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 A Casa do Livro

Caros Leitores: 

“Que o amor seja um abraço prolongado com uma única intenção: cuidar.”
Desconhecido

Todos nós olhamos para o início de cada novo ano com esperança e entusiasmo, 
com a expectativa que alguns dos nossos projetos pessoais ou profissionais 
possam, finalmente, ser concretizados. Não é, por isso, em vão que trocamos 
tantos votos de feliz ano novo!

Este ano, porém, saboreamos tão pouco tempo o calor dos nossos abraços 
prolongados… pois foram “interrompidos“ por esta força invisível do vírus 
COVID-19, que fez emergir a nossa fragilidade e insegurança.

Esta pandemia atingiu diretamente o coração do nosso Centro, uma vez que 
infetou, silenciosamente, demasiados utentes e colaboradores. A dor das perdas 
está a ser suavizada e os cuidados otimizados, graças à dedicação exemplar 
dos nossos colaboradores, que durante longas semanas deixaram para trás as 
suas famílias e fizeram, literalmente, do Centro a sua casa, efetivando a arte do 
cuidar em todas as circunstâncias. 

Se os abraços ficaram suspensos, não estão adormecidos os nossos braços; 
se o confinamento nos obrigou ao distanciamento físico, não nos impede de 
estarmos próximos das necessidades de cada um; se as máscaras escondem o 
nosso rosto, não nos impossibilitam de ver o coração dos nossos; se as visitas 
foram suspensas ou condicionadas, formamos com eles uma família, de todas 
as horas, de todas as batalhas, sem lay-off, sem teletrabalho.

É graças ao esforço heroico dos nossos colaboradores que olhamos para 
o futuro com esperança, para que este Centro continue a ser uma terra de 
magia e sonhos verdadeiros para os utentes acolhidos, porque continuamos a 
acreditar na vitória sobre os ‘impossíveis’.

Sérgio Pinto
Diretor do Centro

Editorial
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Outubro

No dia 1 de outubro realizou-se a XIV Milha da Misericórdia. Nesta atividade várias instituições responderam ao nosso convite, como por exemplo: 
MAPADI, SCMVC e APPCDM Gaia. Utentes, técnicos, colaboradores e o Sr. Provedor Eng. Arlindo Maia percorreram as bonitas ruas de Vila do Conde. A 
partida e a chegada tiveram lugar na Rua Rainha D Leonor. O objetivo principal desta prova é incentivar o convívio entre as várias intuições do distrito do 
Porto. O “momento” do dia foi quando os atletas: Nuno A., José M., Albertino N., subiram ao pódio para receber as respetivas medalhas relativas ao 2º 
lugar alcançado. Esperamos que para o ano todos estejamos aptos para mais uma corrida. 

  Redigido por Emília Coelho com a colaboração de Pedro Silva   
Informatizado por Emília Coelho com a colaboração de Emídio Ramos

Mais uma vez, o CARPD comemorou o Dia Internacional do Idoso. As colaboradoras do Apoio Domiciliário levaram uma tacinha recheada de marmelada 
confecionada por uma delas (Ilda) com os marmelos do pomar da Quinta Galante. Após a entrega das lembranças todos agradeceram por este dia 
dedicado ao idoso.

Redigido e informatizado por Jorge Pereira

Dia do Idoso - 01 de Outubro

XIV - Milha da Misericórdia - 01 de Outubro

José Manuel e João Laranjo

José Rigor, Vera Ferreira e Bruno Magalhães

Salete Oliveira, Marisa Leites e Cândida ManuelaTrajano Milhazes, Eugénia Lima e Armindo Francisco

Pedro Miguel (à direita) entre os premiados Uma medalha aos que nos protegem e ajudam!!!

 O Dia Mundial da Música celebrou-se pela primeira vez no dia 1 de outubro de 1975. Ao longo dos anos a música fez e continuará a fazer parte das nossas 
vidas, claro que com gostos e tipos musicais diferentes, mas sempre universal. Habitualmente o CARPD celebra este dia através da Rádio Touguilândia, 
emissão apresentada orgulhosamente por nós: João Paulo Silva e Jorge Pereira. Nesse dia, damos preferência a todos os que participam com os seus 
pedidos musicais preferidos, porque todos merecem ouvir o que gostam e porque a missão da rádio é espalhar emoções e alegria pelo ar. Para o ano 
esperamos poder proporcionar mais um Dia Mundial da Música tão especial quanto todos os que já fizemos.

Redigido por João Paulo Silva e  Jorge Pereira
Informatizado por João Paulo Silva

Dia Mundial da Música: Atividades na Rádio Touguilândia - 01 de Outubro
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Nos dias 2 e 3 outubro fomos, como é habitual todos os anos, fazer um acampamento com um grupo de utentes, colaboradores e técnicos. No dia 2 saímos 
de manhã rumo ao “Azurara Parque Aventura”. Quando chegámos, depois de serem distribuídas as respetivas camas, fomos fazer uma caminhada a pé 
pelo pinhal. Depois do almoço fomos dar uma volta de barco no Rio Ave. Foi muito divertido! No dia seguinte, após o pequeno-almoço, andámos de canoa, 
e de tarde divertimo-nos a jogar, cantar e dançar até regressarmos ao Centro. 

Redigido por Orlindo Sousa
Informatizado por Orlindo Sousa

Preparados para o passeio de barco ;) Dizem que o melhor da festa é esperar por ela... Celeste Cerqueira a fazer canoagem!!!

Comemoração do Dia do Animal - 04 de Outubro

O Dia do Animal foi comemorado com uma visita especial ao Dog Center - Escola Canina e Hotel, que presta serviços 
personalizados no âmbito da educação e estadia dos cães. Durante a nossa visita, o diretor técnico e treinador, apresentou 
os seus cães e explicou os treinos que fazia com cada um. O cão que mais gostamos foi um pastor alemão, muito meigo 
e dócil, que nos deixava acarinhar, o que nos deliciou. Assistimos também a alguns exercícios, tais como: saltar, sentar, 
deitar, identificar um objeto através do odor e ir buscar de pé um objeto e trazê-lo ao dono.  A visita foi espetacular, 
pois o contacto com os animais é maravilhoso e o grupo que teve esta oportunidade adorou. Ficou prometida uma visita 
com os seus cães ao nosso Centro, para que mais utentes tenham uma oportunidade idêntica à nossa.

Redigido por Afonso Carvalho com a colaboração de Elisabete Fonseca
Informatizado por Afonso Carvalho, Alexandre Pereira e Orlindo Sousa

Acampamento - 02 e 03 de Outubro

Um passeio divertido ;) Um almoço fabulástico!! Jogos e música também estiveram presentes

Emília Magalhães com o seu amigo!!

26ª Taça de Portugal - Ténis de Mesa, em Viseu - 05 de Outubro

No dia 5 de outubro a SCMVC participou com outras instituições numa atividade desportiva de Ténis de Mesa, em Viseu. Os nossos atletas Jorge F., 
Salete O., Nuno A., Pedro M., André O., Rui S., Sérgio A. e Joaquim P. enfrentaram outros atletas. Nesta atividade alguns dos nossos colegas tiveram boas 
qualificações. Após ter alcançado o 1º lugar, o atleta Nuno A. fez o seguinte comentário: “ESTE ANO VOU GANHAR MAIS COMPETIÇÕES!”.

Redigido por Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva 
Informatizado por Ilídia Araújo com a colaboração de Emídio Silva

Encontro Experimental de Ténis de Campo, em Vila Nova de Gaia - 08 de Outubro

No dia 8 de outubro realizou-se um encontro experimental de ténis em campo, em Canelas. Duas Professoras 
ensinaram a todos os presentes os elementos básicos da modalidade, tais como: serviço, batimento de direita e 
batimento de esquerda. Os participantes interagiram em situações reduzidas de jogo, tendo posteriormente 
realizado situações de jogo real/formal (“campo inteiro”). Os torneios de Ténis são geralmente separados por 
géneros e número de inscritos, ou seja, boa parte dos mesmos são compostos pelos singulares masculinos 
e femininas e duplas masculinas e femininas. Contudo, este foi um dia de “inclusão” e não de “separação”, 
jogaram todos com e contra todos, tendo no final existido somente vencedores.

Redigido por Vera Silva e Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva
Informatizado por Vera Silva com o apoio de Jorge Pereira Uma experiência brilhante...
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“9º Encontro Cidade de Barcelos” - 22 de Outubro

Neste dia foi levada a cabo a fase final do campeonato nacional de Corfebol em Porto de Mós, Leiria. A equipa da SCMVC entrou nesta fase com o estatuto 
de ser o primeiro campeão regional do Norte. Defrontamos as equipas apuradas das 1º e 2º divisões das fases regionais de Lisboa, Norte, Centro e Sul. O 
campeão da 1º divisão foi a APPACDM de Santarém e o campeão da 2º divisão foi a SCMVC (que venceu a equipa da APPACDM de Matosinhos por 8 - 6). 
O Corfebol é uma modalidade desportiva mista, de contacto físico controlado, mas com dinâmicas idênticas aos dos jogos desportivos coletivos comuns. 
A adaptação à modalidade foi fácil e intuitiva, sendo coroada com êxito logo na “estreia” da equipa em competição. 

Redigido por Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva
       Informatizado por Nuno Amorim

Campeonato Nacional - Fase Final ANDDI, Corfebol - Porto de Mós -  10 de Outubro

Para assinalar o Dia da Alimentação, a Dr.ª Daniela Vareiro, nutricionista, veio até ao CARPD e no CAO, na 
sala do AVD, ensinou-nos a fazer pão com vários recheios. Esta atividade foi muito divertida e, no final, 
provamos o pão que estava delicioso. Um enorme obrigado à Dra. Daniela pelo dia que nos proporcionou.                                                        

Redigido por Francisca Morais com a colaboração de Ana Cristina
Informatizado por Nuno Amorim

“2º Torneio Regional da Castanha ANDDI/FPH”, em ParaHóquei, em Mirandela  - 24 de Outubro

Dia Mundial da Alimentação - 16 de Outubro

No dia 22 de outubro, a SCMVC participou no 9º encontro da cidade de Barcelos de atividades aquáticas. 
De destacar a prestação do atleta Ruben M. que terminou a prova em 1º lugar na sua série no escalão 
júnior. E a do atleta Manuel C. que ficou em 2º lugar na sua série tendo realizado a prova de 25m em 
28.72s. Ficou, também, registado um momento muito bonito de companheirismo do atleta Manuel C. para 
com a sua colega e amiga Orlanda L., quando a abraçou e confortou, por esta não ter terminado a prova na 
sua série. Provando, dessa forma, que a rivalidade não tem lugar nesta modalidade.

Redigido por Emídio Silva com a colaboração Pedro Silva  
Informatizado por Emídio Silva

No dia 24 realizou-se o 2º torneio Regional da Castanha ANDDI/FPH. A SCMVC arrecadou duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco jogos 
disputados. Contudo a nossa equipa não esteve no seu melhor nível de competição. Ainda assim, conseguimos o 2º lugar no final. No balneário o 
Professor Pedro Silva teve uma conversa connosco para percebermos o que correu menos bem e o que temos que melhorar.

Redigido por Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva  
Informatizado por Nuno Amorim

Dia das Bruxas - 31 de Outubro

A nossa festa do Dia das Bruxas é super assustadora e cómica também. Em primeiro lugar começamos por decorar o nosso Centro de maneira a ficar 
muito assustador, depois vestimo-nos a rigor. Este ano foi muito divertido, as salas do CAO apresentaram danças e um desfile de máscaras. As terapeutas 
Dorisa e Patrícia fizeram-nos pinturas faciais muito bonitas, adorámos! No final houve lanche para todos, com um agradecimento muito especial para a 
cozinheira, D.ª Angelina, que nos brindou com um magnífico e delicioso bolo feito por ela. 

Recolhido por José Lamas e redigido por Paula Pereira
Informatizado por Alexandre Pereira com o apoio de João Paulo Silva, sendo terminado por João Paulo Silva

Nem a nossa administrativa Tânia se safou... Elisa F. e Salete O. bem dispostas e trajadas a rigor José Lamas muitissimo bem acompanhado ;) 

As cozinheiras Francisca e Susana
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Os nossos talentosos e empenhados atletas

Atividades Aquáticas, 11º Torneio de Natação, em S. João da Madeira - 05 de Novembro

No dia 11 de novembro celebramos o dia de S. Martinho . Como tem sido habitual pudemos contar com a presença do músico brasileiro “Bananinha do 
Recife”, que nos presenteou com músicas muito divertidas. No final, os protagonistas do concerto receberam um presente realizado nas salas de CAO. 
Para terminar a festa em beleza tivemos um lanche temático, com tudo a que tínhamos direito. Foi um dia diferente e inesquecível.

Redigido por Francisca Morais e Alexandre Pereira com a colaboração de Ilda Lopes
Informatizado por Alexandre Pereira

Novembro

Manuel C. feliz pelas vitórias alcançadas Não podia faltar uma foto com alguns dos medalhados

Visita dos alunos do Curso Técnico Auxiliar de Saúde - 05 de Novembro

Festa de São Martinho - 11 de Novembro

No dia 5 de novembro, o nosso Centro encheu- se de abraços com a visita da Professora Maria do Carmo Fonte, formadora do Centro de formação do IEFP 
de Viana do Castelo. Que se fez acompanhar por um grupo de formandos que frequentam o Curso Técnico de Auxiliar de Saúde, na Póvoa de Varzim. Esta 
visita enquadrada na disciplina de comunicação na interação com o utente cuidador e/ou família teve como finalidade verificar a importância de saber 
comunicar com pessoas que sejam portadoras de diferentes graus de deficiência. A visita foi um êxito, todos gostaram muito de nos conhecer e ganhámos 
muitos amigos que nos prometeram visitar mais vezes e assistir às nossas festas.

Redigido por Emília Coelho e Afonso Carvalho
Informatizado por Afonso Carvalho com a colaboração de João P. Silva

No dia 5 realizou-se o 11º torneio de Natação em S. João da Madeira. É de registar que os atletas Duarte B. e Miguel A. melhoraram o seu desempenho 
ao nível do controlo da respiração, coordenação e cadência do batimento dos membros inferiores, sendo capazes de percorrer uma maior distância 
nas provas. O atleta André O. terminou a prova em 1º lugar no escalão sénior masculino no estilo livre, o atleta Ruben M. obteve o 1º lugar na prova 
júnior no estilo bruços e o atleta Manuel C. ficou em 1º lugar no estilo livre. No que se refere à prova feminina, a atleta Solange F. alcançou o 1º lugar na 
classificação geral sénior. 

Redigido por Olindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva
Informatizado por Orlindo Sousa e Nuno Amorim

O Sr. Albino estava delirante...

Um quarteto de luxo... a pensar nas castanhas! Carla Cruz, em grande! António, sempre bem disposto!

Fátima e Paulo, divertidos! Duarte e Cátia, dançarinos exímios! Lúcia e Andrea, felizes Goreti e Carlos... a controlarem os parzinhos!
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Supertaça 2019, na Póvoa de Varzim - 16 de novembro

No dia 16 de novembro realizou-se a supertaça 2019 - 14º torneio de São Martinho em Futsal, no pavilhão da Escola EB2/3 de Beiriz. A SCMVC defrontou 
duas das melhores equipas da zona norte do país, nomeadamente  a APPACDM da Tocha e o Clube de Gaia. Na segunda meia final a nossa equipa 
debateu-se com “bravura” contra a  APPACDM da Tocha. Porém, a equipa adversária foi superior tanto  ao nível da condição física quanto nas transições 
defensivas. Os Tochenses venceram os Vilacondense por 3 a 1. Já no segundo jogo defrontamos a equipa do Clube de Gaia, para o 3º e 4º lugar, num jogo 
equilibrado e bem disputado, acabando num empante (1-1). Como tal, conquistamos o 4º lugar na competição. Na próxima vez, vamos melhorar e fazer 
tudo o que estiver ao nosso alcance para subir no ranking. Superar e vencer em equipa!

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva
Informatizado por Nuno Amorim de forma independente

Nada como o fair play no desporto... Grande equipa!Claque e atletas :)

Para assinalar o 25º aniversário da entrada dos primeiros utentes no CARPD, foi lançada uma agenda solidária que teve como objetivo a divulgação do 
Centro. Toda a receita da venda da agenda será canalizada para a realização de atividades marcantes para os utentes. Nesse dia, realizaram-se várias 
atividades: uma eucaristia de ação de graças; uma apresentação/divulgação da nossa agenda solidária com a participação de vários representantes de 
Instituições da comunidade, como a Sr. Presidente da Câmara Municipal, Centro Distrital da Segurança Social do Porto, Sra. Intendente da PSP, Sr. Prior 
de Vila do Conde, Dr. Lopes de Castro que patrocinou esta agenda, Órgãos Sociais da Misericórdia e tantos amigos. Também fizémos atuações de dança 
nos intervalos, na qual participei numa delas; e um lanche convívio. Foi, sem dúvida, um dia memorável  e de orgulho para todos nós, abrindo com chave 
de ouro as comemorações do 25º aniversário do nosso Centro.

Elaborado por José Lamas com a colaboração de Andreia 
Informatizado por Nuno Amorim 

A presença de todos os que nos querem bem é sempre muito importante para nós. Obrigada pela vossa participação e alegria contagiante..

Início da Construção da “Aldeia de Natal - Touguilândia” - 25 de Novembro

Mais um ano e a nossa Aldeia de Natal está a ser preparada para receber as Escolas e Instituições que nos quiserem visitar. Todos os preparativos e 
decorações são elaborados por nós e pelos colaboradores. A temática escolhida, para este ano, foi a “Alice no Pais das Maravilhas”. A Aldeia de Natal estará 
aberta do dia 9 de dezembro até ao dia 6 de janeiro. O Centro está a ser dividido por vários espaços diferentes onde todos se poderão divertir e conviver.

Redigido por Emídio Silva com a colaboração de Paula Pereira
Informatizado por Emídio Silva

25º Aniversário da Entrada dos Primeiros Utentes no Centro - 14 de novembro
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7º Aniversário da Comunidade Fé e Luz da Paróquia S. João Batista, em Vila do Conde - 30 de Novembro

No dia 30 realizou-se o 7º Aniversario da Comunidade 
Fé e Luz. Por volta das 19h fomos para a Igreja Matriz, 
onde participámos na Eucaristia Festiva celebrada pelo 
Sr. Prior Paulo César. Depois, convivemos com todos os 
participantes num delicioso jantar no Salão Paroquial. 
Para terminar, fomos assistir a uma palestra sobre 
deficiência no auditório do Lar de Terceira Idade da 
SCMVC. Aprendemos muito sobre o carinho que todos 
devem receber para se sentirem felizes. Muitos parabéns 
ao Movimento Fé e Luz!

Redigido por João Paulo Silva e Vera Sillva
Informatizado por Emídio Silva

Participação no Coro de Natal da Cidade de Vila do Conde - 01 de Dezembro

No dia 1 deste mês participámos no Coro de Natal em Vila do Conde. Primeiro, começamos 
por nos reunir podos num ensaio geral para aquecer a voz. Depois, fomos para a rua com um 
balão branco luminoso, que tinha com função iluminar o nosso caminho. E assim, percorremos 
as ruas vilacondenses ao som da Fanfarra dos Bombeiros de Vila do Conde. Mais perto do 
final, convidaram-nos para cantar quatro músicas de natal, o que fizemos com muita alegria e 
felicidade. No fim, assistimos todos juntos e muito entusiasmados à chegada do Pai Natal. Foi 
com enorme satisfação que participamos nesta emocionante atividade.

Redigido por Emília Coelho com a colaboração de Elisabete Gomes
Informatizado por Emília Coelho com a colaboração de Emídio Silva

Dia Internacional da Violência Doméstica - 25 de Novembro

Como tem vindo a acontecer todos os anos nesta data, reavivamos 
o tema sobre a violência doméstica. Esta, engloba diferentes tipos 
de abuso e é considerada crime. O nosso Centro para chamar a 
atenção sobre esta situação tão atual, elaborou um cartão com 
palavras de encorajamento e com elogios a todos os que aqui 
trabalham e cuidam de nós.

Redigido por Emídio Silva e Vera Silva
Informatizado por Emídio Silva

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: Participação em atividades da Equipa DAP - 03 de Dezembro

Mais uma vez comemoramos com orgulho o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Às 10h do dia 3 de Dezembro o nosso autocarro dirigiu-se 
ao centro de Vila do Conde para nos deixar no ponto de encontro com todos os que iriam participar nesta celebração. Todos juntos fizemos uma linda 
caminhada até ao local da festa. A Guarda Nacional Republicana fez demonstrações espetaculares com os seus cavalos e apresentou os seus cães e as 
suas habilidades como a caça à droga. Passamos uma manhã muito divertida e cheia de atividades interessantes.

Redigido por Orlindo Sousa
Informatizado por  João Paulo Silva

Miguel A. junto ao Sr. Prior na bela Igreja Matriz

Salete, Ana S., Sílvia, Ana N., Cândida M., Bruno, Duarte e João F.

Dezembro

João Paulo entre amigos no Salão Paroquial

Ponto de encontro para iniciar a caminhada Descanso merecido... Jorge P. atento às habilidades dos cavalos
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No dia 4 realizou-se um Encontro Experimental de Boccia DI e Escalada Adaptada, no Pavilhão Municipal Professor 
Aníbal Nascimento em Vieira do Minho. O “Cava`in 2019” foi a décima atividade consecutiva entre CAVA e ANDDI, para 
comemorar quer o “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”, quer os aniversários destas duas instituições. Um dos 
momentos altos do dia ocorreu quando o nosso colega Manuel C., apesar da sua idade avançada, foi mais uma vez capaz 
de se superar, tendo sido capaz de subir na sua totalidade uma parede de obstáculos de nível intermédio.

Redigido por Ilídia Araújo com a  colaboração de Pedro Silva
Informatizado por Emídio Silva

Multiatividades/Corfebol - ANDDI-CAVA, em Vieira do Minho - 04 de Dezembro

Participação na decoração de Natal no Parque João Paulo II, em Vila do Conde - 04 de Dezembro

No dia 4, nós e alguns dos nossos colegas participamos 
na montagem da nossa Árvore de Natal no Parque João 
Paulo II. A árvore foi elaborada no centro com bordados 
e fitas de cetim. Foi uma manhã muito produtiva e diver-
tida, com direito a um sol maravilhoso. Agradecemos a 
todos os que contribuíram para que este trabalho ficas-
se tão lindo. Boas Festas! 

Redigido por Afonso Carvalho e Ilídia Araújo
com a colaboração de Raquel Leites

Informatizado por Ilídia Araújo com o apoio de Emídio Silva

No dia 6 realizou-se um jantar convívio entre todos os colaboradores do CARPD para celebrar o Natal. Foi uma noite bastante agradável, divertida, de 
confraternização e partilha. Durante a festa fizemos um sorteio de prendas variadas, sendo a mais pretendida a que continha o envelope com uma folga 
extra :). É sempre bom quando nos juntamos para conviver fora do contexto de trabalho.

Redigido por Alexandre Pereira com a colaboração de Nelson Casanova
Informatizado por João Paulo Silva

Ceia de Natal dos Colaboradores do Centro - 06 de Dezembro

Manuel C., a segurança em primeiro lugar Patrícia e Ilídia
Miguel muito concentrado

na sua jogada de BocciaJorge, Rúben, Miguel, Pedro e Manuel

Nova comissão de colaboradores Equipa de todas as horas
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Venda da Agenda Solidária no Pindo Doce - 07 de Dezembro

O nosso Centro está a comemorar uma fase muito importante da sua existência: 25 anos a Cuidar! Para marcar esta 
data elaborou-se uma agenda temática: “Agendar Vida”. Esta foi colocada no Pingo Doce para ser divulgada e vendida à 
comunidade. Neste evento, estiveram presentes com grande entusiasmo quatro utentes do CARPD. O objetivo desta venda 
será a angariação de fundos para a realização dos segintes sonhos: uma viagem a Itália e um dia inteiro num SPA. Esperamos 
que estes sonhos se realizem...

 Redigido por Jorge Pereira com a colaboração de Emídio Silva e Emília Coelho
Informatizado por Jorge Pereira

Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia - 07 de Dezembro 

No passado dia 7 realizou-se a tradicional Ceia dos Amigos da Misericórdia, no Lar de Terceira Idade. Por volta das 20h30 chegaram os primeiros 
convidados, entre eles algumas das figuras públicas mais conhecidas de Vila do Conde, como por exemplo: o Sr. Provedor Arlindo Maia, a Presidente 
da Câmara Dr.ª Elisa Ferraz e o Sr. Prior Dr. Paulo César Dias. O jantar foi servido por colaboradores das várias Respostas Sociais da SCMVC. Não faltou 
o habitual bacalhau  cozido com todos e as deliciosas sobremesas natalícias. Durante o jantar fomos presenteados com os famosos Fados de Coimbra, 
que a todos encantaram e divertiram.

Redigido por Emídio Silva com a colaboração de Manuela Oliveira
Informatizado por Emídio Silva

Campeonato Regional de Boccia, BC1 e BC2 (1ª Volta) - 07 e 08 de Dezembro

Nos dia 7 e 8 decorreu o Campeonato de Boccia em Felgueiras, no Pavilhão Desportivo da Escola Dr. Machado de Matos. Eu e o meu colega Pedro José 
fomos os atletas participantes, acompanhados pelos colaboradores Vera Ferreira e João Magalhães. O Pedro José conseguiu adquirir o “passaporte” 
para os quartos de final da competição. O terceiro lugar alcançado pelo nosso “campeão da humildade” faz com que ele tenha entrado com o pé direito 
na época desportiva 2019/2020. Por fim, esperemos que na 2ª volta da competição de Boccia da região norte do país, os apletas da SCMVC sejam 
capazes de alcançar uma grande finalissima nas respectivas classes e categorias.

Redigido por João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva
Informatizado por João Paulo Silva

Mais um ano se passou, e no dia 9 deste mês reabrimos a nossa já tão famosa Aldeia de Natal “Touguilândia”. Todos os anos a nossa Aldeia tem um 
tema e este ano não poderia ser diferente. O tema escolhido foi “Alice no País das Maravilhas”. Colocamos todo o nosso carinho na preparação deste 
evento fascinante e contagiante, pois adoramos receber quem nos visita. Como é óbvio, a Aldeia de Natal estava toda decorada de acordo com o tema 
e todos estavamos igualmente trajados a rigor. Não faltaram as personagens que fizeram a delícia de todos, nem o cházinho mágico com as bolachinhas 
a acompanhar. Agradecemos a ajuda de todos e queremos demonstrar a nossa gratidão por todos os que marcam persença na nossa tão querida 
“Touguilândia”. Desejamos que o vosso ano seja tão mágico como o nosso. Muitos beijinhos e abracinhos para todos!  :)

Redigido por José Lamas com a colaboração de Paula Pereira
Informatizado por Afonso Carvalho

Abertura da Aldeia de Natal “Touguilândia 2019-2020” - 09 de Dezembro
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Festa de Natal no Centro - 10 de Dezembro

A festa de natal do nosso centro foi no dia 10, e como já é habitual tivemos a Eucaristia às 11h30 com a presença do nosso coro. No final da Eucaristia foi 
o tão desejado almoço com convidados especiais, que já são nossos amigos há muitos anos. Antes de terminar o almoço, três colegas meus ofereceram 
um presépio, feito no CAO, a cada um dos convidados. Durante a tarde, a pedido da Dr.ª Patrícia Ferreira, eu e outros colegas aceitamos ficar num sítio 
estratégico a divulgar a nossa Agenda Solidária aos convidados e familiares que vieram assistir a festa. Foi uma tarde muito bem preenchida e divertida, 
com várias atuações realizadas pelos meus colegas e com a presença dos Amigos do Sobrado que animaram, ainda mais, a festa. No final, à nossa 
espera, tínhamos um maravilhoso lanche no refeitório, recheado de iguarias natalícias, onde os nossos amigos e familiares poderam conviver e desfrutar 
daquele momento único. 

Redigido por Francisca Morais com a colaboração de Elisabete Fonseca

Uma mesa cheia de amigos, que são os nossos ilustres convidados Entrega dos presépios feitos no CAO com toda a nossa dedicação

Que decoração! Parabéns!! Ficou tão bonita e mágica... Com o tema “Alice no País das Maravilhas”

Venda da Agenda Solidária na Empresa H.B. Fuller - 13 de Dezembro

No dia 13, os meus colegas Pedro Miguel e Francisca acompanhados pela 
Animadora Joana, deslocaram-se à Empresa H.B. Fuller para divulgar e vender a 
nossa Agenda Solidária: “Agendar Vida”. Nesse dia, a empressa estava a celebrar 
a sua Festa de Natal e a nossa iniciativa foi um exito. O dinheiro angariado irá 
reverter para um dia relaxante passado num lindissimo SPA, assim como para a 
tão desejada viagem a Roma e a visita ao Vaticano. Obrigada pela contribuição 
tão generosa de todos.

Redigido por Vera Silva com a colaboração de Sónia Rocha
Informatizado por Vera Silva com o apoio de Jorge Pereira
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Jogos de Natal 2019 - 14 de Dezembro

No passado dia 14 de Dezembro decorram os “14º Jogos de Natal 2019 - Encontro Nacional de Atividade Adaptada - Futebol 5x5” e a “28º Corrida de São 
Silvestre - Atletismo”. Estes jogos realizaram-se no Campo de Relva Sintética do Clube São Silvestre e no Centro de São Silvestre da APPACDM-Coimbra. O 
torneio contou com a participação de sete equipas. No final, a vitória pertenceu à unidade funcional da Tocha. No entanto, a nossa equipa participou no 
nível avançado/elite conquistando um honroso 3º lugar. Relativamente à Corrida de São Silvestre a equipa dominate foi a da Casa do Povo de Mangualde. 
A nossa equipa arrecadou um dignificante 3º lugar. Após a entrega dos prémios foi servido um excelente jantar de natal a todos os participantes. O Natal 
é uma época única e foi muito especial termos vivido e saboreado uma aventura ímpar nas nossas vidas.  

Redigido por Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silvan
Informatizado por  João Paulo Silva

Visita do Grupo de Catequese de Touguinhó - 14 de Dezembro

No dia 14, recebemos a visita do Grupo de Catequese de Touguinhó. Passámos 
uma tarde diferente, conversámos, fizemos jogos, cantámos e dançámos. Foi 
um convívio muito animado, onde todos se divertiram. É sempre com um 
enorme prazer que recebemos visitas e ficamos muito felizes quando nos 
dizem que adoram estar na nossa companhia. Fizemos muitos amigos e 
desejamos que nos voltem a visitar. Um grande abraço para todos!

Redigido por Vera Silva com a colaboração de Paula Pereira
Informatizado por  Emídio Silva

Participação do Grupo de Dança “Arte Viva” no Mercadinho de Natal - 15 de Dezembro

Foi no passado dia 15 deste mês que decorreu o Mercadinho de Natal, em Vila do Conde. Apesar do mau tempo que se fez sentir, houve uma grande 
afluência por parte da comunidade. Abrigados e protegidos do mau tempo, por uma tenda gigante, até o Pai Natal apareceu! Entre as inumeras iguarias 
natalícias havia rabanadas, crepes e uma grande variedade de bolos, que deixavam um cheirinho maravilhoso no ar que fazia “água na boca”. Contámos 
com a presença da Dr.ª Elisa Ferraz e da Dr.ª Eugénia Moreira, responsável pela nossa participação no evento. Além de nós, muitos outros grupos 
participaram contribuindo para uma tarde diferente e muito bem passada.

 Redigido por José Lamas com a colaboração de Andreia Alves
Informatizado por João Paulo Silva

Espetáculo do Circo Mundial - 16 de Dezembro

No dia 16 o CARPD foi ao Circo Mundial Mariani, no Campo do Candal em Gaia, que estava a celebrar 20 anos de 
existência. Fomos presenteados com um espetáculo muito variado, onde vimos: palhaços, malabaristas, magia, pole 
dance, entre outros. Ficámos maravilhados pela alegria constante e a adrenalina de cada número era de cortar a 
espiração. Foi, sem dúvida, uma tarde inesquecivel e um espetáculo de excelente qualidade.

Redigido por Nuno Amorim com a colaboração de Sónia Rocha
Informatizado por Jorge Pereira
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Dia de Natal - Jesus está entre nós! - 25 de Dezembro

No Dia de Natal, eu e os meus colegas tivemos um almoço especial, onde nos foi servido um delicioso borrego e as 
tradicionais sobremesas. No fim do almoço, tivemos uma sessão de cinema com o filme que não podia faltar neste dia: 
“Sozinho em Casa”. Depois, demos um passeio à volta do Centro e no final tomámos um cafézinho com um bombom. 
O lanche, como sempre, estava bastante saboroso. Gostei muito deste dia, porque foi o meu primeiro Natal no Centro. 

Redigido por Francisca Morais com a colaboração Ana Patrícia Casanova
Informatizado por João Paulo Silva

Festa de Passagem de Ano - 31 de Dezembro

Como sempre, a Passagem de Ano foi celebrada com muita animação, com vários utentes e colaboradores a atuarem com as suas maravilhosas danças. 
Mas a cereja no topo do bolo foi a imitação que a colaboradora Elisabete Fonseca e o nosso colega José Lamas fizeram de uma das danças do Grupo 
“Arte Viva”, composto pelo José Lamas e a colaboradora Andreia Alves. A brincadeira deles foi uma verdadeira animação que nos fez rir às gargalhadas. 
Perto das 12 badaladas foram distribuídas as tradicionais passas e uma taça de champomy. Ao festejarmos a Passagem de Ano, também, tivemos direito 
a confetes, balões e sobremesas deliciosas. Foi um dia de muita diversão e alegria. Se Deus quiser, a próxima vai ser ainda melhor ;). A todos um Feliz e 
Próspero 2020!

Redigido por Afonso Carvalho com a colaboração de Patrícia Domingos
Informatizado por Afonso Carvalho
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Salada de Maçã, Cenoura e Repolho

Receitas 
Salteado de Broa com Couve e Bacon

Ingredientes:
   250g de Couve cortada para caldo verde
   100g de Bacon cortado aos cubinhos
   250g de Broa de milho (da véspera)
   Azeite q.b. (+/- 4 colheres de sopa)
   2 Dentes de alho
   Sal q.b.

Preparação:
  Numa panela com água a ferver, tempere com sal e adicione a couve. 
Mexa e deixe ferver. Logo que comece a ferver, retire do lume e coe. Numa 
picadora, triture a broa grosseiramente. Numa frigideira leve ao lume o azeite 
e o alho. Mexa e quando estiver quente, adicione o bacon. Deixe fritar o 
bacon durante alguns minutos até que fique lourinho. Junte a couve e salteie 
durante 3 minutos até que seque a água. Adicione a broa e salteie mais alguns 
minutos até que fique dourada. Depois de tudo salteado está pronto a servir

 Francisca Morais

(8 pessoas)

Ingredientes:
   2 Maçãs com cascas cortadas em cubos pequenos
   2 Cenouras médias raladas grosseiramente
   3 Chávenas (chá) de repolho picado
   1 Chávena (chá) de maionese com sabor a tomate e manjericão
   8 Folhas de alface (para decorar)

Preparação:
  Numa tigela grande misture as maçãs, as cenouras e o repolho. Acrescente a 
maionese com sabor a tomate e manjericão até que fique homogéneo e reserve. 
Forre uma saladeira com as folhas de alface e cubra com a mistura reservada.

Francisca Morais

Camarão Cremoso com Arroz

(6 pessoas)

Ingredientes:
1/2kg de Camarão médio limpo
3Colheres (sopa) de azeite
1 Cebola pequena picada
1 Colher (sopa) de farinha de trigo
1 Tomate sem pele picado
1 Tablete de caldo de camarão
1 Embalagem de natas cremosas
Salsinha picada q.b

Preparação:
   Numa panela, aqueça o azeite e refogue os camarões. Retire da 
panela e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola. Junte a farinha 
de trigo e refogue até ficar dourada. Acrescente o tomate e o caldo de 
camarão dissolvido em ½ chávena de água quente. Misture bem até 
ficar cremoso. Junte o camarão reservado e cozinhe por 5 minutos. 
Desligue o lume e misture as natas. Passe para uma travessa e polvilhe 
com a salsinha picada. Servir acompanhado com arroz branco.

Francisca Morais

Esboçar sorrisos...
Porque RIR faz bem à saúde :)

Bolo de Banana com Coco e Chocolate

(12 fatias)

Ingredientes:
   120g de manteiga sem sal
   4 Bananas grandes e amassadas com um garfo (450g com a casca)
   150g de açúcar
   2 Ovos
   1 Colher (chá) de extrato de baunilha
   160g de Farinha de trigo
   2 Colheres (chá) de fermento em pó
   1 Pitada de sal
   100g de Chocolate meio amargo picado grosseiramente
   130g de Coco ralado

Preparação:
  Comece por aquecer o forno a 180ºC. Unte uma forma redonda 
de 23cm com furo no centro e enfarinhe. Numa tigela misture a 
farinha, o fermento, o sal e reserve. Derreta a manteiga, coloque 
numa tigela grande, adicione o açúcar e com um batedor de arame 
(fouet), bata até obter um creme esbranquiçado, adicione o extrato 
de baunilha, os dois ovos e bata bem para ligar os ingredientes. 
Adicione a banana e misture. Adicione a mistura de farinha e passe 
a mexer delicadamente usando uma espátula. Com os ingredientes 
bem misturados adicione o coco e os pedaços de chocolate. Coloque 
a massa na forma e leve ao forno a 180ºC por aproximadamente 45 
minutos. Faça o teste do palito, ele deve sair limpo.

Francisca Morais
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Aniversários Dezembro

Aniversários Outubro Aniversários Novembro

Dia 14 – Elisa Ferreira
Dia 17 – Alexandre Pereira
Dia 17 – Sr. António Lima
Dia 19 – Cátia Vanessa
Dia 19 – Carla Araújo
Dia 20 – Rogério Alves
Dia 20 – Noé Frasco
Dia 22 – Álvaro Borges
Dia 24 – Amélia Moreira
Dia 24 – Amélia Lopes
Dia 24 – Ana Cristina Carneiro
Dia 25 – Lúcia Pereira
Dia 26 – Ana Maria Silva
Dia 26 – Dª. Laura Maia
Dia 27 – Lurdes Neves

PARABÉNS

Dia 03 – Fernanda Martins
Dia 04 – Sofia Raquel 
Dia 05 – João Paulo Silva
Dia 06 – Fernando Faria 
Dia 08 – Isabel Castro 
Dia 08 – Vânia Freitas 
Dia 08 – Daniela Leocádio 
Dia 10 – Afonso Carvalho 
Dia 10 – Artur Ferreira 
Dia 10 – Paula Novo 
Dia 12 – Andrea Pelayo 
Dia 12 – João Ferradeira 
Dia 12 – António Carneiro 
Dia 12 – Paula Pereira 
Dia 12 – Ilda Carvalho

Dia 01 – Augusto Soares
Dia 06 – Ana Neves
Dia 07 – Joana Furtado
Dia 08 – Manuel Vianês
Dia 08 – Patrícia Domingos
Dia 08 – Lina Ramos
Dia 13 – Ofélia Ferreira
Dia 13 – Alfredo Paiva
Dia 15 – Arminda Marisa
Dia 16 – Rui Costa

Dia 16 – Horácio Leal
Dia 17 – Eduardo Borges
Dia 19 – Jorge Morais
Dia 22 – Lurdes Santos
Dia 23 – Elisabete Araújo
Dia 24 – António Bouça
Dia 25 – Marlene Moreira
Dia 26 – Albina Meira
Dia 29 – José Pedro Pedroso

Dia 01 – Victor Oliveira
Dia 02 – Torcato Marques
Dia 02 – António Faria
Dia 05 – Carla Nogaró
Dia 05 – Ana Paula Silva
Dia 08 – António Pereira
Dia 09 – Alexandrina Talho

Dia 10 – Augusto Machado
Dia 10 – Rosa Maria
Dia 10 – Francisco Moreira
Dia 10 – Rute Pinto
Dia 12 – Albino Silva (SAD)
Dia 12 – Eugénia Cerqueira
Dia 13 – Madalena Graça
Dia 14 – Marisa Correia
Dia 16 – Trajano Milhazes
Dia 16 – J. M. Lopes de Castro
Dia 17 – Patrícia Cunha
Dia 19 – Verónica Venâncio
Dia 20 – Bernardo Sarmento
Dia 20 – Ilda Lopes
Dia 23 – Bruno Magalhães
Dia 23 – Fátima Almeida
Dia 23 – Natália Castanheira (SAD)
Dia 26 – Paulo Sérgio
Dia 26 – Alexandrino Brás (SAD)
Dia 27 – Filipe Rogério
Dia 27 – Ana Maria Silva
Dia 29 – José Joaquim (Vitinho)
Dia 31 – Filipe Coutinho


