril os atletas Manuel C., Bruno M.s, Miguel A., Duarte B., Cândida M., Pedro M., Salete O., Joaquim P., Rúben M., André O., Rui S., Orlanda 
L., Patrícia G. e Solange F., representaram a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde no 18º Encontro de Atividades Aquáticas “Cidade de Penafiel”. 
O momento do dia aconteceu quando os atletas Manuel C., André O., Rúben M. e Solange F. arrecadaram o 1º lugar e juntos e abraçados saltaram para 
a água para comemorar o feito e a proeza alcançada.

 Francisca Morais com a colaboração de Pedro Silva

A equipa antes de iniciar o campeonato Rui S. e Jorge F. em confronto Patrícia G. e Salete O. uma amizade sincera

Uma equipa faz-se de bons momentos partilhados Salete O. confiante antes da prova Cândida M e as amigas Solange F. e Patrícia G.

Campeonato Regional Individual de Boccia – BC3, Zona Norte, em Melgaço – 14 e 15 de Abril

Realizou-se nos dias 14 e 15 de Abril o Campeonato Regional Individual de Boccia – BC3, Zona Nor-
te em Melgaço. Os atletas que representaram a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde foram 
Elísio F. e Elisabete P. acompanhados pelo Prof. Pedro e pela colaboradora Elisabete F. É de destacar 
o comportamento do atleta Elísio F., que apesar de ter ganho dois jogos, tal não foi suficiente para 
“ultrapassar” a fase de grupos. O atleta regressou ao CARPD com a vontade de treinar ainda mais 
e melhor para alcançar e atingir novos feitos e proezas.

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva
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Campeonato Regional, Norte 3x3, de Basquetebol, em Bragança – 18 de Abril

No dia 18 de Abril os atletas Jorge P., Sérgio Areias, Joaquim P., Alexandre O., Manuel C., 
Pedro M., Jorge F. e Nuno A. foram representar a SCMCV no Campeonato Regional Norte 
de Basquetebol 3x3. Estes atletas garantiram a sua presença na fase final do campeonato 
através de terem alcançado o segundo lugar desta competição. O momento do dia aconte-
ceu quando o atleta Pedro M. converteu um lance livre, pela primeira vez numa competição 
oficial, num lançamento com êxito. 

 Vera Silva com a colaboração de Pedro Silva

No dia 19 de Abril realizou-se na sala dos matrecos uma Gincana/Circuito Rastreio de Saúde, promovida pela equipa multidisciplinar do CARPD. Este era 
composto por vários postos, como por exemplo, de enfermagem, psicologia, terapia ocupacional, entre outros. Em cada posto eram feitas perguntas e 
algumas atividades, que puseram à prova os nossos conhecimentos. Foi um dia muito animado e de muita aprendizagem.

                                                                   Afonso Carvalho com a colaboração de Sara Alexandre

Gincana/Circuito Rastreio de Saúde (Enfermagem, Psicologia, Terapia Ocupacional, Terapia da Fala, Nutrição,
 Serviço Social) – 19 de Abril de 2018

11º Torneio Aberto “Cerejeira em Flor”, de Ténis de Mesa e Campeonato Nacional de Equipas, 
de Ténis de Mesa, em Lamego – 21 de Abril

No dia 21 de Abril de 2018, os utentes da S.C.M.V.C Manuel C., Jorge F., Nuno A., Ilídia A., Patrícia 
G., Joaquim P., Sérgio A. e Rui S. participaram nas provas: 11º Torneio Aberto “Cerejeira em Flor”, 
de Ténis de Mesa e Campeonato Nacional de Equipas, de Ténis de Mesa, em Lamego.O momento 
do dia aconteceu quando o atleta Manuel C. recebeu a medalha relativa ao 1º Lugar. O atleta foi 
ovacionado de uma forma entusiasta pela maioria dos presentes. Para o Manuel a idade não é do-
cumento, nem é um entrave, aliás é uma “ferramenta” que utiliza para alcançar o sucesso.

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva
Patrícia G. e Ilídia A.

Dia Europeu da Segurança Rodoviária: Atividades com os Militares dos Programas Especiais da GNR - 27 de Abril 

Piquenique de Páscoa – 17 de Abril

No dia 17 de Abril realizamos o nosso piquenique da Páscoa. Saímos do Centro bem cedinho em direcção ao Parque Natural do Avioso da Maia. É um sítio 
espetacular com uma beleza natural que convida a atividades ao ar livre. Almoçamos no parque de merendas e fizemos várias caminhadas e jogo, onde 
não faltou uma divertida partida de futebol. Foi um dia muito bem passado e apreciado por todos.

Vera Silva com a colaboração de Manuela Oliveira

Todos a jogarem à patela adaptada Um jogo de voleibol com muita alegriaO espaço é divinal

Todos os utentes passaram por todas as Áreas Fátima M. (Psicssocial e Espiritual) e 
Afonso C.

Patrícia (Terapeta da Fala) e João F. Fernando S. e Daniela V.
 (nutricionista)

Campeonato Nacional de Futsal em Santo Tirso – 20 de Abril 

No Campeonato Nacional de Futsal em Santo Tirso foram os atletas Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A. e Alexandre O. 
que representaram a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. A classificação final após a oitava jornada, ficou ordenada da seguinte forma: 1º - Clube 
de Gaia; 2º - S.C.M.V.C., 3º - CAID – Santo Tirso e 4º APPACDM – Porto. As duas equipas que ficaram nos dois primeiros lugares, ficaram apuradas para a 
próxima jornada da competição. O momento do dia aconteceu quando todos os atletas da S.C.M.V.C abraçados e em conjunto, festejaram a passagem à 
próxima fase da competição. O atleta Alexandre O., que é uma mais-valia da equipa e que ingressou na mesma nesta época desportiva disse o seguinte no 
balneário: -“Com esta atitude de todos, vamos longe! Temos que continuar assim (…)”

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Dia 25 de Abril: atividades

Foi no dia 25 de Abril de 1974 que Portugal assistiu ao fim de 
uma ditadura de 48 anos, que ficou conhecida pela “Revolução 
dos Cravos”, representando a democracia e liberdade de um 
povo. A Rádio Touguilândia associou-se a esta data importante 
e no dia 24 fez uma emissão onde recordamos os 44 anos com 
músicas que marcaram toda a história. Aproveitamos para in-
formar os nossos colegas deste acontecimento tão importante 
para o nosso país.

Jorge Pereira

Final do Campeonato Regional Norte, 1ª Divisão, de Andebol 4 
All, em Vila Nova de Gaia – 27 de Abril

No dia 27 de Abril, os atletas Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Joaquim P., Jorge 
P., Alexandre O. e Rui S., representaram a SCMVC na Fase Final da 1ª Divisão do Cam-
peonato Regional Norte – Andebol 5x5, Andebol 4 All em Vila Nova de Gaia.
Os atletas da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde conquistaram o 4º lugar que 
honra e dignifica a Instituição numa fase final de Andebol. Aquando da entrega de pré-
mios os nossos atletas estavam tristes e desanimados, porém o atleta Joaquim P.  como 
capitão fez questão de levantar a moral da equipa, dizendo: “Malta, já foi bom estar na 
final. Para o ano há mais!”

Alexandre Pereira com a colaboração de Pedro Silva

No passado dia 27 de Abril decorreu uma atividade de sensibilização para a prevenção rodoviária. Eu e alguns colegas fizemos esta atividade onde pudemos 
conduzir alguns carrinhos, com a ajuda de dois guardas da GNR. Foi uma atividade muito divertida e alegre onde pudemos reconhecer alguns sinais de trânsito.

Emídio Silva

No dia 26 celebrou-se o Dia da Flor onde todas as salas tiveram que decorar e depois deram um nome 
ao seu jardim. A sala dos Golfinhos deu o nome “Jardim dos Sonhos”, a sala da Pintura “Jardim Encan-
tado”, a sala do AVD “A Mulher é uma Flor”, a sala da tecelagem “A Princesa do Nosso Jardim”, a sala 
dos Bordados “Fúchsia”, a sala da Madeira “Éden” e por fim, a sala dos Patinhos “Jardim Mágico”. Neste 
dia também tivemos uma visita especial, os pais da nossa Flor que está no céu, que fizeram uma visita 
ao CAO para ver os nossos jardins e receber uma pequena lembrança de cada sala. Foi um dia muito 
especial para todos nós.

Emília Coelho

2ª Festa da Flor no centro: atividades - 26 de Abril
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8º Corta Mato Regional do Centro da AICIA e paralelamente o “3º Torneio de ParaHóquei da AICIA , Arouca - 09 de Maio

A nossa Instituição, no dia 09 de Maio, participou no 8º Corta – Mato Regional do Centro da AICIA  e no o 3º Torneio de ParaHóquei da AICIA em Arouca, 
tendo como adversários  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.Os atletas Manuel C., Pedro M., Jorge F., Ilidia A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A. e 
André O. obtiveram resultados foram satisfatórios, dado tratar-se de um corta-mato em percursos sinuosos e muito irregulares. Apesar da complexidade 
do percurso e das provas terem decorrido debaixo de muito calor, os resultados atingidos foram: 3º lugar na atividade adaptada. Relativamente ao “3º 
Torneio de ParaHóquei da AICIA – Arouca”, a SCMVC, efetuou dois jogos e arrecadou duas vitórias. 

Alexandre Pereira  com a colaboração de Pedro Silva

Acompanhamento das Celebrações do dia 13 de Maio, em Fátima - 13 de Maio

No passado dia 13 de Maio celebrou-se as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Os utentes do CARPD deslocaram-se para o Polivalente do Centro 
onde puderam assistir à Eucaristia que decorreu no Santuário de Fátima, através da televisão. Foi importante para nós, porque pudemos ver que a fé 
consegue mover todo o ser humano, seja ele com deficiência, ou não. Para a Mãe de Jesus, todos nós somos seus filhos, com as nossas próprias caracte-
rísticas. No seu coração há lugar para todos os seres humanos, sendo eles católicos ou não. 

Emídio e Vera Silva 

Maio

Final 4 – Campeonato Regional 3x3, de Basquetebol, em Vila do Conde- 16 de Maio

No passado dia 16 de Maio realizou-se a final do Campeonato Regional do Norte - Basquetebol 3x3 no Pavilhão de Desportos de Vila do Conde com as 
seguintes equipas: SCMVC, Clube de Gaia, Cercivar e Academia Santos Mártires. A primeira meia-final realizou-se entre o Clube de Gaia e o CERCIVAR, 
tendo os “gaienses” vencido por 16-0 perante os “ovarenses”. A segunda meia-final realizou-se entre a SCMVC e a equipa da Academia Santos Mártires, 
num jogo bem disputado a nossa equipa acabou por vencer por 10-0. Na grande finalíssima a equipa da casa demonstrou o seu espirito guerreiro, mas 
acabou por sair vencida pela equipa do Clube de Gaia por 20-0. O momento do dia aconteceu aquando da consagração, ou seja, quando foi erguido o 
troféu que designou o Clube de Gaia como sendo a melhor equipa da zona norte do país na modalidade desportiva de Basquetebol 3x3. Os nossos atletas 
(Jorge P., Sérgio A., Joaquim P., Rui S., Alexandre O., Manuel C., Pedro M., Jorge F. e Nuno A)., reconheceram o mérito do finalista vencedor e cumprimen-
taram todos os adversários pela conquista alcançada.

Nuno Amorim 

Mais uma vez, o CARPD participou na exposição de trabalhos do 
Concurso Interescolas. Com a ajuda da Sala da Pintura, fizemos a re-
ciclagem de dois sapatos. Um foi transformado num flamingo e ou-
tro num cisne que ficaram muito bonitos. Todas as instituições que 
participaram neste concurso partilharam as suas obras de arte que 
ficaram expostas na Biblioteca Municipal de Vila do Conde. Espera-
mos poder voltar a participar nesta iniciativa no próximo ano.

Francisca Morais com a colaboração de Sara Alexandre

Campeonato Nacional de Futsal, 10º Jornada, em Penafiel – 02 de Maio

No passado dia 2 de Maio de2018 realizou-se a 10ª Jornada do Campeonato Nacional em Futsal, no Pavilhão Municipal Fernando Ribeiro – Penafiel. Os 
clubes que participaram foram: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, Clube de Gaia, SCM Baião e APADIMP Penafiel. No primeiro jogo da nossa 
equipa defrontamos a SCM de Baião, tendo vencido por 8-1, a equipa teve um grande desempenho na forma de jogar. Já no segundo jogo a nossa equipa 
não teve hipótese porque defrontou uma das melhores equipas do país que é o Clube de Gaia, perdemos por 0-9. A nossa equipa conquistou o 2º lugar 
tendo conseguido passar para a fase seguinte. Assim, atingimos o nosso objetivo da época desportiva 2017/2018.No final a equipa festejou a passagem 
para a fase seguinte gritando: “Só falta uma Jornada para ir a Lisboa”.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

1º Jogos ANDDI – Portugal 2018, Multiatividades, na Mealhada – 05 e 06 de Maio 

Nos passados dias 5 e 6 de Maio de 2018 (sábado e domingo) realizou-se os 1ºs Jogos ANDDI Portugal na Mealhada com as modalidades de Andebol, 
Corfebol, Ténis de Mesa e Ciclismo. Os atletas que representaram a SCMVC foram: Jorge F., Manuel C., Pedro M., Ilídia A., Joaquim P., Sérgio A., Jorge P., 
Alexandre O. e Rui S. As melhores classificações da SCMVC foram obtidas pelos atletas Manuel C. (2º lugar em ciclismo), Sérgio A. (5º lugar em Ténis de 
Mesa) e Ilídia A. (4º lugar em Ténis de Mesa).Na modalidade de Andebol a SCMVC conquistou o 1º lugar do pódio. O momento do dia foi quando o atleta 
Manuel C., após ter alcançado o segundo lugar, já após ter “cortado” a meta, pegou na bicicleta em braços, demonstrando e exibindo a sua enorme sa-
tisfação e alegria.

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Exposição dos trabalhos do concurso 
Interescolas – 02 de Maio

Preparação da Peça para o
Espectáculo “Um Outro Olhar” – 04 de Maio

Antes do espetáculo “Um outro Olhar” tiveram ensaios com a estagiária Sara, du-
rante algumas semanas, que nos ajudou muito na nossa preparação para a peça. 
Quando já tínhamos as falas todas decoradas, fizemos ensaios em conjunto com as 
Terapeutas e com os restantes colegas para treinar a peça do princípio ao fim. Foi 
muito divertido, mas o dia do espectáculo foi memorável. A nossa peça tinha como 
música final “Nas asas de um Anjo” onde todos dançamos e cantamos ao som da 
música. Gosto muito de participar neste espetáculo.

Emília Coelho

5º Jornada de Ténis de Mesa do

 Campeonato Regional Adaptado

 Norte - 08 de Maio

No dia 08 de Maio realizou-se a 5º Jornada de 
Ténis de Mesa do Campeonato Regional Adap-
tado Norte com a participação dos seguintes 
clubes: Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde (SCMVC), MAPADI – Póvoa de Varzim, 
Clube de Gaia, CAID – Santo Tirso, Lousavidas 
e Nuclisol J. Piaget. A instituição da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC) foi 
novamente o clube com mais representantes 
em competição, tendo tido catorze atletas em 
prova: Jorge F., Manuel C., Pedro M., Miguel 
A., Bruno M., Ilidia A., Salete O., Jorge P., Joa-
quim P., Sérgio A., André O., Francisco L., Rui 
S. e Patrícia G..O momento do dia aconteceu 
aquando da derrota do atleta Joaquim Perei-
ra perante o atleta Jorge M. do CAID – Santo 
Tirso na grande finalíssima masculina, após 
a derrota o Joaquim Pereira, disse o seguin-
te: “Dei tudo, mas ele foi melhor! Ainda não 
acabou, quero chegar ao primeiro lugar do 
ranking na última jornada.”

Ilidia Araújo com a colaboração de Pedro Silva Foram dois dias repletos de atividades e prémios

Todos positivos para a prova Sempre prontos para uma boa pouse Todas as equipas que participaram no torneio

Ensaio do “Outro Olhar” no Cineteatro de Vila do Conde - 17 de Maio

No dia 17 de Maio, fomos ao cineteatro de Vila do Conde fazer um ensaio geral no espaço onde ia acontecer o nosso espetáculo. Este ano a nossa peça 
chamava-se “nas asas da diversidade”. Cada utente representou uma ave diferente, com asas que caraterizava cada espécie. Assim, houve necessidade de 
fazer um ensaio naquele espaço para aprendermos como nos tínhamos de mover e posicionar. Para terminar, fizemos um ensaio geral para não nos esque-
cermos das nossas falas e esquemas. Correu muito bem e ficamos mais calmos, graças ao nosso esforço, trabalho e a toda a equipa envolvida neste projeto. 

Afonso Carvalho

No dia 18 de Maio realizou-se o espetáculo “Um Outro Olhar”, onde participaram várias instituições e escolas do Concelho de Vila do Conde, no Cinetea-
tro com a apresentação de músicas, danças e peças de teatro. A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde participou com uma peça de teatro intitulada 
“Nas Asas da Diversidade”. Esta teve como missão sensibilizar a comunidade para a preservação ambiental. O espetáculo correu muito bem, os fatos 
estavam magníficos e no fim fomos muito aplaudidos. O nosso esforço, dedicação e trabalho foram muito recompensados com a alegria dos espetadores.

João Paulo Silva 

Espetáculo no Teatro Municipal de Vila do Conde: “Um Outro Olhar” - 18 de Maio
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No dia 28 de Maio, os atletas Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte B., Pedro M., Cândida M., Salete O., Joaquim P., Rúben M., André O., Rui S., Orlanda 
L., Patrícia G. e Solange F participaram no XXX Encontro de Atividades Aquáticas “Cidade de Espinho” Fica registada a melhoria significativa e represen-
tativa na atividade adaptada por parte dos atletas Salete O., Pedro M., Duarte B. e Joaquim P., que adquiriram habilidades aquáticas básicas e essenciais, 
tais como: relaxamento, controlo da respiração, flutuação, controlo corporal, deslizes, deslocamentos variados, saltos, rolamentos e propulsão aquática 
rudimentar. De salientar, a prestação do atleta André O. que terminou a prova em 2º lugar na sua série no escalão sénior masculino, no estilo livre, aca-
bando por ficar no 3º lugar na classificação geral. O atleta Manuel C. ficou em 1º lugar na sua série, tendo realizado os 25 metros, no estilo livre, acabando 
por ficar posicionado também no 1º lugar na classificação geral do escalão master. A atleta Solange F. obteve um resultado desportivo muito satisfatório, 
tendo percorrido os 25 metros no estilo livre feminino tendo alcançado também o 2º lugar na classificação geral sénior. De destacar, o desempenho des-
portivo do atleta Ruben M. que percorreu os 25 metros, no estilo bruços, tendo alcançado na classificação geral do escalão júnior a 1º posição. 
O atleta Pedro Magalhães durante a sua prova teve um desempenho desportivo positivo, mas quando entrou na água sentiu frio e disse: “A água está 
gelada, parece que estou no mar!!!”. O Pedro tem vindo a evoluir favoravelmente na modalidade de Natação, o que faz com que esteja mais à vontade, 
mesmo durante o momento competitivo propriamente dito. 

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

XXX Encontro de Atividades Aquáticas “Cidade de Espinho”, Atividades Aquáticas, em Espinho - 28 de Maio

ParaHóquei 2018 - Campeonato Regional do Norte ParaOk5 ANDDI/FPH, em Felguieras - 24 Maio

A equipa da SCMVC participou, no dia 24 de maio, no Campeonato Regional do Norte ParaOk5 ANDDI/FPH e confirmou as potencialidades dos seus 
atletas (Jorge F., Manuel C., Pedro M., Nuno A., Jorge P., Joaquim P., Rui S. e Sérgio A.) para a prática da modalidade.  Os resultados obtidos pela SCMVC 
na fase de grupos, foram os seguintes: SCMVC 4 Vs Cercilamas 1; SCMVC 5 Vs APPACDM - Mirandela 0 e SCMVC 7 Vs Fundação AJGC 1. Na grande fi-
nalíssima, a equipa da SCMVC defrontou a equipa do Clube de Gaia que é composta maioritariamente por atletas da Seleção Nacional Portuguesa de 
ParaHóquei, acabando por sair derrotada por 1-4. A classificação final, ficou ordenada da seguinte forma: 1º Lugar – Clube de Gaia; 2º Lugar  - SCMVC; 3º 
Lugar – Cercilamas; 4º lugar – APPACDM-Mirandela e 5º lugar – Fundação AJGC. O momento do dia aconteceu quando o atleta Nuno Amorim, converteu 
um golo de belo efeito, colocando a bola entre os membros inferiores do guarda-redes oponente. O Nuno Amorim demonstrou que apesar das suas con-
dicionantes e limitações motoras, é capaz de se superar, independentemente do grau de dificuldade que está associado a cada modalidade desportiva. 

Vera Silva com a colaboração de Pedro Silva

Espetáculo no Teatro Municipal de Vila do Conde: “Um Outro Olhar” - 18 de Maio (cont.)

Preparados para a ação Pedro em posição de combate A caminho de casa

Campeonato Nacional de Boccia Individual, em Espinho -26 e 27 de maio

Realizou-se nos dias 26 e 27 de Maio o Campeonato Nacional de Boccia Individual BC1, 
BC2, Bc3 e BC4. Os atletas Pedro José e João Paulo Silva representaram a nossa Instituição. 
O atleta João Paulo S. arrecadou três vitórias em três jogos realizados na fase de grupos, 
tendo ficado apurado para a fase seguinte da competição. Assim, ficou posicionado entre 
os oito melhores atletas da modalidade de Boccia ao nível nacional na época desportiva 
2017/2018, no âmbito da classificação geral final (ranking). O atleta Pedro J. teve um de-
sempenho desportivo abaixo do expectável, tendo em conta as suas capacidades nesta 
modalidade, pois as mesmas já foram colocadas em prática de uma forma qualitativamen-
te superior em épocas desportivas transatas. Mas está de parabéns pelo seu esforço.

João Paulo Silva 

Atletas conceituados e preparados Porque somos giros e prontos... Pedro M. em alto desempenho

Auditoria Externa – Renovação da certificação pelo referencial EQUASS ASSURANCE 2018- 29 e 30 de Maio

Nos dias 29 e 30 de Maio decorreu na Santa Casa da Misericórdia Vila do Conde -  Centro de Touguinha a auditoria de renovação da certificação pelo re-
ferencial EQUASS ASSURANCE 2018 do CARPD, do Centro Social de Macieira e da Casa da Criança. A auditora fez entrevistas a todas a partes interessadas, 
nomeadamente aos responsáveis, colaboradores e utentes.  No que diz respeito ao CARPD, a visita da auditora realizou-se no dia 30 e abordou-se vários 
temas, desde as atividades que se realizam no Centro, assim como os direitos e deveres e tudo o que daí decorre para continuarmos a ser um Centro de 
grande qualidade na nossa comunidade. 

Jorge Pereira

Coorganização com ANDDI – Portugal da XIII Milha Integrada do Norte do Norte, “Milha das Misericórdias”
 (Atletismo Regional), em Vila do Conde - 30 de Maio

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, juntamente com o apoio do ANDDI – Portugal volta a organizar a XIII Milha Integrada do Norte, no dia 
30 de maio Várias Instituições participaram nesta atividade desportiva, como tem sido habitual. De destacar o nosso utente Nuno Amorim que atingiu o 
primeiro lugar. Todos nós participamos à nossa maneira, uns correndo outros caminhando. Foi uma manhã com muita saúde e rica em oxigénio, muito 
divertida e alegre.  

Emídio Silva 

A meta é o nosso ponto de partida, mas também o de chegada... Todos são campeões no seu dia-a-dia

Duas apresentações fabulosas, com profissionais de renome!!!
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Junho
Torneio da Costa Verde, em Ténis de Mesa, na Póvoa de Varzim - 02 de Junho

Este torneio aconteceu na Póvoa de Varzim e contou com a participação dos seguintes atletas: Manuel C., Jorge F., Nuno Amorim., Ilídia A., Sérgio A., Jor-
ge P., Rui S. e Patrícia G. De todos os atletas, os que obtiveram as melhores prestações foram: Jorge F. (2º posição) e Nuno A. (3º posição) - Modalidade: 
Singulares – Classe: Desenvolvimento Masculino). Os atletas Sérgio A. e Manuel C., obtiveram o 2º lugar (Modalidade: Pares – Classe: Masculino com 40 
pontos no ranking (Classificação geral final). Na próxima época desportiva é espectável que os atletas Jorge F., Sérgio A. e Ilídia A. possam vir a ter melho-
res prestações e um rendimento desportivo, pois têm evoluído de uma forma gradual e constante em termos técnicos.

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Dia Mundial do Ambiente: Apresentação do Projeto “Lixo com Vida” - 05 de Junho

Este ano o dia Mundial do Ambiente foi marcado para todos os colaboradores e utentes, pela apresentação do projecto “Lixo com Vida”. O objetivo deste 
projecto será a recolha e separação de lixo e depositá-lo nos locais mais indicados para cada tipo de material. Um dos pontos mais marcantes foi o escla-
recimento do quanto o plástico é prejudicial para o nosso ambiente.

Emília Coelho.

II Encontro Interinstitucional GNR, em Matosinhos - 06 de Junho

Todos sabemos que os agentes de segurança não servem só passar multas mas também para ajudar todos os cidadãos que precisam. De tal forma que, no dia 6 de ju-
nho, em conjunto com algumas instituições na zona do Porto fomos a uma Quinta onde passamos um dia diferente. Aí tivemos algumas atividades como por exemplo: 
ver cães, cavalos e um moinho movido a água. Também podemos tirar algumas fotos com animais e equipamentos como carros e motos. E assim passamos o dia todo 
a divertimo-nos, com a banda de música da GNR a tocar.

Emídio Silva

Participação na Festa Final de Ano do Instituto São José, no Teatro Municipal - 08 de Junho

Eu, o Migue A., a Ilídia A. e a colaboradora Andreia fomos convidados pelo Instituto São José a participar, juntamente com as crianças que frequentavam 
o instituto, num espectáculo intitulado “A Casa Grande”. O espectáculo tinha como tema/objetivo falar sobre a diversidade de pessoas que existem e 
as suas formas de interacção para com as outras. Foram algumas semanas de ensaios que, para além de divertidas, foram igualmente compensatórias. 
Trabalhar com crianças foi uma experiência que jamais esqueceremos e devido ao enorme sucesso fomos convidados a apresentar a peça novamente e 
já com data agendada! Sem dúvida que aguardamos com grande expectativa a apresentação.

José Lamas com a colaboração da Andreia Alves

10º Campeonato de Portugal ANDDI – Campeonatos Nacionais 
por Escalões, Open Internacional ANDDI, em Vila Nova de Gaia 

- 07 de Junho
Nesta prova a experiência e os resultados alcançados foram muitos satisfatórios 
e proveitosos: os medalhados da nossa Casa foram: Nuno A.  – Atividade Adap-
tada (1º lugar) e Miguel A. – Atividade Adaptada. Existiram outros atletas que 
ficaram muito perto do pódio, sendo eles: Salete O. – Escalão Masters (4º lugar) 
e Joaquim P. – Escalão Sénior (4º lugar). A modalidade desportiva de remo é 
muito completa, estando envolvidos todos os grandes grupos musculares na sua 
prática e tem vindo a ter uma aceitação cada vez mais satisfatória por parte dos 
nossos atletas. Estes têm frequência de treino de uma vez por semana, graças a 
uma parceria que temos com o Clube Fluvial Vilacondense, onde os nossos atle-
tas usufruem das instalações e dos ergonómicos deste parceiro.

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva Equipa SCMVC

Fase Final do Campeonato Nacional Troféu Prof. João Pardal, em Futsal, em Lisboa - 08 e 09 de Junho

Nestes dias ocorreu a final do Campeonato Nacional de Futsal Troféu Prof. João Pardal. A nossa equipa na fase de grupos da competição não foi a melhor, 
tendo perdido os 3 jogos efetuados. O esforço, o empenho e a dedicação, assim como o espirito de guerreiro foram constantes durante toda a compe-
tição. A destacar que a nossa equipa tem sido uma das 8 melhores equipas do país, sendo este um motivo enorme de reconhecimento e orgulho para 
toda a equipa. Esperemos assim continuar e para o ano lá voltar.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Torneio de Entidades 2018, em Futsal, em Vila do Conde - 08/09 de Junho

No passado dia 8/9 de Junho realizou-se o XVIII torneio de entidades de Vila do Conde. Sendo organizado pela PSP, campeã em Título. Este torneio teve como 
participantes as seguintes equipas: PSPS, SCMVC, GNR, CPMVC, Ordens dos Advogados, BVVC, Polícia Marítima, Cooperativa e Centro Hospitalar. Mais um tor-
neio que reinou o fair-play entre todas as equipas e que teve a Cooperativa como justa vencedora. A nossa equipa ficou em 4º lugar.

Nuno Amorim com a colaboração de João Laranjo

II Encontro Experimental do Tâmega, Canoagem, em Amarante - 15 de Junho

No mês de junho a nossa instituição participou no II Encontro Experimental de Canoagem no Tâmega. Esta participação pós à prova a coragem e astúcia 
de alguns atletas pouco experientes nesta modalidade. A experiência no meio ambiente enriqueceu-nos ao nível pulmonar e também ao nível da amiza-
de com os outros participantes de várias instituições do Norte. O momento do dia foi quando Manuel C. realizou o percurso sozinho e um dos monitores 
disse o seguinte “este atleta apesar de ter bastante idade, tem futuro na modalidade.”.

Emídio Silva com a colaboração de Pedro Silva

Na visita ao espaço Todos reunidos

Nuno A. a fazer festas ao cavaloUm almoço bem saboroso Emanulela e Elisabete G.

Uma experiência impossivel de medir!!!

Final do Campeonato de Portugal, Equipas – Torneio Nacional de Desenvolvimento
Campeonatos de Portugal, Individuais, em Ténis de Mesa, em Vila Nova de Foz Côa  - 16 de Junho

Nesta competição o atleta Nuno A. destacou-se dos demais, disputando a grande finalíssima da competição de Desenvolvimento Masculino e foi capaz de 
se consagrar como campeão perante o seu colega de equipa Manuel C. O Nuno fez um gestão de esforço de excelência durante o jogo e ainda foi capaz de 
manifestar um controlo emocional superior, a sua limitação ao nível dos deslocamentos faz com que o Nuno tenha de potenciar ao máximo as suas ações 
e de recuperar o controlo da respiração em todas as pausas do jogo, pois só assim poderá tomar decisões adequadas nos momentos cruciais dos jogos. De 
realçar o êxito alcançado por mim, Ilídia Araújo, que pelo primeira vez na minha carreira desportiva, consegui arrecadar a medalha.

Ilídia Araújo 

Manuel C. super feliz Uma atividade a repetir, sem dúvida
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Festa de São João  - 24 de Junho

No dia 24 de junho realizaram-se as festas do Padroeiro de Vila do Conde. O programa de festas foi o seguinte. Às 10 horas - entrada no largo dos artistas 
da sociedade artística de Vale de Cambra e da banda de Música Cabeceirense. Às 14.30 estas bandas atuaram, na Praça Vasco da Gama. Às 15.30 foi rea-
lizada a eucaristia Solene em honra de São João Batista, na igreja. Às 17.00 majestosa Procissão de São Batista, padroeiro de Vila do Conde, na igreja. No 
dia de São todos os altares da igreja matriz estão ricamente decorados e ornamentados com flores naturais. O parque de diversões situa-se no recinto 
da antiga seca do bacalhau. Nos restaurantes da cidade podem ser saboreados varias ementas entre as quais as típicas sardinhas assadas. Espero que 
tenham tido um bom São João, até para o ano.

João P. Silva

Festa de São João no CARPD  - 22 de Junho

Dia do Peregrino: Peregrinação a Balasar  - 26 de Junho

No dia 22 de junho realizou-se a festa de S. João no nosso Centro. O dia começou com uma partida de futebol onde jogaram utentes e colaboradores. No 
entanto, a chuva chegou e infelizmente estragou o jogo. Ao almoço comemos um maravilhoso caldo verde e as típicas sardinhas. À tarde, a festa seguiu com 
muita animação. Dançamos juntos com marchas e as melhores quadras tiveram direito a um prémio. As marchas foram organizadas pelas equipas da manhã 
e da tarde com os utentes de todas as salas de CAO e terminou com um lanche diferente de pão com chouriço, bolo e sumo.

Francisca Morais com a colaboração de Raquel Leites

No passado dia 26 de junho celebrou-se o dia do peregrino. Aqui no Centro não quisemos deixar passar este acontecimento em branco. Depois de reu-
nido o grupo composto por 10 utentes e 4 colaboradores, saímos do Centro pelas 9h e 15 m, com destino a Santa Alexandrina em Balasar. A caminhada 
com total de 23 Km correu da melhor forma. Quando chegamos por volta das 12 horas visitamos a igreja e o altar da Beata Alexandrina, onde oramos, 
agradecemos e pedimos forças para regressar novamente a pé até Touguinha. Chegamos pelas 15 h, cansados mas felizes. Valeu a pena a experiência, 
se possível é para repetir.

Vera Silva com a colaboração de Manuela Oliveira

Apresentação no
Grande Colégio da peça

“Lixo com Vida” - 21 de Junho

Equipa de utentes: forte e unida Serginho e Mané, lindos demais Todos dançaram euforicamente

À chegada... não há cansaço que vença A rezar e a pedir pelos nossos... Agora a descansar para a volta ...

XV Torneio de Futsal, APPACDM da Trofa - 29 de Junho

No passado dia 29 de junho ocorreu o “XV Torneio de Futsal” 5x5, na Trofa – Academia de Futebol de Lou-
seira. Os clubes que participaram foram: SCMVC, CAID- Sto. Tirso e ASAS – Associação de Solidariedade e 
Ação Social de Sto Tirso. A nossa equipa no primeiro jogo, confrontou o CAID, acabando por ganhar com 
muito esforço e empenho por 3-0, ficando apurada para a final.No final defrontamos a equipa ASAS, tendo 
perdido pela margem mínima de 0-1. A SCMVC dominou o jogo todo do princípio ao fim, mas não ganhou. 
No final a nossa equipa ergueu o troféu do 2º lugar com muito orgulho. Já no balneário o nosso capitão de 
equipa (Joaquim P.) disse: “Fomos muito melhores e merecíamos ter ganho…”

Nuno com a colaboração de Pedro Silva Hora de celebrar

Torneio de Andebol 5,  “GarciCup”, em Estarreja - 30 de Junho

A 30 de junho realizou-se o “GarciCup 2018 - Torneio de Andebol 5” em Estarreja. A equipa da SCMVC defrontou equipas muito evoluídas em termos 
técnicos e táticos, tendo conseguido ultrapassar a maioria das suas condicionantes individuais com uma atitude abnegada, empenhada, motivada e de-
dicada por parte do colectivo. No final, a equipa de arbitragem tomou decisões que de uma forma não deliberada, prejudicou a equipa “vila-condense”. 
De forma civilizada, o treinador Pedro S. e o capitão Joaquim P. manifestaram o seu desagrado perante o sucedido, junto da organização e da equipa 
de arbitragem. O 2º lugar honra e dignifica a instituição numa fase final de Andebol, mas ficou um sabor amargo por não se ter alcançado e atingido o 
primeiro lugar, ou seja, o “ouro”.

Afonso Carvalho com a colaboração de Pedro Silva

No passado dia 30 de junho participamos no Festival de Danças e Cantares da ALADI, em Lavra. A SCMVC esteve representada pelo grupo de “Dança Inclusi-
va” com uma nova coreografia. Este ano não foi diferente dos outros anos e fomos ao Mc Donald´s, antes de ir à ALADI. Quando chegamos a Lavra, já tinham 
começado e ficamos à espera da nossa vez. Quando chegou a nossa vez começou a chover e tiveram de preparar outro espaço para nós atuarmos. Enquanto 
esperávamos pela nossa vez, fomos comer alguma coisa. Por fim atuamos num espaço mais pequeno, mas correu muito bem. Depois de atuarmos comemos 
um bom caldo verde bem quentinho, com broa e sumo. A atividade coreu bem, por isso viemos embora todos alegres e contentes.

Nuno Amorim, Vera Silva e Ilídia Araújo

Lanche no McDonald´s e Participação no VI Festival de Danças e Cantares da ALADI, em Lavra - 30 de Junho

Todos satisfeitos... .... de barriga cheia.Só uma amostra do Menu ;)

Dia Olímpico: “Olimpíadas Touguilândia 2018” - 27 de Junho

Neste dia no CARPD realizou-se o Dia Olímpico que constava de várias provas como: o jogo das argolas, a força da corda, o lançar da bola no cesto e mui-
tos mais. O importante era a participação de todos com muita alegria e boa disposição. Também temos de realçar a colaboração dos turnos da manhã e 
da tarde, que deram o seu apoio a quem precisava. Para elas vai também o agradecimento por este dia. E nada melhor que no final, um lanche delicioso. 
E assim passou-se uma tarde especial onde todos gostaram. Esperamos para o ano repetir esta celebração.

Jorge Pereira

Alexandre e Ivan em grande combate Alerta OVNI!!Força Raquel!!
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Respostas dadas em exames!!!

Ingredientes: 
- 4 salsichas
- 4 pedaços de massa folhada 
- manteiga derretida para pincelar

Preparação:
Pré-aquecer o forno a 180ºC. Forrar uma assadeira retangular média com 
papel manteiga. Sobre uma tábua, abrir um quadrado de massa folhada 
e dispor uma salsicha na extremidade da massa. Enrolar, embrulhando a 
salsicha. Pincelar com um pouco de manteiga na extremidade externa da 
massa para colar bem. Cortar cada rolinho em quatro partes iguais e acon-
dicionar os pedaços separadamente na assadeira. Pincelar com a mantei-
ga derretida cada rolinho e levar ao forno entre os 180ªC e os 200ºC, por 
aproximadamente 20 minutos ou até a massa ficar levemente dourada. 
Retirar do forno e servir ainda morno.

http://www.leiliane.com.br/category/entradas-e-pestiscos/

A nossa querida Francisca M. continua a deliciar os nossos leitores... hummm que teremos hoje??

Enroladinhos de Salsicha

Ingredientes:
- 1 tranche de salmão (750g)
- ½ limão
- 24 espargos verdes
- 250g de queijo-creme
- 4 C. (de sopa) de manjericão fresco picado
- sal, pimenta, alho em póe pimenta-rosa q.b.

Preparação:
Corte o salmão em 8 filetes e coloque-os num tabuleiro. Tempere-os com 
sal, pimenta e o sumo de limão; deixe tomar gosto. Arranje e descasque os 
espargos. Coza-os em água e sal, por cinco minutos. Escorra-os e reserve. 
Envolva o creme com o manjericão e o alho em pó. Tempere com sal e 
pimenta. Coloque três espargos sobre cada filete de salmão, disponha o 
queijo creme por cima e enrole, fechando-os. Leve-os ao forno, a 200ºC, 
por 20 minutos. Decorrido o tempo, retire e sirva com raspa de limão e 
pimenta-rosa por cima.

Imagem - https://receitinhas.com.br/receita/omelete-gratinado-com-as-
pargos-frescos/

Redita – O melhor da Cozinha Portuguesa TV7 Dias

Salmão gratinado com espargos 

Ingredientes: 
- 4 dl de água
- 1 saqueta de gelatina de ananás 
- 3 dl de natas (light)
- 2 C. (sopa) de queijo-creme (light)
- 1 C. (sopa) de açúcar
- 100 g de frutos vermelhos
- Açúcar em pó q.b.

Preparação:
Ferver 2 dl da água e misturar a gelatina. Mexer bem e juntar a restante 
água. Deixar arrefecer e reservar. Bater as natas e juntar-lhes o queijo-cre-
me e o açúcar. Envolver a gelatina neste preparado e levar ao frigorífico 
para começar a solidificar. Distribuir alguns frutos por taças frescas e dis-
por o preparado por cima. Repetir a operação, até esgotar os ingredientes. 
Polvilhar com o açúcar em pó e servir.
Imagem - https://www.vip.pt/charlote-de-chocolate-sobremesa-cremosa

Redita – O melhor da Cozinha Portuguesa TV7 Dias

Mousse de Queijo e Frutos Vermelhos

Ingredientes:
- 200g de tablete de chocolate para
 culinária
- 200g de manteiga
- 6 ovos
- 1 c. (de sopa) de farinha
- 180g de palitos de baunilha
- 1 chávena (de chá) de pepitas de 
chocolate
- Manteiga q.b.
- Molho de chocolate de compra q.b. 

Modo de preparação:
Parta o chocolate em pedacinhos e leve-os ao lume, em banho-maria, até 
derreter. Acrescente a manteiga e continue a mexer, envolvendo muito 
bem. À parte, bata bem as gemas com metade do açúcar, até obter um 
creme esbranquiçado. Adicione-o ao chocolate derretido, envolvendo de-
licadamente. À parte, bata as claras em castelo e junte-lhes o restante açú-
car, batendo mais um pouco. Envolvendo-as cuidadosamente no prepara-
do anterior. Ligue o forno a 190ºC. Unte uma forma de 22cm de diâmetro 
com manteiga. Forre-a com papel vegetal e unte-o também. Reserve me-
tade da mousse no congelador, e à restante mousse envolva-lhe a fari-
nha. Verta na forma e leve a meio do forno, a cozer durante 30 minutos. 
Decorrido esse tempo, retire e deixe arrefecer completamente na forma. 
Retire a mousse que estava no congelador e, às colheradas, transfiras para 
cima da mousse cozida. Alise a superfície e leve ao congelador por 24h. 
Desenforme a Charlote e coloque-a sobre um prato. Decore-a à volta com 
palitos de baunilha cortados à medida da mesma e disponha as pepitas de 
chocolate por cima. Sirva a charlote bem fresca.  

Imagem - https://www.vip.pt/charlote-de-chocolate-sobremesa-cremosaDias

Charlote de Chocolate

Concurso de Quadras de São João!!

1º Lugar:

Querido São João,
de tão brincalhão que sois,
deste à minha colega do lado,
não um presente, mas dois!!!

Tania Magalhães

PARABÉNS!!!

2 º Lugar:

Em Touguinha também há festa, 
uma festa que é de arrasar,
toda a gente fica a ver, 
os golfinhos a desfilar.

Sala dos Golfinhos T.T.

3 º Lugar:

Ó meu rico São João,
que tempo tropical,
está-nos a faltar inspiração,
até as quadras nos saem mal.

Ilda e Maguy SAD

4 º Lugar:

São João, São Joãozinho,
quanta sardinha a estalar,
no AVD os cozinhados,
podemos saborear.
                              

   Sala AVD

5 º Lugar:

A sala da Pintura, 
nas marchas gosta de entrar,
reparem bem no estilo,
pois chegaram para brilhar.             

Sala da Pintura



Pág. 16 Atividades em Agenda
01 Campo de Férias 2018 – Comunidade Fé e Luz, em Viana do Castelo,
com a participação dos elementos do nosso Centro que pertencem ao grupo 
07 Torneio MaiaCup, em Andebol, na Maia
07 23º Aniversário da Inauguração do Centro Convívio com as Famílias:
                14h30: Marchas Populares do “Grupo da Manhã”
                15h00: Comunicação às Famílias
                15h30: Marchas Populares do “Grupo da Tarde”
                16h00: Bailarico dos Santos Populares
                16h30: Lanche – Convívio
10 Passeio Final do grupo de “Dança Inclusiva” e grupo de Teatro
12 Passeio Final da Equipa de Produção do Jornal “Tinta Fresca”
14 Início dos ensaios para o espetáculo de rua “Um Porto para o Mundo”,
                com a participação de 7 utentes e 2 colaboradores do nosso Centro
15 Final do Campeonato do Mundo de Futebol – Rússia 2018
17 Passeio Final das Turmas da Escola, nos Jardins de Serralves, no Porto
19 11h00: Eucaristia no Centro
20 Dia Internacional da Amizade (Atividades) 
                Convívio de Colaboradores (20h00)
24 Passeio Final da Catequese, à Penha (Guimarães)
25 Passeio Final do Grupo da Piscina
27 Ação de Rua no âmbito do projeto “Lixo com Vida”
                Recolha de lixo nas praias da Comunidade
31 Encerramento das Atividades de C.A.O.

ANIVERSÁRIOS:

Dia 02 – Conceição Castro   Dia 19 – Glória Maria
Dia 07 – Gisela Castro   Dia 20 – Patrícia Alexandra
Dia 07 – Pedro Magalhães   Dia 22 – Emídio Silva
Dia 08 – Emília Magalhães   Dia 22 – Lúcia Nogueira
Dia 12 – Manuel Peniche (SAD)  Dia 24 – Manuel Lopes (SAD)
Dia 13 – Maria Manuel   Dia 28 – José Maria Rigor
Dia 14 – Emília Coelho                  Dia 29 – Bina Santos 
Dia 15 – Elisa Castro   Dia 29 – Magda Cunha
Dia 16 – Joaquim Silva (SAD)

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - JULHO
01 22h00: Concerto do Tony Carreira (Agrosemana)
03 Abertura das atividades do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)
04 15h00: Visita ao Centro Interpretativo de Memória (CIM) da Misericórdia
07 Atividade com as crianças e jovens da Casa da Criança: manhã de 
               atividades com almoço
08 Torneio de Abertura “Memorial Prof. João Pardal”, em Ténis de Mesa, em              
               Vila Nova de Gaia
08 a 11 Portugal Rural, em Vila do Conde
10 (09) Aniversário do Sr. Provedor
               16h00: Homenagem ao Sr. Provedor
12 Passeio dos utentes que frequentam a piscina, à praia fluvial do Rio 
                Cávado, em Barcelinhos
13 11h00: Eucaristia no Centro
13 15h00: Visita ao Centro Interpretativo de Memória (CIM) da Misericórdia
14 14h00: Festa de Abertura do CAO: “Dança com as Estrelas”
15 06h45: II Peregrinação da União das Misericórdias a Fátima
16 Participação no encontro mensal do “Movimento Fé e Luz”
17 14h30: Visita à Exploração Agrícola de Carlos Manuel, em Macieira
19 “Beach ANDDI Espinho 2018:
                 2º Torneio Beach, em ParaHóquei e 3º Encontro Beach, em Paravólei
21  Cridem2018: Colóquio “A importância da arte no quotidiano da pessoa 
                com deficiência intelectual” (Auditório da Fundação Manuel António da 
                Mota, Porto)
23 Início do Outono
25 a 27 Acampamento no Parque de Campismo de Árvore
 Praia e Piscina
 Jogos Tradicionais
 Aventuras sem fim
29 Taça Nacional ANDDI e 1º Encontro Atividade Adaptada, em Futsal, em 
                Amarante

ANIVERSÁRIOS:

Dia 01 – Preciosa Barbosa   Dia 16 – Miguel Araújo
Dia 02 – Laura Lopes   Dia 18 – Luís Simas
Dia 02 – José Manuel Campos  Dia 22 – Bruna Aldeias
Dia 04 – André Azevedo   Dia 23 – Ermelinda Paulo
Dia 05 – Maria Alice Silva   Dia 24 – Eugénia Monteiro
Dia 05 – Isabel Arteiro   Dia 27 – Paulo Carvalho
Dia 05 – Elisabete Gomes   Dia 27 – Virgínia Cabreira
Dia 09 – Sr. Provedor   Dia 27 – Albina Fernandes (SAD)
Dia 10 – Delfim Ferreira (SAD)  Dia 28 – Regina Ramos
Dia 11 – Alexandra Oliveira  Dia 28 – Nuno Amorim
Dia 12 – Ilídia Araújo                   Dia 29 – António Sampaio
Dia 13 – Fátima Marques

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - SETEMBRO

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - AGOSTO
01 Caminhada na costa pelos passadiços: Vila do Conde – Matosinhos
01 14h30: Aula de “Qi Gong”
03 14h30: Aula de Pilates
06 Jogo da Cabra Cega e “In Póvoa – Praia para todos”
07 e 08 Torneio de setas, Torneio de Boccia para os Utentes, Atividade de Paddle,
08 Piscina ao ar livre de água salgada: Clube Desportivo da Póvoa
09 Passeio ao Parque de Merendas de Gondifelos
10 Passeio a Vilar de Mouros: Praia das Azenhas/ caminha/ Viana do Castelo
10 15h00: Atividades na areia: Rugby, Futebol, Rugby e Jogos Lúdicos
13 Dia da Culinária (aprender a fazer uma pizza)
14 09h15: Atividades no Ginásio “NAGIM” e Atividades de relaxamento
16 Rio do Gerês, seguindo das pontes de rio caldo em direção a São Bento
17 14h30: Treino/ Aula Funcional (melhoria de condição física)
17 a 20 Participação no espetáculo “Um Porto para o Mundo” (Cais de V.C.)
20 a 24 Torneio de Dominó para Utentes
20 Direitos e Deveres dos utentes (jogo da teia) e “In Póvoa – Praia para 
                todos”, atividades na praia
22 Multiatividades no campo relvado de Touguinha
23 Lago dos Cisnes em Amares (Braga) 
24 Atividades no Parque Lúdico e Desportivo “Bruno Alves”
24 “In Póvoa – Praia para todos”, atividades na praia
24 Passeio da Comissão de Utentes
28 Passeio nas margens do Rio Douro
29 Passeio a Ponte da Barca, atividades nas Piscinas

30 15h00: Visita Pedagógica à AgroSemana 
31 Atividades no Parque de Jogos de Vila do Conde

ANIVERSÁRIOS:
Dia 01 – Pedro Silva    Dia 11 – Ana Cordeiro
Dia 01 – Caroline Silva    Dia 12 – Maria do Céu
Dia 05 – Manuel Carvalho    Dia 12 – Cláudia Peralta
Dia 05 – Maria da Saúde    Dia 18 – Armando Correia
Dia 05 – Victor Reis    Dia 19 – Elisabete Pinho
Dia 07 – Celeste Cerqueira    Dia 19 – Daniel Coelho
Dia 07 – Olívia Fortunato    Dia 24 – Fernanda Silva
Dia 09 – Ana Baptista (SAD)   Dia 24 – Albina Pereira
Dia 10 – Edmundo Costa    Dia 24 – Fátima Silva
Dia 11 – José Lamas    Dia 27 – Pedro José
Dia 11 – Daniela Santos                        Dia 28 – Carlos Silva
Dia 11 – Sónia Rocha                      Dia 28 – Mónica Sousa


