
Receitas

Nº34 Maio 2016
Sumário
    
Notícias de Touguinha

Dia da Mulher (Pág.05 )

Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência

CARPD

TINTA FRESCA

02               

15Esboçar sorrisos...

03

Dia Mundial da Árvore 

Andebol (Pág. 10)

ParaVólei (Pág.10 )

Atividades em Agenda

14

16

Editorial  Pág. 08



Notícias de TouguinhaNotícias de Touguinha Pág. 3Pág. 2

 

Ficha Técnica
Propriedade 
 Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde   
 - Centro de Apoio e Reabilitação
 Para Pessoas com Deficiência 
 (CARPD) em Touguinha 

Diretor
 Sérgio Pinto
 
Conceção Gráfica e Paginação
 Dorisa Correia 
 Patrícia Cunha 
 
Produção  
 Alexandre Pereira
 Álvaro Santos 
 António Gaspar
 Cristina Sousa 
 Emília Coelho
 Francisca Morais
 Ilídia Araújo
 Irene Vieira
 João Paulo Silva
               José Lamas
 Jorge Pereira
 Luís Simas 
 Nuno Amorim
 Orlindo Sousa
  
 
Distribuição 
 Centro de Apoio e Reabilitação    
 Para Pessoas com Deficiência (CARPD)
 em Touguinha
 
Periocidade
 Bimestral
 
Tiragem
 400 exemplares
 
 Sede
 Rua do Abrantes, Nº 5
 4480 – 500 Touguinha
 Vila do Conde
 Telefone: 252 290 370
 Fax: 252 290 379
 Email:  geral.touguinha@scmvc.pt
 
Impressão
 Norprint
 A Casa do Livro

Caros Leitores: 

Pedras no caminho da vida

“Pedras no caminho?
Eu guardo-as todas... pois um dia vou construir um castelo”.

Fernando Pessoa

Estradas repletas de memórias felizes e estradas da vida com marcas doloro-
sas… entrecruzam-se no nosso dia-a-dia, entrelaçando sorrisos e lágrimas. 
Na verdade, nem todos os dias são um mar de rosas, nem todos os caminhos 
são aplanados, pois em alguns deles encontramos obstáculos que, nos dias 
em que as forças escasseiam, nos parecem intransponíveis, como pedras 
que magoam o nosso andar e que definham gradualmente o nosso brilho.
Perante as dificuldades é tão fácil desistir, diante dos obstáculos é mais 
cómodo escusar-se com o peso dos mesmos! Porém, as dificuldades ca-
racterizam o valor das pessoas, dos projetos, das empresas ou instituições.
Que pedras no caminho obstaculizam a minha felicidade? Estarão to-
das fora de mim? Que dificuldades manietam o sucesso dos bons 
projetos que vamos tendo entre mãos, como geradores de felicida-
de nas existências de tantos que nos confiam as suas vidas? Infrutí-
feras são as desculpas pelas inúmeras pedras no caminho, que não 
nos impelem a superar obstáculos e a otimizar o melhor de nós!
Porque não unir esforços para as deslocarmos ou mesmo contorná-las, 
com suor é certo, mas que nos manterão na única estrada que nos tor-
nará mais maduros, mais fortes, mais autênticos… porque instruídos 
pela sábia pedagogia das dificuldades... das pedras no caminho da vida.
Deste modo, até as pedras no nosso caminho têm um sen-
tido! Recolhendo-as, superando-as, teremos as bases sóli-
das para construirmos a nossa felicidade e ajudarmos a cons-
truir o castelo dos sonhos daqueles que estão ao nosso cuidado.

O Diretor
Sérgio Pinto

Editorial
Março 

10º Encontro de Atividades Aquáticas, em Felgueiras - 02 de Março

No dia 2 de março de 2016 realizou-se o “10º Encontro de Atividades Aquáticas “Cidade de Felgueiras”, nas Piscinas Municipais de Felgueiras. Este foi 
organizado pela ANDDI – Portugal com o apoio do associado CERCIFEL e com o apoio da Câmara Municipal de Felgueiras. A nossa instituição foi repre-
sentada pelos seguintes atletas: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte B., Pedro M., André O., Cândida M. e Salete O. Ficam registadas as melhorias 
significativas na atividade adaptada por parte dos atletas: Pedro M., Miguel A., Duarte B. e Salete O. que já se encontram numa fase de adaptação 
avançada em relação ao meio aquático, sendo perspetivada para breve a passagem dos mesmos para a competição adaptada. O atleta Miguel A., já 
consegue mesmo realizar os 25 metros sem o auxílio do flutuador, apesar das limitações e condicionantes que tem ao nível dos membros inferiores. O 
atleta Manuel C. ficou em 3º lugar na sua série, acabando também por ficar posicionado no 3º lugar na classificação geral do escalão veterano. O atleta 
Bruno M. apser dos progressos evidenciados continua a não ser capaz de baixar a barreira dos 30 segundos. No género feminino, a atleta Cândida M. 
não ouviu o apito sonoro de partida, acontecimento que interferiu negativamente no resultado obtido. Por fim, fica registado um sorriso de “orelha a 
orelha” por parte do atleta Miguel A., dizendo o seguinte: - ”Eu já não preciso de placa, nem tenho medo de estar sem pé na piscina (...)”

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva

A expectativa espelhada nos rostos antes de iniciar a prova

Dia da Proteção Civil - 01 de Março

O Dia Mundial/Internacional da Proteção Civil celebra-se anualmente a 01 de março. Esta data foi instituída 
pela Organização Internacional de Proteção Civil (OIPC) e selecionada por ser no mesmo dia em que entrou 
em vigor a Constituição desta organização. O objetivo deste dia é a sensibilização de todos os países para a 
importância da proteção civil, através de eventos como exposições, simulações e ações de esclarecimento, 
com o objetivo maior de criar estratégias para a prevenção e coordenação de esforços em caso de emer-
gência e calamidade. 

Jorge Pereira

Salete, sempre sorridente

Manuel Carvalho satisfeito com  a prova Candida Manuela a pousar para a foto Bruno Magalhães, feliz

Os nossos utentes no Dia da Proteção Civil
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José Lamas (discípulo André) Os guardas: Nuno, Manuel, João e Pedro

16ª Taça Nacional de Ciclismo: ANDDI 2016, em Anadia - 05 de Março

Nuno, Pedro e Manuel Os atletas quase prontos para a partida No final, na entrega de prémios

Torneio Integrado Lisboa 2016, ParaHoquei, em Lisboa - 05 de Março

No dia 5 de março, realizou-se a 18ª Taça Nacional de Ciclismo em Terras de Anadia. Com o apoio da APPACDM e a Câmara Municipal de Anadia, tendo 
todas as provas decorrido no centro da cidade. As instituições que participaram foram: SCMVC, APPACDM de Anadia, Clube de Gaia, CERCIAG e Ami-
ciclo. Eu, Nuno A., e o meu colega Manuel C. representamos a SCMVC. O global da prova foi muito positivo, em que eu consegui um honroso 3º lugar 
e o Manuel C. o 6º lugar na geral. O nosso professor ficou muito contente com a nossa prestação. No final da prova realizou-se a entrega de prémios, 
seguida de um lanche muito bom.

Nuno Amorim

Neste dia foi realizado o 1º torneio inclusivo de Hóquei no complexo do Jamor. Estavam presentes as equipas: Casa Pia, C.F. Benfica, as seleções de Pa-
raHoquéi A e B. Para a seleção A foi convocado o Joaquim P. e para a seleção B foram convocados o João M., Sérgio A. e Jorge F. O torneio foi realizado, 
segundo o sistema todos contra todos. No final foram decididos os quatro lugares. Em 1º lugar ficou o C. F. Benfica, em 2º ficou o Portugal B, em 3º  o 
Portugal A e em 4º a Casa Pia. Os atletas gostaram muito de participar pelo convívio e esperam por outra oportunidade para representar a seleção.

Luís Simas com a colaboração de João Magalhães

No dia 08 de março, fez-se uma festa aqui no CARPD para co-
memorar o dia Internacional da Mulher. Inaugurou-se uma tela 
(cinema), onde passaram uma apresentação em PowerPoint com 
fotografias de utentes e colaboradores, desde a altura em que 
o Centro foi inaugurado até aos dias de hoje. Foi também exi-
bido um filme superdivertido durante o qual comemos pipocas 
e bebemos sumo. No final, fomos presenteados com um lanche 
convívio no refeitório. A Rádio Touguilândia funcionou de manhã, 
com uma edição especial, em homenagem a todas as mulheres. 
Foi um dia muito emotivo e alegre.

Irene Vieira

Encenação da Via Sacra ao Vivo - 03 de Março

Mais uma vez, levamos a nossa Via Sacra ao vivo ao Auditório Municipal de Vila do Con-
de a pedido da nossa comunidade. Foi um dia de muita emoção e bastante nervosismo, mas 
no final os aplausos de pé compensaram tudo. Soube tão bem ouvir os comentários das pes-
soas, que saíram do conforto das suas casas para assistirem à nossa peça! E quando nos re-
conhecem na rua? É tão divertido… Um bem-haja a todos e para o ano há mais! Feliz Páscoa.

José Lamas com a colaboração de Paula Pereira

Jesus (Paula Pereira) e a multidão João Paulo, no papel de PedroRosa e Salete no papel de Maria e Maria Madalena)

Dia Internacional da Mulher - 08 de Março

Elísio (Jesus) e Silvia (Verónica)

Cena da Última Ceia de Jesus com os discípulos Todos os brilhantes atores no final da atuação Estavam todos felizes com tantas novidades 

Não faltou ninguém nesta celebração

Pipoquinhas tão deliciosas!
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9º Corta-Mato Regional Adaptado do Norte, Atletismo, em Cabeceira de Bastos - 15 de Março

No dia 15 de março, realizou-se o 9º Corta-Mato Regional em Cabeceira de Bastos - Portugal. Este levou a efeito as provas com apoio e colaboração 
da AICIA, sendo que as provas decorreram no parque florestal de Cabeceiras de Bastos. Participaram na prova: CARPD, AICIA, CERCI, APADIMP, Fun-
dação Gomes de Amorim - CRID. Os nossos atletas foram: Pedro M., Manuel C., Sérgio A., Joaquim P., João M., Jorge F., Jorge P. e Nuno A. Dois deles 
destacaram-se ficando em segundo lugar nos 2000 metros, recebendo uma medalha cada um. No final realizaram um almoço no parque de merendas 
de Cabeceira de Bastos.

Orlindo Sousa com a colaboração de Lúcia Pereira

Jorge P. pronto para mostrar o seu valor

Visualização do jogo Varzim VS Sporting B - 16 de Março

No dia 12 de março, realizou-se a “2ª Jornada do Campeonato Nacional de Equipas”, no ginásio do CARPD - Touguinha. De referir, que a equipa A da 
SCMVC defrontou a equipa A do F.C.P. A nossa equipa é constituída pelos atletas: Joaquim P. e Sérgio A. A equipa do F.C.P. confirmou o seu total favo-
ritismo, vencendo por 3-0, apesar da entrega total ao jogo por parte dos nossos atletas, tal foi insuficiente para ultrapassar os argumentos técnicos de 
excelência dos portistas. Por sua vez, a equipa B da SCMVC defrontou a equipa B do CAID – Sto. Tirso. A nossa equipa é constituída pelos atletas: Manuel 
C. e Nuno A. Apesar, de os jogos terem sido equilibrados e bem disputados, a equipa do CAID acabou por vencer por 3-0. Os nossos atletas apesar de 
estarem a jogar em “casa” e com o apoio dos colegas de equipa, tal funcionou como um fator inibidor, tendo a maioria dos atletas apresentado um ren-
dimento e desempenho desportivo abaixo das expectativas. 

Cristiana Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Regional Adaptado do Norte, em Ténis de Mesa (3ª Jornada), em Santo Tirso - 09 de Março

Campeonato Nacional de Equipas, em Ténis de Mesa, em Vila do Conde - 12 de Março

Manuel a dizer que não pode revelar a tática...

No dia 9 de março, a ANDDI – Portugal organizou a “3ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado Norte”, sendo esta da responsabilidade do CAID – 
Santo Tirso, no Pavilhão Municipal Desportivo de Santo Tirso. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, MAPADI – P. V., Clube de Gaia, CAID 
– Sto Tirso e Nuclisol J. Piaget. Os atletas que representaram a SCMVC foram: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Miguel A., Bruno M., José Mª Rigor, 
Ilidia A., Salete O., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A., André O., Francisco L., Rui S. e Patrícia G. Os atletas da SCMVC que obtiveram as melhores prestações 
foram: Joaquim P. (4º posição) e Nuno A. (10º posição), tendo o Joaquim atingido as meias-finais da competição e o Nuno os quartos-de-final, por sua 
vez a Patrícia G. (3º posição) atingiu as meias-finais da competição. De referir, que as atletas Ilidia A. (5º posição) e Salete O. (8º posição) atingiram os 
quartos-de-final da competição. O momento do dia aconteceu aquando da vitória do nosso colega Joaquim P. sobre o atleta da “casa” Jorge Magalhães, 
que normalmente é um dos finalistas das competições de Ténis de Mesa. 

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Manuel C. durante a prova

No dia 18 de março festejou-se o Dia do Pai. Como é habitual preparou-se um lanche especial 
com um grande bolo alusivo à comemoração. Também tivemos a presença de alguns pais, assim 
como do Sr.º Provedor, Eng.º Arlindo Maia. Foi um convívio muito agradável entre todos. No final 
ofereceram aos pais um bonito presente.

Francisca Morais com a Eugénia Monteiro

Um dia feliz a todos os Pais, porque dia do Pai são todos os dias..

Prontos para o ataque As lembranças oferecidas, tão originais O grupo com o sentimento de dever cumprido

A equipa da SCMVC sempre bem disposta Manuel C. (à direita) com um amigo Nuno A. em ação

Nuno A. (à esquerda) com um amigo Manuel C e Nuno A. a jogarem em pares Manuel C. e Nuno A. (à esda) com dois amigos

João Paulo Silva, satisfeitoOs nervos já começavam a apertar... Joana Araújo e António Gaspar

Maria da Saúde, poveira de gemaAlbertino Novo... descontraído! Albertino Novo e Sónia Rocha

  Dia de São José e Dia do Pai - 18 de Março

Bigodes para decorar Cup Cakes
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No dia 20 de Março, realizou-se o Torneio de Andebol 5x5 - Nazaré Cup 2016, no Pavilhão Municipal da Nazaré. As instituições/clubes participantes 
foram: SCMVC, Ativa – Guarda e Clube de Gaia. Os nossos atletas foram: Jorge P., João M., Sérgio A., Joaquim P., Nuno A., Pedro M., Manuel C. e Jorge F. 
No primeiro jogo defrontámos a equipa Ativa em que ganhamos por 18-6. No segundo e último jogo, defrontamos uma das equipas favoritas da prova, 
o Clube de Gaia, em que perdemos por 11-2. A nossa equipa ficou no 2º lugar no torneio. Denota-se que, a cada dia que passa, vamos evoluindo cada 
vez mais a nível tático e técnico em todos os jogos. 

Nuno Amorim

Dia Mundial da Árvore - 21 de Março

No dia 22 de março realizou-se a “1ª jornada do Campeonato Regional Norte/Centro de Basquetebol 3x3” em Ovar, no Pavilhão Raimundo Rodrigues. 
Os clubes/instituições que participaram foram: SCMVC, Clube de Gaia B e Cercivar. Os nossos atletas foram: Jorge P., Sérgio A., João M., Manuel C., 
Pedro M., Jorge F. e Nuno A. Consistiu numa 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 perdeu o primeiro jogo e ganhou o segundo perante a equipa da casa, o Cercivar por 8-4 e 4-8, e 
registou também uma derrota e uma vitória perante o Clube de Gaia B, 0-6 e 4-2, respetivamente. A classificação final da jornada ficou ordenada do se-
guinte modo: 1º lugar – Clube de Gaia B (7 pontos), 2º lugar – SCMVC (6 pontos) e 3º lugar – Cercivar (5 pontos). Os dois primeiros classificados ficaram 
apurados para a próxima jornada, tendo a equipa do Cercivar ficado eliminada da continuação em prova, no que respeita às jornadas futuras. De referir, 
que a nossa equipa sagrou-se campeã na época desportiva 2014/2015 na modalidade desportiva de Basquetebol 3x3, tendo legitimas expectativas no 
que se refere à revalidação do título. 

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Festa da Páscoa no Centro - 23 de Março

 Torneio de Andebol 5x5 - Nazaré Cup 2016 de Andebol, em Nazaré - 20 de Março

Paula Silva, Ana Cristina e João L.Celeste Cerqueira Eliza Azevedo, bem descontraída

No dia 25 de março foi o dia Mundial da Árvore. Para celebramos este dia tão importante plantamos uma laranjeira no jardim do centro. Todos ficamos 
contentes e quem desejou participar teve essa possibilidade. Cada utente teve a oportunidade de “plantar” uma flor em papel com os deveres de cada 
um, para simbolizar o dia.

Maria Emília Coelho

Porque onde há desporto, nós estamos lá!! A taça é a nossa meta... ... mas a união é o nosso lema!

Ana SantosFátima Lopes, Raquel Marisa e Cândida Manuela António Bontempo em ação

Campeonato Regional do Norte, de Basquetebol, (1ª Jornada), em Ovar - 22 de Março

Durante a Eucaristia Abertura dos espetáculos Os Camaleões em atuação

O grupo de Musicoterapia, bem afinadinhos O grupo de catequese, com uma encenação Durante o lanche... a cerregar baterias

No dia 23 de março realizou-se a festa da Páscoa no nosso centro. 
A festividade iniciou-se pelas 11h30 com uma eucaristia, seguida 
de um excelente almoço onde serviram um delicioso arroz de pato 
e variadas sobremesas tradicionais da época. Estiveram presen-
tes vários convidados importantes para o CARPD. Durante a tarde, 
realizaram-se várias atividades no ginásio: uma peça de teatro dos 
jovens “Camaleões”, uma dança do grupo da Dança Inclusiva, músi-
cas alusivas à época, declamação de poemas, e uma dança encan-
tadora do utente José Lamas com a colaboradora Andreia Alves. No 
final, os colaboradores preparam um fantástico lanche ajantarado, 
onde os nossos familiares e amigos estiveram igualmente presentes.

Alexandre Pereira

Festa da Páscoa - Receçao do Compasso - 27 de Março

Jesus Ressuscitou! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Anuncia-se a alegria da Ressureição de Jesus realizando-se a visita Pascal. É um dia muito especial em que as 
famílias fazem os preparativos com muita alegria para receber o Compasso Pascal, que com o toque das campainhas assinala a sua chegada. As famílias 
esperam com ansiedade o momento em que podem beijar a Cruz de Cristo, ornamentada com belas flores. Também no CARPD os nossos utentes vivem 
esse momento com muita satisfação, reunindo-se na capela ricamente enfeitada com muitas flores. Neste dia, como é tradição, ficamos mais doces 
com as amêndoas e o pão-de-ló, não faltando também os ovos pintados à mão com os mais variados temas. Feliz Páscoa a todos! Sendo importante 
continuar a festejar e a viver com intensidade esta tradição.

Álvaro e Francisca com a colaboração de Eugénia Monteiro

D. Margarida e a irmã Cândida Pinto
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No dia 13 de abril a ANDDI – Portugal organizou a “4ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado Norte”, sendo esta da responsabilidade do Nuclisol 
J. Piaget, no Pavilhão Municipal de Vila Real. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, MAPADI – P.V., Clube de Gaia, CAID – Sto. Tirso e Nu-
clisol J. Piaget. Os atletas que representaram a SCMVC foram: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Miguel A., Bruno M., José R., Ilidia A., Salete O., 
Jorge P., Joaquim P., Sérgio A., André O., Francisco L., Rui S. e Patrícia G. Os atletas da SCMVC que obtiveram as melhores prestações foram: o Sérgio A. 
(3º posição), Manuel C. (5º posição), Joaquim P. (6º posição), tendo o Sérgio A. atingido as meias-finais da competição e o Manuel C. e Joaquim P. os 
quartos-de-final, por sua vez a Patrícia G. (3º posição), atingiu as meias-finais da competição. De referir, que as atletas Ilidia A. (6º posição) e Salete O. 
(7º posição), atingiram os quartos-de-final da competição. O atleta José Maria Rigor foi até aos quartos-de-final da competição e perdeu com o atleta 
Nuno Azevedo, por 1-2 no total dos set(s).

Luís Simas com a colaboração de Pedro Silva

A diversão foi o ponto alto do dia

No dia 6 de abril, a ANDDI – Portugal com o apoio do associado SCMVC e com a parceria da Federação Portuguesa de Voleibol, organizou o “1º Encontro 
Experimental de ParaVolei ANDDI/FPH”, no Pavilhão Municipal de Vila do Conde. Este encontro foi aberto a todas as instituições/clubes que quiseram 
experimentar a modalidade desportiva. De realçar, que a atividade contou com a colaboração pedagógica do voleibolista Carlos Teixeira, atleta interna-
cional português, que é considerado um dos maiores voleibolistas portugueses de todos os tempos. Os atletas da SCMVC que participaram nesta com-
petição, foram: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Miguel A., Salete O., Ilidia A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A., João M., André O., Rui S. e Patrícia 
G. Os Clubes/Instituições que estiveram “integrados” e participaram neste 1º encontro experimental, foram: SCMVC, Clube de Gaia, MADI e MAPADI.
Este Encontro Experimental foi o pontapé de saída para um futuro que se avizinha risonho para a modalidade e para os “novos” praticantes, a SCMVC 
foi uma vez mais “pioneira” ao estar diretamente associada e ligada à organização do evento, tendo também contribuído ao nível da operacionalização 
no terreno com a participação de catorze representantes.

 Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

1º Encontro Experimental de ParaVólei, em Vila do Conde - 06 de Abril

Campeonato Nacional de Equipas, em Ténis de Mesa, em Vila do Conde - 06 de Abril

Carrinhos Telecomandados, no Ginásio Vilacondense - 09 de Março

Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (5ª Jornada), em Vila Real - 13 de Março

Abril 

João Paulo Machado e Salete OliveiraA nós ninguem nos pára!!! Somos todos vencedores

No dia 6 de abril realizou-se a 3ª Jornada do Campeonato Nacional por equipas, no ginásio do 
CARPD de Touguinha. A equipa B da SCMVC defrontou a equipa B da Gaia. Os atletas da equipa 
da SCMVC foram: Manuel C. e Nuno A. A equipa B de Gaia era constituída pelos atletas: Bruno C. 
e Hélder G. O Clube de Gaia confirmou o seu favoritismo tendo vencido a SCMVC por 3 -0. Nesse 
dia, já tínhamos feito uma prova de ParaVólei e já estávamos um pouco cansados. No final, o nosso 
querido professor Pedro Silva teve uma conversa objetiva com os nossos atletas, apelando mais 
dedicação e empenho nas provas.

Nuno Amorim

Foi  uma atividade fantástica e importante para todos os utentes do CARPD que tiveram a oportunidade de 
assistir a este campeonato. A repetir com toda a certeza!

Então? Quase ninguem olha para a foto??Foto em equipa para recordar

Manuel e Nuno (ao centro) com os amigos

Campeonato Regional Norte, em Andebol 4 ALL, em Fafe - 08 de Abril

Porque em equipa chegamos mais longe

No dia 9 de abril os meus colegas: Manuel C., Miguel A., Orlindo S., Ilidia A. e Vera S., foram jogar 
com carrinhos telecomandados no Ginásio Clube Vilacondense, acompanhados pelo Dr.º Sérgio Pin-
to. Depois, lancharam no jardim e passearam até chegar a hora de regressar ao centro. Foi muito 
divertido!

Maria Emília Coelho

Quem tem o sorriso mais bonito?SCMVC muito bem representada Pedro e Rui, mais que preparados

Jorge Ferreira (à esquerda) com um amigoJorge Pereira (à direita) com um amigo Salete, Patricia e Ilídia

No dia 8 de 8bril realizou-se a ”4ª Jornada do Campeonato Regional Norte - Andebol 5x5” no Pavilhão Municipal de Fafe. Esta jornada foi organizada 
pela ANDDI – Portugal e contou com a colaboração do Clube CERCIFAF. Nesta 4ª jornada, os clubes/instituições participantes, foram: SCMVC, Clube de 
Gaia, CERCIGUI e Clube CERCIFAF. Devido aos excelentes resultados obtidos em épocas desportivas anteriores, neste momento a SCMVC está integra-
da na primeira divisão, ou seja, na divisão de elite da zona norte do país. A nossa instituição foi representada pelos atletas: Manuel C., Jorge F., Pedro 
M., Nuno A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A. e João M. A nossa equipa defrontou equipas muito evoluídas em termos técnicos e táticos, mas conseguiu 
ultrapassar as suas condicionantes individuais com uma atitude dedicada e empenhada por parte de todo o coletivo. 

Ilidia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Regional Norte, em Andebol 4 ALL, em Fafe - 08 de Abril
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Campeonato Nacional Adaptado, em Futsal, 7ª Jornada, em Vila do Conde - 15 de Abril

Neste dia realizou-se a ”6ª Jornada do Campeonato Nacional de Futsal ”, no Pavilhão Municipal de Vila do Conde. A ANDDI – Portugal com a colabora-
ção da SCMVC deu continuidade ao “Campeonato Nacional de Futsal”, as equipas apuradas para esta “Final Distrital”, foram as seguintes: Porto Litoral – 
SCMVC e Clube de Gaia; Porto Norte – SCM Baião e APADIMP – Penafiel. As equipas apuradas em 1º e 2º lugar ficaram apuradas para a ”Final Regional”, 
que será realizada à posteriori, mais concretamente no mês de Maio. Os nossos atletas foram: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Jorge P., Joaquim 
P., Sérgio A. e João M.. A nossa instituição fez-se representar com os melhores atletas da modalidade de Futsal, porque o nível dos opositores assim o 
exigia, tratando-se de adversários com uma grande experiência competitiva. Defrontamos o SCM Baião, num jogo em que a nossa equipa demonstrou 
a sua superioridade, vencendo por 6-2. No segundo jogo, perdemos contra o Clube de Gaia por 3-0.
Conseguindo apuração para a “Final Regional!”. O atleta Nuno A. deu um abraço ao colega Sérgio A. e disse: “Vamos voltar a Lisboa!”.

Orlindo Sousa

IX Torneio Aberto “Cerejeira em Flor”, Ténis de Mesa, em Lamego - 16 de Abril

Todos amarelinhos cheios de estilo Momento da apresentação das equipas Parte I Momento da apresentação das equipas Parte II

No dia 16 de abril, a ANDDI – Portugal levou a efeito, com o apoio da Câmara Municipal de 
Lamego, o “9 º Torneio Aberto de Ténis de Mesa Cerejeira em Flor”, no Pavilhão Multiusos de 
Lamego.  Simultaneamente realizou-se o “Campeonato Nacional de Equipas – 4 ª Jornada em 
Ténis de Mesa”, a nossa instituição defrontou o Clube de Gaia A e o Futebol Clube do Porto B, 
tendo obtido os seguintes resultados nas equipas A e B respetivamente, 0-3 e 3-1. A equipa A 
da SCMVC, apesar de ter dado uma boa “réplica” à equipa A do Clube Gaia, acabou por sair der-
rotada, por uns esclarecedores 0-3. Os atletas que representaram a SCMVC foram: Manuel C., 
Jorge F., Nuno A., Ilidia A., Patrícia G., Joaquim P., Sérgio A. e Jorge P. O momento do dia aconte-
ceu quando o atleta Manuel C. recebeu a medalha relativa ao 2º lugar que conseguiu alcançar, 
tendo sido ovacionado de uma forma entusiasta pela maioria dos presentes, comprovando que 
apesar de o avançar da idade continua a ser um atleta muito competitivo.

Alexandre Pereira

Atividades Aquáticas 15º Encontro “Cidade de Penafiel, em Penafiel - 27 de Abril

Dia Europeu da Segurança Rodoviária - 27 de Abril

No dia 27 de abril realizou-se o “16º Encontro de Atividades Aquáticas “Cidade de Penafiel”, nas Piscinas Municipais de Penafiel. Esta atividade teve a 
organização conjunta da ANDDI – Portugal com o apoio do associado APADIMP – Penafiel e com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel. Fomos repre-
sentados pelos atletas: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte B., Pedro M., André O., Cândida M. e Salete O. O atleta André O. que terminou a prova 
em 1º lugar na sua série, como já é norma e habitual, perfazendo os 25 metros em estilo livre em míseros 19.04 segundos, acabando também por ficar 
no 1º lugar na classificação geral do escalão sénior. O atleta Manuel C. ficou em 2º lugar na sua série, tendo realizado os 25 metros em 34.20 segundos, 
acabando por ficar posicionado no 3º lugar na classificação geral do escalão veterano. 

Jorge Pereira

Nas estradas portuguesas e estrangeiras circulam muitos carros, motas, bicicletas e autocarros, o 
trânsito está muitas vezes caótico. Como tal, é preciso circular com muito cuidado e precaução. 
Respeitar os sinais de trânsito é fundamental! O dia europeu sobre a segurança rodoviária serve 
para reforçar a ideia de que a segurança nas estradas passa por respeitar os sinais de trânsito, o 
controlo de velocidade e principalmente os outros automobilistas. Desta forma podemos evitar 
muitos acidentes. O cinto de segurança deve ser sempre usado, até no banco de trás, pois protege 
em caso de acidente. Aqui no centro, vimos um vídeo sobre o tema e falamos essencialmente sobre 
os cuidados a ter durante o percurso rodoviário. Foi muito interessante e produtivo, aprendemos 
muitas coisas importantes. 

Irene Vieira

Hum... já cansados e a prova não começou?? Salete Oliveira e Cândida Manuela Agora sim, cheios de enregia!!

Video sobre a Segurança Rodoviária

Não há engano, estão em Lamego!!

Dia Mundial do Livro: Atividades - 22 de Abril

O Dia Mundial do Livro foi celebrado no nosso centro no dia 22 de Abril. No CARPD temos um livro muito especial com o nome “Meu Sonho na Tua 
Mão” que conta a história do meu sonho e dos meus colegas. Para dar assas aos nossos sonhos foi necessário a ajuda de muitas mãos queridas e ami-
gas. Todos recebemos uma cópia do livro e lemo-lo com grande entusiamo. Neste dia, também ouvimos uma história contada pela colaboradora Joana 
que se chamava “A Festa no Céu”, que contava a história de um sapo que sonhava voar e com força de vontade, inteligência e com a ajuda de uma viola 
e da Nossa Senhora, conseguiu concretizar o seu sonho. Obrigado a todos por este bonito e emocionante dia. Ler é muito bom!

João Paulo Silva

Joana a ler para todos A leitura teve uma plateia atenta E uma leitora dinâmica

Valores da Santa Casa da Misericórida de Vila do Conde!!!!
Vamos lá ajudar a relembrar o que é importante!!!

Solidariedade 
e Valores Cristãos

Igualdade e 
Justiça

Confiança e 
Honestidade

Responsabilidade 
Social

Profissionalismo 
e Rigor

Humanização

Individualidade 
e Dignidade

M e l h o r i a 
Contínua

Preservação 
Ambiental
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Massa com carne gratinada

Receitas 

Broa recheada
Ingredientes:
3 Linguiças
1 Cebola
200g de queijo ralado mozarela
5 Colheres de sopa de maionese
2 Colheres de sopa de ketchup

Preparação:
Picar no 1, 2, 3 separadamente, a cebola e a linguiça (eu costumo tirar a 
pele à linguiça), depois colocar numa taça e misturar o queijo, o ketchup 
e a maionese. 
Envolver tudo, se parecer um pouco seco deitar mais maionese e ketchup.
Rechear o pão com este preparado e levar ao forno num tabuleiro junta-
mente com as fatias do miolo e a tampa, quando estiver dourado tirar e 
servir de imediato.
Nota: o recheio deve encher o pão e ficar um pouco mais alto, porque 
depois de derreter o queijo o volume diminui.

Ingredientes:
400 gramas de carne de bovino picada
200 gramas de massa espiral tricolor
1 ou 2 cenouras (depende do tamanho) cortadas aos cubos
3 colheres (de sopa) de polpa de tomate
1 cebola picada
1 folha de louro
125 gramas de queijo ralado
1 cubo maggi
Alho moído q.b.
Piri-piri q.b.
Azeite e sal q.b.
Água quente
1 colher (de sopa) de vinho branco

Como preparar a massa com carne gratinada:
Leve um tacho ao lume com azeite e a cebola picada. Deixe alourar um 
pouco e junte a cenoura previamente cortada aos cubos. Vá mexendo e 
deixe alourar mais um pouco.
Depois junte a carne picada e o cubo maggi. Envolva tudo muito bem para 
que a carne fique o mais solta possível.
Junte então um pouco de água quente, a folha de louro, alho moído e sal 
a seu gosto.
Quando começar a ferver junte o vinho branco, a polpa de tomate e o 
piri-piri conforme gostar de mais ou menos picante. Mexa bem e deixe 
cozinhar aproximadamente 15 a 20 minutos. Vá verificando a água e vá 
mexendo.
Entretanto coloque um pouco de água temperada com sal a ferver para 
cozer a massa. Quando ferver junte a massa e vá mexendo de vez em 
quando com um garfo para a massa não colar. deixe cozinhar 10 minutos. 
depois é só escorrê-la.
Note que a carne deve ficar com molho e não seca para que a massa de-
pois quando for ao forno fique molhadinha.
Polvilhe o fundo de um pirex com queijo ralado.
Coloque uma camada de carne, uma de massa, outra de carne e polvilhe 
com queijo ralado. Volte a repetir esta operação mais uma vez. Polvilhe o 
topo com bastante queijo e leve a gratinar ao forno médio.
Deve colocar a carne com todo o molho pois assim vai evitar que a massa 
fique seca.

Folhadinhos de atum
Ingredientes:
300g de atum
200g de massa folhada
100g de cenoura
1 cebola pequena
1 dente de alho
1 colher (sopa) de azeite
1 ovo batido
sal e pimenta q.b.
sementes de papoila
(usei sementes de chia) q.b

Preparação:
1) Abra as latas de atum e escorra o óleo. Descasque e lave a cenoura, a 
cebola, a cenoura e o alho.
Corte a cebola em meias-luas, lamine o alho e rale a cenoura.
2) Leve ao lume uma frigideira com o azeite e deixe aquecer. Junte a 
cebola e o alho, deixe refogar um pouco e junte o atum escorrido. Adi-
cione depois a cenoura ralada, tempere com sal e pimenta e envolva 
tudo muito bem. Deixe arrefecer
3) Estique a massa folhada sobre uma bancada e coloque o preparado 
anterior já frio por cima.
4) Feche a massa em forma de rolo (convém dobrar e deixar a dobra 
para baixo). Pincele toda a massa com ovo batido, polvilhe com as se-
mentes de papoila, e leve ao forno pré-aquecida a 180º, durante 15 
minutos. Sirva acompanhado com salada.

Ingredientes
Massa:
3 ovos
2 copos(americanos)de açúcar
1/2 copo(americano)de suco de laranja
1/2 copo(americano) de óleo
raspas de 1 laranja
1 colher de (sopa) de fermento em pó
2 copos(americano)de farinha de trigo

Cobertura:
1/2 xícara de(chá) de água
1 xícara de(chá) de açúcar
1 tablete de chocolate meio amargo picado
3 colheres de(sopa) de manteiga

Preparação
Massa:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, menos o fermento e a 
farinha.
Bata bem e transfira a mistura para uma tigela e acrescente a farinha e 
o fermento.
Misture e despeje em uma forma com furo central de 22cm de diâmetro 
untada e enfarinhada.
Coza no forno préaquecido a 180°C por 40 minutos ou até que esteja 
pronto.

Cobertura:
Misture a água com o açúcar e leve ao fogo médio até formar uma calda 
em ponto de fio grosso.
Coloque no liquidificador o chocolate e a manteiga.
Na velocidade baixa, jogue a calda quente aos poucos, bata até ficar 
uma mistura lisa.
Cubra o bolo quando ele estiver morno e desenformado, deixe no frigo-
rifico até servir.

Mais umas receitas deliciosas escolhidas pela Francisca Mo-
rais!! Toca a experimentar e quando as confecionarem tra-
gam cá para o centro que ajudamos a provar!! Atenção: Pode 
não sobrar nada ;)

Bolo de laranja com cobertura de chocolate

Regras do casamento... Tudo mesmoEvolução

Tem GPS Nascem ensinados

Onde anda a evolução???

Um dia, estava com tanta fome que comi o meu 
papagaio - contou o explorador ao amigo.
E a que é sabia? 
Peru, ganso selvagem, tordo...
aquele papagaio era capaz de imitar tudo.

Qual é diferença entre um camelo e um diploma-
ta? Um camelo consegue trabalhar vários dias 
sem beber, um diplomata consegue beber vários 
dias sem trabalhar.

Anedotas

Não reparou???

Fecho os olhos

Mania de errar Eu gosto

Claro que sabia

Olha eu...

6 meses?

Funções

Diz o ladrão:
- Não vale a pena tentar, senhor doutor juiz.
- Não vale? Para seu bem, é melhor que o diga! – avisa o 
juiz.
E diz o ladrão:
- Não é isso, o senhor é que nunca será capaz de o fazer…

- A minha mulher fugiu com o meu melhor amigo.
- Sim? E quem é ele?
- Não faço a menor ideia. Só sei que agora é o meu melhor 
amigo!!!!

Cristina Sousa com a colaboração de Joana Araújo
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Atividades Junho Aniversários  Junho

Dia 05 – Manuela Oliveira
Dia 07 – Vera Ferreira
Dia 13 – Duarte Pereira
Dia 14 – António Jorge
Dia 15 – Teresa Moura

Atividades Maio Aniversários Maio 

01 Dia do Trabalhador
01 Dia da Mãe
02 Lanche do Dia da Mãe (16h00)
02 Fase final do Campeonato Regional Norte, de Andebol, 
              em Vila Nova de Gaia
04 19h00: Missa do 7º Dia pela Animadora Cristina (Igreja Matriz de Ermesinde)
04 Exposição dos trabalhos do Concurso Interescolas, “Mostra de Afetos”
05 Fase final do Campeonato Regional Norte, de Basquetebol,  em Vila do Conde
07/08 Campeonato Nacional de Boccia – Zona Norte 2016, Boccia BC3, 
               em Ponte de Lima
11 6º Corta-Mato Regional do Centro, da AICIA, em Arouca
12 11h00: Eucaristia (no Centro) de homenagem à saudosa Animadora Cristina
12 Ação de sensibilização “Higiene Oral”, pelo Dr. Vasco, no nosso Centro
14 16h00: Missa na Igreja da Misericórdia pelos utentes: Manuel Hora, 
               Francisco Bicho e Francisco Pereira
14 Assistência ao jogo Varzim-Portimonense
17 Atividades (teatro e jogos) de sensibilização para a lavagem das mãos
18 5ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado de Ténis de Mesa, 
               em Vila Nova de Gaia
18 Ensaio do Outro Olhar no Cineteatro, em Vila do Conde (14h30)
20 Espetáculo no Teatro Municipal de Vila do Conde: 
               “UM OUTRO OLHAR” (21h30) 
21 16h00: Missa na Igreja da Misericórdia pela saudosa Animadora Cristina
23 XXVIII Torneio “Cidade de Espinho”, de Natação, em Espinho
25 Coorganização com a ANDDI-Portugal da XI Milha Integrada do Norte,
              “Milha das Misericórdias” (Atletismo Regional), em Vila do Conde
27 Campeonato Nacional de Futsal, Final Regional do Norte,
 em Vila Nova de Gaia
31 Dia da Misericórdia

Dia 02 – Alice Campos 
Dia 02 – Raquel Marisa
Dia 03 – Emanuel Ribeiro
Dia 03 – Victor Pimenta
Dia 03 – João Laranjo
Dia 04 – Jorge Ferreira
Dia 09 – Beatriz D. (SAD)
Dia 11 – Maria José
Dia 15 – Francisca Morais
Dia 18 – Goreti Amorim  
  
       
 
   

01 Dia Internacional da Criança
01 Campeonato Regional Norte, em Ténis de Mesa, em Amarante
02 Liga de Portas Abertas: 15h00: Atelier de construção de Velas ecológicas, 
               no IPO do Porto
02 8º. Campeonato de Portugal ANDDI e Campeonatos Nacionais por Escalões,
               Remo Indoor 2016, em Vila Nova de Gaia
03 Liga de Portas Abertas: Atelier de Separadores de Livros, no IPO do Porto
06 (05) Dia Mundial do Ambiente: Atividades
09 11h00: Eucaristia no Centro
10 Dia de Portugal
10 Campeonato Nacional de ParaHóquei 2016, em Penalva do Castelo
14 PORTUGAL – Islândia, Campeonato Europeu 2016, em França
15 3º Encontro de Atividades Aquáticas do MADI, em Vila do Conde
16 Participação na atividade “Todos por uma Causa”, em Guimarães
17 XIII Torneio Adaptado de Futsal, na Trofa
18 PORTUGAL – Áustria, Campeonato Europeu 2016, em França
18 Torneio Nacional Adaptado/Campeonato de Portugal de Equipas, em Ténis 
               de  Mesa, em Sto. Tirso
21 Início do Verão
22 PORTUGAL – Hungria, Campeonato Europeu 2016, em França
22 Atuação no Centro da “Tuna Universidade Sénior”, das 14h30 às 16h00
23 S. João: Grande final da Liga dos Campeões 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 Dia do Peregrino: Peregrinação a Balasar
28 (27) Dia Olímpico: “Olimpíadas Touguilândia 2016”
29 Festa de S. Pedro, na Póvoa de Varzim
30 11h00: Eucaristia no Centro

Dia 20 – Paula Silva
Dia 23 – António Miranda
Dia 25 – Joana Araújo
Dia 25 – Raquel Ribeiro
Dia 28 – Paula Vilarinho
Dia 29 – Francisco José
Dia 29 – Mateus Silva
Dia 30 – José Lata
Dia 30 – Sílvia Costa

Dia 20 – Angelina Silva
Dia 23 – Andreia Alves
Dia 26 – António Moura
Dia 26 – Sílvia Barreto
Dia 29 – La Salete Oliveira


