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Caros Leitores: 

Depois de um longo inverno, com os seus dias intermináveis de chuva e frio, 
eis-nos chegados à esperada primavera; a vida que antes parecia escondida, 
como que morta, renasce agora como por milagre! Novas vidas, com tantas 
formas e cores, vão florescendo e despontando magicamente, para agrado 
de todos! Profissionais e amadores da arte, captam imagens singulares de 
vidas novas, renascidas, belas e únicas, para mais tarde recordar!
A mãe natureza pode, também, constituir um guia especial para uma refle-
xão cuidada, nesta caminhada constante de crescimento pessoal que todos 
somos convidados a fazer. Na verdade, está ao alcance de todos, transfor-
mar o gelo que por vezes invade o nosso coração, os nossos longos invernos 
pessoais, que “gelam” tudo à nossa volta, em vida nova, em novos começos 
cheios de expectativas, espalhando o perfume do bem-fazer à nossa volta, 
semeando esperança nas vidas de tantos.
De facto, nos nossos relacionamentos interpessoais e no cuidado das pesso-
as que nos foram confiadas, não há lugar a invernos, isto é, a tempos mortos, 
ao bem omitido e adiado, como que congelado, para ser consumido mais 
tarde, talvez na altura ideal, que tarde ou nunca acontece… Pelo contrário, 
como parte integrante desta mãe natureza, deixemo-nos mover por este es-
pírito da primavera, rejuvenescido, florido e cheio de esperança.
Tantos esperam de nós que sejamos “fabricantes” de primavera, todos os 
dias, mesmo nos dias de chuva torrencial ou tempestade… e seus dias terão 
o perfume das nossas mãos, das mãos que sabem ser generosas.
Na verdade, não há mãos mais maravilhosas e poderosas que aquelas que 
oferecem esperança, que abraçam, que constroem, que se estendem para 
ajudar a levantar, que realizam sonhos… até que todos os corações encon-
trem o seu raio de sol, o seu caminho, a sua primavera!
Está, por isso, nas nossas mãos espalhar esta magia, sem truques, sem car-
tolas… apenas com o melhor de nós!

Sérgio Pinto
Diretor do Centro

Editorial
janeiroDia de Ano Novo e Dia Mundial da Paz - 01 de janeiro

No início de um novo ano, que festejámos com muita alegria e harmonia aqui no CARPD, queremos desejar a 
todos os nossos leitores um ano de 2015 repleto de felicidade! A estes festejos juntou-se a celebração do 48º Dia 
Mundial da Paz, com o tema: “Não mais escravos, mas irmãos”. Este foi o tema escolhido pelo Papa Francisco que 
quis transmitir a mensagem de como a escravidão ainda é uma realidade e representa um “golpe de morte” para 
a fraternidade universal. Tendo escrito na sua mensagem: “A escravatura é uma terrível ferida aberta no corpo da 
sociedade contemporânea, é uma chaga gravíssima na carne de Cristo! Para a combater eficazmente, tem de se 
reconhecer, acima de tudo, a inviolável dignidade de cada pessoa”. O Dia Mundial da Paz foi instituído por Paulo 
VI e é celebrado todos os anos no primeiro dia de janeiro. A Mensagem do Papa é enviada aos Ministros dos Ne-
gócios Estrangeiros de todo o Mundo e indica também a linha diplomática da Santa Sé para o ano que se inicia. E 
aqui no CARPD não podia ter começado melhor, com uma festa maravilhosa organizada pelos colaboradores onde 
não faltou boa disposição, boa comida e bom champomy para o pedido dos doze desejos. Adeus ano velho, feliz 
ano novo!!! 

 José Lamas, com a colaboração de Patrícia Silva
Paula e Mª José felizes com o novo ano

Festa dos Reis Magos e encerramento da Aldeia de Natal - 06 de janeiro

No dia 6 de janeiro todos os utentes realizaram uma visita à Aldeia de Natal “Touguilândia, com direito a visitar os três principais locais da aldeia: o canti-
nho da história, a cozinha do Pai Natal e a oficina de S. José. No cantinho da história uma colaboradora vestida de palhaço contou-nos uma história sobre 
o saco do Pai Natal. Depois prosseguimos a nossa viagem e parámos na cozinha do Pai Natal onde aprendemos a fazer gomas e onde todos ajudaram a 
verter o líquido nas formas para serem colocadas no frigorífico. Para terminar a visita fomos à oficina de S. José onde fizemos uma pequena lembrança 
que colocámos ao peito. Todos gostaram muito da visita e a diversão foi geral.

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

A hora do conto é sempre muito divertida!!! Todos a aprenderem a fazer gomas maravihosasCarla Cruz curiosa com o fotógrafo

Campeonato Regional Adaptado em Ténis de Mesa (1ª Jornada), em Touguinha- 14 de janeiro

Neste dia a ANDDI – Portugal levou a efeito, com o apoio do associado Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), a 1ª Jornada do Campe-
onato Regional Adaptado Norte nas instalações do CARPD. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, MADI, MAPADI, Clube de Gaia, CAID e 
Nuclisol J. Piaget. Os atletas que representaram a SCMVC foram: Jorge F., Manuel C., Nuno A., Miguel A., Bruno M., José Maria R., Ilídia A., Cândida M., 
Salete O., Jorge P., Sérgio A. e João P. M. Os atletas da SCMVC que obtiveram melhores prestações foram: Manuel C. e Ilídia A. De salientar, que foram 
as primeiras experiências na modalidade dos atletas José Maria R. e Sérgio A. Num determinado momento de um jogo o José Maria R. fez um ponto 
e disse: “Eu sou o maior…”, com um sorriso contagiante, de orelha a orelha. Existem vários aspetos positivos a retirar desta 1ª Jornada: a participação 
de treze atletas inscritos em representação da SCMVC, dois deles “estreantes”; foi determinante o apoio incessante por parte dos colegas e amigos do 
Centro durante toda a competição.

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

O ginásio estava repleto de bons atletas Todos jogaram e se divertiram, isto é desporto!!Nuno a observar o resultado
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Campeonato Nacional de Equipas em Ténis de Mesa  (1ª Jornada), em Vila Nova de Gaia - 17 de janeiro   

Neste dia, a ANDDI – Portugal levou a efeito, com o apoio do associado APPACDM de Gaia a organização do “Torneio de Ténis de Mesa – 27º Aniversário 
do CDC Vila Nova de Gaia / Memorial André & António”, tendo-se realizado simultaneamente a 1ª Jornada do Campeonato Nacional de Equipas entre a 
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC) e o Clube de Gaia. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, APPACDM, Clube de Gaia, 
Nuclisol Jean Piaget, Futebol Clube do Porto Sporting Clube de Portugal. Os atletas que representara a SCMVC foram; Jorge F., Manuel C., Nuno A., Miguel 
A., Joaquim P., Jorge P., João P. M. e Sérgio A. No  Campeonato Nacional de Equipas, as equipas A e B do Clube de Gaia superiorizaram-se às equipas da 
SCMVC, por 3-1, respetivamente. Quanto ao “Torneio Adaptado de Ténis de Mesa – 27º Aniversário, a hegemonia dos atletas da SCMVC foi quase total 
tendo a classificação final ficado definido do seguinte modo: 1º - Jorge F. (SCMVC); 2º - Bruno C. (Clube de Gaia); 3ºs – Manuel C. e João P. M. (SCMVC). 

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Duarte P. e Miguel A., grandes nadadores Manuel  C. segundos antes do mergulho

Campeonato Regional do Norte 4 ALL, em Andebol (1ª Jornada), em Vila do Conde - 16 de janeiro

No dia 16 de janeiro realizou-se a “1ª Jornada do Campeonato Regional Norte de Andebol 5x5” em Vila do Conde, mais concretamente no Pavilhão Mu-
nicipal, a ANDDI – Portugal foi a entidade organizadora e contou com a colaboração do MADI – Vila do Conde. Os clubes/instituições participantes foram: 
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), MADI, Clube de Gaia, Clube CERCIGUI e Clube CERCIFAF. Os atletas que representaram a SCMVC 
foram: Jorge F., Manuel C., Nuno A., Orlindo S., João Paulo M., Joaquim P. e Sérgio A. Nesta 1ª Jornada desportiva de Andebol, a SCMVC só realizou um jogo, 
defrontando e vencendo por uma margem clara e inequívoca o MADI, tendo o resultado final sido de 11-3. Num determinado momento do jogo, quando 
estava sentado no banco de suplentes, disse ao Professor Pedro Silva: ”Está um ritmo de jogo calmo, bom para eu entrar e marcar”. Na verdade, acabei por 
entrar e marcar. Gostaria de salientar que apesar da minha idade, mais avançada que os restantes atletas da equipa, continuo a sentir-me bem-disposto 
e animado. Esperemos que nas próximas jornadas desportivas com adversários de um patamar qualitativo superior, a nossa instituição continue a estar à 
altura dos desafios e obstáculos que vão sendo colocados em competição.

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

No dia 31 de janeiro realizaram-se os “Campeonatos Nacionais de Atletismos por Escalões – Pista Coberta 2015” em Braga, mais concretamente no Pa-
vilhão de Exposições de Braga. As instituições/clubes e escolas participantes foram: SCMVC, EB 2/3 Amares, Escola do Movimento, CERCIMARCO, AICIA 
- Arouca, Clube de Gaia, APPACDM – Santarém, Fundação AJ Gomes Cunha, ACM – Terceira, APACDA – Açores, Individual – Viseu, MAPADI, F.C. Porto, 
CDE “Os Vitorinos”, Clube CERCIFAF, APPACDM – Coimbra, APPACDM – Matosinhos, Casa Povo Mangualdes e Clube CERCIGUI. Os atletas que represen-
taram a SCMVC foram: Jorge F., Manuel C., Nuno A., Orlindo S., João Paulo M., Joaquim P., Jorge P. e Sérgio A. A nossa equipa participou em três provas 
distintas: lançamento do peso, salto em comprimento e atletismo (60 metros, 200 metros e 600 metros). Os resultados obtidos pela nossa equipa foram 
muito satisfatórios, pois temos que reconhecer que se tratou de uma competição de nível elevadíssimo. Os meus colegas Sérgio e Joaquim arrecadaram 
as medalhas de 3º classificado, nas provas de atletismo de 60m e de 600m, respetivamente.  

Luís Simas com a colaboração de Pedro Silva

Manual C. novamente em ação!!

A equipa preparada para o jogo Um jogo com muita garra!!

Torneio Nacional Adaptado em Pista Coberta, Atletismo, em Braga - 31 de janeiro

Uma equipa unida Preparados?.

...posicionar e correr...

Torneio Regional do Norte, de Inverno em  Natação: Barcelos - 21 de janeiro

No dia 21 de janeiro realizou-se o “Torneio Regional de Natação do Norte de Inverno 2015” em Barcelos, mais concretamente nas Piscinas Municipais de 
Barcelos. Este torneio foi organizado pela ANDDI – Portugal com o apoio da APACI e da Câmara Municipal de Barcelos, de acordo com o Regulamento Geral 
da ANDDI. Houve três níveis de competição: atividade adaptada, competição adaptada e competição regular por escalões. A nossa instituição foi represen-
tada pelos atletas: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte P., Cândida M. e Salete O. De salientar, as prestações dos meus colegas Miguel e Manuel que 
ficaram posicionados em 1º lugar nas respetivas séries em que foram inseridos. Fica também registado, o olhar dos olhares e o sorriso dos sorrisos por 
parte do nosso colega Duarte que contagiou a equipa com as suas manifestações constantes de alegria e satisfação. 

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva

Manuel C. e Jorge F. a jogar em equipa Jorge F. e Manuel C. premiados A equipa participante com os vencedores 

A origem da data está relacionada com a data de falecimento de S. João Bosco, a 31 de Janeiro de 1888, considerado o padroeiro dos mágicos. Nasceu 
em Castelnovo, em Itália. Don Bosco, foi um sacerdote católico italiano, fundador da Sociedade São Francisco de Sales (Salesianos) e proclamado Santo 
pelo Papa Pio XI em 1934. Fundou várias obras com o objetivo de socorrer e educar os jovens, tendo sido aclamado por São João Paulo II como o “Pai e 
Mestre da Juventude”. A igreja reconheceu as suas qualidades, um modelo de virtude, amizade, trabalho e oração. Paralelamente dedicava-se à Magia e 
aos seus truques, os quais utilizava para atrair pessoas para a Igreja e para pregar o evangelho. 
No dia 29 janeiro, aqui no CARPD festejou-se o Dia da Magia! Durante toda a manhã, eu e os meus colegas formamos vários grupos e fomos assistir a 
incríveis truques de ilusionismo, como fazer desaparecer uma moeda e fazer a água mudar de cor. Foi espetacular!    

Alexandre Pereira com a colaboração de Camilo Azevedo

Dia da Magia - 31 de janeiro

Sérgio, com um amigo Joaquim no pódio!!

Torneio Regional do Norte, de Inverno em  Natação: Barcelos - 21 de janeiro

A aguardar as provas das restantes equipas Todos com o merecido descanso!!.. Na receção dos prémios!!!
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Miguel A.em jogo

Dia Mundial da Rádio: Emissão Especial da Rádio Touguilância - 13 de fevereiro

O aquecimento é muito importante!!! Um por todos, todos por um... e começou o jogo...Todos no posto para iniciar o jogo

Hoje, a Radio Touguilância teve uma emissão mui-
to especial ao celebrar mais uma vez o Dia Mun-
dial da Rádio, com música variada, comentários 
divertidos e muitas mensagens de carinho para os 
ouvintes. A boa disposição reinou entre locutores 
e convidados, proporcionando um contacto mais 
intimo com todos os que estavam a ouvir. Foi mais 
uma emissão bem-sucedida e que agradou imen-
so a quem nela participou.

Jorge Pereira

ParaHóquei Captação de talentos para o 3º Campeonato da Europa EHF - Londres 2015 - 14 de fevereiro

A ANDDI – Portugal, levou a efeito o 1º Campo de Treino de ParaHóquei no dia 14 de Fevereiro de 2015, no campo de relva sintética do Viso (Porto), tendo 
em vista a formação da Seleção Nacional que participará no “3º Campeonato da Europa de ParaHóquei EHF – Londres, GBR 2015”, a realizar de 24 a 27 
de Agosto de 2015. De salientar, que os quatro atletas que estiveram em representação da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC) foram: 
Jorge F., Manuel C., Joaquim P. e João P. M..
Tratou-se do 1º campo de treino, por isso, os atletas ainda estão numa fase de adaptação e iniciação relativamente aos elementos técnicos e às regras e 
normas específicas da modalidade. Porém, os professores e treinadores da seleção nacional de ParaHóquei de uma forma paciente e dedicada criaram 
exercícios técnicos analíticos, tendo em vista a assimilação e consolidação dos elementos técnicos básicos da modalidade. Na parte fundamental da ses-
são de treino foi exercitado o passe, a desmarcação e o remate em situações reduzidas de jogo, com e sem oposição. Na parte final da sessão de treino, 
foi realizado o jogo formal já com a devida implementação das regras e normas da modalidade de ParaHóquei. 

Pedro Silva

João e Joaquim atentos às orientações Os 4 jogadores de elite ;) Todos os participantes

Um bôbo à maneira

Dois bôbos e um rei ;) Uma excelente equipa de atores!!!

Todos a prepararem-se para o grande momento!!

Ilídia A. e Salete  A equipa no final do campeonato

Gravações da peça sobre a origem das Misericórdias, Cineteatro de Vila do Conde - 10 a 12 de fevereiro

Entrevista realizada pelo José Lamas ao atleta Nuno Amorim:
José L.: - Como é que foi a prestação dos atletas da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC)?
Nuno A.: - A melhor prestação foi a feminina, tendo a Ilídia A. e a Salete O. alcançado um lugar no pódio. Foi a melhor prestação de sempre de ambas as 
atletas nesta modalidade.
José L.: - Como foi o convívio entre os atletas das várias instituições / clubes?
Nuno A.: - Foi mesmo muito bom! Viveu-se um clima fixe entre todos os atletas.
José L.: - De todas as instituições/clubes participantes qual é que obteve melhores resultados?
Nuno A.: - Foi o Futebol Clube do Porto.
José L.: - Em termos de resultados desportivos o que perspetivas para os atletas da SCMVC?
Nuno A.: - Com muito empenho e treinos, acho que vamos conseguir muitas taças.

Nuno Amorim e José Lamas, com a colaboração de Pedro Silva

XIV Campeonato de Viseu “Memorial Alberto Correia”, Ténis de Mesa, em Viseu 
Campeonato Nacional de Equipas, 2ª Jornada, Ténis de Mesa, em Viseu - 07 de fevereiro

fevereiro

É sempre uma diversão na rádio!!O lógotipo da “Rádio Touguilândia”

No dia 7 de fevereiro realizou-se o XIV Torneio de Ténis de Mesa de Viseu – “Memorial Alberto Correia” no Ginásio da APPACDM. Tratou-se de um torneio 
aberto a todas as Instituições/Clubes, mas oficializado e de carater regular. A nossa instituição foi representada pelos atletas: Ilídia A., Salete O., João 
Paulo M., Joaquim P., Jorge F., Manuel C., Miguel A. e Nuno A. Os resultados obtidos pelos atletas da minha equipa foram satisfatórios, principalmente 
ao nível da representação feminina com ambas as atletas a subirem ao palco, conquistando o 2º lugar (Ilídia A.) e o 3º lugar (Salete O.). No género 
masculino apesar de nenhum atleta ter conseguido atingir o pódio, todos honraram e dignificaram a nossa instituição. Foi um excelente dia de convívio e 
de comprovação em como a minha equipa pode atingir um nível desportivo de excelência principalmente no que me diz respeito e à  minha colega Salete  
uma vez que estavamos visivelmente felizes.

Ilídia, com a colaboração de Pedro Silva

Deram-nos a honra de fazer a gravação da Peça de 
teatro: “A origem das Misericórdias” no Cineteatro de 
Vila do Conde. A elegância e emoção da peça fez com 
que esta fosse um êxito no espetáculo “Um Outro 
Olhar” em 2010. As filmagens foram uma animação 
mesmo quando os atores estavam mais cansados. 
Encarnaram com muito empenho e responsabilidade 
o papel que lhes foi atribuído. Sem dúvida, uns 
verdadeiros atores! 3,2,1… Ação! Aguardamos 
ansiosamente pelo resultado final, que poderá ser 
visualizado dentro em breve no nosso Museu, em Vila 
do Conde.

Francisca Morais, com a colaboração de Maguy Baptista

Festa de Carnaval e Dia de São Valentim - 16 de fevereiro

O Carnaval este ano de 2015 celebrou-se no dia 17 de fevereiro. Aqui no CARPD o baile de carnaval realizou-se no dia anterior. Todos vestimos trajes bo-
nitos e dançámos animadamente ao som da Rádio Touguilândia, que esteve no seu melhor! O ginásio estava todo decorado e enfeitado com serpentinas 
e confetes. Foi um baile muito alegre e cheio de momentos divertidos entre utentes e colaboradores. Para recuperar as energias gastas brindaram-nos 
com um lanche temático que estava mesmo muito bom. No fim do dia fomos para os quartos ver televisão e assistir aos diversos festejos de carnaval que 
se realizaram no nosso país e nos outros países. Foi um dia bem passado que nos ofereceu uma noite tranquila.

Irene Vieira
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Campeonato Nacional Adaptado (2ª jornada) em Futsal, na Póvoa do Varzim- 23 de fevereiro

5º Encontro de Atividade Adaptada em Futsal, em Baião- 21 de fevereiro

No dia 21 de fevereiro realizou-se a “21ª Taça de Portugal de Futsal” no Pavilhão Multiusos de Baião. De referir que a ANDDI – Portugal organizou a com-
petição com o apoio do associado Santa Casa da Misericórdia de Baião, tendo a “Taça de Portugal” sido aberta a todas as instituições/clubes, incluindo 
as equipas que participaram no Campeonato Nacional Adaptado por Fases. Tratou-se de uma competição triangular, as instituições/clubes participantes 
foram: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), Clube de Gaia e o Futebol Clube do Porto. A nossa instituição foi muito bem representada 
pelos seguintes atletas: Joaquim P., Jorge P., João Paulo M., Sérgio A., Orlindo S., Pedro M., Manuel C. e Nuno A. No primeiro jogo a nossa equipa defron-
tou o Futebol Clube do Porto, tendo perdido por 1-5. No segundo e último jogo perdemos por uns esclarecedores 0-10 com a equipa do Clube de Gaia. 
As equipas adversarias estão num nível competitivo superior e mais avançado, no entanto é sempre vantajoso defrontar e estar com os melhores. Foi 
um belo dia de convívio entre todos e teria sido excelente se não fosse a lesão que o nosso colega Joaquim Pereira sofreu durante um dos jogos e que 
o afastará da competição durante doze semanas. Força Joaquim!

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Elisa F. e Ant. Gaspar, um mexicano e um pierrot

No dia 23 de fevereiro realizou-se a “2ª Jornada do Campeonato Nacional Adaptado de Futsal” no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. A ANDDI – Por-
tugal organizou a competição com o apoio do associado MAPADI – Póvoa de Varzim. Esta jornada destinou-se apenas aos seguintes clubes/instituições 
da região do Porto: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, ALADI - Lavra, MADI – Vila do Conde e MAPADI – Póvoa de Varzim. A nossa equipa 
defrontou o ALADI e venceu à grande por 17-0. Por fim, defrontou o MAPADI num jogo muito equilibrado e bem disputado, que venceu por 2-1. Ficando 
em 1º lugar na classificação final. É importante salientar o espirito de equipa e companheirismo entre os nossos atletas. Individualmente os atletas que 
mais se destacaram nesta competição foram o João Paulo M. e o Miguel Ângelo., pois foram os principais dinamizadores e impulsionadores das vitórias 
alcançadas. E para rematar em beleza este dia, espero que o atleta Nuno A. tenha razão quanto à afirmação que fez durante o jogo: “A jogar assim, vamos 
a Lisboa como fomos o ano passado!”. 

Cristina Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato de Boccia na Escola Rocha Peixoto - 21 de fevereiro

Os namorados tiveram um lanche especial... ...e ficaram muito felizes Todos querem ficar na foto!!

As equipas durante a apresentação Uma foto no final do jogo para recordar A taça de participação, bem merecida!!

Pedro S. um atleta exemplar João Paulo, preparado para o jogo Nada como uma boa amizade!!!
Catarina R. uma ìndia muito bonita Houve quem preferisse construir uma máscara!!

Festa de Carnaval e Dia de São Valentim - 16 de fevereiro

Nada é mais simbólico para os namorados do que celebrar a sua união no Dia de São Valentim. Por esse motivo aqui no CARPD também festejamos este 
dia. Com muita dedicação e empenho por parte dos colaboradores fomos presenteados com lindas decorações, mensagens alusivas ao dia do amor e 
com uma divertidíssima sessão de Karaoke. Para finalizar o dia, os colaboradores enfeitaram as mesas do refeitório e prepararam um lanche delicioso 
para todos.

Emília Coelho, com a colaboração da Redação

Uma equipa fabulosa Todos em posição de defesa Os participantes, com um sorriso 
de “orelha a orelha”

2ª Jornada do Campeonato Regional do Norte, Andebol 5 x 5 (Braga) - 27 janeiro

Neste dia, realizou-se o 2º Encontro do Campeonato Regional Norte de Andebol 5x5” no Pavilhão Gimnodesportivo de Lamaçães. A ANDDI – Portugal 
organizou a competição com o apoio do associado Centro Novais e Sousa. A nossa instituição foi representada pelos atletas: Jorge P., João Paulo M., Sérgio 
A., Rui S., Orlindo S., Pedro M., Manuel C. e Nuno A. No primeiro jogo a nossa equipa defrontou e venceu por 5-1 o Centro Novais e Sousa. No segundo 
jogo tornou a vencer por 2-1 o CAVA - Vieira do Minho. Ficando, assim, em 1º lugar na classificação final, demonstrando estar concentrada e unida. Neste 
campeonato os atletas Manuel C. e Sérgio A. destacaram-se pela eficácia e assertividade que revelaram durante os jogos. Gostaria de dar os parabéns ao 
meu companheiro de equipa Manuel C. pelo gesto de solidariedade que teve com um colega/adversário durante o jogo.

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

A equipa no início do jogo João M. a preparar-se para defender a bola Ficou a diversão e uma jornada disputada
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Auditoria Externa - 24 e 25 de fevereiro
Renovação do Sistema de Gestão da Qualidade à luz do Referencial Equass Assurance

4º Aniversário do “Tinta Fresca”

Mais um ano, mais um aniversário e assim já se somam 4 aninhos.. Foram dias divertidos a relatar todos os acontecimentos do CARPD, com muito gosto. 
Maioritáriamente notícias boas, notícias felizes, porque é assim que é o CARPD. Ao percurso dos redatores acrescentamos todos os que nos ajudaram a 
chegar aqui e a ser reconhecidos pelo trabalho que desenvolvolvemos... foram 27 números, com mais de 200 artigos e mais de 2000 fotos... 
Este trabalho, tanto trabalho, só foi possível graças ao empenho e apoio de tanto! Obrigado a todos os nossos leitores, são vocês que nos estimulam a 
uma melhoria contínua, a querer melhorar a cada artigo, a cada número, a cada ano!! Também vós estais de parabéns ;)

Eng.ª Teresa (auditora)  com os Parceiros da Miséricordia

Visita ao Jornal de Notícias

Nos dias 24 e 25 de fevereiro esteve novamente presente no CARPD a Auditoria Externa para a renovação do Sistema de Gestão da Qualidade à luz do 
Referencial Equass Assurance. Efetuaram-se vistorias ao nosso centro e realizaram-se entrevistas aos familiares dos utentes, aos utentes do serviço de 
apoio domiciliário, aos utentes do centro (Lar e CAO) e aos colaboradores que cuidam dos utentes. Eu e mais alguns colegas participamos numa dessas 
entrevistas, respondemos a todas as perguntas da auditora e conversamos um pouco sobre vários temas importantes para nós e para o centro. Foram 
dois dias intensos devido à ansiedade que sempre surge nestas situações, mas mais uma vez o empenho, a dedicação e o esforço de todos foi recom-
pensado. Agora é só continuar o bom trabalho e ir melhorando dia após dia.

Jorge Pereira

Eng.ª Teresa com uma equipa de colaboradoras do CARPD

Eng. Teresa e  Dr.º Sérgio Eng.ª Teresa com  a equipa técnica

Uma lembrança do Francisco Cerqueira

1º Aniversário 2º Aniversário Visita à Nortprint

Drº Álvaro Amorim, Eng. Teresa  e Dr.ª Didiana 
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Descrição do Projeto:

Grande parte dos significativos/ cuidadores infor-
mais dos nossos utentes estão envelhecidos, ou já 
incapacitados para se deslocarem ao Centro e faze-
rem o acompanhamento devido ao projeto de vida 
dos seus familiares. Outros, porém, já faleceram, 
deixando alguns utentes sem visitas e contactos.
Na verdade, nos períodos de férias principais e nas 
grandes festas, como o Natal e Páscoa, são poucas 
(e cada vez menos), os significativos que vêm bus-
car os seus familiares para passarem, juntos, essas 
comemorações/ férias. Por isso, os utentes ficam 
imensamente entristecidos, interiorizando senti-
mentos de abandono e rejeição.
Neste sentido, pretende-se tornar realidade o pro-
jeto “Colorir Sorrisos”, que permite que os parcei-
ros, amigos ligados à Instituição e colaboradores, 
possam ser escolhidos pelos nossos utentes como 
seus significativos de referência; alguém que, de-
pois de construírem em conjunto uma amizade, 
empatia e intimidade, os visite, os leve a tomar um 
café, a ver a sua equipa jogar, lhes telefone, os con-
vide a comer um gelado com a família, não se es-
queça do seu aniversário, etc. Numa palavra: que 
os façam sentir-se queridos, amados, valorizados, 
lhes aumente a autoestima, os façam mais felizes, 
dando mais vida às suas vidas, “colorindo os seus 
sorrisos”!

PROJETO “COLORIR SORRISOS”

Objetivo do Projeto:

Neste sentido, o objetivo deste projeto é que todos os utentes 
de Lar Residencial tenham um significativo que seja presente na 
sua vida diária, no seu projeto de vida, que conheça os seus so-
nhos, o seu coração e os seus significados; enfim, que os façam 
sentir-se únicos, importantes e valorizados. Assim os objetivos 
principais do projeto são:

a) Assegurar que os utentes sem retaguarda familiar/significati-
vos tenham uma pessoa de referência;
b) Facilitar o acesso a estruturas de apoio e suporte;
c) Promover a interação com pessoas significativas;
d) Satisfazer as expectativas dos utentes sem retaguarda familiar.

Convite:
Já pensou em tornar-se um “significativo” de um utente do CARPD sem retaguarda familiar? Eles não es-
peram ganhar o euromilhões, nem carros de luxo… apenas o melhor de si: o seu tempo, o seu abraço, o 
seu compromisso, o seu sorriso que irá “colorir os seus sorrisos” e dar mais sentido aos seus dias… O seu 
compromisso pode fazer toda a diferença!

PROJETO “COLORIR SORRISOS”- continuação

Resultado esperado:

Maior sensibilidade e envolvência da comunidade, colaboradores, parceiros e amigos, na vida dos utentes e na dinâmi-
ca do Centro, dando mais vida às suas vidas, maior felicidade ao seu dia-a-dia, de modo a que se sintam valorizados e 
amados… portanto, “colorir sorrisos” aos nossos utentes que já não têm retaguarda familiar, ou que esta seja ausente.

E tu? 
Já coloriste um sorriso hoje?

E tu??

Já coloriste um 
sorriso hoje?

Tânia Rajão e Fátima AlmeidaManuela Oliveira e  Manuel Vianez 
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Peru Salteado com Cogumelos e Mozarella

Receitas 
Estaladiços de Cenoura, Courgette e Parmesão

Ingredientes (10 a 12 unidades):

1 Chávena de cenoura ralada
1 Chávena de courgette ralada
1/2 Chávena de queijo parmesão ralado
2 C.sopa de sementes de sésamo
2 C.sopa de tomilho fresco
1 pitada de pimenta, moída na altura

Preparação:

1. Pré-aquecer o forno a 200ºC e forrar um tabuleiro retangular com pa-
pel vegetal.
2. Embrulhar a cenoura e a courgette ralada num pano de algodão fino 
e espremer muito bem, até libertar bastante sumo e os legumes ficarem 
o mais secos possível (passo importante, caso contrário, os estaladiços 
ficam moles e empapados).
3. Colocar os legumes numa taça e juntar o parmesão ralado, as folhinhas 
de tomilho e temperar com uma pitada de pimenta.
4. Envolver muito bem todos os ingredientes, com a ponta dos dedos.
5. Colocar pequenos montinhos do preparado no tabuleiro, com uma dis-
tância de 2 cm entre cada, usando para auxiliar e deixar todos os estaladi-
ços com tamanho igual um cortador de bolachas redondo.
6. Salpicar cada montinho com sementes de sésamo e levar ao forno, 
até os estaladiços estarem dourados e crocantes  (cerca de 8 minutos ou 
mais, conforme o forno).
7. Retirar o tabuleiro do forno e deixar arrefecer um pouco, antes de des-
colar os estaladiços com o auxílio de uma espátula de inox ou faca.
8. Servir como petisco ou entrada.

Referência: fabricocaseiro.blogspot.pt

Ingredientes para 2 pessoas:

200g de cogumelos a gosto
350g de bifes de peru
2 dentes de alho
azeite q.b.
sal e pimenta q.b.
1 colher de sopa de oregãos secos
1 bola de mozarella fresca

Preparação:

Limpe e lamine os cogumelos. Reserve.
Descasque os dentes de alho e lamine-os. Corte os bifinhos de peru em 
tirinhas.
Leve uma frigideira ao lume com um pouco de azeite. Junte os dentes 
de alho e deixe começarem a fritar. Acrescente os cogumelos e deixe-os 
saltear até que comecem a ganhar cor. Tempere de sal e pimenta e deixe 
cozinhar. Retire os cogumelos  e reserve-os.
Na mesma frigideira e sem limpar, acrescente um pouco mais de azeite 
e salteie agora as tirinhas de peru, temperando-as também com sal e 
pimenta. Assim que estiverem cozinhadas, acrescente os cogumelos e os 
orégãos e envolva bem. Junte agora a mozarella cortada em cubinhos e 
deixe cozinhar até que o queijo derreta.
Sirva com arroz ou com massa.

Referência: paracozinhar.blogspot.pt

Ingredientes:

2 Carapaus
1 a 2 Limas
12 batatinhas
1 Pepino descascado
1 C. sopa de mostarda em grão 
3 C. sopa de maionese 
2 C. chá de vinagre de vinho tinto
2 C. sopa de cebolinho
Sal e pimenta
Azeite q.b.

Preparação:

Coza as batatas, retire a pele e corte-as em pedaços.
Misture numa taça a mostarda, a maionese, o vinagre e tem-
pere com sal e pimenta. Junte as batatas apenas na hora de 
servir para não ficarem demasiado empapadas no molho. 
(Segredo do Chef: Se optar por guardar o molho no frigorífico, 
aqueça ligeiramente no micro-ondas ou em banho-maria an-
tes de servir, para sobressair o sabor da mostarda.)
Corte 6 ou7 fatias muito finas de pepino, quase transparentes, 
utilizando um descascador. Coloque-as numa taça com água 
fria e gelo durante 2 a 3 minutos.
(Segredo do Chef: A água com gelo torna o pepino muito mais 
estaladiço. Escorra num papel absorvente quando o retirar).
Para grelhar o carapau deixe a grelha aquecer bastante e adi-
cione apenas um fio de azeite. Faça 3 cortes de 2mm de pro-
fundidade no lombo do carapau e coloque-o na grelha. Tem-
pere com sal e grelhe cerca de 2,5 minutos de cada lado.
Pique o cebolinho e junte metade à salada. Junte também as 
batatas e envolva suavemente.
Coloque as tiras de pepino sobre a salada de batata. Coloque 
o carapau sobre a salada e tempere com o sumo de lima, o 
cebolinho que restou e um fio de azeite.

Referência: ingredientesecreto.tv

Pág. 15Para divertir...
Amor louco Muito sexy...

Disposto, pois...
Dietaaaaa

Toca a fazer o que nos mandam

Será??

E se...

Preparação para a festa!!!

Grande mentira

Diversão na ilha!!

Quem teve a ideia?

Quando encontramos as tias

Pois, pois...

No manicómio, um grupo de dez 
ou doze malucos brincavam aos 
comboios. Põem-se em fila, correm, 
apitam, param na hipotética esta-
ção, retomam a marcha ao som do 
apito.
Apôs uma hora, outro maluco, que 
assiste ao espetáculo, grita:
- Quando acabam com isso?
- Porquê? Incomoda-te o barulho?! 
- pergunta um dos malucos.
Explica o primeiro:
- Não, mas incomoda-me o fumo…

O bêbado está de pé diante do de-
funto, quando um desconhecido se 
coloca ao lado do caixão, olha para 
todas as pessoas que estão no veló-
rio e pergunta:
- Quem é o morto?
O bêbado aponta o dedo e diz:
-É esse aí que tá deitado.

Diz um:- Vou casar.
O amigo:- Não acredito!
O outro:- Mas, é verdade! Sabes o 
que é que faz a minha noiva?
O amigo:- Pelo que sei de ti, faz uma 
grande asneira…

Anedotas:

Panqueca doce

Ingredientes:

1 Lata de leite condensado
1 Ovo
2 Chávenas de chá farinha de trigo
1 Pacote de natas
1 Colher de sobremesa de 
fermento em pó
Manteiga (para untar a frigideira)

Preparação:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar uma 
massa homogênea. Depois unte com manteiga uma frigidei-
ra deixe aquecer, coloque um pouco da massa e frite dos 
dois lados.
Recheie e cubra com o que quiser.
Sugestão de recheios: Nuttela, brigadeiro, morango com 
chantili, doce de leite, creme de leite com morango, cho-
colate derretido. Incremente com amêndoas, amendoins, 
castanhas.
Dica: sirva ainda morno e coloque uma bola de sorvete para 
acompanhar. Fica divino!

Referência: seligamulher.com.br

Carapau Grelhado com Salada de Batata e Mostarda

Nunca é tarde...

É moda!!!

O médico para o doente:

- Consultou algum outro médico antes de vir 
aqui?
- Não, senhor doutor. Apenas o farmacêutico.
- E que disparate é que ele lhe mandou fazer?
- Mandou-me vir consultá-lo.
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Atividades ABRIL Aniversários  ABRIL

Dia 02 – Domingos Cunha Dia 17 – Conceição Vale
Dia 02 – Matias Silva (SAD) Dia 20 – Fátima Hora
Dia 03 – Ana Clara  Dia 22 – Cármen Santos
Dia 05 – Dorisa Correia  Dia 23 – Cândida Manuela
Dia 06 – Júlio Ventura (SAD) Dia 23 – M.ª José Ribeiro (SAD)
Dia 08 – Orlindo Sousa  Dia 23 – Sérgio Pinto
Dia 09 – Sónia Martins  Dia 27 – Deolinda Silva
Dia 10 – Ricardo Ramos  Dia 28 – Eduardo Silva (SAD)
Dia 14 – Olívia Vareiro  

Atividades MARÇO Aniversários MARÇO

Dia 02 – Armindo José       Dia 15 – Margarida Novo
Dia 05 – Francisco Cerqueira   Dia 15 – António Oliveira (SAD)
Dia 07 – António Francisco            Dia 17 – Branca Silva
Dia 08 – Irene Vieira          Dia 19 – Elisabete Fonseca
Dia 08 – José António      Dia 25 – Maguy Baptista
Dia 08 – Maria Otília (SAD)            Dia 28 – Paula Vieira
Dia 09 – Fátima Silva Dia 30 – Jorge Pereira
  

01 Dia da Proteção Civil: atividades na Comunidade
04 Torneio de Natação, Cidade de Felgueiras
07 e 08 Campeonato Nacional de Boccia, BC1, BC2, BC4 e BCE, em Espinho
08 Participação na Procissão do Senhor dos Passos,em Vila do Conde (15h00)
08 Dia Internacional da Mulher: atividades a realizar no dia 6
11 Campeonato Regional Adaptado Norte, em Ténis de Mesa, (3ª. Jornada), 
               na Póvoa de Varzim
13 Campeonato Nacional Adaptado, em Futsal, 5ª jornada, 
               em Vila do Conde
14 ParaHóquei, Captação de Talentos (2º Campo de Treino, no Porto),
               para o 3º Campeonato da Europa EHF-Londres 2015 
17 Corta-Mato Regional Norte, Atletismo, em Cabeceiras de Basto
19 Campeonato Regional do Norte, em Basquetebol, (1ª. Jornada), em Ovar
19 Dia de S. José e Dia do Pai:atividades e lanche com os Pais
               Elaboração de prendas para os Utentes que são Pais (LAR, CAO, SAD)
19 11h00: Eucaristia no Centro

20 Encenação da Via Sacra ao Vivo,
              no Auditório Municipal de Vila do Conde (21h00)

21 Dia Mundial da Árvore: atividade a realizar no dia 23
23 Campeonato Regional do Norte, em Andebol4All, 3ª. Jornada, em Vieira  
              do Minho
25 Campeonato Regional Adaptado Norte, em Ténis de Mesa, (4ª. Jornada),  
               em Santo Tirso
29 Muda a Hora! Adiantar os relógios 1 hora!!
29 Torneio de Andebol 5 “Nazaré Cup 2015”, em Nazaré
31 Festa da Páscoa no Centro

          

01 Dia das Mentiras: Atividades
01  Assistência ao jogo Portugal – Polónia,
               Referente ao 1 º Campeonato da Europa INAS de Andebol, em Fafe
05 DOMINGO DE PÁSCOA: Receção do “Compasso”
06 Segunda-feira de Páscoa:
               Almoço-Piquenique no Parque Desportivo de Navais
11 Tarde de Bowlling, em Fafe
15 Campeonato Regional Adaptado do Norte, em Ténis de Mesa 
               (5ª. Jornada), em Vila do Conde
16 11 h 00: Eucaristia no Centro
18 e 19 Campeonato Nacional Boccia 2015, BC3, Zona Norte, 
               em Santa Maria da Feira
18         Tarde divertida com Carrinhos Telecomandados, no Ginásio Vilacondense
21 Dia Mundial da Dança (dia 29): 14h 00: atividade surpresa no PACHÁ,        
              em Ofir
22 Torneio Regional de Natação do Norte da Primavera, em Penafiel
23 Dia Mundial do Livro: Visita de Estudo
25 Campeonato Nacional de Equipas, em Ténis de Mesa, 4ª. Jornada,
               em Lamego
               VIII Torneio Aberto “Cerejeira em Flor”, Ténis de Mesa, em Lamego
27 Dia Europeu da Segurança Rodoviária
               Atividades com os Militares dos Programas
               Especiais da GNR:
               Sessão de esclarecimento
               Atividades e Provas Práticas

29 Campeonato Nacional Adaptado, em Futsal, 7ª. Jornada, em Baião
29 e 30 III Fórum da Segurança a realizar no Centro Social em Macieira


