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Editorial

Depende de mim?...

“Maravilha é ninguém precisar de esperar um único momento para melho-
rar o mundo”.

Anne Frank

 Todos somos unânimes em considerar que existem muitas coisas 
que não dependem de nós e que condicionam, efetivamente, a nossa vida 
pessoal, a nossa atividade profissional, até mesmo os nossos sonhos ou 
projetos.
 Porém, tanto depende de nós! Na verdade, o combustível mais im-
portante para que as coisas aconteçam, depende nós, está em nós, é cada 
um de nós. De facto, como será possível realizar os nossos sonhos se não 
temos sonhos? Como será possível concretizar projetos se não os idealiza-
mos? Como será possível ser um cidadão mais íntegro, se não efetivo os 
bons propósitos? Como será possível ambicionar um local de trabalho regi-
do por um excelente espírito de equipa, se não cumprimos com excelência 
as nossas funções? Como projetar um mundo melhor, se assistimos a tudo 
desde o conforto do nosso sofá, sem nos envolvermos, sem contribuirmos 
com o nosso tempo, com a nossa experiência, com o nosso abraço, nos 
problemas da comunidade e da sociedade?
 Talvez seja mais fácil, sem dúvida, deixar-nos levar pela corrente e 
descarregar as responsabilidades em contingências externas, depositando-
-as em mãos alheias… Assim, já não é nada connosco!
 Contudo, para “melhorar o mundo”, sabemos que não precisamos 
de esperar ninguém, nem sequer o momento ideal (que nunca chega, di-
ga-se)! Tanto depende nós… tanto depende de nós, para mudar o nosso 
mundo e o mundo daqueles que nos rodeiam. Só os grandes feitos é que 
podem mudar o mundo? Não podemos esquecer que o grande mar é cons-
tituído por pequenas gotas de água…
 Construir um mundo melhor… depende de mim, hoje, aqui e agora! 
Valeria a pena pensar nisto em mais um ano que agora começa! O que de-
pende de mim?

O Diretor
Sérgio Pinto

Outubro

Participação nas Eleições Autárquicas - 01 de Outubro

No dia 1 de outubro de 2017 realizaram-se as eleições autárquicas e eu e os meus colegas exercemos o nosso direito ao voto. Antes do 25 de Abril de 
1974 havia muitas restrições para poder votar. A República Portuguesa não permitia o voto ao sexo feminino. Só após o 25 de Abril de 1974 as eleições 
foram livres e com sufrágio universal.

Emídio com a colaboração de Lúcia Pereira

Dia Mundial do Idoso - 01 de Outubro

Dia Mundial da Música: Atividades na Rádio Touguilândia - 02 de Outubro

Desde 1975 que se celebra a 2 de outubro o Dia Mundial da Música. Também a Rádio Touguilândia se associou a este dia e os locutores João Paulo Silva 
e Jorge Pereira fizeram uma emissão especial onde se falou sobre a temática deste dia e foram ouvidas as músicas pedidas pelos utentes e colaboradores 
ao seu gosto.

Jorge Pereira e João Paulo Silva

O Dia Internacional do idoso é comemorado anualmente a 1 de outubro. Esse dia foi instituído em 1999 pela (ONU) Organização das Nações Unidas e 
tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e proteger e cuidar a população idosa. A mensagem que se tenta passar 
é que o idoso tenha mais carinho e que não seja esquecido pela família nem pela sociedade. As colaboradoras do Serviço de Apoio Domiciliário levaram 
uma lembrança aos utentes em domicílio para comemorarem o dia do idoso com muito carinho.

José Lamas com a colaboração de Elisabete Fonseca

A convite do Diretor do Centro Paroquial e Social de Navais, Dr. Jorge Barreirinho, pelo 2º ano consecutivo, realizamos uma desfolhada, atividade esta 
que permite vivenciar costumes da nossa cultura social e memórias da infância. Foi também bastante significativa para os utentes porque promoveu 
neles grande empenho, diversão, companheirismo. Através desta atividade é possível também conviver com pessoas de várias gerações, pois é feito um 
convite para a desfolhada a toda a comunidade de Navais.

Francisca Morais com a colaboração de Elisabete Fonseca

Desfolhada do Milho no Centro Social e Paroquial de Navais - 04 de Outubro

No mês de outubro iniciaram-se na totalidade a realização das 
sessões de treino das diversas modalidades desportivas.  
As sessões de treino do Ténis de Mesa e Boccia vão continuar 
a ter lugar no ginásio do CARPD-Touguinha, as de remo no Clu-
be Fluvial Vilacondense e as dos jogos desportivos coletivos 
no Pavilhão Municipal de Vila do Conde. A ANDDI-Portugal, a 
PCAND e o Clube Fluvial Vilacondense vão continuar a ser os 
parceiros da SCMVC na época desportiva 2017/2018. Os nos-
sos parceiros proporcionaram vários eventos desportivos aos 
nossos utentes nas mais diversas modalidades desportivas tais 
como: Futsal, Basquetebol, Voleibol, Andebol, Ténis de Mesa, 
Natação, Ciclismo, ParaHóquei, Boccia e Remo. A nossa insti-
tuição é a mais eclética e que participa em mais eventos des-
portivos da zona norte do país. Temos alcançado êxitos e su-
cessos desportivos ímpares. O esforço, dedicação dos nossos 
atletas tem originado momentos de verdadeira superação.

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Início das Atividades desportivas - 04 de Outubro
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Participação no concurso “Mãos com Arte”- 06 de Outubro

Mãos com arte é um concurso de trabalhos manuais elaborados tendo em conta um determinado tema. O tema proposto foi o circo, ao qual a nossa insti-
tuição, como todos os anos, anteriores decidiu participar. No CAO, as salas que participaram no concurso foram a sala da tecelagem e a sala dos patinhos. 
O resultado será divulgado até ao dia 24 de novembro e serão atribuídos 3 prémios aos trabalhos de maior criatividade. Durante o mês de novembro as 
obras serão expostas no museu Cármen Miranda, em Marco de Canaveses.

Ilídia Araújo com a colaboração de Ana Patrícia

Jogos de qualificação para o Mundial 2018 em futebol Andorra-Portugal/Portugal-Suíça - 07 de Outubro

Andorra-Portugal
O jogo de Portugal com Andorra foi jogado num sintético em más condições. Fernando Santos fez algumas alterações,  inclusive colocou Ronaldo no banco. 
Este adversário defendeu-se muito bem e as coisas estavam difíceis. Na segunda parte, a entrada de Ronaldo contagiou a equipa e finalmente marcamos 
dois golos dando justiça a quem mais fez por isso.
Portugal-Suíça
Era a partida em que Portugal não podia sequer empatar se quisesse classificar-se diretamente para a Rússia. O jogo foi equilibrado, contudo, Portugal foi 
mais eficaz e, galvanizado pelo público presente, marcou dois golos e ficou por marcar mais um ou dois golos. A boa equipa Suíça praticamente não criou 
oportunidades, apesar do posse de bola ser quase igual. Parabéns Portugal. 

Alexandre Pereira

Início do novo ano de catequese - 12 de Outubro

Neste novo ano da catequese começamos da melhor maneira, a cantar a música do “telefone” que a Dr. Fátima nos ensinou, acompanhado por gestos. Foi 
muito divertido e eu consegui acompanhar, assim como os meus colegas. Depois, as nossas catequistas realizaram uma atividade em que o João Paulo Silva 
e o Albertino participaram. A atividade consistia em não entornar o jarro de água. O João e o Albertino deram uma volta ao ginásio com um jarro cheio 
de água. O objetivo era mostrar que quando estamos concentrados na Palavra de Deus (que foi simbolizado pelo jarro de água) não prestamos atenção às 
distrações provocadas pelo que nos rodeia, que muitas vezes acontece quando vamos à missa. Gostei muito!

Afonso Carvalho

A 8ª Feira Social decorreu uma vez mais no Pavilhão do Parque de Jogos, nos dias 13, 14 e 15 das 15h às 19h, e contemplou várias exposições, ateliers e 
diversas animações. Esta feira tem como objetivo divulgar os serviços existentes no concelho de Vila do Conde. A Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde esteve presente ao longo dos três dias, onde teve oportunidade de dar a conhecer os trabalhos realizados pelos utentes. Os visitantes apreciaram 
bastante e levaram para casa puzzle, bandoletes, porta-chaves, tapetes, nomes em madeira, todos feitos por nós.

Francisca Morais e Álvaro Santos com a colaboração de Rute Pinto

Participação na 8ª Feira Social de Vila do Conde - 13 a 16 de Outubro

Os nossos produtos  em exposição

Orlindo, muito sorridente

Tudo muito bem organizado ;) As nossas vendedoras de serviço

Elísio e Elisabete, bem dispostosOs nossos utentes a assistirem às apresentações

Dia Mundial da Alimentação: Atividades – 16 de Outubro

No dia 16 de outubro a nutricionista, Drª Daniela Vareiro, esteve no nosso Centro conversar sobre o Dia da Mundial da Alimentação que se comemora 
neste dia. Nessa palestra visualizamos um filme que relatava vários hábitos alimentares saudáveis, pouco saudáveis, desperdícios e etc. Foi uma palestra 
muito interessante, dado que todos nós somos o resultado daquilo que comemos, e que por vezes cometemos imensos erros sobre a maneira como 
ingerimos vários alimentos e os desperdiçamos.             Vera Silva com a colaboração de Magda Cunha

Primeiro: sensibilizar para hábitos saudáveis Depois uma prova às cegas com a Cândida P. E depois... com o António Bontempo

Visita da Escola Iconefile  – 24 de Outubro 

Assistência ao Campeonato da Europa de Boccia, na Póvoa de Varzim – 25 de Outubro a 2 de Novembro

Teve lugar o visionamento ao “vivo” do Campeonato da Europa de Boccia-BISFed 2017 European Championships na cidade da Póvoa de Varzim mais pre-
cisamente no Pavilhão Municipal. Esta grande competição desportiva que aconteceu com a participação de 121 atletas oriundos de 21 países. Este des-
porto realizou-se durante os seguintes dias 25 de outubro a 2 de novembro. O professor Pedro Silva e colaboradora Elisabete Fonseca que acompanharam 
os atletas João S., Elísio F., Pedro J. e Elisabete P. e os acompanhantes que também foram ajudar foram o Nuno A., Pedro M. e Manuel C.. A prestação e o 
rendimento dos atletas portugueses foi excelente, pois Portugal arrecadou um total de três medalhas. 

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva

Que alegria poder aprender com os melhores Plano do jogo Todos muito atentos na aprendizagem

Diz-me o que vês!! Bowlling improvisado Fernando... o centro das atenções

Aula de ginástica Aula de dança Prova superada!!!!
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Dia de Todos os Santos e Dia dos Fiéis Defuntos (visitas ao cemitério) - 01/02 de Novembro

Na Igreja Católica celebra-se a o Dia de Todos-os-Santos a 1 de novembro, seguido pelo Dia de Fieis Defuntos no dia 02 de novembro.  A Igreja Ortodoxa 
celebra esta festividade no primeiro domingo, depois do Pentecostes, fechando assim a época Litúrgica da Páscoa, tal como a Igreja Católica Oriental. A 
Igreja Anglicana também celebra o Dia de Todos os Santos com o mesmo significado que na Igreja Católica e Ortodoxa. Nós aqui no Centro cumprimentos 
com a devoção da visita ao Cemitério, no dia 02 de novembro, onde estão sepultados alguns dos nossos colegas já falecidos.  

José Lamas com a colaboração de Lúcia Pereira 

Eucaristia: Homenagem aos utentes falecidos - 02 de Novembro

No dia 02 de novembro celebrou-se eucaristia em memória dos utentes que já partiram e por todos os nossos familiares falecidos. Foi uma celebração 
diferente, com muita emoção, onde lembramos todos aqueles que amamos e que estão guardados no nosso coração. O Sr. Padre Zé pediu que rezásse-
mos por ele e, especialmente, pelos nossos colegas que já faleceram.                                                                                                                                          Emília Coelho 

Novembro

“A encalhada desencalhou?”, Atuação dos Camaleões D´Alma, no Auditório Municipal de V. C.  - 03 de Novembro

No dia 03 de novembro fomos ao Auditório Municipal de Vila do Conde assistir a uma peça de teatro, interpretado pelo grupo Camaleões, com o nome: 
“A encalhada desencalhou?”. Conta a história de uma jovem senhora rica que queria casar e colocou um anúncio no facebook. Apareceram três candi-
datos, mas muitos interesseiros. A empregada queria ficar com a fortuna da senhora e tentava afastar os pretendentes e enganá-los. No final da peça, 
a encalhada não desencalhou. Foi muito divertido!                                                                                                                                                                           Emídio Ramos

Feira Internacional do Porto: Normédica Ajustec 2017: 1º Torneio de Desporto para todos - 03 de Novembro

Foi importante sentir o que os outros sentem...

Atividades Aquáticas, 9º Encontro de São João da Madeira - 08 de Novembro

Da nossa Instituição participaram os seguintes utentes: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte B., Pedro M., Cândida M., Salete O., Joaquim P., Rúben M., 
André O., Rui S., Joaquim P., Patrícia G. e Solange F. Fica registada a melhoria significativa na atividade adaptada por parte dos atletas Pedro M., Miguel 
A. e Joaquim P., os três evidenciam uma melhoria ao nível do controlo da respiração e da coordenação e cadência do batimento dos membros inferiores. 
Para momento do dia, temos um momento engraçado e divertido, quando o atleta Manuel C. se equivocou e calçou os chinelos de um outro atleta, 
quando finalizou a sua prova.                                                                                                                                         Torcato Marques com a colaboração de Pedro Silva 

9ª Taça Nacional ANDDI, em Futsal, em Mira – 28 de Outubro

No passado dia 28 de outubro de 2017 houve no Pavilhão Municipal de Mira em Aveiro, a 9º taça nacional ANDDI. As instituições que participaram foram 
a SCMVC, Cercimira, FCP e Clube de Gaia. Os atletas que representaram a nossa equipa foram: Manuel C., Jorge F., Nuno A., Pedro M., André O., Sérgio 
A., Rui S. e Francisco L. A nossa equipa teve um grande desfalque porque faltaram os atletas Joaquim P. e o Jorge P. Mas a equipa honrou a camisola deles 
com muito esforço e dedicação, como sempre. A nossa equipa defrontou uma das melhores equipas da zona norte do país, Clube de Gaia e a melhor 
equipa do centro do país Cercimira. Apesar do empenho dos nossos atletas os resultados foram os seguintes: SCMVC 1 vs 5 Clube de Gaia e SCMVC 1 vs 
10 Cercimira. O momento do dia foi quando o guarda-redes Jorge Ferreira deu o seu corpo ao manifesto por duas vezes e no mesmo lance defendeu a 
bola com a barriga e, posteriormente, a bola embateu com potência na sua cara mas mesmo assim continuou a jogar.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Slot Racing – Carrinhos telecomandados (Ginásio Vilacondense) – 28 de Outubro

No dia 28 de outubro realizou-se mais uma atividade, no Ginásio Cube Vilacondense, de carrinhos telecomandados. Alguns utentes participaram na cor-
rida de uma forma muito entusiasmada e alguns até fizeram batota. No entanto, só dois é que se tornaram campeões: o Emídio e o Miguel. Depois desta 
atividade, de regresso ao Centro, lanchamos junto à Igreja de S. João Baptista. Foi uma tarde muito divertida!

Orlindo Sousa com a ajuda de Emídio Silva que participou na atividade

Dia das Bruxas: Atividades Divertidas – 31 de Outubro

No dia 31 de outubro celebramos, neste Centro, o Dia das Bruxas. Os utentes divertiram-se com os funcionários no “ginásio do terror”, num espaço dina-
mizado pelas colaboradoras Marisa, Vera, Elisabete Fonseca, Elisabete Gomes, Ana Cláudia, Prof. Pedro e Maria do Céu que se disfarçaram de fantasmas 
para nos assustar, mas tudo não passou de uma brincadeira. Depois tivemos um lanche alusivo a este dia, com as gomas assustadoras acompanhado por 
pão com queijo, mousse de café e o sumo de laranja. A terminar esta atividade, serviram-nos um “bolo cemitério” com “terra e minhocas” e onde todos 
participaram com muita animação e alegria. Esperamos que no próximo ano possamos festejar novamente o Dia das Bruxas!                                        Torcato

Monstros assustadores... ... e utentes a fugirem... isto é o Dia das Bruxas!!!... noivas cadavéricas ...

A foto de grupo não podia faltar Bola ao meio e começa o jogo Amizade acima de tudo

Primeiro a preparação ... ..depois o retrato de família!!!... de criaturas assustadoras...
Uns atletas de renome Miguel A.

Duarte P. Pedro M. Salete O. e Solange ;)

Uma partida de bilhar para aquecer Touguinha e Fajozes unidos
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12º Torneio de São Martinho
2º Encontro de Atividade Adaptada em Futsal, em Vila Nova de Famalicão - 18 de Novembro

No dia de 18 de novembro realizou-se no Pavilhão Municipal da Lameiras - Vila Nova de Famalicão o 12º Torneiro de S. Martinho de futsal, com a parti-
cipação da SCMVC, Clube de Gaia, AB Luís Silva, Cercimira e Futebol Clube do Porto. Da nossa Instituição participaram os seguintes atletas: Manuel C., 
Jorge F., Pedro M., Nuno A., Joaquim P., Jorge P., Rui S. e Sérgio A..A SCMVC defrontou uma das melhores equipas da zona norte do país, o Futebol Clube 
do Porto. A equipa “vilacondense” bateu-se olhos nos olhos com os portuenses. Porém, a qualidade técnica e a maior experiência competitiva dos joga-
dores do F.C.P fez-se sentir, sobretudo nos momentos decisivos do jogo. O momento do dia aconteceu quando o atleta Nuno Amorim já no chão após ter 
escorregado, foi capaz de intercetar uma bola em esforço. O Nuno, apesar das suas limitações físicas, é um exemplo e uma referência para todos os seus 
colegas, pois consegue atenuar e ultrapassar as suas limitações com uma entrega e dedicação total ao jogo.

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

4º Aniversário da Comunidade Fé e Luz  - 30 de Novembro

Em 1999, as Nações Unidas (ONU) escolheram o dia 25 de novembro para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres. 
Nesta data pretende-se alertar a sociedade para esta problemática que afeta muitas pessoas, particularmente casos de assédio ou abuso sexual, maus 
tratos físicos e psicológicos. Em Portugal estima-se que 85% das vítimas são mulheres, de todas as condições e estratos sociais e económicos.  No nosso 
Centro este dia foi assinalado e guardado um minuto de silêncio por todas as vítimas de violência doméstica.

Jorge Pereira com a colaboração da Paula Pereira

Dia Internacional pela Eliminação da Violência Doméstica - 25 de de Novembro

Durante o mês de novembro de 2017, iniciou-se a construção da Aldeia de Natal, um momento tão esperado por todos, a Touguilândia! Neste período, 
o C.A.O. une-se, de sala em sala, com o objetivo de elaborarem a decoração do centro, as atividades a decorrer durante a Aldeia de Natal e a lembrança 
para os visitantes (um boneco de neve para pendurarem na árvore de natal). Os utentes estão muito entusiasmados por participarem nesta atividade. 
Com a ajuda da equipa da carpintaria, montaram-se várias estruturas para criar os vários momentos, como uma escola, uma cozinha, um cantinho para 
tirar fotos “A Selfielândia” e um cantinho para as pinturas faciais. Todos os espaços do centro foram decorados a rigor com motivos natalícios. Durante o 
mês de novembro um grupo de utentes esforçou-se muito com diversos ensaios para apresentar um conto com representação na Aldeia de Natal. Esta 
atividade anual é abraçada com muito empenho por parte dos utentes e colaboradores, que ficam muito orgulhosos quando veem nos visitantes a alegria 
de participarem.                                                                                                                                                                       Afonso Carvalho com a colaboração de Joana Furtado

Incio da construção da Aldeia de Natal - 27 de Novembro 

O 4º aniversário da Comunidade Fé e Luz de Vila do Conde realizou-se na Paróquia de S. João Baptista. Celebrou-se uma eucaristia na igreja Matriz, presi-
dida pelo Prior Paulo César. A animação foi constante e em seguida jantamos no Salão Paroquial às 20 horas, aqui o convívio, a alegria e os bons petiscos 
estavam presentes. Os colegas que participaram foram: a Ilídia A., a Salete O., o Pedro M., o Miguel e a Dr.ª Fátima M..Para acabar em beleza, assistimos 
a uma sessão de cinema pelas 21h. O título do filme era “Divertidamente”. Obrigada a todos pelo convite!                                                       João Paulo Silva

Patrícia A. e Elisabete P. Cátia v., José R. e Fátima L. Maria Manuel no bailarico

Ana Patrícia e António Sampaio Bananinha do Recife Cristina Borges, muito feliz

Festa de S. Martinho – 10 de Novembro

No dia 10 de novembro festejou-se o Dia de S. Martinho. Nesse dia, de manhã, realizou-se um jogo 
de futebol disputado entre uma equipa de utente e uma equipa de colaboradores. No início da tarde, 
recebemos o grupo musical ”Bananinha do Recife” que animou bastante a nossa tarde. No final, foi-nos 
servido um delicioso lanche, onde pudemos provar umas castanhas assadas, quentinhas e boas. Foi um 
dia bem passado e cheio de diversão!

Francisca Morais e Alexandre Pereira com a colaboração de Cristina Carneiro 

Com todos à baliza, não entra golo Apresentação das equipas No final, satisfeitos

Atividade no Colégio São José - 24 de de Novembro

Todos atentos... ... à fabulosa pintura...

.... feita com a boca.... .... todos ficaram entusiasmados e ofereceram-nos bolachas deliciosas... ... para terminar uma bela dança.
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Dezembro

Participação no Coro de Natal da Cidade de Vila do Conde - 02 de Dezembro

No dia 02 de dezembro participamos no coro de Natal de Vila do Conde, constituído por elementos de vários grupos corais do Concelho. Às 16h30 saímos 
do Centro para o Auditório de Vila do Conde, para ensaiarmos 4 canções de Natal: Noite Feliz; “A todos um bom Natal”; “Natal de Évora” e “Glória Excelses 
Deo”. De seguida fomos atuar no cimo da escadaria da Praça da República com lamparinas para nos iluminar e tornar a nossa final de tarde harmoniosa. 
No fim da atuação a Dr.ª Elisa Ferraz fez um discurso desejando bom natal a todas as pessoas. Depois, fez-se a inauguração da pequena Vila Natal e assis-
timos à chegada do Pai Natal com uma sessão de fogo-de-artifício. Adoramos participar nesta atividade, esperamos para o ano repetir. 

Emília Coelho com a colaboração de Elisabete Gomes

 Participação em atividades da Equipa DAP “Nas asas da diversidade” - 03 de Dezembro

No dia 3 de dezembro assinalou-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, razão que leva a Câmara Municipal e a Equipa DAP de Vila do Conde, a 
comemorar esta data, sendo já habitual nos anos anteriores, com o objetivo de sensibilizar e informar a população para esta problemática. O programa a 
levar efeito decorre de 4 de dezembro a 21 de maio. No dia 4 de dezembro, o dia destacou-se com atividades no parque Urbano João Paulo II com os Jogos 
sem Barreiras “Nas Asas da Diversidade”. Com a nossa participação (CARPD e CRPDJAM), Macieira da Maia, Mindelo e MADI. O dia foi muito proveitoso 
e tivemos a oportunidade de trocar experiências com pessoas de outras comunidades.   

Vera Silva com a colaboração de Lúcia Pereira

Afonso C. muito aplicado no seu trabalho Solange prefecionista Filipe Rogério a terminar o nosso placard

Participação no lançamento do CRIDEM 2018, no Porto - 04 de Dezembro

No dia 4 de dezembro decorreu na APPACDM do Porto por volta das 16h a abertura do novo concurso do CRIDEM. Este concurso é apoiado por duas 
fundações: o Montepio e a Manuel António da Mota. Quando lá chegamos estes falaram dos trabalhos que estavam expostos e que alguns deles eram 
levados para Lisboa, onde foram apresentados. São trabalhos que vêm de várias Instituições do País. A Santa Casa de Vila do Conde, esteve representada 
por alguns utentes, que acompanharam a utente Ana Silva, que ganhou um prémio pelos seus trabalhos, enviados para este concurso.

Emídio Silva 

Encontro Experimental de Ténis, Padel e Badminton, em Vieira do Minho  - 05 de Dezembro

No Pavilhão Municipal Professor Aníbal Nascimento – Vieira de Minho realizou-se o encontro experimental de Ténis, Padel e Badminton, cujos clubes e 
instituições participantes foram a  APPACDM – Porto, AAJUDE – Porto, AE Gonçalo Sampaio e Casa de Trabalho Fonte Arcada (Póvoa de Lanhoso), CER-
CIBRAGA, Clube de Gaia, Escola B/S Vieira de Araújo / CAVA, Instituto Dom João Novais e Sousa (Braga), MAPADI – Póvoa de Varzim e SCMVC. Os atletas 
representantes da SCMVC foram o Jorge F., Nuno A., Manuel C., Pedro M., Bruno M., Miguel A., Ilidia A., Salete O., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A., André 
O., Rui S., Francisco L., Rúben M. e Patrícia G.. Em ação estiveram cerca de 100 participantes das diversas instituições, os quais estiveram empenhados, 
para apreenderem os elementos básicos das seguintes modalidades desportivas: Ténis, Padel e Badminton. De referir, que esta atividade de cariz lúdico-
-recreativo, proporcionou momentos de satisfação a todos os envolvidos.

Pedro Silva com a colaboração de Ilídia Araújo

Encontro Experimental de Ténis, Padel e Badminton, em Vieira do Minho - 05 de Dezembro

Bruno M. a orientar a mira Todos à espera de acertar na bola Jorge Ferreira em grande plano, a ganhar velocidade

Será que também foram escalar?? Foi um treino de badmiton com muita aprendizagem Salete Oliveira, premiada

Visita à 3ª Feira de Natal, em Fajozes - 06 de Dezembro 

No dia 06 de dezembro, um grupo de utentes do Centro de Touguinha, foram visitar a Feira de Natal do Centro de Fajozes. Quando lá chegamos fomos 
recebidos pela Terapeuta Sandra que nos guiou pelo Centro até uma sala onde estavam expostos os trabalhos elaborados pelos seus utentes. Foi uma 
tarde muito divertida, onde reencontramos os nossos amigos do centro de Fajozes.

Afonso Carvalho

Festa de Natal no Centro: inauguração da sala de informática - 12 de Dezembro

No dia 12 de Dezembro celebrou-se a Festa de Natal no nosso Centro. Esta deu início com a eucaristia às 11h30m, de seguida um almoço delicioso onde 
não faltou nada, estava tudo maravilhoso. No fim, foi inaugurada a tão esperada Sala de Informática, que com a venda do livro “Meu Sonho na Tua Mão” 
se conseguiu angariar fundos para criar esta sala, que empodera com certeza muitos dos utentes. A nossa festa deu continuidade no ginásio, onde se 
apresentou um espetáculo com vários números e artistas diversificados. A seguir tivemos um lanche delicioso com a companhia de alguns familiares e 
amigos. Foi um dia para mais tarde recordar. Obrigado a todos que nos visitaram.

José Lamas, com a colaboração de Paula Pereira

Drº Elisa Ferraz e o nosso Provedor Eng. Arlindo Maia O entusiasmo pela inauguração sala esteve sempre presente

Os nossos familiares gostaram do Pai Natal Suborno ao Pai Natal?? José Rigor com a família
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Abertura da Aldeia de Natal - Touguilândia 2017 - 13 de Dezembro

Mais um ano reabrimos a nossa Aldeia de Natal no dia 13 de dezembro. Que alegria ver as crianças felizes a entrarem no “portal mágico” da Touguilândia. 
Este ano o tema é o gelo e temos como personagens da Disney a Elsa, a Ana e muitos outros, inspirados no filme “Fronzen”. Existe muita magia, receitas 
maravilhosas, brincadeiras, pinturas faciais, etc. Adoramos esta época do ano. Recebemos muitas visitas e isso enche-nos o coração.

Vera Silva com a colaboração de Paula Pereira

A nossa estagiária Bruna, preparada! Bolachas!!! Uma equipa fabulosa

Na escola todos trabalham Os insufláveis tão concorridos Agora Abracadabra!!! 

Ceia de Natal dos colaboradores do Centro - 14 de Dezembro

No dia 14 de dezembro realizou-se no CARPD, a Ceia de Natal dos colaboradores. Como acontece todos os anos, muitos dos colaboradores comparecem 
para um convívio e diversão, sem hora. Neste jantar todos os participantes enchem a nossa mesa de sobremesas de miminhos saborosos. Durante o 
jantar há uma boa disposição constante, especialmente quando chega o momento da distribuição de prendas. Neste ano, as colaboradoras Vera, Paula 
Pereira e Dorisa ficaram encarregues da tarefa do sorteio das prendas. Aquecedores, pijamas e chocolates... todos tiveram direito a uma lembrancinha 
natalícia. Cada vez mais o espírito da quadra permanece entre nós e cativa a boa relação entre colaboradores e esperamos com muito entusiasmo o 
próximo jantar.

Torcato com a colaboração de Lúcia Nogueira

Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia, no Lar da 3ª Idade, com Fados de Coimbra - 16 de Dezembro

Todos os anos, cerca de duas centenas de amigos destas Instituição reúnem-se nesta iniciativa da nossa Instituição, para viver o espírito de solidariedade 
e conviver com todos aqueles que acompanham a Santa Casa da Misericórdia na sua missão e que estão ligados à mesma das mais variadas formas, 
nomeadamente Órgãos Sociais, parceiros, irmãos, autoridades politicas, sociais e militares etc. Este ano, o dia 16 de dezembro foi o dia escolhido para 
a realização da Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia, animado pelo grupo de fados de Coimbra a Associação Fado Hilário, que contagiou todos os 
presentes. Neste encontro, os convivas puderam usufruir de todas as iguarias próprias desta quadra, desde o tradicional bacalhau com todos e as deli-
ciosas sobremesas. 

Emília Coelho com a colaboração de Fátima Marques 

Torneio de Técnicas Individuais: Lances livres e jogo 3x3, em Basquetebol na Póvoa de Varzim - 19 de Dezembro

Realizou-se, nesta data, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim o torneio de técnicas individuais: Lances livres e jogo 3x3, em Basquetebol cujas par-
ticipantes foram a SCMVC, o Clube de Gaia, A.S.Mártires e o MAPADI – Póvoa de Varzim..A nossa instituição, como tem sido habitual, foi uma vez mais 
a que se fez representar com o maior número de atletas, perfazendo um total de quinze atletas em competição. O Basquetebol é uma das modalidades 
mais estimadas e acarinhadas pelos nossos atletas, pois as conquistas que têm sido alcançadas não foram esquecidas e os atletas querem repetir o êxito.
O momento do dia e da atividade, aconteceu aquando dos lançamentos livres pois a atleta Ilidia Araújo teve uma prestação soberba e fantástica ao 
converter três lançamentos em dez “tentativas” possíveis, todos os seus colegas “abraçaram” e aplaudiram a prestação da sua colega, companheira e 
amiga de equipa. 

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

“ O Dia mais curto” Festa da curtas metragens no nosso centro - 21 de Dezembro

Neste dia, decorreu no CARPD de Touguinha mais concretamente, no ginásio a partir das 15 horas, curtas-metragens inserido no tema “o dia mais curto”, 
onde foi mostrado um pequeno filme/documentário seguido do filme animado “O Rei Leão 2”, com histórias entre o reino da selva muita divertidas. 
Depois sucedeu-se uma pausa para o lanche no final do qual assistimos à continuação do filme. Assim se passou um bom momento animado e divertido. 
No próximo ano esperamos usufruir mais um destes momentos. 

Jorge Pereira

Dia de Natal - Jesus nasceu! - 25 de Dezembro

No dia 25 de dezembro celebrou-se o nascimento de Jesus. Aqui no Centro esse dia é festejado com uma ceia prolongada e acompanhada com músi-
cas natalícias. Também não faltaram os doces tradicionais da época: aletria, rabanadas, sonhos, bolos variados e claro, o famoso bolo-rei. Este almoço 
torna-se muito especial, pois as colaboradoras não deixam que nada falte aos utentes que não puderam ir a casa passar este dia com os seus familiares.

Alexandre Pereira com a colaboração de Lúcia Pereira

Festa da Passagem de Ano: Surpresa! - 29 de Dezembro

Neste dia prepararam-nos muitas surpresas para comemorar a Passagem de Ano e onde as colaboradoras Paula P. e Magda e os utentes divertiram-se 
a dançar ao som das músicas que se iam ouvindo no ginásio. Depois tivemos uma escolinha da freguesia de Navais cujas crianças, com a ajuda das pro-
fessoras, que nos surpreenderam com os cânticos de Natal muito animados. A passagem de ano foi animada, esperamos e desejamos um bom ano de 
2018 a todos os leitores do jornal “Tinta Fresca”.

Francisca Morais

Não há palavras para esta equipa!!! 

Situação de jogo Manuel Carvalho Nuno Amorim

Jogos de Natal 2017: Encontro Nacional de Atividade Adaptada, Futebol 5x5 e 26ª corrida de São Silvestre, 
Atletismo, em Coimbra - 16 de Dezembro

Neste dia os clubes que representaram foram SCMVC, o clube de Gaia A e o Clube de Gaia B, a APPACDM de São Silvestre, a APPACDM da Tocha e a APP-
CDM de Montemor-o-velho. A nossa Instituição foi representada por Manuel C., Pedro M., Jorge F., Nuno A., Miguel A., José M., Bruno M., e o Duarte P. 
A nossa equipa arrancou com uma vitória por 5 -0 com o clube de Gaia B. No 2º jogo empatamos por 1-1 com a APPCDM de São Silvestre. Por isso fomos 
apurados para a final do torneio de futebol 5x5, na qual perdemos por 2 - 0. No que refere à corrida de São Silvestre o Clube de Gaia dominou ganhando 
o 1º lugar. No que refere à corrida adaptada por equipas em 1000 m a nossa equipa ficou em 3º lugar, com Nuno A., Pedro M., Jorge F. e o Técnico Pedro 
Silva. No final, houve a entrega de prémios e foi servido um belo jantar de Natal. 

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

José Lamas, bem acompanhado Que equipa fabulosa Mãe Natal com José Manuel
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O Homem é que manda

Pois, pois...

Vai precisar... Karma

Mais do mesmo

Hidratou demais

Para quê?

Sem pêlos à vista

Barato

Ingredientes: 
- 150 g leite
- 1 pitada sal
- 50 g açúcar
- 50 g margarina
- 3 gemas de ovo
- 0.5 fermento de padeiro seco, 
cerca de 5g
- 400g de farinha
- 1 gema de ovo p/ pincelar

Preparação:
Coloque o leite, o sal o açúcar e a margarina numa panela e mexa até es-
tar morninho e a manteiga derretida. Adicione as gemas e o fermento e 
bata com a batedeira até a massa ficar homogénea. De seguida adicione a 
farinha e amasse. Deixe descansar 10 minutos, faça bolinhas de +ou- 60g 
e coloque num tabuleiro untado com margarina e farinha, deixe dobrar o 
volume. Pincele com a gema e coloque no forno pré aquecido a 180º cerca 
de 15 minutos.

Preparação na Bimby:
Coloque no copo o leite, o sal, o açúcar, a margarina e programe 1 
min/37°C/vel 2. Adicione as gemas, o fermento e programe 10 seg/vel 2. 
Adicione a farinha e programe 1 min/vel Espiga. Faça bolas pequenas e 
coloque-as num tabuleiro de forno polvilhado com farinha. Pincele a su-
perfície com gema de ovo e leve a forno pré-aquecido a 50°C durante 20 
minutos, para que dobre de volume. Quando dobrar de volume, aumente 
a temperatura para 180°C cerca de 25 minutos.
Dica: Sempre que fizerem um pão passem as mãos na farinha, assim não a 
massa não pega nas mãos!

http://poupadinhosecomvales.com

O ano terminou, mas a nossa querida Francisca M. quer continuar a deliciar os nossos leitores... que teremos hoje ;)

Pães de Brioches Caseiros

Ingredientes:
- 400 g de massa folhada fresca
- 1 gema
- 1 cebola
- 1 dl de azeite
- 1 c. (sopa) de polpa de tomate
- 2 postas de bacalhau cozidas
- 2 dl de natas 
- Sal e pimenta
- ½ molho de espinafres cozidos
- 2 dentes de alho
- 1 c. (sopa) de farinha
- 1 dl de leite
- 1 c. (sopa) de vinagre

Preparação:
Tenda a massa folhada sobre uma superfície enfarinhada. Corte quatro 
triângulos e coloque-os num tabuleiro refratário, untado com margarina. 
Pincele com a gema batida e leve ao forno, a 190ºC, por 25 minutos. En-
tretanto, refogue a cebola picada em metade do azeite. Junte a polpa de 
tomate, o bacalhau lascado, limpo de pele/espinhas, e as natas; mexa e 
tempere com sal e pimenta. Deixe ferver, até obter um preparado cremo-
so. À parte, refogue os espinafres picados com os alhos esmagados, no 
restante azeite. Envolva a farinha e o leite e cozinhe, mexendo sempre, por 
quatro minutos. Tempere com sal, pimenta e vinagre. Abra os folhados ao 
meio e recheie-os com o preparado de bacalhau e espinafres. Polvilhe com 
pimenta e sirva.

Folhado  de Bacalhau com Espinafres

Ingredientes: 
- 4 fatias grossas de peito de peru
- 125 g de queijo ricota
- ½ farinheira
- Sal, pimenta preta e azeite q.b.
- Grelos de nabo cozidos
- Sumo de limão

Preparação:
Dê um golpe transversal em cada fatia de carne, formando bolsas. Re-
cheie-as com o queijo ricota misturado com a polpa da farinheira. Feche 
as aberturas com palitos de madeira e tempere com sal e pimenta. Aloure 
os pedaços de carne numa frigideira antiaderente com um pouco de azei-
te e acabe de cozinhar no forno. Corte as bolsas em metades e sirva com 
grelos cozidos temperados com azeite e sumo de limão.

Peru recheado com queijo e farinheira

Ingredientes:
- 250 g de bolacha Maria
- 180 g de manteiga à temperatura ambiente
- 2 c. (sopa) de açúcar em pó
- 100 g de chocolate em tablete
- 500 g de gelado de chocolate
- 200 g de natas
- 2 c. (sopa) de açúcar
- Molho de chocolate de compra q.b. 

Modo de preparação:
Triture delicadamente a bolacha. Junte-lhe a manteiga e o açúcar e amasse 
muito bem. Unte uma tarteira, de fundo amovível, com manteiga e forre-a 
com o preparado de bolacha, fazendo uma pressão com os dedos. Derreta 
o chocolate em banho-maria, deixe arrefecer um pouco e espalhe-o no 
fundo e dos lados da tarteira. Reserve a tarte no congelador, 30 minutos. 
Coloque o gelado na tarteira e reserve-a no congelador. Bata as natas com 
o açúcar e coloque num saco de pasteleiro com boquilha frisada. Desen-
forme, decore com as natas, as lascas e o molho de chocolate. Sirva de 
imediato ou reserve no congelador até ao momento de servir.

Tarte gelada



Pág. 16 Atividades em Agenda
01 Dia de Ano Novo e Dia Mundial da Paz
04 15h00: Teatro “Primavera” (Fértil Associação Cultural),no 
               Auditório Municipal de Vila do Conde
05 Festa dos Reis Magos
 Encerramento da Aldeia de Natal “Touguilândia”
09 Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (1ª. Jornada), 
               em Vila do  Conde
11 Dia Internacional do Obrigado
13 e 14 Campeonato Regional de Boccia, BC3 – Norte (1ª volta), 
               em Paredes
15 Início do II Concurso Interno: “A Dança das Máscaras”
17 15º Encontro “Cidade de Ovar”, Atividades Aquáticas, em Ovar
18 Eucaristia no Centro (11h00)
20 Torneio “30º Aniversário Clube de Gaia” e Campeonato Nacional 
               de Equipas em Ténis de Mesa (1ª. Jornada), em Vila Nova de Gaia
21 Participação no encontro mensal do Movimento Fé e Luz de Vila 
               do Conde
23 Passeio às Piscinas Naturais de água quente de Lóbios, Espanha
26 Campeonato Regional do Norte 1ª Divisão – Andebol 4 All, 
               em Andebol, (1ª. Jornada), em Vila do Conde
27 e 28 Campeonato Regional Norte Boccia, BC1, BC2, BC4, BC5 (1ª volta),  
               na Maia
30 Campeonato Regional Norte Indoor, em ParaHóquei, em Penafiel
31 Dia de S. João Bosco, patrono dos Mágicos:
               “Dia do Mágico”: atividades de magia

ANIVERSÁRIOS
Dia 03 – Álvaro Maio  Dia 17 – Elisa Miranda
Dia 04 – Cristina Sousa  Dia 19 – José Manuel Rodrigues 
Dia 06 – Mª Cristina Silva                 Dia 21 – Carla Oliveira
Dia 10 – António Bontempo         Dia 21 – Ana Patrícia Casanova 
Dia 10 – José Maria Ferreira              Dia 23 – Celeste Silva (SAD)
Dia 10 – Fátima Santos  Dia 24 – Alice Vale
Dia 11 – Fátima Bote   Dia 24 – Hugo Barros
Dia 12 – Sílvia Silva   Dia 26 – Tânia Magalhães
Dia 13 – Cândida Pinto  Dia 28 – Ana Cristina Costa 
Dia 16 – Helena Neves (SAD)  

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - JANEIRO

05 a 09 Elaboração de Máscaras para CupCakes de Carnaval
06 Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (2ª. Jornada),   
               em Santo Tirso
08 Eucaristia no Centro (11h00)
09 Campeonato Regional Norte 1ª Divisão – Andebol 4 All, em Fafe
13 Campeonato Nacional do Norte Indoor”, em Para-Hóquei, 
               em Lamas – Santa Maria da Feira
13 DIA DE CARNAVAL
               Final do concurso “A Dança das Máscaras”
              Organização de cortejo de mascarados e brincadeiras 
                Baile de Carnaval animado pela Rádio Touguilândia e lanche alusivo
13 (14) Dia Mundial da Rádio
               Emissão Especial da Rádio Touguilândia Surpresas
14 Dia de São Valentim: atividades
              Decorações e mensagens alusivas ao tema
              Lanche Temático e Surpresas
17 XVII Torneio de Viseu “Memorial Alberto Correia”,
              Ténis de Mesa, em Viseu
18 Participação no encontro mensal do Movimento Fé e Luz de Vila 
              do Conde
24 Campeonato Nacional por Equipas, em Ténis de Mesa 
               (2ª. Jornada), em Vila do Conde
28 Atividades Aquáticas – 12º Encontro “Cidade de Felgueiras”, 
              Natação, em Felgueiras

Outras Atividades Previstas:
Ensaios para a Via Sacra ao Vivo a realizar no dia 17 de março, às 21h00, no Teatro 
Municipal de Vila do Conde e no dia 21 de março, às 21h00, no Auditório Vita de 
Braga.

ANIVERSÁRIOS
Dia 01 – Luísa Silva   Dia 20 – Patrícia Ferreira
Dia 02 – Carla Cruz   Dia 23 – Sofia Eugénia
Dia 04 – Paulo Moreira   Dia 23 – Albertino Novo
Dia 04 – Germana Ferreira (SAD)                Dia 24 – Emanuela Ferreira
Dia 05 – Tânia Rajão   Dia 24 – Marlene Pires
Dia 06 – Elisa Azevedo   Dia 25 – Ana Santos
Dia 06 – José Brandão   Dia 26 – Fátima Lopes
Dia 12 – Carina Novo   Dia 26 – Elísio Ferreira
Dia 13 – Conceição Vilar   Dia 27 – Raúl Nogueira
Dia 13 – Adelaide Monteiro  Dia 27 – Paula Vila Cova
Dia 14 – António Gaspar                  Dia 28 – João Manuel

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - FEVEREIRO

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - MARÇO

01 Dia da Proteção Civil: atividades
01 11h00: Eucaristia no Centro
04 Procissão do Senhor dos Passos, organizada pela Misericórdia de           
               Vila do Conde, pelas ruas da cidade
06 Campeonato Regional Adaptado Norte, em Ténis de Mesa, 
               (3ª. Jornada), na Póvoa de Varzim
08 Dia Internacional da Mulher: atividades
10 Campeonato Nacional de Equipas, em Ténis de Mesa, no Porto
13 11º Cross “Terras de Basto”, Atletismo, e 2º Torneio OK5 “Terras de   
               Basto”, ParaHóquei, em Cabeceiras de Basto
17 21ª. Taça Nacional ANDDI, em Ciclismo, em Anadia
17 Encenação da Via Sacra ao Vivo, “Despertar Esperança” no Teatro 
               Municipal de Vila do Conde (21h00)
19 Dia de S. José e Dia do Pai: Atividades e lanche com os Pais
               Elaboração de prendas para os Utentes que são Pais
20 Campeonato Regional do Norte 3x3, em Basquetebol,
               (1ª. Jornada), em Ovar
21 Dia Mundial da Árvore: Plantação de uma árvore
21 Encenação da Via Sacra ao Vivo, “Despertar Esperança”
               no Auditório Vita de Braga (21h00)
23 Campeonato Regional Norte – 1ª. Divisão, Andebol 4 All 
               (3ª. Jornada), em Santo Tirso
23 Festa de Nossa Senhora das Dores, organizada pela Misericórdia 
               de Vila do Conde (19h00)

CONTINUAÇÃO DE MARÇO
25 Muda a Hora! Adiantar os relógios 1 hora!!
27 FESTA DA PÁSCOA NO CENTRO
12h30:   Almoço de festa
14h30:    Eucaristia Solene com encenações (Dia Mundial do Teatro)
30 Campeonato Nacional de Equipas (4ª. Jornada), em Ténis de Mesa, 
                em Vila Nova de Gaia
30 Procissão do Enterro do Senhor, organizada pela Instituição, pelas ruas 
                da cidade

Atividades Previstas:
 Ensaios intensivos para a encenação da Via Sacra ao Vivo,
no Teatro Municipal de Vila do Conde e no Auditório Vita de Braga

ANIVERSÁRIOS
Dia 02 – Armindo José   Dia 17 – Branca Silva
Dia 05 – Francisco Cerqueira  Dia 19 – Elisabete Fonseca
Dia 06 – Marina Pinheiro   Dia 25 – Maguy Baptista
Dia 07 – António Francisco   Dia 26 – Jorge Rodrigues (SAD)
Dia 08 – Irene Vieira   Dia 27 – Manuel Laranjo
Dia 08 – José António Vale   Dia 27 – José Mesquita
Dia 09 – Fátima Santos Silva  Dia 28 – Paula Vieira
Dia 14 – Andreia Luís                  Dia 30 – Jorge Pereira
Dia 15 – António Oliveira (SAD)  


