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Grito dos maus… silêncio dos bons

“O que me preocupa não é o grito dos maus.
É o silêncio dos bons.”

Martin Luther King 

 A humanidade só evolui, verdadeiramente, quando somos capazes, 
numa responsabilidade coletiva, de a tornar mais humana! 
 O grito dos “maus” enche-nos, por um lado, com a miragem da felici-
dade fácil, à distância de um click… e, por outro lado, esvaziando-nos, ao su-
gar-nos e alimentar-se da nossa essência profunda, da nossa grande riqueza, 
que é, precisamente, a capacidade de humanizar, tornar a nossa sociedade 
mais humana.
 O que significa sermos mais evoluídos ou desenvolvidos, com tantos 
recursos à nossa volta… mas… se a humanidade não se tornar mais humana?
 Neste sentido, que importa o nosso nome, que importa o que pensa-
mos, ou o que sentimos, ou se o grito dos “maus” ofusca os nossos sonhos? 
Este grito olha-nos como número, como estatística, como máquinas de con-
sumo e produção até sermos úteis… e se não pensarmos, tanto melhor, pois 
deste modo seremos o modelo perfeito dessa “fábrica” desumanizante! E 
aqui começam as feridas do silêncio dos “bons”… no coração e na alma dos 
que estão todos os dias ao nosso cuidado.
 Ao transportarmos esta realidade para as nossas comunidades, em-
pregos, ambientes, projetos… poderemos fazer a diferença! Não podem ser 
os “maus” a ditar as regras, a desrespeitar, a usar tudo e todos, a perseguir, 
a manipular e a enganar… Como tolerar os recuos da humanidade, a desu-
manização… encalhados no silêncio dos “bons”? Aqui e ali, hoje e amanhã, 
quebremos o silêncio, num melhor serviço à humanidade e aos nossos pro-
jetos, defendendo com as entranhas as regras que humanizam, que mais 
dignificam a pessoa humana.
 Que os últimos, os sem voz… nos interpelem o suficiente para que-
brarmos o silêncio com audácia e gastarmos os nossos dias a humanizar, no 
caminho evolutivo perfeito.

O Diretor
Sérgio Pinto

Editorial
Maio

Lanche do Dia da Mãe - 02 de Maio

No dia 1 de maio celebrou-se o Dia da Mãe. Aqui no CARPD esse dia foi celebrado no dia 2 e foi um dia muito bonito, com as mães e alguns pais a fes-
tejarem connosco. Depois de um fantástico e animadíssimo lanche, oferecemos uma prendinha feita por nós a todas as mães. Feliz Dia às Mãe de todo 
o Mundo! 

Emília Coelho 

Um bolo bem merecido

Dia do trabalhador - 01 de Maio

As primeiras manifestações a favor de um horário de oito horas surgiram em Chicago - EUA. Alguns movimentos deram origem a sindicatos. Posterior-
mente foi na europa, nomeadamente em França, que irromperam organizações a favor dos direitos que até então no século XIX não existiam. O tempo 
foi-se passando e hoje em dia nos países democráticos celebra-se no 1º dia de Maio, o Dia do Trabalhador, em homenagem àqueles que deram a sua 
vida em função da dignidade humana no meio laboral. Em Portugal, só a partir de maio de 1974 é que se voltou a comemorar livremente o 1º de Maio 
e este passou a ser feriado. 

Alexandre Pereira

Um amor maior

Em diálogo com os familiares e utentes Confraternização entre todos Família Silva reunida

Um agradecimento especial Fátima Cancela  e o seu testemunho Mãe do Victor Oliveira num discurso emotivo
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Campeonato Nacional de Boccia - Zona Norte 2016, Boccia BC3, em Ponte de Lima - 07/08 de Maio

Prova: Campeonato Nacional de Boccia – Zona Norte 2016 – Classe BC3
Data: 2016/05/07 (sábado) 
Local: Pavilhão Desportivo Municipal de Ponte de Lima - Ponte de Lima
Clubes/Instituições participantes: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), 
F.C.Porto, S.C.Braga, Mapadi – Póvoa de Varzim, ARD, CTG, SCE, APP, VUV, APG, InB, MEL, 
APA, LAM, SVC e AIC. 
Atletas representantes da SCMVC: Elísio F. (BC3), Elisabete P. (BC3) e Cristina S. (BC3)
Classificação final dos atletas da SCMVC: Elísio F. (BC3), Elisabete P. (BC3) e Cristina S. (BC3), 
eliminados na fase de grupos da competição.
Momento do dia: Quando venci a minha amiga e colega de equipa Elisabete P., disse-lhe 
algumas palavras de incentivo e ânimo para a motivar, tendo em vista os jogos que se avizi-
nhavam.

Cristina Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Fase Final do Campeonato Regional do Norte de Andebol, em Vila Nova de Gaia  - 02 de Maio

Prova: Fase Final do Campeonato Regional Norte - Andebol 5x5
Data: 2016/05/02 (segunda-feira)
Local: Pavilhão Futebol Clube de Gaia – Vila Nova de Gaia
Clubes/Instituições apuradas: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), Clube CERCIFAF, Clube de Gaia e CERCIGUI – Guimarães.
Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A. e João Paulo M. 
Classificação final da SCMVC: 4º lugar.
Momento do dia: Após a realização dos dois jogos e chegados ao balneário estávamos exaustos e desiludidos por não termos vencido o jogo perante a 
equipa do CERCIGUI, o nosso colega Sérgio A. desanimado por termos perdido nos momentos finais do jogo, disse o seguinte: - “Fez lembrar aquele jogo 
em que o Porto ganhou ao Benfica no Dragão, com um golo do Kelvin mesmo antes do jogo acabar!”

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

O nosso trabalho

Atletas e técnicos

Elisabete Pinho e o adversário

Elisabete P. e Pedro a trabalharem em conjunto

Exposição dos trabalhos do Concurso Interescolas “Mostra de Afetos” - 04 de Maio

O nosso centro voltou a ser convidado para participar na Exposição de Trabalhos Interescolas. Este ano, foi a Sala da 
Pintura que representou o CARPD. Depois de todos estarem de acordo, decidiram fazer uma cadeira de rodas com 
material reciclado, decorado com o tema “Música”. Durante a construção do projeto existiu muita ajuda entre todos 
os participantes, o empenho foi enorme e a criatividade também. No final, todos estavam bastante contentes porque 
ficou um trabalho muito bonito e principalmente porque foi construído com a ajuda de todos. Trabalho de equipa bem 
conseguido! 

Francisca Morais e Álvaro Santos com a colaboração de Elisabete Fonseca

Fase Final do Campeonato Regional do Norte, de Basquetebol, em Vila do Conde - 05 de Maio

Vamos vencer! Somos os melhores... Jorge Ferreira e o troféu... Convívio entre equipas, viva o fairplay!

Prova: Final 4 – Campeonato Regional do Norte – Basquetebol 3x3
Data: 2016/05/05 (quinta-feira) 
Local: Pavilhão Municipal de Vila do Conde – Vila do Conde
Clubes/Instituições apuradas: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), CERCIVAR, Clube de Gaia e CAID – Santo Tirso.
Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A. e João Paulo M. 
Classificação final da SCMVC: 2º lugar.
Momento do dia: O atleta Jorge F. quando viu os atletas do Clube de Gaia a levantar o troféu relativo ao 1º classificado, reconheceu o favoritismo e a 
qualidade dos adversários, dizendo: - “Eles são muito altos e fortes, são os melhores!”

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

6º Corta - Mato Regional Adaptado do Centro, da AICIA em Arouca - 11 de Maio 

Prova: 6º Corta – Mato Regional do Centro da AICIA - Arouca
Data: 2016/05/11 (quarta) 
Local: Parque da Cidade de Arouca – Arouca
Clubes/Instituições participantes: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), AICIA – Arouca, Fundação AJ Gomes Cunha, APADIMP – Pena-
fiel, CERCIAZ, CPPS – Rainha Santa Mafalda, APPACDM – Vila Nova de Gaia e Clube de Gaia.
Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A. e Rui S.
Classificação final dos atletas da SCMVC: 2º lugar na competição adaptada no escalão júnior – atleta (Sérgio A.); 1º lugar no escalão veterano – atleta 
(Manuel C.) e 2º lugar no escalão veterano – atleta (Pedro M.).
Momento do dia: O alcançar do primeiro lugar e a subida ao pódio por parte do nosso colega Manuel C. no escalão veterano, apesar do avançar da idade 
e dos seus 57 anos, o Manuel continua a ser um exemplo para todos aqueles que amam o Desporto.

Ilidia Araújo com a colaboração de Pedro Silva 

Os atletas antes do aquecimento Jorge Ferreira em plena prova Nuno Amorim a dar tudo por tudo

Elísio e Elisabete a refletirem sobre a estratégia a usar

Todos reunidos antes do grande jogo Conhecer as equipas para fazeremos amizadesA alongar antes do jogo
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Assistência ao jogo Varzim - Portimonense - 14 de Maio

No dia 28 de Abril fomos todos surpreendidos com o falecimento da nossa querida Animadora Cristina Pereira. Esta 
pesarosa mensagem foi anunciada na Eucaristia pelo Sr. Padre José Gonçalves. Todos sabíamos que a nossa amiga-
Cristina estava a passar por um período difícil, mas todos acreditávamos na sua recuperação pois tinha uma grande 
alegria de viver. Falar sobre a Animadora Cristina é praticamente refletir sobre os anos que o CARPD tem (21), porque 
quando veio trabalhar para cá era ainda uma jovem de 23 anos, e durante todo este tempo foi um exemplo para 
todos, pelo trabalho que desenvolvia e pela dedicação extrema que colocava em tudo e em todos. Como forma de 
agradecimento, por tudo o que fez por este centro, tínhamos que lhe prestar a nossa homenagem e assim fizemos 
numa linda e sentida eucaristia. Esta contou com a presença dos Pais e familiares da Cristina, o Sr. Provedor Eng.º 
Arlindo Maia, a Dr.ª Conceição Antunes, o Sr.º António Lima, todos os colaboradores e utentes do centro. Durante 
a eucaristia foram lidos discursos de agradecimento a Deus por nos presentar com a nossa Cristina e louvando mais 
uma vez o seu coração bondoso. Cristina, sabemos que continuas a olhar por nós e para nós como sempre fizeste.

Obrigado por tudo ....
Jorge Pereira

Eucaristia de Homenagem à saudosa Animadora Cristina - 12 de Maio

Todos juntos na eucaristia por ti...

Sempre alegre e amiga

Todos te admiravam e continuam a admirar

O teu sorriso é indescrítivel A tua presença trazia paz e serenidade Estavas sempre presente ao nosso lado

No passado dia 14 de maio, eu e alguns colegas fomos com um grupo de colaboradores assistir ao jogo entre o Varzim e o Portimonense. Estava uma 
tarde maravilhosa e o estádio do Varzim estava bastante composto. O encontro terminou em empate (0-0), mas é de realçar que a massa associativa do 
Portimonense esteve sempre muito animada, pois era o último jogo da época 2015/2016. Foi uma tarde mesmo muito bem passada!

Orlindo Sousa

Ação de Sensibilização “Higiene Oral” pelo Dr. Vasco, no CARPD - 12 de Maio 

Com o objetivo de sensibilizar utentes e colaboradores para a necessidade de manter uma rotina 
oral correta, prevenindo doenças periodontais, mantendo em bom estado a saúde oral, facilitando 
a comunicação e a interação com os outros e ajudando a promover a saúde em geral, foi realizada 
uma ação de sensibilização sobre “Higiene Oral” aqui no Centro. No dia 12 de maio, o Dr. Vasco 
Boga Duarte foi o orador principal nesta ação de sensibilização, dinamizada pelo Serviço de Medi-
cina Dentária da SCMVC e o Serviço de Terapia da Fala do CARPD, sobre Saúde Oral e a importância 
de ter uma boca saudável. A ação terminou com um debate onde utentes e colaboradores tiveram 
oportunidade de tirar dúvidas e de colocar questões sobre o tema. No fim, oferecemos uma pe-
quena lembrança ao Dr. Vasco Duarte, elaborada no CAO, como forma de agradecimento pela sua 
presença, pelo seu profissionalismo e, principalmente, pelo carinho e dedicação com que sempre 
nos recebe. 

João Paulo Silva com a colaboração de Patrícia Cunha
Todos juntos pela saúde oral

O dia da atuação no Teatro Municipal de Vila do Conde, do espetáculo “Um Outro Olhar”, estava a aproximar-
-se; por isso, os ensaios foram mais intensivos, com todos os participantes muito envolvidos, pois prepará-
mos uma homenagem muito bonita à nossa saudosa Animadora Cristina Pereira, que preparava sempre este 
espetáculos connosco! Todos sentimos que ela continua connosco, mas sentimos muito a sua falta.  Como 
ela nos fazia felizes, todos os dias, preparamos uma peça com o título “Para Seres Feliz, Ama Simplesmente”.  
Temos a certeza que o seu perfume, a sua delizadeza, estarão sempre entre nós e no nosso coração!

José Lamas com a colaboração de Paula Pereira

Ensaio do “Um Outro Olhar” no CARPD e no Cineteatro  - 18 de Maio

Os atores durante o ensaio

Prova: 5º Jornada do Campeonato Regional Adaptado Norte – Ténis de Mesa
Data: 2016/05/18 (quarta) 
Local: Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia 
Clubes/Instituições participantes: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), MAPADI – Póvoa de Varzim, Clube de Gaia, CAID – Santo Tirso 
e Nuclisol J. Piaget. 
Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Miguel A., Bruno M., José R., Ilidia A., Salete O., Jorge P., Joaquim P., Sérgio 
A., André O., Francisco L., Rui S. e Patrícia G.
Classificação final dos atletas da SCMVC: Masculino: 3º lugar – Sérgio A., 5º lugar – Manuel C., 8º lugar – Joaquim P., 10º lugar – Nuno A., 11º lugar - Pedro 
M., 12º lugar – Rui S., 15º lugar – Jorge F., 16º lugar – Jorge P., 19º lugar – André O., 21º Lugar – Miguel A., 22º lugar – Bruno M., e 23º lugar – Francisco 
L. Masculino: 5º lugar – José R. (Síndrome de Down). Feminino: 3º lugar – Patrícia G., 5º lugar – Salete O. e 6º lugar – Ilidia A.
Momento do dia: Aconteceu quando o nosso colega Sérgio A. derrotou e eliminou o atleta José Costa (CAID) da competição, com essa vitória o Sérgio 
atingiu as meias-finais da competição, tendo sido muito aplaudido e abraçado pela equipa, durante esse momento de euforia e entusiasmo, o Sérgio 
disse: “Muito obrigado a todos pelo apoio!”

Ilidia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

5ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado de Ténis de Mesa, em Vila Nova de Gaia - 18 de Maio

Miguel A. e Nuno A. a competirem Salete O. e Patricia G. concentradas Ilidia A. e Patricia G. com uma amiga

Palavras para quê?? Uma peça com muita emoção
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No dia 20 de maio, às 21h30, no Teatro Municipal de Vila do Conde realizou-se a 14ª edição do espetáculo “Um Outro Olhar”. Este ano foi muito difícil 
para nós, porque não tínhamos a nossa querida Animadora Cristina Pereira entre nós, que era uma profissional maravilhosa, “És uma amiga que nunca 
será esquecida”. Sentimos muito a sua falta, mas fizemos-lhe uma merecida e sentida homenagem com a nossa peça de teatro “Para Seres Feliz, Ama 
Simplesmente”. Mais uma vez, atuaram várias escolas e instituições e no final todos foram aplaudidos de pé. «Porque todos somos capazes» e juntos 
fazemos a diferença!

José Lamas com a colaboração de Paula Pereira

Espetáculo “Um Outro Olhar” - 20 de Maio

Início da Peça “Para seres feliz, ama simplesmente” José Maria e Ana Maria durante a atuação Um amor maior...cuidar de quem precisa

Todos unidos pela homenagem... ... a quem nos deixou um grande tesouro. O número final contou com a presença de todos

Data: 2016/05/25 (quarta);Local: Junto ao Serviços Centrais da (SCMVC) / Biblioteca Municipal – Vila do Conde; Clubes/Instituições participantes: SCMVC, AICIA – 
Arouca, APPACDM – Vila Nova de Gaia, CAID – Santo Tirso, Clube de Gaia, Fundação AJ Gomes Cunha, Mapadi – Póvoa de Varzim, Madi – Vila do Conde e Aladi – Lavra.
Atletas representantes da SCMVC: Nuno A., Miguel A., Albertino N., José M., Ilidia A., Francisco L., Jorge P., Salete O., Cândida M., Sílvia C., Duarte B., Bruno M., Rui S., 
Trajano M., André O., Patrícia G., Sérgio A., Joaquim P., Jorge F., Manuel C. e Pedro M.
Classificação final dos atletas da SCMVC: Os resultados alcançados pela SCMVC foram muito satisfatórios: 2 º lugar na atividade adaptada – atletas (Nuno A., Francisco 
L. e José M.) e Colaborador (Nuno O.); 1º lugar na competição adaptada no escalão júnior – atleta (Sérgio A.); 3º lugar no escalão sénior feminino – atleta (Patrícia G.) e 
1º e 2º lugar respetivamente, na competição adaptada no escalão veterano – atletas (Pedro M. e Manuel C.). 
Momento do dia: Aconteceu quando o atleta Francisco L. terminou a prova em esforço e em dificuldades, tendo sido prontamente assistido por uma Enfermeira da 
SCMVC, facto que representa a forma abnegada e dedicada como todos os atletas dignificam e honram a Instituição.
Curiosidade: A “XI Milha Integrada do Norte\ Milha das Misericórdias” de Vila do Conde foi um verdadeiro sucesso a todos os níveis, sobretudo a nível organizativo, mas 
também no número de atletas participantes que atingiu um novo recorde histórico, com mais de meia centena de atletas envolvidos nas diversas provas. De salientar, 
que todos os atletas receberam uma medalha de participação e um doce conventual que foi confecionado nas instalações da SCMVC.

Irene Vieira com a colaboração de Pedro Silva

XI Milha Integrada do Norte, “Milha das Misericórdias”, em Vila do Conde -  25 de Maio

Estavam todos a combinar a tática! Vamos lá ouvir as últimas instruções...

Campeonato Nacional de Futsal,  em Vila Nova de Gaia  - 27 de Maio

Início do jogo: temperatura a subirAntes do jogo: com frio Depois do jogo: com calor :)

XXVIII Torneio “Cidade de Espinho”, de Natação, em Espinho - 23 de Maio

Prova: XXVIII Torneio de Natação – “Cidade de Espinho” ; Data: 2016/05/23 (segunda); Local: Piscinas Municipais de Espinho 
Clubes/Instituições participantes: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), CERCIEspinho; MADI – Vila do Conde, APADIMP – Penafiel, 
CERCIS.J.MADEIRA, CERCIFEL, AIREV, APPACDM – Matosinhos, Sporting Clube de Aveiro, Clube de Gaia, SCM-Baião, APPACDM - V.N.Gaia, Fundação AJ 
Gomes Cunha, Clube Cercifaf, AP-Vila D`Este e a Associação de Desporto Adaptado do Porto.
Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte B., Pedro M., André O., Cândida M. e Salete O. 
Classificação final dos atletas da SCMVC: O atleta André O. terminou a prova em 1º lugar na sua série e ficou também no 1º lugar na classificação geral 
do escalãosénior. O atleta Manuel C. ficou em 3º lugar na sua série, acabando por ficar posicionado no 4º lugar na classificação geral do escalão vete-
rano.
Momento do dia: Fica registado um momento divertido e engraçado, por parte da nossa colega Cândida M. A atleta ouviu um apito por parte de um 
outro juiz que estava a chamar um colega e mergulhou antes do sinal sonoro que tem que ser efetuado pelo juiz principal, ao fazê-lo realizou toda a 
prova sozinha e levantou os braços como se tivesse ganho a mesma após ter realizado os 25 metros livres. Foi um momento insólito e que gerou uma 
gargalhada generalizada, estes momentos também fazem parte integrante do Desporto e comprovam que além da vertente competitiva, a vertente 
lúdica também tem que estar sempre presente em toda a prática desportiva.

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva

Momento de relaxamento antes da prova Miguel A. à espera da sua vez Cândida M. feliz com a sua participação

Dia da Misericórdia - 31 de Maio

O Dia das Misericórdias acontece atualmente no dia em que liturgicamente se celebra a Visitação de Nossa Senhora a sua prima Isabel. Por isso, dia 31 
de maio é o Dia Nacional das Misericórdias e de Nossa Senhora da Visitação, a padroeira do dia das Misericórdias Portuguesas, que são instituições com 
mais de cinco séculos de existência e cuja identidade é celebrada, por todo o país, neste dia. A todos os que trabalham em benefício deste movimento 
de bem-fazer, um muito obrigado!

Redação do Tinta Fresca 

Prova: Fase Final Regional Norte – 14ª Jornada do Campeonato Nacional Norte de Futsal; Data: 2016/05/27 (sexta); 
Local: Pavilhão do Futebol Clube de Gaia – Vila Nova de Gaia
Clubes/Instituições participantes: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde – (SCMVC), Clube de Gaia, CERCIGUI e Clube CERCIFAF.
Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A. e Rui S.
Classificação final da SCMVC: A SCMVC defrontou a CERCIGUI, num jogo muito equilibrado, a ausência do João Paulo M. fez-se sentir em determinados 
momentos do jogo, tendo a nossa equipa perdido por 2-0, terminando assim a dura e longa caminhada que todos percorremos até à “Fase Final Regio-
nal”. A nossa equipa deu grandes e sucessivos passos em busca de um “sonho” que já foi realidade em 2014, mas no momento chave não conseguiu 
alcançar a grande finalíssima que irá ocorrer em Lisboa.  
Momento do dia: A tristeza e o desânimo foram totais quando os nossos atletas recolheram aos balneários, mas o momento do dia aconteceu quando 
o atleta Joaquim P. disse quase em lágrimas para todos os presentes: “ Para o ano estaremos em Lisboa!”

Luís Simas com a colaboração de Pedro Silva

Volta de reconhecimento do percurso...
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No dia 2 de Junho, pelas 15h, o CARPD teve o privilégio de partici-
par num Atelier de construção de velas ecológicas, que decorreu 
no Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
que organizou o evento “Liga de Portas Abertas” para comemorar 
os seus 75 anos de existência. Foi muito interessante aprender a fa-
zer velas com cera de abelha e ainda trouxemos um exemplar para 
cada um de nós. Foi oferecido um lanche a cada um dos participan-
tes. O convívio foi muito divertido e a causa muito importante.

Emília Coelho com a colaboração de Sónia Rocha

Liga de Porta Abertas, Atelier de construção de Velas ecológicas, no IPO do Porto - 02 de Junho

Junho 

Vera e Francisca, amigas e contentes

Local: Pavilhão Desportivo e Municipal de Amarante; Clubes/Instituições participantes: Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), MAPADI – Póvoa de Varzim, Clube de Gaia, CAID – Santo Tirso e 
Nuclisol J. Piaget. 
Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Miguel A., Bruno M., José R., 
Ilidia A., Salete O., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A., André O., Francisco L., Rui S. e Patrícia G.
Classificação final dos atletas da SCMVC: Masculino: 5º lugar – Sérgio A.; 7º lugar – Joaquim P.; 10º lugar 
– André O.; 11º lugar – Rui S.; 12º lugar – Nuno A.; 14º lugar – Manuel C.; 16º lugar – Jorge F.; 18º lugar 
– Pedro M.; 20º lugar – Miguel A.; 21º lugar – Jorge P.; 24º lugar – Bruno M. e 25º lugar – Francisco L.; 
Masculino – 5º lugar – José R. (Síndrome de Down); Feminino – 3º lugar – Patrícia G.; 5º lugar – Salete O. 
e 6º lugar – Ilidia A.

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Regional do Norte, de Ténis de Mesa, em Amarante - 01 de Junho Dia Mundial do Ambiente - 05 de Junho

O Dia Mundial do Ambiente é assinalado, anualmente, no dia 5 de junho, com o objetivo de sensibilizar e alertar a população em geral para as questões 
ambientais, assinalando ações positivas de proteção e preservação do ambiente. Esta data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 15 
de dezembro de 1972, durante a Conferência de Estocolmo. Preservação ambiental é a prática de preservar o meio ambiente, para benefício do homem, 
da natureza ou de ambos. A pressão por recursos naturais muitas vezes faz com que a sociedade degrade o ambiente à sua volta, por isso, as medidas 
de prevenção são essenciais, pois vão de encontro à obtenção, utilização e possível escassez dos recursos naturais, visando assegurar um planeta am-
bientalmente mais sustentável. Uma vez que a preservação ambiental é um dever de todos e de cada um de nós, aqui no centro contribuímos para a 
preservação do meio ambiente, fazendo a separação de lixos (papel, plástico, metal, vidro, resíduos orgânicos) e praticando a “Politica dos 3Rs: Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar. A maior afluência nestes trabalhos é com o plástico, separando as rolhas dos garrafões/garrafas, que depois são doadas para ajudar 
na compra de produtos de apoio para o centro. 

Alexandre Pereira com a colaboração de João Laranjo

Dia de Portugal - 10 de Junho

No dia 10 de junho comemorou-se o Dia de Portugal. Aqui no centro, depois do pequeno-almoço ligámos as televisões e assistimos às cerimónias do Dia 
de Portugal. Foram muitos os políticos portugueses que discursaram: António Costa (do partido socialista e agora Primeiro-ministro), Marcelo Rebelo 
de Sousa (Presidente da República) e representantes dos partidos portugueses (nomeadamente: CDS-PP, PSD, PS, PCP, BE). No final, assistimos à parada 
militar com a participação de militares dos três ramos das Forças Armadas, no Terreiro do Paço em Lisboa.

Orlindo Sousa

Remo Indoor 2016, em Vila Nova de Gaia - 02 de Junho

Prova: 8º Campeonato de Portugal, Campeonatos Nacionais por Escalões de Remo Indoor ANDDI 2016 e o 
Open Internacional 2016; Data: 2016/06/02 (quinta) ; Local: Posto Náutico do Clube Fluvial Portuense
Clubes/Instituições participantes: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), APPACDM – Coim-
bra, APPACDM – Viana do Castelo, CEERIA – Alcobaça, Cercimira, Clube de Gaia e Club Polideportivo San 
Xerome Emiliani
Atletas representantes da SCMVC: André O., Francisco L., Joaquim P., Sérgio A., Jorge P., Rui S., Nuno A., Patrí-
cia G., Pedro M., Bruno M., Manuel C., Salete O., Sílvia F., Jorge F., Miguel A. e Duarte B.
Classificação final dos atletas da SCMVC: 
Masculino: 1º lugar – Miguel A., Feminino – 2º lugar – Salete O.

Jorge Pereira com a colaboração de Pedro Silva

Lúcia concentrada na realização da vela...

Campeonato Nacional de ParaHoquéi 2016, em Penalva do Castelo - 10 de Junho

Local: Parque Desportivo de Santa Ana, que se situa na freguesia de Penalva do Castelo – Viseu
Clubes/Instituições participantes: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), ARCIAL – Oliveira 
do Hospital, Casa Santa Isabel – São Romão e o Clube de Gaia.
Atletas representantes da SCMVC: Jorge F., Manuel C., Pedro M., Nuno A., Jorge P., Joaquim P., Rui S. e Sér-
gio A. Classificação final da prova: 
1º Lugar – Clube de Gaia; 2º Lugar - Casa Santa Isabel; 3º Lugar – SCMVC e 4º Lugar – ARCIAL.
Momento do dia: O espirito guerreiro e batalhador demonstrado pelos atletas da SCMVC foi um facto re-
conhecido e aplaudido por todos.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva A equipa preparada para a prova

Liga de Portas Abertas - Atelier de Separadores de Livros - 03 de Junho

Nos dias 1,2 e 3 de Junho a Liga Portuguesa Contra o Cancro festejou o seu 75º aniversário e para comemorar a data abriu as portas à comunidade. No 
dia 3, eu e os meus colegas fomos participar numa das muitas atividades programadas: Atelier “Marcadores de livros com relevo”. À chegada fomos mui-
to bem recebidos, encaminharam-nos para uma sala onde já se encontravam pessoas de outras instituições. Para nos ajudar estavam lá dois monitores 
do Centro de Dia do Instituto Português de Oncologia do Porto, que nos ensinaram a fazer marcadores muito bonitos. A atividade foi muito proveitosa, 
desfrutámos de novas experiências que poderemos utilizar no nosso Centro de Atividades Ocupacionais e tivemos, também, a oportunidade de conhecer 
pessoas novas, trocar ideias e adquirir conhecimentos.

Nuno Amorim com a colaboração de Lúcia Pereira

Elisabete e Daniela sorridentes Os espetáculos foram fabulosos O grupo gostou da visita

Visita ao Jardim de Serralves - 04 de Junho

Prova: 3º Encontro de Natação Adaptada – MADI Vila do Conde; Data: 2016/06/15 (quarta); Local: Piscina Municipal de Vila do Conde
Clubes/Instituições participantes: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), MADI – Vila do Conde e ALADI – Lavra. 
Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte B., Pedro M., André O., Cândida M., Salete O., Solange F., Patrícia G., Orlanda 
L., Rui S., Joaquim P. e Alexandre O.
Classificação final dos atletas da SCMVC: Convívio (sem classificação)
Momento do dia: Ficou registado um momento muito engraçado, dado que o número de participantes e envolvidos excedeu as cinquenta pessoas, 
quando foi tirada a fotografia de grupo junto à piscina houve uma enorme dificuldade em apanhar um plano em que estivesse presente todos os parti-
cipantes. Numa das várias tentativas um dos participantes caiu à piscina gerando uma gargalhada generalizada.

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva

3º Encontro de Atividades Aquáticas do MADI, em Vila do Conde - 15 de Junho

Todos por uma causa, em Guimarães - 16 de Junho

As artista Elisa A. e Vera F. Vera S., Silvia C., Mª da Saúde e João S.

No dia 16 de junho o CARPD participou na iniciativa “Todos por uma causa, todos pela deficiência” organizada pelo Alecrim, com o objetivo de ajudar 
pessoas com deficiência e promover a interação com a comunidade. Escolas e instituições de todo o país reuniram-se no Pavilhão Multiusos de Guima-
rães. Todos juntos realizamos trabalhos nos diversos ateliers existentes e dançamos muito ao ritmo de canções bastante conhecidas. Nós e os nossos 
colegas, do Centro Prof. Doutor Jorge Azevedo Maia – Fajozes, ficámos muito alegres com esta experiência. Obrigado e até para o ano!

João Paulo Silva

Uma equipa fabulosa

Os atletas satisfeitos com a sua prestação
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No dia 22 tivemos uma visita muito especial aqui no centro. A Tuna da Universidade Sénior veio atuar só 
para nós. Cantaram músicas muito bonitas e animadas, que foram muito aplaudidas por todos. Quando 
terminaram a atuação, nós pedimos mais uma música e demonstrando muita simpatia cantaram mais uma. 
Depois, ficaram connosco para lanchar e foi-lhes oferecida uma lembrancinha. Obrigada Tuna “Dino Sénior” 
por nos proporcionarem uma tarde tão divertida. Voltem sempre! 

Francisca Morais e Álvaro Santos

Local: APPACDM – Trofa; Clubes/Instituições participantes: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde – (SCMVC), APPACDM – Trofa, CAID – Santo Tirso 
e ASAS – Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso. 
Atletas representantes da SCMVC: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A. e Rui S.
Classificação final dos atletas da SCMVC: 1º Lugar –SCMVC; 2º Lugar – ASAS; 3º Lugar – CAID e 4º Lugar – APPACDM.
Momento do dia: A alegria e a euforia foram totais quando os atletas recolheram aos balneários, mas o momento do dia aconteceu quando os atletas 
da SCMVC a uma só voz e com o troféu erguido nas mãos, gritaram: “CAMPEÕES, CAMPEÕES, NÓS SOMOS CAMPEÕES!”. 

António Gaspar com a colaboração de Pedro Silva

XII Torneio Adaptado de Futsal, na Trofa  - 17 de Junho

Atuação da Tuna “Dino Sénior” - 22 de Junho

Dia do Peregrino: Peregrinação a Balazar - 27 de Junho

Atividade: ”Peregrinação ao Santuário Alexandrina de Balasar”; Local: Santuário Alexandrina de Balasar – Póvoa de Varzim; Clubes/Instituições partici-
pantes: SCMVC ; Peregrinos: Manuel C., Nuno A., Jorge F., Duarte B., José M., Albertino N., Pedro M., Sílvia C., Salete O., Vera S., Ilidia A. e Cândida M.; 
Classificação final dos atletas da SCMVC: Convívio (sem classificação);
Momento do dia: A Animadora Cristina deixou muita saudade no coração de cada um de nós, nesta peregrinação deu para constatar que o sentimento 
de amor e gratidão está bem “vivo” no íntimo de todos. A peregrinação ocorreu num clima de abertura, empatia e acolhimento, mas o momento do dia 
aconteceu quando se chegou ao Santuário Alexandrina de Balasar, e várias velas foram acesas para se homenagear de uma forma emotiva e singela a 
nossa querida Animadora Cristina, que para sempre permanecerá nos nossos corações.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Festa de São Pedro, na Póvoa do Varzim - 29 de Junho

No dia 29 de junho celebra-se uma grande festa na Póvoa de Varzim: o S. Pedro! É um acontecimento muito importante para os poveiros e que começa 
na véspera. A noitada de São Pedro é festejada por muita gente, que sai à rua para conviver e assistir às rugas dos seis bairros, que em muito contribuem 
para tornar a noite única e cheia de cor, uma vez que os participantes dedicam muitas horas na confeção dos seus magníficos trajes. Todas as pessoas 
andam felizes e contentes com toda a alegria que existe. Nas ruas não faltam as sardinhas assadas, a broa, o copo de vinho e as fogueiras. Existindo muita 
animação pela noite dentro. As celebrações continuam no dia 29 com um “Programa das Festas” bem preenchido. Viva o São Pedro!

 Luís Simas

Dia Olímpico: “Olímpiadas Touguilândia 2016” - 29 de Junho

Festa de São João no CARPD - 23 de Junho

No dia 23 de junho festejamos o “São João” aqui no centro, durante o dia. Começamos muito bem com um renhido jogo de futebol entre utentes e cola-
boradores, onde o empenho de todos foi magnífico e onde assistimos a golos para todos os gostos. O resultado do jogo pouco interessou, o importante 
foi a manhã bem divertida que passámos. O almoço chegou com a tradicional e saborosa sardinha assada, a broa e a caldo verde também não faltaram. 
Mas ainda havia muito para festejar e foi o que fizemos ao som de músicas dedicadas a este Santo Popular. A meio da festa realizou-se o passatempo 
das quadras populares e as quatro melhores ganharam prémios e muitos aplausos - 1º Lugar: Paula Pereira e Paula Silva; 2º Lugar: Andreia Macedo; 3º 
Lugar: Elisabete Fonseca; 4º Lugar: Ilda Lopes e Maguy Baptista. Após a entrega destes prémios um grupo de utentes e colaboradores presentearam-nos 
com a típica e tão esperada marcha popular. No fim, recuperámos as energias com um excelente lanche. Assim se passou o nosso São João!

Jorge Pereira

Festa de São João no CARPD - 23 de Junho

Mais uma justa vencedora Os poemas foram fabulosos e os prémios merecidos Bailando, bailando....

A tão desejada chegada Momento de reflexão Momento de oração pela querida Cristina

No dia 29 de junho realizou-se o Dia Olímpico, aqui no CARPD, onde foram efetuadas várias atividades desportivas. Equipas formadas por utentes e co-
laboradores divertiram-se a competir entusiasticamente em todos as atividades propostas. Alguns dos jogos eram um pouco difíceis, mas com a ajuda 
dos colaboradores todos conseguiram atingir as metas. Os jogos mais concorridos foram os dos balões de água, dos jarros de água, dos pneus e da pilha 
de latas. No fim, todos tiveram direito a um lanchinho revigorador. 

José Lamas com a colaboração de Patrícia Alexandra 

Uma atuação fantástica

Juntos somos invencíveis A união faz a força A consagração 

Uma tribuna de luxo As 4as classificadas

A formação das equipas Todos participaram e deram o seu contributo Todos sairam Vencedores!!!!

Avante... toca a marchar

No dia 24 de Junho celebrou-se o Dia de São João. Eu e o meu pai fomos assistir à majestosa Procissão de São João Baptista, Padroeiro de Vila do Conde. 
Na procissão também iam os andores do São Pedro e do Sto. António, assim como muitos anjinhos, estava tudo muito bonito e impressionante. Havia 
muita gente a participar e a divertir-se nas Festas de São João de Vila do Conde. Foi um dia muito animado e feliz. 

Irene Vieira

São João  - 24 de Junho
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Frango com laranja

Receitas 
Cogumelos com Morcela 

Ingredientes:
- 12 Cogumelos-Paris
- 150g de Morcela de arroz
- Sumo de limão
- Pedaços de ananás
- Tomilho q.b.

Preparação:
Ligue o forno a 180ºC. Retire o pé e a pele aos cogumelos. Regue-os com 
um pouco de sumo de limão.
Pique a morcela e corte-a em rodelas. Coloque-a sobre os cogumelos e 
leve a meio do forno por cerca de cinco minutos.
Sirva cada cogumelo com um pedacinho de ananás sobre a morcela. Deco-
re ainda com o tomilho e sirva de imediato.

Muito saudável e colorida…
Ingredientes: 
- 8 Espargos
- 200g de peito de frango
- 150g de rúcula
- 8 tomates-cereja
- 1 laranja
- 4 fatias de pão escuro
- 1 c. (sopa) de vinagre
- Sal, pimenta e sementes de girassol q.b.
 
Preparação:
Descasque os espargos, corte o peito de frango em tiras e tempere com sal 
e pimenta. Grelhe ambos e reserve. Lave a rúcula, corte os tomates-cereja 
ao meio e a laranja em gomos. Corte o pão em triângulos. Coloque tudo 
numa travessa e sirva com o molho: triture 50g da rúcula com os pinhões, 
o azeite, o vinagre, o sal e a pimenta. Por fim, polvilhe com as sementes 
de girassol.

Arroz de Pato
Ingredientes:
- ½ pato
- 1 dl de azeite
- 1 chouriço de carne
- 100g de bacon
- 100g de cenoura
- 1 dl de vinho tinto
- 6 dl de água
- 1 cebola pequena
- 2 dentes de alho
- 300g de arroz
- Sal e pimenta q.b.
- Queijo ralado q.b. (opcional)

Modo de preparação:
Corte o pato em pedaços e core em metade do azeite, juntamente com o 
chouriço e o bacon. Adicione a cenoura inteira descascada e regue com o 
vinho e a água. Tape o tacho e deixe cozinhar, em lume brando, durante 30 
minutos. Depois de cozidos, retire os ingredientes do tacho, coe o caldo e 
reserve-o. Corte o chouriço em rodelas, o bacon em tiras grossas e a ce-
noura em rodelas. Desfie a carne. Pique a cebola e o alho e refogue-os no 
restante azeite. Junte o arroz, envolva e regue com o caldo; deixe cozinhar. 
No final da cozedura, junte as carnes ao arroz e envolva bem. Coloque tudo 
num tabuleiro de ir ao forno e decore a gosto. Leve ao forno a 200ºC cerca 
de 20 minutos, até o arroz ficar douradinho.
Dica - Para o amantes de queijo ;) fica aqui uma sugestão: polvilhar o arroz 
com uma camada generosa de queijo ralado antes de levar ao forno para 
gratinar.

Pág. 15Esboçar sorrisos...
Após procura exaustiva ;) a nossa “Chef de Cozinha” Francisca Morais en-
controu umas receitinhas que esperamos que sejam do agrado de todos. 
Bom apetite!

Valores do CARPD

OHHHH Quantos Gigas??Homem VS Mulher Pouca coisa

Ai o facebook!!!

Tá bom!!!O que tiver? Isso é que era...

Eu também!!!

Depois dá nisto
Homens!

Tarte de Arroz doce
Ingredientes:
- 250g de arroz carolino
- 1 rolo de massa quebrada estendida de compra
- 200g de açúcar
- 1L de leite
- 6 gemas
- 1 c. (sopa) bem cheia de manteiga
- 1 c. (sopa) de farinha maisena
- 1 casca de limão
- 1 pau de canela
- 1 pitada de sal grosso
- canela em pó q.b.
- Feijão seco q.b.
- papel vegetal

Modo de preparação:
Ligue o forno a 180ºC. Forre uma tarteira com a massa, apare os bordos, pi-
que o fundo com um garfo, forre com papel vegetal, encha com feijão seco 
e leve ao forno durante 25 minutos. Retire do forno, rejeite o feijão e a folha 
de papel vegetal, e reserve.
Leve ao lume um tacho com a manteiga e 3 dl de água, deixe começar a 
ferver, junte o arroz, o pau da canela, a casca de limão e uma pitada de sal 
e deixe o arroz cozer mexendo sempre. Quando tiver pouco líquido, junte o 
leite quente aos poucos e mexendo continuamente. Quando o arroz estiver 
totalmente cozido, adicione o açúcar, mexa e deixe cozinhar durante mais 
2 minutos. 
Numa tigela, bata as gemas com a farinha maisena, adicione ao tacho do 
arroz em fio e mexendo sempre, deixe engrossar, retire do lume e rejeite o 
pau de canela e a casca de limão. Verta na tarteira, deixe arrefecer, decore 
com canela em pó a gosto e sirva.

Os Valores são uma parte fundamental do nosso Centro, sendo princípios orientadores da 
nossa prática diária. Neste sentido e pelo grau de importância devem ser relembrados fre-
quentemente. Eis os nossos Valores:

Solidariedade e Valores Cristãos
Igualdade e Justiça

Confiança e Honestidade
Responsabilidade Social
Profissionalismo e Rigor

Humanização
Individualidade e Dignidade

Melhoria Contínua 
Perservação Ambiental
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Atividades AGOSTO

Aniversários  AGOSTO

Atividades JULHO Aniversários JULHO

Dia 02 – Conceição Castro Dia 15 – Elisa Castro
Dia 04 – Miguel Ângelo Dia 16 – Joaquim Silva (SAD)
Dia 07 – Pedro Magalhães Dia 19 – Manuel João
Dia 07 – Gisela Castro  Dia 19 – Glória Maria
Dia 08 – Emília Magalhães Dia 20 – Patrícia Alexandra
Dia 08 – Ana Maria Sousa Dia 22 – Lúcia Nogueira
Dia 12 – Manuel P. (SAD) Dia 28 – José Maria Rigor
Dia 13 – Maria Manuel Dia 29  Magda Cunha 
Dia 14 – Emília Coelho  

Dia 01 – Pedro Silva  Dia 11 – Sónia Rocha
Dia 03 – Victor Reis  Dia 11 – Ana Cordeiro
Dia 05 – Manuel Carvalho Dia 12 – Maria do Céu
Dia 05 – Maria da Saúde Dia 18 – Armando Correia
Dia 05 – Victor Reis  Dia 19 – Elisabete Pinho
Dia 07 – Celeste Cerqueira Dia 19 – Daniel Coelho
Dia 07 – Olívia Fortunato Dia 24 – Fernanda Silva
Dia 09 – Ana Baptista (SAD) Dia 24 – Albina Pereira
Dia 10 – Edmundo Costa Dia 24 – Fátima Silva
Dia 11 – José Lamas  Dia 27 – Pedro José
Dia 11 – Daniela Santos Dia 28 – Carlos Silva

02

02
02

06
09
10
13
14
16

20
21
22 a 24

22
27
28
29

Campeonato de Portugal de Boccia, Pares e Equipas, em Santa Maria da 
Feira,com a participação do Elísio e Elisabete
Garci Cup 2016 – Torneio de Andebol, em Estarreja
Festa do 21º Aniversário da Inauguração do Centro/ Dia da Família
14h30: Atuação do Grupo de Dança “Dance Project”
15h15: Atuação da Tuna Sénior “Dino Sénior”
16h15: Lanche com os familiares

Meia-Final do Campeonato da Europa, em França (20h00)
Maia Cup 2016 – Torneio de Andebol, na Maia
Final do Campeonato da Europa, em França (20h00)
Passeio Final das Turmas da Escola, ao Parque da Cidade da Póvoa
Passeio Final da Catequese (Grupo da Tarde), ao Monte São Félix
Campeonato de Portugal de Boccia, Individual, na Póvoa, com a partici-
pação do Pedro José
Dia da Amizade (Atividades)
11h00: Eucaristia no Centro
Campo de Férias 2016 – Comunidade Fé e Luz, no Centro João Paulo II na 
Apúlia, com a participação dos elementos que pertencem ao grupo
Comemoração do Dia da Amizade, Jantar de Colaboradores (20h00)
Passeio Final do Grupo da Piscina, a Guimarães (Penha)
Passeio Final da Catequese (Grupo da Manhã), a Barca do Lago
Encerramento das Atividades de C.A.O.

02 a 12
03
05
06
06
08
08
09
10
11
12
15
16 a 19
17
18
18
19
22
22 a 26
24
25
26
26
29
30
31

Torneio de Matraquilhos para Utentes e Colaboradores
Passeio ao Parque da Cidade do Porto
Passeio a Braga
Assistência ao Jogo de Apresentação do F.C. Porto com o Villarreal
14h00: Visita da Rusga Infantil, Bairro Sul, Póvoa de Varzim
14h00: Aula de Pilates
15h00: Atividades na areia: Rugby, Futebol, Salto em cumprimento
Ida ao Cinema
Ida às Piscinas do Clube Desportivo da Póvoa
Direitos e Deveres dos Utentes: atividades
15h00: Supertaça em Futebol: Utentes vs Colaboradores da Tarde
Nossa Senhora da Assunção
Torneio de Ténis de Mesa para Utentes
10h00: Atividade em Kayaks no Rio Ave - Clube Fluvial Vilacondense
Passeio da Comissão de Utentes
Visita ao Zoo de Sto. Inácio
14h00: Concurso de Karaoke
Peregrinação a pé a Balasar
Torneio de Boccia para Utentes e Colaboradores
Passeio ao Parque de Diversões de Cunha (Braga)
Passeio da Equipa do Jornal “Tinta Fresca”
10h00: Supertaça em Futebol: Utentes vs Colaboradores da Manhã
14h00: Treino Funcional (melhoria de condição física)
14h00: Dança com as Estrelas, concurso de dança
Passeio do Grupo de Dança e Grupo de Teatro
Passeio a Ponte da Barca, atividades nas Piscinas


