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 A Casa do Livro

Editorial

As andorinhas… procuram a “primavera”!

 Este ano, a primavera tarda em chegar, atrasada pela chuva teimosa 
que ganhou gosto em regar, e regar bem, os nossos campos… aquela chuva 
que nós tanto ansiávamos até há bem poucos meses, com risco de seca 
extrema! Ela, que tanta falta nos fazia… e que agora já nos aborrece “a po-
tes”!
 E a primavera não chega! Aquela época espantosa que faz sorrir 
tudo à nossa volta, enchendo a natureza de vida, de cor e de melodias en-
cantadoras. Mas, um pouco de chuva a mais… embacia esta beleza e turva 
o nosso estado de espírito!
 Apesar das “adversidades” por que passamos e das “dores” de cada 
dia, “a vida é bela”, é primavera à nossa volta, num mar de oportunidades, 
enriquecida pelos relacionamentos interpessoais que nos vão definindo 
como pessoas. E todos os dias é primavera… apenas encoberta pelo cin-
zento da nossa “chuva” que faz desaparecer o brilho da vida, como nuvens 
chateadas que descarregam trovões de má disposição, sem travões ou li-
mites!
 As andorinhas, pássaros delicados e especiais, vivem numa prima-
vera eterna, procurando o conforto dos raios de sol, nem que para isso 
tenham que fazer milhares de quilómetros. Elas fogem do frio, das tempes-
tades e da má disposição do tempo.
 Quem trabalha diretamente com pessoas, sobretudo com pessoas 
especiais, percebe como elas estão dispostas a “voar” quilómetros e quiló-
metros sem fim, à procura de quem lhes ofereça um raio de sol, seu habitat 
natural, de quem lhes seja arco-íris e bonança; isto é, descansam no colo 
de quem lhes oferece primavera, de quem é para eles primavera.
 Onde está a “primavera” ali estão estas “andorinhas”!
 Queres ser “primavera”?

O Diretor
Sérgio Pinto

Janeiro
Dia de Ano Novo e Dia Mundial da Paz - 01 de Janeiro

Os seres humanos criaram um calendário para o tempo, dividiram-no e adaptaram-no às suas atividades. Inicialmente pouco unânime, no entanto os 
cientistas deram a sua ajuda e atualmente é mundialmente aceite. Celebrar um ano é desejar que as coisas pessoais corram bem, é alterar aquilo que 
correu mal e perpetuar o que de bom aconteceu. Dia 1 de janeiro comemora-se o Dia da Paz, é feriado na religião católica, dia de Santa Maria, Mãe de 
Deus. A Paz começa em nós e espalha-la um pouco aqui e ali, respeitando a diferença é um passo grande para o progresso.

Alexandre Pereira com a colaboração de Camilo Azevedo

Teatro “Primavera” (Fértil Associação Cultural), no Auditório Municipal de Vila do Conde - 04 de Janeiro

Festa dos Reis Magos e Encerramento da Aldeia de 
Natal “Touguilândia” - 05 de Janeiro

No dia 4 recebemos a Cruz Vermelha de Macieira de Rates, cerca de 
70 crianças entre os 3 e 6 anos , que nos presentearam com 2 músicas 
alusivas ao dia de Reis. Os nossos utentes gostaram muito das músicas, 
relembrando-nos assim o dia de Reis e a magia do Natal. Com mui-
ta pena nossa no dia 5 foi o encerramento da nossa Aldeia de Natal, 
que ficará para sempre marcada na nossa memória pela alegria das 
crianças e adultos que viram ao vivo e a cores retratada a história da 
Elsa (Frozen). este ano tivemos mais de 1700 visitantes. divertimo-nos 
imenso. Um muito obrigado pela vossa presença!

                                    
José Lamas com a colaboração de Paula 

Pereira e Elisabete Fonseca

Primavera, peça de teatro feita pelo grupo Fértil, descrevendo a vida nas aldeias. De um tempo para cá a aldeia ficou desabitada, vazia, as pessoas que 
lá estão já são idosas e sempre as mesmas; gente nova parte para as cidades para procurar novas oportunidades. Como a atriz dizia “sente-se um vazio 
na aldeia” é esta a realidade, hoje em dia: as cidades cheias e as aldeias vazias! Foi uma ótima mensagem transmitida e divertimo-nos imenso…

Afonso Carvalho com a colaboração de Paula Cova

No dia 9 de janeiro, no ginásio do CARPD, decorreu a 1º jornada do cam-
peonato regional adaptado de ténis de mesa. Vários foram os atletas que 
representaram a SCMVC, sendo de destacar a prestação do atleta Joa-
quim P. que atingindo a final  ficou em 2º lugar; Sérgio A. em 3º lugar; 
Nuno A. na 8º posição e Patrícia G. e Ilídia A. na 5º e 6º posição, respetiva-
mente. De salientar igualmente José R., na categoria Síndrome de Down, 
que demonstrou uma grande evolução técnica. Muitos outros também 
participaram como Miguel C., Jorge F., Pedro M.,  Miguel A., Bruno M., 
Salete O., Jorge P., Joaquim P., André O., Francisco L. e Rui S. O momento 
do dia ocorreu quando o atleta Nuno A. apesar de ter perdido nos quartos 
de final recebeu uma grande salva de palmas dos seus colegas e amigos, 
pelo esforço e dedicação.

Ilidia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa, em 
Vila do Conde - 09 de Janeiro

No passado dia 13 de janeiro, realizou-se a 1ª volta do Campeonato de Boccia no escalão BC3 no Pavilhão Municipal Rota dos Móveis em Paredes. Os 
atletas que representaram a SCMVC foram Elísio Ferreira e Elisabete Pinho, com o acompanhamento do Prof. Pedro Silva e acompanhante Vera F.  O atleta 
Elísio F., arrecadou duas vitórias em três jogos realizados na fase de grupos, contudo foi eliminado da competição na fase de grupos. A atleta Elisabete P. 
arrecadou três derrotas nos três jogos da fase de grupos, tendo sido eliminada da competição . De uma forma geral é bom ver o gosto pelo desporto que 
os nossos atletas demonstram e ter um bom espírito de equipa e aproveitar o convívio com outros colegas de forma positiva.

Emília Coelho com a colaboração de Vera Ferreira

Campeonato Regional de Boccia, BC3 - Norte, em Paredes - 13 e 14 de Janeiro

Utentes da Sala da Madeira na Aldeia de Natal

Atletas da SCMVC 
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Início do II Concurso Interno: “A Dança das Máscaras” - 15 de janeiro

Este ano o tema para o concurso das mascaras foram sapateado e caretas, sugerido pela sala da tecelagem. Este concurso começou no dia 15 de janeiro 
até ao dia 12 de fevereiro, onde todas as salas teriam que escolher um sapato ou dois,  feminino ou masculino,  e tirar uma foto ao sapato antes de este 
ser transformado ao gosto de cada sala. No dia 12 de fevereiro no ginásio realizou-se um baile, onde os sapatos transformados foram expostos, e  cada 
sala caraterizou uma máscara através de uma maquilhagem num utente escolhido pela sala. No final foram atribuídos 3 prémios aos sapatos mais bonitos 
e às máscaras mais originais. 

Francisca Morais com a colaboração de Elisabete Fonseca

15º Encontro “Cidade de Ovar”, Atividades Aquáticas, em Ovar - 17 de janeiro

No dia 17 de janeiro deu-se o 15º encontro “Cidade Ovar” de 
atividades aquáticas. Das várias instituições que participaram, a 
SCMVC fez-se representar por Manuel C., que ficou em 2º lugar 
em estilo livre, Bruno M., Miguel A., Duarte B., Pedro M., Cân-
dida M., Salete O., Joaquim P., Rúben M., André O., que ficou 
em 1º lugar no estilo livre, Rui S., Joaquim P., Patrícia G. e So-
lange F. O momento do dia aconteceu no início da competição 
quando os atletas da SCMVC avistaram na bancada a bandeira 
da instituição, a Dª Teresa e seus familiares, ficando comprova-
do que há gestos e momentos de afeto que levam à superação 
desportiva.

Jorge Pereira com a colaboração de Pedro Silva

Torneio “30º Aniversário Clube de Gaia” e Campeonato Nacional de Equipas em Ténis de Mesa, 
V. N. de Gaia - 20 de janeiro

No dia 20 de janeiro realizou-se em Gaia, o Torneio “30º Aniversário Clube de Gaia” em conjunto com 
a 1º jornada do campeonato nacional de equipas em ténis de mesa. A SCMVC fez-se representar por 
uma equipa A constituída pelos atletas: Sérgio A. e Joaquim P., que defrontando a equipa do CAID 
perderam 1-3; e uma equipa B constituída pelos atletas: Hélder G. e Lourenço D., que apesar de um 
jogo bem disputado perderam 2-3 contra o Clube de Gaia. Também os atletas Manuel C.(1º lugar), 
Nuno A. (2º lugar), Joaquim P. (4º lugar), Patrícia Gomes e Salete O. (5º/6º lugares), Rui S. e Jorge F., na 
categoria de singulares fizeram representar a SCMVC.  Parabéns aos nossos atletas pela sua exibição.

Ilidia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

No dia 21 de Janeiro o nosso rancho do CARPD foi atuar numa freguesia de Vila do Conde, em Gião, onde apresentamos algumas danças e onde nos di-
vertimos bastante. Assim representamos o nosso centro a alto nível. Foi um domingo à tarde bem passado na Festa da Bifana onde saboreamos a iguaria, 
a Rainha da Festa.

Emídio Silva e João Paulo Silva

Atuação do Rancho Festa da Bifana em Gião - 21 de janeiro

Passeio às Piscinas Naturais de Água Quente em Lóbidos, Espanha - 23 de janeiro

No passado mês de janeiro, mais propriamente no dia 23, deslocamo-nos a Lóbidos Ourense - Espanha, às Piscinas de Águas Quente. Participaram os 
utentes: eu próprio (Orlindo Sousa), Manuel C., Albertino N., Pedro M., Ilidia A., Cândida M. e Vera S. Tivemos acesso gratuito ao parque de estaciona-
mento e ao espaço relvado. A água tinha uma temperatura de 35 graus e no final a Vera disse, em tom de graça: “o ambiente está tão bom que ficava 
aqui o dia todo!”. Foi espetacular!

Orlindo Sousa

Campeonato Regional Norte - Andebol  4 All, 
Vila do Conde - 26 de janeiro

Campeonato Regional Norte de Boccia, BC1, BC2, BC4, 
BC5, na Maia - 27 e 28 de janeiro

Nos passados dias 27 e 28 de janeiro realizou-se a 1º volta do Campe-
onato Regional de Boccia, na Escola da Estação da cidade da Maia. Os 
atletas do centro de Touguinha foram João S. (BC2) e Pedro J. (BC1) e 
os técnicos acompanhantes foram o Prof. Pedro Silva e o acompanhante 
João M. No total dos jogos da fase de grupos o atleta Pedro J. perdeu 4 
jogos e o atleta João S. perdeu 1 e ganhou 2 jogos, passando assim para 
os quartos de final, onde venceu por 5-4. Nas meias finais o atleta João 
S. perdeu 6-3 tendo assim de disputar o 3º/4º lugar da competição, onde 
ganhou ao atleta do MAPADI por 5-4 garantindo a medalha de bronze. 
Obrigado a todos.

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva 

Equipa da SCMVC vs Equipa do CAID

O Rancho do CARPD na Festa da  da Bifana em GiãoMomento para saborear as iguarias da festa

Grupo bastante animado em Lóbidos Foto de grupo com uma paisagem maravilhosaTempo para dar um mergulho na água quentinha

No passado dia 26 de janeiro houve a 1ª Jornada do Campeonato Regional 
do Norte da 1ª Divisão de Andebol no Pavilhão Municipal de Vila do Conde. A 
equipa da SCMVC, no primeiro jogo, foi derrotada por 5-9 pelo Clube CERCIFAF 
e no segundo jogo foi derrotada por 6-16 pelo Clube de Gaia. A classificação 
ficou assim, desta maneira, em 1º lugar Clube de Gaia, em 2º lugar Clube de 
CERCIFAF e em 3º lugar a SCMVC. A nossa equipa defrontou duas das melhores 
equipas do norte do país, no entanto a nossa equipa tem evoluído ao pouco 
em termos técnicos e táticos. No final dos jogos a nossa equipa estava exausta 
e com muita fome.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva Equipa que representou a SCMVC neste campeonato

Campeonato Regional Norte Indoor, em ParaHóquei, em Valpaços - 30 de janeiro

João P. Silva conquista o 3º lugar, garantindo um lugar no pódio

Decorreu no passado mês de janeiro o Campeonato de ParaHóquei no Pavilhão Munici-
pal de Valpaços. Num dos jogos, a SCMVC derrotou a Associação “Leque” por 1-0 e no 
outro jogo, contra o Clube de Gaia, acabou derrotado por 2-0. O Clube de Gaia ficou em 
1º lugar, seguido da SCMVC em 2º lugar e por último, em 3º lugar, a Associação “Leque”. 
Foi uma atividade muito divertida devido à brincadeira do atleta Nuno Amorim que fez 
passar a bola, intencionalmente, por baixo das pernas do seu adversário. E assim passou 
o dia 30 de janeiro.

Emídio Silva com a colaboração de Pedro Silva
Equipa da SCMVC

Salete... fabulosa A equipa toda preparada

Fabulosos!!!
Impressionante :)
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Visita do Grupo Sénior de Sobral: danças, cantares e convívio - 07 de fevereiro

No dia 7 de Fevereiro, a nossa Instituição recebeu os veteranos de Sobral para conhecerem o nosso Centro. A abertura da atividade foi feita por um grupo 
de utentes do nosso centro da Dança Inclusiva. Depois os veteranos atuaram com canções populares. O fecho da festa foi com a maravilhosa dupla do 
Grupo Arte-Viva: José Lamas e Andreia Alves. Foi finalizado com um maravilhoso lanche onde todos ficaram satisfeitos e com a vontade de que se possa 
repetir.                                                                                                                                                                                    José Lamas com a colaboração de Lúcia Pereira

XVII Torneio de Viseu “Memorial Alberto Correia”, Ténis de Mesa, em Viseu - 10 de fevereiro

No dia 10 de Fevereiro realizou-se o XVII Torneio de Ténis de Mesa de Viseu/”Memorial Alberto Correia” 
no Ginásio da APPACDM em Viseu. As Instituições participantes foram: Santa Casa da Misericórdia de Vila 
do Conde (SCMVC), Futebol Clube do Porto, CAID - Santo Tirso, Clube de Gaia, APPACDM - Viseu, APPACDM 
- Santarém e Sporting Clube de Portugal. Os atletas representantes da SCMVC foram: Jorge F., Manuel C.., 
Nuno A., Ilidia A., Joaquim P., Sérgio A., Rui S.e Patrícia G.. O momento do dia aconteceu aquando da derrota 
do atleta Nuno A. na grande finalíssima da competição adaptada/classe de desenvolvimento, o Nuno perdeu 
perante o atleta José T.da APPACDM - Viseu, num jogo muito disputado e equilibrado. O Nuno A. acabou o 
torneio física e emocionalmente desgastado e exausto, mas disse o seguinte: “Estive muito perto de ganhar, 
para a próxima vou ganhar!”. 

Ilidia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Fevereiro

Dia de Carnaval - 13 de fevereiro

No dia 13 de Fevereiro às 14 horas houve um baile de Carnaval. O ginásio já estava decorado e preparado 
para a festa, a mesa em que estavam os sapatos para o concurso também estava decorada ao pormenor. A 
festa começou com a entrada do representante de cada sala seguidos pelo júri e os apresentadores. Enquanto 
decorria o baile, o representante de cada sala era caracterizado com o tema escolhido para o sapato da pró-
pria sala. Essa caraterização era feita em contra-relógio, tinham 30 minutos para dar o seu melhor. Enquanto 
decorria a prova da caraterização assistimos a três danças preparadas para o dia de Carnaval. O baile foi um 
sucesso e as caracterizações estavam muito bonitas. Em 1º lugar ficou a sala dos Golfinhos, em 2º a sala da 
Madeira e em 3º lugar ficou a sala da Tecelagem. Mas todas as salas estão de parabéns! Para terminar esta 
bela tarde, no refeitório esperava-nos um delicioso lanche. Parabéns a todas as salas envolvidas!

Afonso Carvalho com a colaboração de Elisabete Fonseca

Visita das crianças e jovens da Casa de Acolhimento: Casa da Criança - 03 de fevereiro

No dia 3 de Fevereiro recebemos a visita das crianças e 
jovens das Casas de Acolhimento da Casa da Criança. Fo-
ram cerca de 40 a 45 crianças que vieram passar a manhã 
connosco. Chegaram logo cedinho pela manhã, felizes e 
contentes. Os primeiros a chegar foram os mais velhinhos 
e começaram logo com o jogo misto de futebol. Quando 
chegaram os mais pequenos fizemos um jogo de matra-
quilhos e algumas brincadeiras. Foi uma manhã agradá-
vel e que passou a voar. Esperamos que estes convívios 
se voltem a repetir.

Emídio Silva com a com a colaboração 
de Elisabete Fonseca

Dia de S. João Bosco, “Dia do Mágico” - 1 de fevereiro

Dia da Magia! A 31 de Janeiro celebra-se a homenagem de S. João Bosco. No nosso centro espalhamos a magia 
no dia 1 de Fevereiro com a presença fantástica do mágico André que nos apresentou vários truques espetacu-
lares. Dois mágicos nossos, Andreia e Manuel, também tiveram o seu momento de nos deixar radiantes com 
os seus talentos. Foi sem dúvida uma tarde recheada de sorrisos!

Vera Silva com a colaboração de Sónia Rocha

Campeonato Regional Adaptado em Ténis de Mesa, em Santo Tirso - 06 de fevereiro

No dia 06 de Fevereiro realizou-se a 2ª jornada do 
Campeonato Adaptado em Ténis de Mesa no Pavi-
lhão Municipal Desportivo de Santo Tirso. As Insti-
tuições participantes foram: Santa Casa da Miseri-
córdia de Vila do Conde (SCMVC), MAPADI - Póvoa 
de Varzim, Clube de Gaia, CAID - Santo Tirso, Lou-
savidas, Nuclisol J. Piaget. Os atletas da SCMVC que 
tiveram as melhores prestações foram: Joaquim Pe-
reira que atingiu a final da competição; Sérgio Areia 
que atingiu as meias-finais da competição; Nuno 
Amorim que atingiu os quartos-de-final; Ilidia Araújo 
atingiu as meias-finais da competição. É de salientar 
a evolução do atleta José Maria Rigor (Síndrome de 
Down) que venceu um jogo. O momento do dia rea-
lizou-se quando a atleta Ilidia perdeu contra a atleta 
Vitória Andrade do CAID-Santo Tirso, atual nº1 da 
modalidade Ténis de Mesa. No fim reconheceu a su-
perioridade da adversária e com humildade deu um 
beijo e disse: “Jogas muito, Parabéns!”.

Alexandre Pereira com a colaboração de Pedro Silva Visível felicidade dos atletas em relação aos resultados atingidos

Alguns mágicos do dia

Plateia a assistir ao jogo de futebol Amizades  entre os  utentes do CARPD e da 
Casa da Criança

Bailarinos José Lamas e Andreia Alves do Grupo Arte-Viva Maravilhosa atuação do Grupo Sénior de Sobral 

O Júri com os representantes da
sala dos Golfinhos

Concorrentes da sala da Pintura Fernando, o escolhido, para 
representar a Escola

A Mané deu a vitória à
sala dos Golfinhos

Um dos sapatos do concurso

Ana Santos a receber o convite João 2O Mágico” e Paulo “O Grande”

Ilídia Araújo e Patrícia, vencedoras
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Ensaios para a Via Sacra ao Vivo - 15 de fevereiro

No dia 15 de fevereiro iniciamos os ensaios da Via Sacra. Os ensaios de início são para as pessoas 
que têm mais falas, juntam-se em grupos e fazem os diálogos. Noutro grupo ensaiam as músi-
cas, ou seja, os participantes que cantam. E assim, vão decorrendo os ensaios. Quando ficamos 
minimamente preparados juntamo-nos todos no ginásio para começarmos a saber os lugares 
de cada um e como havemos de representar em palco. Temos momentos muito engraçados 
quando nos enganamos e nos ensaios todos nos ajudamos porque adoramos o que fazemos.

-
Emília Coelho com a colaboração de Paula Pereira

Nesta atividade participaram os atletas da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte B., Pedro M., Cândida 
M., Salete O., Joaquim P., Ruben M., André O., Rui S., Joaquim P., Patrícia G. e Solange F.. Fica registado o 1º lugar de André O. na série escalão sénior 
masculino, no estilo livre, perfazendo os 25 metros em 18.50 segundos acabando por ficar em 2º lugar nas classificações gerais. Manuel C. tirou o 1º lugar 
na sua série fazendo 25 metros estilo livre no tempo de 28.66 segundos, ficando em 1º lugar na classificação do escalão master. A atleta Solange Ferreira 
conseguiu nos 25 metros o tempo 24.06 segundos no estilo livre e alcançou o 1º lugar na classificação geral sénior feminino. E também para Ruben M. 
no estilo livre no tempo de 31.01 segundos fez 25 metros que valeu o 1º lugar na classificação geral do escalão júnior. Por equipa, a S.C.M.V C, ficou em 
1º lugar na prova de estafetas com o tempo de 01.42.75, em que os atletas participantes foram André O., Manuel C., Rúben M. e Solange F.. Uma palavra 
final a todos os atletas da SCMVC: foram magníficos! Continuem a participar porque as vitórias são sempre boas depois de tanto esforço.

Jorge Pereira com a colaboração de Pedro Silva

Atividades Aquáticas - 12º Encontro “Cidade de Felgueiras”, Natação - 28 de Fevereiro
Dia de São Valentim - 14 de evereiro

O Dia de São Valentim foi celebrado com um almoço romântico organizado pelas funcionárias da sala dos Golfinhos do turno da manhã, Paula P. e Magda 
C. sendo este um dia especial, quisemos proporcionar aos casais (utentes) um momento carinhoso e diferente, com uma decoração feita com muito 
amor da nossa parte, música romântica, deixando-os radiantes e fascinados com tamanha surpresa. Também é de salientar que tivemos a preciosa ajuda 
da Emanuela e do Afonso, que com muito profissionalismo encaminharam os casais para os seus respetivos lugares, tornando-os ainda mais especiais 
desfilando com o seu par por uma passadeira vermelha. Como surpresa final foi oferecido às meninas, pelo seu par, uma rosa vermelha feita em crepão 
elaborada pela Sala dos Golfinhos e as meninas ofereceram ao seu par uma bolacha em forma de coração. Foi um momento inesquecível para todos os 
participantes.

Francisca Morais com a colaboração de Paula Pedreira e Magda Cunha

Campeonato Nacional por Equipas, em Ténis de Mesa, em Vila do Conde - 24 de fevereiro

Desde 2012 que é comemorado oficialmente o 13 de fevereiro como o Dia Mundial da Rádio, a data escolhida pela UNESCO para a comemoração coin-
cide com o dia em que em 1946 a rádio ONU foi estabelecida numa resolução das Nações Unidas. A rádio em Portugal foi muito importante porque na 
altura em que este era o único meio a nível de comunicações que se ouvia, quem for dessa altura lembra-se bem dos relatos de hóquei em patins, das 
provas de ciclismo onde, sem dúvida, a volta a Portugal dominava por completo. Muito se podia escrever sobre outros programas que faziam a delícia 
dos ouvintes. O CARPD de Touguinha também se associou a esta comemoração onde se recordou músicas de outros tempos; como sempre, tivemos 
a participação dos utentes que foram dando as suas opiniões e onde os apresentadores iam falando sobre matérias e outros temas. E assim se fez um 
programa especial sobre o Dia Mundial da Rádio!

 Jorge Pereira e João Paulo Silva

Dia Mundial da Rádio -  13 e 14 de fevereiro

No passado dia 13 de Fevereiro houve no Pavilhão Municipal de Lousada, a atividade 
de ParaHóquei 2018 Campeonato Indoor OK5. Os clubes que participaram foram:  
Elite - Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), Clube de Gaia e Arcial. 
Desenvolvimento - Academia Santos Mártires (Bragança), APPACDM de Valpaços e 
Clube de Gaia B. A nossa equipa teve os seguintes resultados: no primeiro jogo ga-
nhamos por 3-2 à ARCIAL e no segundo jogo perdemos por 2-0 com o Clube de Gaia. 
Na finalíssima a nossa equipa defrontou a equipa Clube de Gaia, onde fomos derro-
tados 0-7. A classificação final ficou assim: em 1º lugar Clube de Gaia, em 2º lugar 
SCMVC e em 3º lugar ARCIAL.

 Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Nacional do Norte Indoor, em ParaHóquei, em Lousada - 13 de fevereiro

Equipa feliz por conquistar o 2º lugar do pódio 

Todos os apaixonados no almoço romântico...

O bonito gesto de um namorado dar 
uma flor à namorada

O ginásio pronto para ser o palco do amor...

Realizou-se no dia 24 de Fevereiro de 2018 o Campeonato Nacional por Equipas 
em Ténis de Mesa em Vila do Conde, no CARPD de Touguinha. Os atletas da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC) foram os seguintes: Ma-
nuel C., Nuno A., Sérgio A.e Joaquim P.. A equipa B da SCMVC, constituída pelos 
atletas Manuel C. e Nuno A., defrontou a equipa do Futebol Clube do Porto B 
constituída pelos atletas Vasco R., Mário R. e José C.. Tratou-se de jogos muito 
equilibrados e bem disputados, tendo por fim a esquipa B da  SCMVC ter saído 
vencedora por 3-2.Podemos afirmar que a equipa B da SCMVC teve a melhor 
prestação de sempre num campeonato nacional de equipas sobretudo no jogo 
de pares.
Em simultâneo, a equipa A da SCMVC, constituída pelos atletas Sérgio A.Joaquim 
P., defrontou a equipa A do Futebol Clube do Porto A, constituída pelos atletas 
Pedro C.e António M.. Tratou-se de jogos maioritariamente desequilibrados, 
tanto a singulares como a pares, a equipa Futebol Clube do Porto A demons-
trou que ainda se encontra num nível e patamar competitivo muito superior 
e acabou por vencer por 0-3. Os atletas Manuel C. e Nuno A. destacaram-se 
e tiveram um rendimento desportivo superior em representação da SCMVC, 
aquando da consumação da vitória sobre o Futebol Clube do Porto B abraça-
ram-se e gritaram em uníssono: -”GANHAMOS!!!”

João Paulo Silva com a colaboração Pedro Silva Os grandes atletas da SCMVC

Cândida Manuela com um sorriso puro e contagiante Atleta Salete Oliveira em competição
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Março
1ª Jornada do Campeonato Nacional de Futsal, Vila do Conde - 02 de março

No passado dia 2 de março de 2018 houve a 1ª Jornada do Campeonato Nacional de 
Futsal, no Pavilhão Municipal de Vila do Conde. A classificação geral da 1ª jornada é: 
em 1º lugar a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, em 2º lugar CAID - Santo 
Tirso e em 3º lugar MAPADI - Póvoa de Varzim que ficou fora da competição por ter 
averbado duas derrotas. No final, a nossa equipa festejou com muita alegria e está 
na fase seguinte!

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

 Auditório Municipal de Vila do Conde, Espetáculo Sempr’em 
Cena: “Mariela Tuba & Clown” - 02 de março

No dia 2 de março fomos ao Auditório Municipal de Vila do Conde assistir à 
peça de teatro “Mariela Tuba & Clown”  do grupo Nuvem Voadora. A história 
era baseada nos instrumentos musicais de sopro, tendo duas personagens: o 
mestre Sousa, um músico bizarro com ideias extravagantes e era apaixonado 
por Mariela (um instrumento musical); e o seu ajudante Rodrigues com pouca 
aptidão para a música. Dois personagens que nos animaram e proporcionaram 
momentos hilariantes. Esta peça foi em homenagem aos instrumentos de so-
pro e aos instrumentos eruditos perdidos no tempo.

Francisca Morais coma colaboração de Lúcia Pereira

Procissão do Senhor dos Passos - 04 de março

Mais uma vez a Igreja Católica celebra a Páscoa. Nestas celebrações 
são realizadas várias cerimónias, como a Procissão do Senhor dos Pas-
sos. No passado dia 4 de março, devido ao mau tempo, a procissão 
não saiu, apenas saíram os andores da Igreja da Misericórdia para a 
Igreja Matriz onde foram realizadas as cerimónias religiosas que tive-
ram início por volta as 15 horas e terminaram por volta das 16h. No 
final, os andores voltaram para a Igreja da Misericórdia. Os colabora-
dores que representaram o CARPD foram João Laranjo e Pedro Silva.

Emídio Silva com a colaboração de João Laranjo

Campeonato Regional Adaptado Norte, em Ténis de Mesa, na Póvoa de Varzim - 06 de março

No dia 6 de março houve a 3ª Jornada do de Ténis de Mesa  do Campeonato Regional Adaptado 
Norte, no ginásio do MAPADI - Póvoa de Varzim. Os atletas da SCMVC que obtiveram as melhores 
prestações foram: o atleta Joaquim Pereira que atingiu a final da competição; o atleta Sérgio Areias 
que atingiu as meias finais da competição; o atleta Manuel Carvalho que atingiu os quartos-de-final 
da competição; a atleta Ilída Araújo que atingiu os quartos-de-final da competição. Após a realiza-
ção da 3ª jornada, o atleta José Maria Rigor encontra-se colocado no ranking da classificação do 
Síndrome de Down masculino na 6ª posição. A atleta Ilídia Araújo  venceu pela primeira vez a atleta 
Patrícia Gomes, demonstrando que já se encontra num patamar competitivo equivalente. Após a 
vitória a Ilídia Araújo, disse: “Estou a jogar cada vez melhor, até já sou capaz de ganhar à Patrícia.”

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Regional de Boccia, BC1, BC2, BC4, BC5, em Idães, Felgueiras - 10 e 11 de março

Realizou-se nos passados dias 10 e 11 de março o Campeonato Regional de Boccia BC1, BC2, BC4, BC5 (2ª volta), em Idães, Felgueiras.  Na fase de grupos 
o atleta Pedro José registou quatro derrotas. Triste e desmotivado, Pedro José pediu desculpas ao técnico e ao acompanhante pelo seu baixo rendimen-
to desportivo. João Paulo S. teve duas vitórias e uma derrota na competição atingindo o 2º lugar na fase de grupos. Passando para os quartos de final, 
defrontou a atleta do MAPADI  Anabela Craveiro onde acabou por perder por 1-7. Os atletas Pedro José e João Paulo S. agradecem a todos.

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva

Equipa de Ténis de Mesa da SCMVC  

Pedro José e João Paulo Silva Os atletas com os treinadores

Dia Internacional da Mulher - 08 de março

Campeonato Nacional de Equipas, em Ténis de Mesa, 
no Porto - 10 de março

No passado dia 10 de março houve a 3ª Jornada do Campeonato Nacional de 
Equipas de Ténis de Mesa no Dragão Caixa - Porto. A Equipa da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Vila do Conde (SCMVC) foi representada na equipa A por Joaquim 
P. e Sérgio A., que foi derrotada por 0-3 pela equipa do Futebol Clube do Porto A, 
que é superior em todos os níveis, e na equipa B por Nuno A. e Manuel C., que 
com muito empenho e dedicação, conseguiu vencer a equipa B do Futebol Clube 
do Porto por 3-2. O Nuno A. e o Manuel C. gritaram abraçados: “GANHAMOS!” 
aquando a consumação da sua vitória contra a equipa B do Futebol Clube do 
Porto.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

No dia 8 de março de 2018 o CARPD celebrou o Dia Internacional da Mulher. Este dia foi pensado e planeado pela sala da pintura. Os preparativos come-
çaram logo após o Carnaval. Neste dia, logo pela manhã, um grupo de meninas, com a ajuda do colaborador João Laranjo, entregaram  uma lembrança, 
um coração de madeira pintado em rosa. À tarde, continuou-se essa atividade com a ajuda do colaborador Manuel Pereira. Esta prenda foi entregue a 
todas as colaboradoras de todos os setores do centro e também foi entregue a todas as utentes do SAD. Assim, com este pequeno gesto, simbolizamos 
esta data importante e de grande valor e luta para as mulheres.

Afonso Carvalho com a colaboração de Elisabete Fonseca

Equipas: SCMVC e  Futebol Clube do Porto

11º Cross “Terras de Basto”, Atletismo, e 2º Torneio OK5 “Terras de Basto”, ParaHóquei, 
em Cabeceiras de Basto - 13 de março

Mais uma vez decorreu no Parque Florestar de Cabeceiras de Basto, durante o dia 13 de março, as provas de Atletismo e ParaHóquei. Várias Instituições 
foram convidadas a participar nesta prova, uma delas foi a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. O Momento mais divertido foi quando um dos 
atletas fez o comentário: “Estou muito pesado e havia muitas subidas”. Este comentário foi feito pelo atleta Jorge Ferreira depois de correr 100 metros.

Emídio Silva com a colaboração de Pedro Silva

Equipa preparada para começar Todos divertidos no fim da corridaManuel C. a dar o seu melhor

Encenação da Via Sacra ao vivo, “Despertar Esperança” 
no Teatro Municipal de Vila do Conde - 17 de março

No dia 17 de março, levamos, mais uma vez, a nossa emotiva 
Via Sacra ao Vivo, ao Teatro Municipal de Vila do Conde. Foi tão 
bom sentir o calor e o carinho do público. O tema deste ano 
foi “Despertar Esperança”. Vamos despertá-la para quem está 
ao nosso lado e não nos vamos preocupar tanto com as coi-
sas materiais, mas por viver como verdadeiros filhos de Deus. 
Obrigado do fundo do coração a todos os presentes e uma feliz 
Páscoa a todos.

José Lamas com a colaboração de Paula Pereira

Dia de S. José e Dia do Pai - 19 de março

Neste Dia do Pai, que é comemorado a 19 de março, é sem dúvida um dia muito espe-
cial. Porquê? Porque o Pai representa muito para os filhos, já que é ele a pessoas que os 
orienta, ensina e educa para serem alguém na vida. Mais! O Pai representa muito mais. 
É por isso que este dia é dedicado ao Pai. Como sempre, o CARPD de Touguinha, tam-
bém se quis juntar a este dia, principalmente para os utentes que ainda têm pai pode-
rem festejar com ele este dia. Infelizmente, nem todos têm os pais com eles mas esses 
estão sempre presentes nos nossos corações. A Rádio Touguilândia, teve uma progra-
mação especial onde as músicas eram sobre o Dia do Pai. E assim se passou este dia, 
com muita alegria e animação porque como se diz: “pai há só um, este e mais nenhum”.

Jorge Pereira 

Encenação da Via Sacra ao vivo, “Despertar Esperança” no Auditório Vita de Braga - 21 de março

No dia 21 de março realizou-se, no Auditório Vita de Braga, a encenação da Via Sacra ao vivo: “Despertar a Esperança”. Saímos do Centro de Touguinha, 
eram duas e meia da tarde, chegamos a Braga por volta das três e um quarto da tarde, lanchamos e depois ensaiamos no palco do Teatro Vita, acabou 
o ensaio, fomos vestir as roupas da peça, e depois fomos jantar. O jantar foi uma sopa magnífica, um arroz com carne, pão, laranjada, rissóis, bolinhos, 
azeitonas, laranjas e bolo. A seguir, às nove e meia, decorreu a Via Sacra e no fim seguiu-se a viagem de regresso ao Centro de Touguinha. Quando che-
gamos já era uma da madrugada do dia 22 de março. Todos adoraram.

Orlindo Sousa
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Festa da Páscoa no Centro: Almoço de festa e Eucaristia Solene com encenações - 27 de março

No dia 27 de março fizemos a nossa festa da Páscoa. Este dia é sempre passado com muita alegria. Temos o almoço onde recebemos convidados impor-
tantes e alguns dos nossos parceiros: o Presidente da Junta de Freguesia de Touguinha, o representante dos Bombeiros de Vila do Conde, entre outros. 
O dia foi preenchido com o almoço e com a Eucaristia celebrada pelo Padre José Gonçalves. No final, um delicioso lanche cheio de coisas saborosas e os 
doces tradicionais da Páscoa e com a companhia dos nossos amigos e familiares.

 Francisca Morais com a colaboração de Lúcia Pereira

Procissão do Enterro do Senhor, pelas ruas da cidade - 30 de março

Neste dia, estava programada a cerimónia do Enterro do Senhor que iria decorrer pelas ruas da cidade de Vila do Conde, como têm sido habitual, na 
Sexta-Feira Santa. Devido as condições atmosféricas as cerimónias foram realizadas no interior da Igreja Matriz pelas 21:30 e com a presença de sua Exce-
lência Reverendíssimo D. Francisco Senra, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga . Esta cerimónia, como sempre, é organizada pela Santa Casa da Mise-
ricórdia de Vila do Conde em parceria com a Paróquia de São João Baptista, integrada nas celebrações da Semana Santa, onde atrai centenas de pessoas.

Jorge Pereira

O refeitório embelezado para receber
os convidados para o almoço especial

A entrada decorada com motivos da época O ginásio preparado para a Eucaristia 

Encenação da Via Sacra ao vivo, “Despertar Esperança” no Auditório Vita de Braga - 21 de Março (cont.) 

Descrição dos ensaios intensivos para a encenação da Via Sacra ao Vivo, 
no Teatro Municipal de Vila do Conde e no Auditório Vita de Braga - março

Durante quase todo o mês de março realizamos os ensaios da Via Sacra no nosso Centro. Assim, começaram semanas de muito trabalho intensivo, mas 
também muita animação. Durante os ensaios reinou a boa disposição e também existiram momentos muito emotivos. Os ensaios gerais foram realizados 
nos respetivos lugares onde iriamos atuar, Cineteatro de Vila do Conde e no Auditório Vita de Braga, e para além de ser só um, foram os mais exaustivos 
pois tivemos que encenar sem erros, como se fosse no dia. Houve muito trabalho em equipa, uma vez que, quando fomos a Braga, foi necessário montar 
e desmontar todo o cenário no mesmo dia em que atuamos, isto para além das dificuldades com que nos deparamos, pois muitos colegas de cadeiras de 
rodas necessitaram que lhes pegassem para chegar ao palco porque não existiam rampas nem elevadores. Assim, tivemos que ajudar os colaboradores, 
o diretor e as terapeutas em tudo o pedissem. No final, correu tudo bem e recebemos muitos elogios. 

Vera Silva com a colaboração de Mª do Céu Silva

7º Aniversário do jornal “Tinta Fresca”

É verdade já lá vão sete anos… o tempo passa…sabemos que nem sempre nos lembramos do nosso aniversário, outras vezes simplesmente celebramos 
em segredo… mas a verdade, verdade, é que o tempo passa rapidamente…  Certo dia durante uma sessão, questionamo-nos porque é que o tempo passa 
tão rápido… Será por causa de algum fenómeno da terra??? Do universo?? Será que é pela alteração climatérica?? Porquê??? Curiosos, fomos pesquisar…

A resposta, a nosso ver, já a sabíamos, mas nunca tínhamos pensamos nela… A tecnologia avançou tão rapidamente que hoje em dia não temos de esperar 
por nada... Enviamos uma mensagem e imediatamente temos a resposta. Enviamos um e-mail, respondem-nos de seguida... quero ir a Espanha e 1 hora 
de avião depois, já lá estamos, como que por magia, tudo está rapidamente ao nosso alcance..… e antigamente??

Quanta angústia na espera pelas notícias, tantos amores ansiosos pelas cartas, tanta estrada percorrida, tanto sofrimento pela distância… tanto tempo que 
nós tínhamos... porque esperar é tempo, porque esperar é valor…  o tempo de espera permitía-nos reflectir, pensar na vida, saborear os momentos… Hoje 
corremos, “pra lá e pra cá, prá cá e pra lá” já dizia o Diogo Piçarra… E parar?… para saborear a família, os amigos, as pequenas coisas da vida, parar para 
pensar no rumo que a vida está a levar, sem chegar aos 100 e olhar para trás e não nos orgulharmos dela…

E nós, redatores, tentamos fazer destes momentos, momentos intemporais, que daqui a 100 anos, não se perca a nossa história, por cada vez que escreve-
mos um artigo, refletimos e deixamos um registo de quem somos, do que fazemos… às vezes não editamos a horas, mas esperar é tempo… por isso, temos 
de saborear o tempo e as nossas noticias…

Obrigado a todos, que contribuíram para que o nosso ”tempo”, fosse perfeito, cheio de experiencias, cheio de apoio, cheio de momentos de reflexão, cheio 
de vida… Para aqueles que nos sabem esperar, o nosso muito “OBRIGADO”…

A Redação 
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O dom da palavra...

heheheheh

Já não vai só... Empatia

Tô nada hein

Pessoal quê c´ouve ai?

Se está...

Ingredientes: 
- 1 morcela
- 150g de linguiça
- 4 cebolas pequenas
- 1 pimento
- 3 c. (sopa) de azeite
- Pão para servir
- Sal
- Pimenta

Modo de Preparação:
Lave e enxugue a morcela e a linguiça. Corte ambas às rodelas largas. Des-
casque as cebolas e divida-as em quartos. Lave, limpe o pimento e corte-o 
aos quadrados. Prepare as espetadas alternando todos os ingredientes. 
Misture, dentro de uma tigela, o azeite, pouco sal e pimenta. Pincele as 
espetadas com o molho e grelhe-as sobre brasas ou numa frigideira gre-
lhadora. Sirva de imediato com fatias de pão ou arroz branco.

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

Grelhado de morcela com cebola e pimento

Ingredientes:
- 1 couve portuguesa
- 4 dentes de alho
- 2 cebolas pequenas
- 1 dl de azeite
- 900 g de bacalhau demolhado
- 300 g de broa de milho
- 1 alheira de caça
- Sal e pimenta q.b.

Modo de Preparação:
Escalde a couve em água abundante, temperada com sal. Escorra, pique 
e reserve. Pique dois dentes de alho e uma cebola e refogue-os em me-
tade do azeite.Junte a couve e deixe cozinhar em lume brando. Pique os 
alhos e a cebola restantes e leve-os ao lume com o resto do azeite. Desfie 
o bacalhau, limpando-o de peles e espinhas, e junte ao refogado. Deixe 
estufar por uns minutos e retire do lume. Retire a côdea da broa e a pele 
da alheira e triture ambos. Coloque o preparado de couve no fundo de 
um tabuleiro e disponha o bacalhau por cima. Cubra tudo com a broa e a 
alheira e leve a meio forno, a 180ºC, por 15 mnutos. Sirva quente.

Bacalhau com broa, couve e alheira

Ingredientes: 
- 800g de lombo de coelho                  
- Sumo de limão                                    
- Noz-moscada
- Salsa frisada                                        
 - Azeite;  Sal, pimenta preta em grão             
-  Manteiga; Leite completo q.b.
- 2 dentes de alho 
- 1/2 c- 1c. (sopa) de farinha de trigo
- Chávena de azeitonas verdes

Modo de Preparação:
Corte a carne às fatias e tempere com sal, pimenta acabada de moer e 
alhos cortados às fatias finas. Aguarde 30 minutos e frite-a numa figideira 
larga com azeie e manteiga em partes iguais. Retire a carne quando ficar 
cozinhada dos dois lados e mantenha-a quente dentro de um pírex numa 
só camada. Aqueça a gordura da frigideira e polvilhe com a farinha, me-
xendo sempre. Adicione, aos poucos, leite em quantidade suficiente para 
obter um molho uniforme e não muito espesso. Retifique os temperos e 
aromatize com sumo de limão e raspas de noz-moscada. Espalhe as azeito-
nas sobra a carne, polvilhe com salsa finamente picada e regue tudo com o 
molho. Leve ao forno para unificar os sabores e aquecer bem.

Lombo de coelho com leite e azeitonas verdes

Ingredientes:
- 1 embalagem de nata para bater (200 ml)
- 400 g de massa folhada
- 200 g de queijo Mascarpone
- Açúcar,  canela e 60 g de miolo de noz
- Compota de figo verde
- Groselhas

Modo de Preparação:
Estenda a massa folhada e recorte-a às flores utilizando um cortador de bo-
lachas. Leve-as ao forno pré-aquecido, dentro de um tabuleiro passado por 
água fria até folharem e alourarem. Bata o queijo Mascarpone e reserve. Bata 
a nata e misture muito bem com o queijo. Junte as nozes picadas e misture 
de novo. Prepare camadas alternadas com três rosetas de massa folhada e 
de musse de noz. A última camada deve ser de massa folhada. Decore com 
um pouco de compota de fico triturada com a varinha e algumas groselhas..

Massa folhada com mousse de Mascarpone

ATENÇÃO!!!

Eu estou, juro...

Prespetivas...

Promoção de última hora, 
para quem quer ir de férias com pouco tostões!!

PACK PARA DUAS PESSOAS COM PISCINA 
INCLUÍDA EM IBIZA



Pág. 16 Atividades em Agenda
01 Dia de Páscoa: receção do “compasso”
03 Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (4ª. Jornada), 
                em Vila Real
05 11h00: Eucaristia no Centro
10 Piquenique de Páscoa
12 Atividades Aquáticas 18º. Encontro “Cidade de Penafiel”
14 e 15 Campeonato Regional Individual de Boccia – BC3, Zona Norte, 
                em Melgaço
15 Encontro Mensal do Movimento “Fé e Luz”: 16h00
18 Campeonato Regional, Norte 3x3, de Basquetebol, em Bragança 
19 Gincana / Circuito Rastreio de Saúde: Enfermagem, Psicologia, Terapia  
                Ocupacional e da Fala, Nutrição e Assistente Social)
20 Campeonato Nacional (8ª jornada), de Futsal, em Santo Tirso
21 11º Torneio Aberto “Cerejeira em Flor, de Ténis de Mesa, em Lamego
                Campeonato Nacional de Equipas, de Ténis de Mesa, em Lamego
23 Dia Mundial do Livro: Visita de Estudo
(25) 24 Dia 25 de abril: atividades
26 11h00: Eucaristia no Centro
27 Dia Europeu da Segurança Rodoviária:
                Atividades com os Militares dos Programas Especiais da GNR
27 Final do Campeonato Regional Norte, 1ª Divisão,
                de Andebol 4 All, em Vila Nova de Gaia
28 2ª Festa da Flor no Centro: atividades
29 (30) Dia Mundial da Dança: atividades

ANIVERSÁRIOS:

Dia 02 – Domingos Cunha   Dia 17 – Conceição Vale
Dia 02 – Matias Silva (SAD)  Dia 20 – Fátima Hora
Dia 05 – Dorisa Correia   Dia 23 – Cândida Manuela
Dia 05 – Sandra Lopes   Dia 23 – Ana Lúcia
Dia 08 – Orlindo Sousa   Dia 23 – Sérgio Pinto
Dia 09 – Sónia Martins   Dia 25 – Vera Silva 
Dia 10 – Ricardo Ramos   Dia 27 – Deolinda Silva
Dia 14 – Olívia Vareiro

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - ABRIL

01 Dia Internacional da Criança: entrega de lembrança à Casa da Criança
02 Torneio da Costa Verde, em Ténis de Mesa; Campeonato de Portugal, 
                Equipas / Play-off, Ténis de Mesa, na Póvoa de Varzim
05 Dia Mundial do Ambiente: Apresentação do Projeto “Lixo com Vida”
06 II Encontro Interinstitucional GNR, Matosinhos (10h00 – 16h00)
07 10º. Campeonato de Portugal ANDDI: Campeonatos Nacionais po
                Escalões, Open Internacional ANDDI, em Vila Nova de Gaia
07 11h00: Eucaristia no Centro
08 19h00: Participação na Festa de Final de Ano do Instituto S. José,
                no Teatro Municipal
08 e 09 FASE FINAL do Campeonato Nacional Troféu Prof. João Pardal, 
                em Futsal, em Lisboa
08 a 10 Torneio de Entidades 2018, em Futsal, em Vila do Conde
10 Dia de Portugal
15 IIº Encontro Experimental do Tâmega, Canoagem, em Amarante
15 Mundial 2018 em Futebol: PORTUGAL - Espanha
16 Final do Campeonato de Portugal, Equipas - Torneio Nacional de 
                Desenvolvimento / Campeonatos de Portugal, Individuais, 
                em Ténis de Mesa, em Vila Nova de Foz Côa
17 Participação no encontro mensal do “Movimento Fé e Luz”, em V. C.
20 Mundial 2018 em Futebol: PORTUGAL - Marrocos
21 Início do Verão
22 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 Festa de S. João, em Vila do Conde
25 Mundial 2018 em Futebol: PORTUGAL - Irão
26 (27) Dia do Peregrino: Peregrinação a Balasar
27 Dia Olímpico: “Olimpíadas Touguilândia 2018”
28 11h00: Eucaristia no Centro
29 XV Torneio de Futsal, APPACDM da Trofa
29 Festa de S. Pedro, na Póvoa de Varzim
30 Torneio de Andebol 5, “GarciCup”, em Estarreja
30 Participação no VI Festival de Danças e Cantares da ALADI, em Lavra

ANIVERSÁRIOS:

Dia 05 – Manuela Oliveira   Dia 23 – Andreia Alves
Dia 07 – Vera Ferreira   Dia 23 – Elizabete Braga
Dia 13 – Duarte Pereira   Dia 24 – Ivan Bugerya
Dia 17 – José Francisco   Dia 26 – António Moura
Dia 20 – Angelina Silva   Dia 29 – La Salete Oliveira

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - JUNHO

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS -MAIO

1 Dia do Trabalhador
02 Exposição dos trabalhos do Concurso Interescolas
02 Campeonato Nacional de Futsal, 10ª jornada, em Penafiel
05 e 06 1º Jogos ANDDI –Portugal 2018, Multiatividades, na Mealhada
06 Dia da Mãe
08 5ª Jornada do Campeonato Regional em Ténis de Mesa,
               em Vila Nova de Gaia
09 Campeonato Regional Centro, Corta-Mato ANDDI
               8º Corta-Mato AICIA
               3º Torneio de ParaHóquei da AICIA, em Arouca
13 Acompanhamento das Celebrações do Dia 13 de maio, em Fátima
16 Final 4 - Campeonato Regional 3x3, de Basquetebol, 
               em Vila do Conde
17 11h00: Eucaristia no Centro
17 Ensaio do Outro Olhar no Cineteatro, em Vila do Conde (14h30)
18 Espetáculo no Teatro Municipal de Vila do Conde: 
               “UM OUTRO OLHAR” (21h00) 
20 Encontro mensal do “Movimento Fé e Luz”, 
              em Vila do Conde (16h00)
24 Campeonato Regional Norte ParaOk5, em Felgueiras
26 6ª Jornada do Campeonato Nacional de Equipas,
               em Ténis de Mesa, em Santo Tirso
26 e 27 Campeonato Nacional de Boccia, Individual, em Espinho
28 XXX Encontro “Cidade de Espinho”,  em Espinho

29 e 30 Auditoria Externa: renovação da certificação pelo referencial   
               Equass Assurance
30 Coorganização com a ANDDI-Portugal da XIII Milha Integrada do  
               Norte, “Milha das Misericórdias” (Atletismo Regional), em V. C.
31 Dia da Misericórdia/ Solenidade do Corpo de Deus

ANIVERSÁRIOS:

Dia 02 – Alice Campos   Dia 18 – Goreti Amorim
Dia 02 – Raquel Marisa   Dia 20 – Paula Silva
Dia 03 – Emanuel Ribeiro   Dia 25 – Raquel Ribeiro
Dia 03 – Victor Pimenta   Dia 27 – Ana Cláudia
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


