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Eu estou aqui só de passagem…

“Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo 
no Egipto, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou admira-
do ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. 
As únicas peças de mobiliário eram uma cama, uma mesa e um banco.
- Onde estão os seus móveis? Perguntou o turista.
E o sábio olhou ao seu redor e perguntou, também:
- E onde estão os seus...?
- Os meus?! Disse surpreendido o turista.
- Mas eu estou aqui só de passagem!
- Eu também... - Concluiu o sábio”.

Não podemos, de todo, censurar este turista, pois esta história é a mesma de 
tantos nós… Vivemos tão deslumbrados com o “ter” que nos esquecemos do 
“ser”, sobretudo do que realmente é mais importante: ser feliz e ajudar os 
outros a encontrar a sua própria felicidade!
Dias ótimos e dias péssimos vão-se interlaçando nas nossas vidas, indepen-
dentemente das contas bancárias de cada um, da posição social ou mesmo 
das comodidades construídas. Esta felicidade, ou infelicidade, não depende 
apenas do que tenho ou não tenho mas, essencialmente, do que eu sou, 
como sou, como encaro os problemas, como os resolvo, como cuido das mi-
nhas relações com os outros, como desculpo, como peço perdão…
Por outro lado, é importante pensar no fim que dou ao que tenho, o que 
sacrifico para ter mais e mais e sempre mais, como se fosse ficar aqui para 
sempre, eternamente… esquecendo-me de ser feliz e fazer felizes os que 
estão à minha volta.
Valorizemos cada dia, demos maior sentido a cada gesto, saibamos descul-
par, relativizar o que nos separa e, sobretudo, saibamos viver os dias que nos 
estão destinados a humanizar e a “curar” as feridas do corpo e do coração de 
quem está à nossa volta…

Sérgio Pinto
Diretor do Centro

Editorial
MarçoTorneio de Natação, em Felgueiras - 04 de Março

No dia 4 de Março realizou-se o “Torneio de Natação Cidade de Felgueiras” nas Piscinas Municipais de Felgueiras. O torneio foi organizado pela ANDDI 
– Portugal com o apoio da Associação CERCIFEL. Houve três níveis de competição: atividade adaptada, competição adaptada e competição regular por 
escalões. A nossa Instituição foi representada pelos seguintes atletas: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte B., Cândida M. e Salete O. Os clubes/ins-
tituições que participaram foram: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), CERCIFEL, AIREV, MADI – Vila do Conde, APPACDM – V.N. Gaia, 
APADIMP, Fundação AJ Gomes Cunha, Clube Desportivo CERCIFAF, AP – Vila D´Este e Associação de Desporto Adaptado do Porto. De salientar a prestação 
do nosso atleta Miguel que terminou no 1º lugar da sua série na competição de atividade adaptada, tendo sido capaz de realizar a prova sem o auxílio 
de um flutuador. Por fim, os atletas e todos os envolvidos almoçaram na CERCIFEL e receberam um bonito trofeu de participação.

Irene Vieira, com a colaboração de Pedro Silva

Salete Oliveira e Cândida Manuela Bruno Magalhães, Pedro Magalhães e Miguel AraújoDuarte Pereira e Manuel Carvalho

A PCAND, com o apoio da Câmara Municipal de Espinho, levou a efeito o “Campeonato Nacional de Boccia, BC1, BC2, BC4 – Zona Norte, que se realizou 
na Nave Polivalente de Espinho durante os dias 7 e 8 de Março. Os atletas que representaram condignamente a nossa Instituição foram: Pedro S. (BC1), 
Ricardo S. (BC1) e eu, João Paulo S., (BC2). Relativamente aos resultados obtidos, consegui ganhar os dois primeiros jogos e acabei por ser derrotado nos 
oitavos de final da competição pelo atleta João Pereira (FCP). Os meus colegas Pedro S. e Ricardo S. foram eliminados na fase de grupos da competição, 
no entanto, demonstraram muito empenho e entrega total ao jogo. Gostaria de referir, que o nível e o patamar qualitativo por mim atingido ao alcan-
çar os oitavos de final não foi mais do que o consumar da solidez de jogo que tenho vindo a apresentar e de todos os treinos que tenho realizado. Fica 
a certeza de que ainda existe um longo caminho a percorrer para se atingir um nível de excelência, mas existem sinais mais do que evidentes de uma 
melhoria significativa da nossa parte. Parabéns equipa!

João Paulo Silva, com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Nacional de Boccia, BC1, BC2, BC3, BC4 e BCE, em Espinho - 07/08 de Março

A equipa  a descansar após a prova Manuel Carvalho e Salete Oliveira na receção da taçaTodos ansiosos pelos resultados... mas confiantes...

Como já vem sendo habitual em Vila do Conde, realizou-se no passado dia 8 de março a Procissão do Senhor dos Passos. Esta bonita procissão é orga-
nizada pela Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC) com o apoio da Casa Pontes, e é constituída na sua totalidade por colaboradores da 
Instituição. Esta majestosa procissão que atrai muitas pessoas à cidade de Vila do Conde decorreu lindamente, num dia em que até as condições clima-
téricas favoreceram os figurantes e os espectadores. Este ano a procissão ocorreu no Dia da Mulher e a SCMVC não ficou indiferente a esta coincidência 
e presenteou com uma folga suplementar todas as colaboradoras que nela participaram. 

Gaspar Silva, com a colaboração de Vera Ferreira

Procissão do Senhor dos Passos, SCMVC - 08 de Março

João P. Silva a preparar-se para o grande jogo A equipa feliz pela prestação na provaRicardo Silva a preparar a tática
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Campeonato Regional Adaptado Norte, em Ténis de Mesa (3ª jornada), na Povoa do Varzim - 11 de Março

Neste dia, a ANDDI–Portugal levou a efeito, com o apoio do associado MAPADI – Póvoa de Varzim, a 3ª Jornada de Ténis de Mesa do Campeonato Regional 
Adaptado Norte, no ginásio do MAPADI. Os atletas que representaram a nossa Instituição foram: Manuel C., Pedro M., Nuno A., Miguel A., Bruno M., José 
Maria R., Ilídia A., Cândida M., Salete O., Jorge P., Rui S., Sérgio A. e João Paulo M. Os atletas que obtiveram as melhores prestações foram: o João Paulo 
M. no género masculino que com 30 pontos atingiu as meias-finais da competição e eu no género feminino com 20 pontos. Gostaria de dar os parabéns 
ao meu colega de equipa, José Maria R., pela evolução que tem demonstrado, disputando os jogos de igual para igual com a maioria dos seus adversários. 
Outros aspetos importantes a salientar são: a SCMVC foi de longe a Instituição com o maior número de participantes, o nível de jogo da maioria dos atletas 
e a chegada do João Paulo M. às meias-finais da competição (facto que o levou a dizer: “Estou mesmo contente por ter ganho tantos jogos!”). 

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

É hora das orientações e relembrar estratégias Com o “espírito de equipa” vamos longe

Celebração do Dia da Mulher- 09 de Março   

O Dia Internacional da Mulher é comemorado a 8 de março. A ideia de instituir este dia surgiu nos primeiros anos do século XX, durante o processo de 
industrialização e expansão económica que levou muitas mulheres a lutarem por melhores condições de vida, de trabalho e pelo direito ao voto. Por isso, 
este dia serve para lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres pelo mundo fora. No entanto, continua a ser necessário discutir o 
papel da mulher na sociedade atual e acabar com o preconceito e a sua desvalorização. Ainda existem muitas mulheres a sofrerem de horário excessivo 
de trabalho, salários baixos e desvantagens na carreira profissional. No CARPD celebramos este dia de uma forma muito significativa, oferecemos um mi-
minho a todas as colaboradoras. Os utentes recortaram flores de papel e no centro de cada uma colocaram um poema muito bonito, que foi escrito pelo 
nosso diretor: “As mulheres são fadas preciosas, pois a magia do seu amor transforma obstáculos impossíveis em arco-íris de sonho” – Sérgio Pinto. Por 
isso, caro leitor, não se esqueça de, no próximo ano, voltar a fazer uma homenagem às mulheres mais importantes da sua vida. Elas merecem!

José Lamas, com a colaboração de Elisabete Santos

Corta-Mato Regional do Norte, Atletismo, em Cabeceiras de Basto - 17 de Março

A 1 de março de 2015 celebrou-se o Dia da Proteção Civil, com o tema: “A Proteção Civil e a Educação para o Risco”. Este ano, no CARPD, assinalamos esta 
data no dia 14 com uma ida ao The Style Outlets (Nassica) de Vila do Conde, que acolheu as comemorações do Dia da Proteção Civil. Tivemos a possibi-
lidade de visitar a exposição de equipamentos e meios de transporte da proteção civil, assim como ver viaturas antigas dos Bombeiros e da GNR, que só 
saem para cerimónias. E assim passamos uma tarde divertida, mas essencialmente educativa.

Jorge Pereira, com a colaboração de Sónia Rocha 

Mais uma foto para registar o momento

Ana Paula e António Gaspar, que lindos!! Vitor Pimenta a oferecer uma flor à Marisa!!.. Paula Pereira com os homens das flores!!!

Relembrar o Dia da Proteção Civil - 14 de Março

A Cruz vermelha ofereceu balões a todos

No passado dia 14 de março foi realizada a 1ª sessão de treino de ParaHóquei no campo de relva sintética do Viso, no Porto. Os atletas da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde que participaram foram: Jorge F., Manuel C. e João Paulo M. O treino começou por volta das 10h00 com um bom aqueci-
mento muscular, depois praticaram passes entre atletas e no fim formaram equipas com 5 jogadores. O jogo foi equilibrado e deixou os nossos atletas 
muito entusiasmados. Quando terminou foram todos almoçar à Federação Portuguesa de ParaHóquei, onde os atletas de todas as equipas tiveram a 
possibilidade de conviver. Modalidade aprovadíssima!;)

Orlindo Sousa, com a colaboração de Vera Ferreira

Campeonato Regional do Norte, em Basquetebol, em Ovar - 19 de Março

As equipas participantes

Campeonato Nacional Adaptado, em Fustal (5ª jornada), em Vila do conde - 13 de Março

No dia 13 de março realizou-se a “5ª Jornada do Campeonato Nacional Adaptado de Futsal” no Pavilhão Municipal de Vila do Conde. A ANDDI – Portugal 
organizou a competição com o apoio do associado Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC). No primeiro jogo a nossa equipa defrontou o 
MAPADI e venceu por uma margem esclarecedora, 6-0. No segundo e último jogo defrontamos o Clube de Gaia e perdemos por 6-1. A classificação final 
da jornada ficou ordenada da seguinte forma: 1º lugar – Clube de Gaia, 2º lugar – SCMVC e 3º lugar – MAPADI. Os nossos atletas demonstraram muita 
garra, motivação e força de vontade para vencer. A nível individual é de destacar a prestação dos atletas Jorge F. e Miguel Ângelo por terem sido os prin-
cipais dinamizadores e impulsionadores da equipa dentro do terreno de jogo. O momento do dia aconteceu quando o atleta Jorge F. no balneário disse: 
“Estamos a jogar muito bem, assim vamos a Lisboa!”. Nós concordamos e torcemos por isso … Força campeões!

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

ParaHóquei, captação de talentos (2º campo de treino), no Porto - 14 de Março

Com já é habitual os atletas da nossa instituição participaram em provas de atletismo e estão de parabéns pela sua prestação. Os atletas que nos repre-
sentaram, foram: Jorge F., Manuel C., Pedro M., João Paulo M., Sérgio A., Jorge P., Orlindo S. e Rui S. As provas decorreram normalmente e o nosso colega 
Sérgio A., que correu no escalão Júnior, ficou em 2º lugar. No final da prova todos os atletas almoçaram na fundação onde a atividade foi realizada.  

Orlindo Sousa, com a colaboração de Vera Ferreira

No dia 19 de março realizou-se a 2ª Jornada do Campeonato Regional Norte/
Centro de Basquetebol 3x3 em Ovar, no Pavilhão Raimundo Rodrigues. Os atle-
tas que representaram a nossa instituição foram: Jorge P., Rui S., Sérgio A., João 
Paulo M., Manuel C., Pedro M., Jorge F. e Nuno A. Tratou-se de uma jornada 
triangular, tendo sido utilizado o sistema de todos contra todos a duas voltas, 
tendo cada equipa efetuado um total de quatro jogos. A nossa equipa venceu 
por duas vezes a equipa da casa, o Cercivar por 8-4 e 6-4 e registou duas derro-
tas perante a equipa do Clube de Gaia, 12-4 e 18-6, respetivamente. Os nossos 
atletas têm que consolidar e aperfeiçoar alguns elementos básicos da moda-
lidade. Porém, conseguiram um honroso 2º lugar na classificação final desta 
jornada, ficando assim apurados para a próxima jornada. Apesar do atleta Jorge 
F. ter feito muitas faltas temos que o elogiar pela sua entrega, empenho e de-
dicação ao jogo, não fez dos jogos batalhas mas foi um verdadeiro “guerreiro”.

Jorge Pereira, com a colaboração de Pedro Silva

A equipa a aguardar a sua vez de jogar Cândida Manuela concentradissima!! No final da prova... todos muito satisfeitos

O Sr.º Agente explica os comportamentos a adotar Agora já todos sabem como se proteger...

Orlindo Sousa durante a prova Manuel Carvalho em plena forma Jorge Ferreira a receber a lembrança
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 Sr.º Aniceto (pai do Rui costa) a discursar

Campeonato Reginal adaptado em Ténis de Mesa (4ª jornada), em Santo Tirso - 25 de Março

Torneio de Andebol 5 “Nazaré Cup 2015”, em Nazaré - 29 de Março

No dia 29 de março realizou-se o “Torneio de Andebol 5x5 – Nazaré Cup 2015” no Pavilhão Municipal da Nazaré. De referir, que a ANDDI–Portugal em 
parceria com o projeto “Andebol 4All” da Federação de Andebol de Portugal (FAP) e ainda com o apoio local da Associação de Andebol do Externato Dom 
Fuas Roupinho foram as entidades organizadoras do evento. As instituições/clubes participantes foram: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde 
(SCMVC), CEERIA/CISTER e Ativa - Guarda. A SCMVC foi representada pelos seguintes atletas: Jorge P., João Paulo M., Sérgio A., Joaquim P., Orlindo S., 
Pedro M., Manuel C. e Jorge F. No primeiro jogo a nossa equipa defrontou e venceu por 15-2 a instituição Ativa - Guarda. No segundo e último jogo voltou 
a vencer por uns esclarecedores e inequívocos 25-1 a instituição CEERIA/CISTER. Deste modo, sagrou-se campeã e revelou estar num patamar qualitativo 
superior comparativamente às equipas oponentes. Mas o momento do dia aconteceu quando os nossos atletas receberam o trofeu de 1º lugar e abraça-
dos gritaram: - “Campeões, campeões, (…)”.

Luís Simas, com a colaboração de Pedro Silva.

Dia de São José - 19 de Março

A equipa ao lado das taças tão desejadas O merecido descanso!!Sérgio bem posicionado com as mãos à cintura!! ;)

O Dia Mundial da Árvore é comemorado a 21 de março. No entanto, aqui no CARPD só o celebramos no dia 23. Os utentes e colaboradores juntaram-se 
no exterior do centro e em conjunto, de mangas arregaçadas e enxada na mão, plantaram uma linda macieira. Ações como esta ajudam a sensibilizar para 
a importância da preservação das árvores, da sua proteção e do respeito que devemos ter com a natureza, de forma a contribuirmos para uma melhor 
qualidade de vida.

Cristina Sousa, com a colaboração de Ana Patrícia Casanova

No dia 25 de março a ANDDI–Portugal levou a efeito, com o apoio do associado CAID–Santo Tirso, a 4ª Jornada de Ténis de Mesa do Campeonato Regional 
Adaptado Norte, no Pavilhão Municipal Desportivo de Santo Tirso. Os atletas que representaram a SCMVC foram: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., 
Miguel A., Bruno M., José Maria R., Ilídia A., Cândida M., Salete O., Jorge P., Rui S., Sérgio A. e João Paulo M. As melhores prestações entre os atletas da 
nossa equipa foram: no género masculino - Manuel C. que atingiu os quartos-de-final da competição, no género feminino - Salete O. e eu que também 
atingimos os quartos-de-final da competição. O meu colega José Maria R. tem evoluído de uma forma muito positiva e apesar de ainda não ter vencido 
nenhum jogo, conseguiu vencer um parcial por 11-6, perante o adversário José A. do CAID. 

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

Festa da Páscoa no Centro - 31 de Março

No dia 31 de março voltamos a realizar a nossa espetacular Festa da Páscoa. Iniciamos o dia com uma Missa Pascal na qual pudemos apreciar a magnifica 
atuação do nosso coro. Mais tarde fomos almoçar com os nossos convidados um delicioso arroz de pato e várias sobremesas típicas desta época festiva. 
O refeitório exibia uma decoração delicada, romântica e cheia de personalidade ou não estivesse a retratar o estilo vintage, caracterizado pelo seu chame 
sem ostentação, onde a riqueza estava nos detalhes e nos objetos usados. Depois do almoço fomos para o ginásio onde decorreram várias atuações. 
Gostámos muito de todas, mas apreciámos especialmente a atuação do grupo de Dança Inclusiva e a Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana 
do Porto. Por fim, fomos presenteados com um lanche ajantarado muito apetitoso e aproveitamos para conviver com os nossos colegas, familiares e 
colaboradores. Adorámos esta festa da Páscoa e esperamos que para o ano estejamos todos presentes para a celebrar novamente.

Francisca Morais e Álvaro Santos, com a colaboração de Lúcia Pereira e Patrícia Domingos

O nosso coro constituído por utentes e colaboradores As nossas mesas do almoço estavam graciosas Uma de muitas atuações!!Todos quiseram ajudar Daniela Santos muito empenhada

Sr.º Andrade a interagir com a filha Eugénia Emanuel emocionado com a lembrança do Dia do Pai

Encenação da Via Sacra ao Vivo - 20 de Março

Dia Mundial da Árvore - 21 de Março

No dia 20 de Março, em parceria com a Paróquia S. João Batista de Vila do Conde, 
fomos ao Auditório Municipal apresentar a “Via Sacra ao Vivo”, que teve início às 
21h30. O Auditório estava cheio e o nosso nervosismo aumentava com a noção 
da imensa responsabilidade que sentíamos. O impacto no público foi enorme, era 
visível o grande número de pessoas verdadeiramente comovidas com a nossa peça. 
No final foi emocionante ver o público todo de pé a aplaudir-nos. Estamos pro-
fundamente agradecidos a todos os que puderam estar presentes e pelo carinho 
demonstrado. Até para o ano!

Emília Coelho, com a colaboração de Paula Pereira

Vitor Oliveira e Laura Lopes a plantarem uma árvore

 José Rigor e um amigo Nuno Amorim em pleno jogo Os representantes da SCMVC

O Auditório, repleto, sem pestanejar...

Jesus lava os pés aos discípulos Cena emocionante da crucufixão Jesus (Paula Pereira e Pedro (João Paulo)

O Dia do Pai em Portugal é comemorado a 19 de março, seguindo a tradição da igreja católica que também celebra o dia de São José, marido de Maria 
(mãe de Jesus). Esta é a data comemorativa em que se homenageia a figura paterna e, por isso, tem um significado muito importante, recordar-nos como 
é essencial ter alguém que nos ama e que amamos de forma incondicional (ou seja, de forma plena, completa, absoluta, que não impõe condições ou 
limites para amar). Ser pai não é tarefa fácil, é necessário muita responsabilidade, espirito de sacrifício, lidar com preocupações constantes, saber educar 
e ajudar a preparar para a vida. Mas em compensação é a sensação mais maravilhosa que há, amar e ser amado. Por todas estas razões, não podíamos 
deixar passar este dia e, por isso, realizou-se aqui no CARPD um belíssimo lanche comemorativo para todos os pais que tiveram a possibilidade de estarem 
presentes. Deixo aqui uma dica: celebrem este dia, todos os dias!

Alexandre Pereira, com a colaboração de Camilo Azevedo
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No dia 6 de Abril cumprimos com a tradição e fomos fazer um piquenique ao campo Desportivo de Navais.
À nossa espera estavam os amigas e familiares da colaboradora Elisabete Fonseca, que já tinham tudo preparado para a nossa chegada. A mesa já estava 
pronta e a fogueira já ardia.  Enquanto se esperava pela hora do almoço, fomos dar um belo passeio a pé para conhecermos a zona e aproveitar o sol e 
o cheirinho a pinheiro. O dia estava maravilhoso, deu para passear e fazer jogos tradicionais. Almoçamos todos juntos e o dia passou a voar! No fim do 
lanche, despedimo-nos de toda a gente com carinho, com um grande sorriso e viemos na esperança de para o ano lá voltarmos.

António Gaspar, com a colaboração de Elisabtete Fonseca

Assistência ao jogo Portugal-Polónia, em Fafe - 01 de Abril

No dia 1 de Abril de 2015 realizou-se o “1º Campeonato da Europa de Andebol INAS – Fafe 2015” em Fafe, mais concretamente no Pavilhão Municipal 
de Fafe. O Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raúl da Cunha e o Presidente da Direção da ANDDI – Portugal, Fausto Pereira, enviaram um convite 
endereçado aos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC). O jogo selecionado para ser visto ao “vivo” pelos utentes da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC) foi o Portugal vs Polónia, o apoio à Seleção Nacional Portuguesa de Andebol foi incessante e também 
eles se sentiram parte ativa e importante na vitória alcançada, tendo o resultado final sido de 18-12 para os “tugas”. 
De salientar, que foram distribuídos cascóis com as cores e nome de “PORTUGAL”, tendo cada utente ficado com um cascol de recordação. Formou-
-se uma verdadeira claque e nem os cânticos de apoio à seleção faltaram, viveram-se momentos de alegria e de pura satisfação por parte dos nossos 
utentes. No final, os atletas da Seleção Nacional Portuguesa de Andebol vieram agradecer às bancadas o apoio que lhes foi dado, tendo havido cumpri-
mentos e palavras de incentivo por parte dos “membros da claque”. A Seleção Nacional Portuguesa de Andebol acabou por se sagrar campeã europeia, 
os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC) adivinharam o futuro, pois no final do jogo gritaram: “- CAMPEÕES, CAMPEÕES, …”

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

Almoço-piquenique no Parque Desportivo de Navais - 06 de Abril

Tarde de Bowlling, em Fafe - 11 de Abril

Domingo de Páscoa  - 05 de Abril

No dia 5 de Abril de 2015 tivemos a honra de receber 
no nosso centro o compasso. Estávamos todos mui-
to ansiosos com a sua chegada, pois a celebração da 
Páscoa é um momento muito especial para todos 
nós. Uma vez que é um dia muito diferente, prepará-
mo-nos da melhor forma para receber Jesus naquela 
que é a nossa casa. Assim, reunimo-nos na capela 
que se encontrava toda enfeitada para tal aconteci-
mento. Para finalizar tivemos um bom almoço, onde 
tivemos oportunidade de conviver todos.

Cristina Sousa, com a colaboração de Ana Cristina

Dia das Mentiras - 01 deAbril

Pensa-se que o dia das mentiras terá começado em França. Desde o início do séc. XVI, que o ano novo era festejado no dia 25 de Março, 
altura da chegada da Primavera. Como tal, haviam um conjunto de festas que acabavam no dia 1 de abril. Em 1564 após a adoção do ca-
lendário gregoriano, o rei Carlos IX determinou que o ano novo seria comemorado a 1 de Janeiro. No entanto, alguns franceses resistiram 
à alteração e continuaram a seguir o calendário antigo pelo qual o ano iniciar-se-ia a 1 de Abril. Para ridicularizarem-nos, algumas pesso-
as, começaram a enviarem-lhes presentes esquisitos e convites para festas que não existiam. Estas brincadeiras deram origem ao dia das 
mentiras que também era conhecido pelo dia das petas, dia dos tolos e dos bobos. A partir daí espalhou-se por outros países em diferentes 
formas. 

Alexandre Pereira, com a colaboração de Camilo Azevedo

Neste dia, realizou-se uma atividade lúdica e recreativa no espaço “Zona Bowlling – Sociedade de Divertimentos e Lazer, Lda.” em Fafe. A colaboradora 
Maguy Baptista foi a organizadora da atividade, tendo contactado o dono do estabelecimento com o intuito de proporcionar um dia diferente, de intera-
ção e convívio entre os utentes. De salientar, que a disponibilidade e a recetividade por parte do dono do estabelecimento foi total, facto decisivo e de-
terminante para a realização da atividade. Os utentes do CARPD – Touguinha que participaram na atividade, foram: Manuel C., Rui C., António B., Orlindo 
S., Pedro M., Ilidia A., Cândida M., Bruno M., Miguel A, Edmundo C., Albertino N., Duarte B., Trajano M., José Manuel e Vítor P.. A atividade desenrolou-se 
num clima de pura empatia, harmonia e diversão entre todos os intervenientes. Durante a atividade aliou-se o lazer à competição, o que originou uma 
combinação perfeita, pois os sorrisos de satisfação e prazer dos utentes foram uma constante. 

Luis Simas, com a colaboração de Pedro Silva

Neste dia, a ANDDI–Portugal levou a efeito, com o apoio do associado MADI – Vila do Conde, a 5º Jornada de Ténis de Mesa do Campeonato Regional 
Adaptado Norte, no Pavilhão da Casa da Juventude do GDCAAA Guilhabreu. Os atletas que representaram a SCMVC foram: Manuel C., Jorge F., Pedro 
M., Nuno A., Miguel A., Bruno M., José R., Ilidia A., Cândida M., Salete O., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A. e João M. Os atletas que obtiveram as melhores 
prestações foram: o Joaquim P. (25 pontos – género masculino) atingiu os quartos-de-final da competição e a Ilidia A. (20 pontos – género feminino), que 
também atingiu os quartos-de-final da competição. De salientar, a evolução do atleta José R. que pela primeira vez venceu uma partida de Ténis de Mesa, 
mais cedo do que aquilo que era espectável e esperado pois trata-se de um atleta que iniciou à pouco tempo a prática de Ténis de Mesa.  A SCMVC foi 
novamente o clube com mais representantes em competição, tendo tido 14 atletas em prova.  

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Regional Adaptado do Norte, em Ténis de Mesa (5ª jornada), em Guilhabreu - 15 de Abril

Ansiosos pelo jogo Durante o jogo, que animação!! Os maiores apoiantes da seleção

Cândida Pinto a beijar a Cruz Paulo Jorge a beijar a Cruz José Lamas e Alice, uma amizade bonita

No final do almoço, todos querem dormir a sesta ;) Marisa e Cristina Sousa, uma bela cúmplicidade Um grande jogo para descontrair!!

A excelente equipa de Ténis de Mesa

Abril

O compasso traz sempre com uma palavra de conforto

Miguel Aráujo e Ilídia Araújo felizes Edmundo Coutinho e a sua grande jogada A equipa de Bowlling

Manuel Carvalho e Miguel Araújo Na receção dos prémios

Todos felizes a aguardar a chegada do compasso
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Voleibol: CARPD vs Ginásio Clube Vilacondense - 16 de Abril

No dia 16 de Abril tivemos o prazer de receceber as atletas do Ginásio Vilacondense para uma jogo amigável de voleibol.
Foi bastante emocionante poder competir, de forma saudável, com atletas de tão alto gabarito. Como era de esperar aprendemos muito e entre as apren-
dizagens, as que não esquecemos serão as regras de jogo, pois sem elas não conseguiriamos jogar.
A toda a equipa que nos veio permitir um dia diferente, o nosso muito obrigado. Esperamos que voltem em breve.

A Redação

Neste dia, realizou-se o 15º Torneio de Natação da Primavera, em Penafiel, mais concretamente nas Piscinas Municipais de Penafiel. Ocorreram  três 
níveis de competição: atividade adaptada, competição adaptada e competição regular por escalões. A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde 
(SCMVC) foi representada pelos seguintes atletas: Miguel C., Bruno M., Pedro M., Miguel A., Duarte B., Cândida M. e Salete O.. De salientar as prestações 
dos atletas Bruno M., Pedro M. e Manuel C. que ficaram posicionados no 1º Lugar nas respetivas series em que foram incluídos. 
No que respeita à atividade adaptada, os atletas Miguel A. e Pedro M., já referem a adaptação ao meio aquático e perspetiva-se a integração dos mesmos 
na competição adaptada em provas futuras.
Por fim os atletas e todos os envolvidos almoçaram no centro da APAPIMP- Penafiel, tendo sido oferecido ao demais um certificado relativo à participa-
ção no evento e uma recordação para cada instituição.  

Irene Vieira, com a colaboração de Pedro Silva

Sofia Eugénia e Lúcia José Joaquim e Marisa

O Dia Mundial da Dança é celebrado em todo o mundo no dia 27 de Abril. No nosso Centro, festejamos no dia 22 e foi espectacular! O Centro foi com 
muita alegria para a Discoteca PACHÂ, em Ofir. Vivemos um momento incrível! Foi uma tarde na disco!!! Todos nós dançamos e festejamos este grande 
dia! Já mais lá para o final, assistimos a uma apresentação de dança com a música “RUN”. Gostei muito! Por fim, estava na hora de vir para casa e viemos 
todos felizes e satisfeitos. Obrigado a todos!!!!

João Paulo Silva

Torneio Regional de Natação do Norte da Primavera, em Penafiel - 22 de Abril

Celebração do Dia Mundial da Dança no Pacha, em Ofir - 22 de Abril

Boccia BC3, em Santa Maria da Feira - 18/19 de Abril 

A PCAND, com o apoio da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, levou a efeito o “Campeonato Nacional de Boccia – Zona Norte” para a classe 
BC3, que se realizou no Pavilhão da Escola E.B. 2/3 Fernando Pessoa. Como habitualmente, esta competição serve de apuramento para o Campeonato 
Nacional – Fase Final. Os atletas que representaram a SCMVC na categoria de BC3 individuais, foram: Elísio F., Cristina S. e Elisabete P.. As atletas Cristina 
S. e Elisabete P. foram eliminadas na fase de grupos da competição, o atleta Elísio Ferreira passou a fase de grupos, tendo vencido por 5-1 o atleta João 
C. (MEL) e perdido por 8-2 perante o atleta Armando C. (ARDA). De salientar, que o atingir dos oitavos de final da competição por parte do atleta Elísio 
Ferreira foi um feito digno de registo. O Elísio Ferreira foi o atleta que teve um comportamento, uma atitude e um desempenho desportivo superior 
relativamente a todos aqueles que representaram a SCMVC, daí ter atingido uma fase mais avançada da competição. 

Ricardo Silva, com a colaboração de Pedro Silva

Neste sábado, dia 18 de Abril, os utentes do CARPD de Touguinha foram visitar a sede do Ginásio Clube Vilacondense, para assistirem ao “Slotracing” e 
conforme explicado pelo Sr. Eng. Sá Gomes, o termo Inglês traduz-se em português para “carros de pista”. O “Slotracing” consiste num carro elétrico, com 
comando nos punhos e tem por objetivo conseguir o maior número de voltas em pista, nas cinco calhas com um tempo pré-definido, de cinco minutos. 
A corrida só fica terminada quando todos os participantes percorrerem as cinco calhas. Entretanto, a hora do lanche chegou e todos os que participaram 
nesta atividade passaram uma tarde alegre e divertida. No final, agradecemos o convite do Ginásio Clube Vilacondense e principalmente ao Sr. Eng. Sá 
Gomes.

Jorge Pereira, com a colaboração de Rute Pinto

Cristina Sousa, uma grande atleta Uma dupla à medida, Vera Lúcia e Elísio Ferreira A equipa de Boccia, um exemplo de equipa

Todos divertidos a dançar

Dorisa e Edmundo Coutinho

O merecido descanso!!

Uma boa prespetiva do jogo Todos os jogadores em posição A equipa reunida com muita satisfação!!

Tarde divertida com Carrinhos Telecomandados, no Ginásio Vilacondense - 18 de Abril

Duarte Pereira e Ilídia Araújo  atentes ao jogo Daniela Santos ansiosa pela sua vez Um competição renhida

Pedro, cheio de motivação Salete Oliveira e Cândida Manuela A equipa participante

Os responsáveis por esta tarde fantástica
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8º Torneio Aberto de Ténis de Mesa, Lamego - 25 de Abril

No dia 25 de Abril de 2015, a ANDDI–Portugal levou a efeito, com o apoio da Câmara Municipal de Lamego, o “8 º Torneio Aberto de Ténis de Mesa 
Cerejeira em Flor”, na Escola EB 2,3 de Lamego. Tratou-se de um torneio aberto e livre a todos os atletas das diversas áreas de deficiência.
Simultaneamente realizou-se o “Campeonato Nacional de Equipas – 4 º Jornada em Ténis de Mesa”, a SCMVC defrontou o Clube de Gaia e o Futebol 
Clube do Porto, tendo obtido os seguintes resultados nas equipas A e B respetivamente, 0-3; 3-0 e 0-3; 3-1. A equipa B da Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde (SCMVC), voltou a demonstrar a sua superioridade relativamente às equipas adversárias. Os atletas que representaram a SCMVC 
foram: Manuel C., Jorge F., Nuno A., Ilidia A., Salete O., Joaquim P., Sérgio A. e João M.. 
Os atletas da SCMVC que obtiveram as melhores prestações no “8º Torneio Aberto de Ténis de Mesa Cerejeira em Flor”, foram: Manuel C. (género 
masculino) – 2 º classificado e Ilidia A. (género feminino) – 2 º classificada. 

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

As equipas no inicio do jogo Jorge Ferreira e um exclente defesa

Dia Mundial do Livro - 23 de Abril

O Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, é um evento comemorado todos os anos, no dia 23 de Abril e organizado pela UNESCO, para promover o 
prazer pela leitura, a publicação de livros e a proteção dos direitos autorais. O dia foi criado na XXVIII Conferência Geral da UNESCO, que ocorreu entre 
25 de Outubro e 16 de Novembro de 1995.
Esta data foi escolhida em memória de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de La Veja, que faleceram no ano de 1616, entre outros 
nomes importantes, que nasceram por volta desta data. 
A ideia desta comemoração teve origem na Catalunha, porque também a 23 de Abril se comemora o dia de S. Jorge e é oferecida uma rosa a quem 
comprar um livro. Mais recentemente, a troca de uma rosa por um livro, tornou-se uma tradição em vários países do mundo. 

José Lamas, com a colaboração de Sílvia

Miguel a preparar o passe de bola

Campeonato Adaptado em Futsal (7ª jornada), em Baião - 29 de Abril

No dia 29 de Abril de 2015, a ANDDI–Portugal deu continuidade ao “Campeonato Nacional Adaptado de Futsal – 7 º Jornada”.Os atletas que repre-
sentaram a SCMVC foram: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Orlindo S., Miguel Â., Joaquim P., Jorge P. e Rui S.. No primeiro jogo, a SCMVC venceu por uns 
esclarecedores e inequívocos 6-0 a instituição que jogava em “casa”, a SCM-Baião. Os nossos atletas demonstraram a sua superioridade, tanto a nível 
técnico como táctico, tendo como base uma organização defensiva de excelência, em que a ocupação racional do espaço de jogo e o espirito solidário 
existente são já uma imagem de marca e de qualidade da instituição. Após esta vitória obtivemos automaticamente a passagem para a 8º jornada do 
“Campeonato Nacional Adaptado de Futsal”, os atletas ficaram logo mais descontraídos e relaxados pois o objetivo tinha sido alcançado com êxito e 
distinção. O Clube de Gaia acabou por vencer por 3-0, mas os nossos atletas fizeram tudo aquilo que podiam, terminaram o jogo exaustos, tanto a nível 
físico como emocional, mas orgulhosos do jogo desenvolvido e realizado.

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro silva

Salete Oliveira e Ilídia Araújo em jogo Jorge Ferreira e Manuel Carvalho Os jogadores de Ténis de Mesa com o técnico

Celebração do Dia Europeu da Segurança Rodoviária 

No passado dia 27 de Abril, tivemos a presença da GNR (Programas Especiais), para a comemoração do Dia Europeu da Segurança Rodoviária. Primeiro, 
tivemos uma apresentação onde nos foi ensinado como andar na estrada e o significado dos sinais, por exemplo: o STOP, os semáforos e o da passadeira 
para peões. No final da apresentação, tivemos uma atividade prática e o nosso centro esteve repleto de sinais, que até parecia uma cidade! Na atividade 
fomos divididos por equipas e existiam 3 carrinhos onde os utentes participantes andavam, representando cada qual as suas equipas. Os três Guardas 
que estiveram presentes nesta atividade, também apoiavam junto dos grupos participantes, para verificarem a obediência aos sinais de trânsito. Tudo 
correu bem e foi um dia bastante divertido e diferente. 

Francisca Morais e Álvaro Santos, com a colaboração de Joana Araújo

Primeiro tirar o “código” ...depois tirar a “condução”.. ... o grupo já deve ter passado nos teste, pela alegria!!

Projeto “Meu Sonho na Tua Mão”

Participação 
no Concurso: 
Mascote para 
o III Fórum de 
Segurança da 

Instituição

Filipe Ferreira a alta velocidade Nuno Amorim cheio de estilo

A minha manhã no centro, por Emília Coelho

No dia 20 levantei-me às 7h30 da ma-
nhã, tomei banho e depois fui vestir-
-me: escolhi umas calças pretas e uma 
camisola vermelha. Ajudaram-me a fa-
zer a cama com lençóis lavados e des-
cemos para o rés-do-chão da residen-
cial. Fomos tomar o pequeno-almoço 
e de seguida para o CAO, para fazer as 
nossas atividades e o que for preciso, 
tais como: lavar a loiça, fazer bolos, pôr 
a mesa, etc.

Visitar o Bom Jesus

Visitar a Serra 
da Estrela

Visitar o Santuário
de Fátima

Francisco Pereira - 2015.03.24

Sandra Catarina - 2015.04.07

Celeste e Francisco Cerqueira - 2015.04.14

Tantos que eles são!!! E foram todos aprovadissimos!!
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Lasanha

Receitas 

Sopa de Legumes

Ingredientes: 
1 unidade(s) de cenoura picada(s)
1 unidade(s) de chuchu picado(s)
1 unidade(s) de batata picada(s)
q.b. de cebola picada(s)
1 dente(s) de alho
q.b.de sal
1 colher(es) (sopa) de manteiga
1 colher(es) (sopa) de requeijão

Preparação:
Pique os legumes e leve ao fogo com 2 copos e meio de água, Quan-
do começar a ferver, diminua a temperatura e coloque a manteiga. 
Depois de cozido, bata no liquidificador com o requeijão.

Selecionada por Francisca Morais
Fonte: http://sitiohiromi.com.br/blog/?paged=2

Ingredientes:
6 capas de pasta para lasanha
1 colher de azeite, sal e pimenta
1 cebola média picada
1 berinjela pequena descascada e 
cortada em pedacinhos
2 dentes de alho picados
250 gramas de carne moída
1 lata de purê de tomate
2 chávenas  de queijo cottage
1/4 chávena mais 2 colheres de queijo parmesão ralado
1/2 chávena de mozzarella ralada

Preparação:
Pré-aqueça o forno a 150º C, enquanto coloca as capas de lasanha num tacho com 
água em lume brando. Comece a aquecer o azeite numa panela; quando o azeite 
estiver quente, coloque a cebola, a beringela, o alho, o sal e a pimenta. Tape e 
deixe cozinhar, mexendo de vez em quando, até que a beringela fique mole; mais 
ou menos uns 10 minutos. Agregue a carne moída e deixe-a cozer até que a carne 
esteja pronta; depois retire do fogo.
Numa tijela de tamanho médio, misture o queijo cottage e a ¼ chávena de queijo 
parmesão, sal e pimenta. Tire as capas de lasanha da água. Numa assadeira para 
forno, coloque uma capa de massa e por cima espalhe ¼ chávena da mistura de 
carne. Coloque uma nova capa de massa, coloque pasta de tomate, outra capa de 
massa e outra capa da mistura de queijo.
Repita o processo até finalizar os ingredientes. Polvilhe com o que resta da mozza-
rella e as 2 colheradas de queijo parmesão. Leve ao forno por 30 ou 35 minutos, 
deixe repousar 10 minutos antes de cortar e servir.

Selecionada por Francisca Morais
Fonte: http://www.bolsademulher.com/

Ananás com bacon

Ingredientes: 
4 rodelas de ananás 
(podem usara enlatado)
24 fatias finas de bacon 
24 palitos
 
Preparação:
Corte as rodelas de ananás em pedaços pequenos e envolva cada 
um numa fatia de bacon. Prenda com um palito.
Coloque-os num tabuleiro e leve ao forno a 180º C, durante 15 mi-
nutos.
 

Selecionada por Francisca Morais
Fonte:“Mulher Moderna na Cozinha” nº 105.

Pág. 15Esboçar sorrisos...
Uma dor localizada... Acordou tarde...

Corta ...Barba ou cabelo??

E a cadeira?

Espantoso!!

Estás bonito, estás!!

Fofoca??

Diz um tipo para um outro.
- Nunca hei-de morrer!
O outro:
- Que disparate, pá! Mas, porque 
é que dizes isso?!
O primeiro:
- Já não tenho onde cair morto…

A mãe do Joãozinho queria saber 
quantos colegas e amigos dele 
foram escolhidos para vir ao seu 
aniversário.
- Então, quantos meninos vêm?
O Joãozinho:
- Ao todo são dez.
A mãe:
- Também convidaste os gémeos 
Pedro e Tiago?
O Joãozinho:
Como eles são iguais, só convidei 
um…

Um chefe de repartição foi visitar 
um funcionário que tinha ado-
ecido. O doente recebeu o seu 
superior no quarto... e na cama. 
Pergunta o chefe:
- Então, como vai isso?
Respondo o doente:
- Muito mal, chefe, muito mal!
E diz o chefe:
- Sabe o que lhe digo? Eu até tinha 
pensado que a sua doença era 
apenas um pretexto para não ir 
trabalhar, mas agora, estou mes-
mo a ver com satisfação que você 
está realmente muito doente.

Passa um avião nos céus do Alen-
tejo e dois alentejanos observam-
-no debaixo de um chaparro. Diz 
um:
- Ô Quim o qui ê aquilo que ali 
vâ?!
E responde o outro alentejano:
- Ignoro pá… ignoro!
E diz o primeiro:
- Ihhh ca granda ignoro!

A Redação

Anedota:

. O que fazem 2 piolhos em cima de um careca? - Pati-
nagem artística!
. Um homem chega a casa todo bêbado e disse à mu-
lher:
- Óh mulher, quando eu abro a porta da casa de banho, 
a luz acende e quando fecho a porta, a luz apaga-se!
-Homem! Foste fazer xixi ao frigorífico!

. O que diz o pires à chávena?
- Ai filha tens o rabo tão quente!

Nuno Amorim

Dois alentejanos faziam a pausa do almoço, à sombra 
de um chaparro. A certa altura, diz um:
- Ó compadri, vocemecêi já tem notado que andamos 
sempri esperando qualqueri coisa?!
E continuou: - À nôti, vamos p´ra cama, e esperêmos 
acordari no dia seguinti. Depôs, da canssêra do trabalho 
da manhã, esperamos sempre pelas migas do almoço. 
Ao fim da tardi, regressando a casa, tambê esperamos 
pelo jantari.  Depois, vamos para a cama e… – aqui o 
homem fez uma pausa e vira-se para o outro:
- Ó compadri, vocemecêi está-me ouvindo?
Responde o outro: 
- Tou, sim senhori.
O primeiro:
Antão, e nã diz nada?!
O outro: - Ora, eu tambê tênho estado esperando que 
vocemecêi se calassi…

Anedota:

Casualmente, dois amigos alentejanos encontram-se 
ao fim do dia. Diz um:
- Neste fim-de-semana vi-te a fazer Jogging!
Responde o outro alentejano:
- E faço isso, todos os dias, depois que me reformei.
O primeiro:
- Mas, com essa atividade toda, até me parece que es-
tás mais gordo!
O diz o segundo:
- Pois estou, pá! É que, no fim das caminhadas, fico cá 
com um apetite…

Bolo de cenoura e aveia

Ingredientes: 
3 ovos
3 cenouras médias
2 chávenas de açúcar
1 chávena de óleo 
1/2 chávena de aveia
1 pitada de cardamomo em pó (opcional)
1 1/2 chávena de farinha
1 colher de sopa de fermento em pó

Preparação:
Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, a cenoura (descascada e cortada em rode-
las), o óleo e a aveia. Bata muito bem até que fique completamente homogêneo. 
Despeje numa vasilha e misture delicadamente a farinha e o fermento. Coloque 
em uma forma untada e enfarinhada e asse em forno pré-aquecido. Enquanto 
assa, faça a calda.
1/2 lata de leite condensado
1 colher de sobremesa de chocolate em pó
1 colher de sobremesa rasa de margarina
1/2 lata de creme de leite
Numa panela, leve ao fogo baixo todos os ingredientes menos o creme de leite. 
Mexa até dar ponto de brigadeiro. Desligue e incorpore imediatamente o creme 
de leite. Coloque sobre o bolo ainda quente.

Selecionada por Francisca Morais

Fonte:https://patpatisserie.wordpress.com/2012/07/14/bolo-de-cenoura-e-aveia/

Que delícia!!!!

Filme de Terror

Anedotas:
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Atividades Junho

Aniversários  Junho

   

Atividades Maio Aniversários Maio

01 Dia do Trabalhador (Feriado)
03 Dia da Mãe
04 Lanche do Dia da Mãe (16h00)
04 Final do Campeonato Regional Norte, de Andebol, 
               em Vila Nova de Gaia
05 Exposição dos trabalhos do Concurso Interescolas 
               “Dar Voz à Diferença”
06 Final do Campeonato Regional Norte, de Basquetebol,
               em Vila do Conde
07 11h00: Eucaristia no Centro
09 /10 1º. Estágio de Preparação da Seleção Nacional de ParaHóquei, 
               em Lousada
               Para preparação do 3º Campeonato da Europa EHF, a realizar 
               em Londres,
               Com a participação de 3 atletas da nossa Instituição
12 5º Corta-Mato Regional do Centro, da AICIA, em Arouca
16 18º. Rally Paper da Santa Casa da Misericórdia de 
              Vila do Conde (15h00)
20 6ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado de Ténis de Mesa, 
              em Vila Real
21 Ensaio do Outro Olhar no Cineteatro, em Vila do Conde (14h30)
22 13º Encontro Experimental de ParaHóquei, em Felgueiras
22 Espetáculo no CineTeatro de Vila do Conde: 
              “UM OUTRO OLHAR” (21h30) 
23 17ª. Taça Nacional ANDDI 2015, em Ciclismo – Circuito Terras 
               de Anadia, em Anadia
25 XXVII Torneio “Cidade de Espinho”, de Natação, em Espinho
27 Reunião da Comissão de Famílias (14h00)
27 Coorganização com a ANDDI-Portugal da X Milha Integrada 
               do Norte, “Milha das Misericórdias” (Atletismo Regional), 
               em Vila do Conde
28 11h00: Eucaristia no Centro
31 Dia da Misericórdia

Parabéns

Dia 02 – Alice Campos  Dia 18 – José Carvalho
Dia 02 – Raquel Marisa  Dia 25 – Artur Magalhães
Dia 03 – Emanuel Ribeiro Dia 25 – Raquel Ribeiro
Dia 03 – Victor Pimenta  Dia 25 – Joana Araújo
Dia 03 – João Laranjo  Dia 28 – Paula Vilarinho
Dia 04 – Jorge Ferreira  Dia 29 – Francisco José
Dia 09 – Beatriz Dourado SAD) Dia 29 – Mateus Silva
Dia 11 – Maria José Miranda Dia 30 – José Lata
Dia 15 – Francisca Morais Dia 30 – Sílvia Costa
Dia 17 – Rui Faria  

01 Dia Internacional da Criança
03 Participação na atividade “Todos por uma Causa”, em Guimarães 
03 Formação sobre HACCP para Ajudantes de Lar (13h30), 
               no refeitório
05 Dia Mundial do Ambiente: Atividades
06 Torneio da Costa verde e Campeonato de Portugal de Equipas, 
              em Ténis de Mesa, na Póvoa
10 Dia de Portugal
10 Campeonato nacional de ParaHóquei 2015, em Gouveia
12 Campeonato de Portugal ANDDI e Campeonatos Nacionais por 
               Escalões,  Remo Indoor 2015, em Vila Nova de Gaia
13 Arménia – PORTUGAL, jogo de qualificação para o Europeu 2016
17 2º Encontro de Natação Adaptada do MADI- Vila Conde
18 11h00: Eucaristia no Centro
18 Espetáculo “Amália”, no Coliseu do Porto (15h30)
19 XII Torneio Adaptado de Futsal, na Trofa
20 /21 2º. Estágio de Preparação da Seleção Nacional de ParaHóquei, 
               em Lousada
21 Início do Verão
23 S. João: Grande final do Campeonato de Portugal em Futebol:
              UTENTES – COLABORADORES
• Sardinhada com caldo verde
• Entrega dos Prémios das Quadras de S. João
• Marchas Populares e Jogos Tradicionais
24 Dia de S. João
27 Torneio 5x5 Garci Cup 2015, de Andebol, em Estarreja
27 Dia Olímpico: “Olimpíadas Touguilândia 2015”
              (Atividade a realizar no dia 8 de julho, no 20º. Aniversário da 
              Inauguração do Centro)
29 Festa de S. Pedro, na Póvoa de Varzim

Dia 05 – Manuela Oliveira Dia 20 – Angelina
Dia 07 – Vera Ferreira  Dia 20 – Acácio
Dia 13 – Duarte Pereira  Dia 23 – Andreia Alves
Dia 14 – António Jorge  Dia 26 – António Moura
Dia 15 – Teresa Moura  Dia 29 – La Salete Oliveira
Dia 17 – José Francisco   

No dia 28 de Abril de 2015, a equipa do Serviço de Apoio Domi-
ciliário do CARPD, surpreendeu o utente, Sr. Eduardo Silva resi-
dente na freguesia de Tougues, com um bolo (elaborado no CAO 
do CARPD) a cantar os PARABÉNS pelo seu 100º aniversário!
O Sr. Eduardo quando viu  a equipa a entrar pela sua casa a can-
tar os parabéns ficou muito emocionado com o gesto!
Comovido referiu que nunca pensou que alguém lhe fizesse este 
tipo de surpresa e que tendo em conta toda a dedicação por par-
te da equipa, que valoriza as suas necessidades/expectativas e 
o carinho demonstrado, sabia que “se um dia por algum motivo 
a família não o conseguisse ajudar, podia contar com a equipa e 
para ele somos para além de profissionais”… Fazendo referência 
ao provérbio:  “ Quem tem amigos não morre na cadeia”. 
Neste dia especial, estivemos a reviver um pouco do passado do 
Sr. Eduardo, e qual o segredo para chegar aos 100 anos com a 
sua vitalidade e qualidade de vida!
O Sr. Eduardo revelou que o seu maior segredo era trabalhar, 
pois sempre trabalhou na área da agricultura, facto que sempre 
lhe deu muito prazer, deixando este ramo quando já estava na 
casa dos 90 anos, por motivos de saúde.
Recentemente, o Sr. Eduardo Silva celebrou as Bodas de Dia-
mante de casamento com  a sua esposa Esperança Machado, da 
qual foi uma verdadeira celebração para o casal e família.
O Sr. Eduardo frisou que sempre gostou de estar atualizado e ter 
uma opinião relativamente a todos os assuntos; sem dúvida que 
o seu contributo ativo é uma mais-valia para a melhoria conti-
nua dos nossos serviços.
Um bem-haja para o Sr. Eduardo e para a sua família.
Muitas felicidades!

Patrícia Ferreira

Sr. Eduardo: 100 anos de vida!


