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Editorial
JULHO

GARCI CUP 2016, Torneio de Andebol, em Estarreja - 02 de Julho

No dia 02 de Julho houve um campeonato de Andebol de 7x7 e de 5x5 no Pavilhão Alfredo Mortágua e 
Silva em Estarreja. As instituições que participaram foram: SCMVC e Cerciesta. A nossa equipa foi represen-
tada pelos atletas: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A. e Rui S. No único 
jogo realizado, a nossa equipa defrontou o clube Cerciesta, tendo vencido de forma inequívoca por 11-2. 
A classificação final relativa ao Torneio de Andebol 5x5 (nível I) ficou ordenada da seguinte forma: 1º lugar 
– SCMVC; 2º lugar – Cerciesta. Os nossos atletas após terem alcançado uma vitória avassaladora abraçaram-
-se e gritaram: - “CAMPEÕES, CAMPEÕES!”. A equipa ficou muito contente por erguer o trofeu do primeiro 
lugar, que simboliza o esforço e a dedicação, de um grupo unido e ambicioso. 

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva 

Campeonato de Portugal de Boccia - Santa Maria da Feira - 02 de Julho

Prova: Campeonato de Portugal de Boccia, Pares e Equipas 2016. Data: 02 e 03/07/2016 (sábado/domingo). 
Local: Pavilhão da Escola EB 2,3 Fernando Pessoa – Santa Maria da Feira. 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) 
e Elisabete P. (BC3). Classificação final dos atletas da SCMVC: Elísio F. e Elisabete P. eliminados na fase de 
grupos. Momento do dia: De destacar a evolução do atleta Elísio F., que já foi capaz de admitir e reconhecer 
as suas “falhas” em competição, não colocando a responsabilidade e o “peso” da derrota sobre a sua colega 
de equipa. O Elísio F. é na atualidade um atleta mais completo, sobretudo ao nível da sua resistência mental 
e psicológica em competição. Um abraço para todos os atletas do boccia.

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva

Atletas de alto gabarito

Todos atentos às palavras sábias do Sr.º Provedor Uma plateia com utentes, familiares e colaboradores Sem dúvida

Festa do 21º Aniversário do Centro / Dia da Família - 02 de Julho

No passado dia 2 de Julho comemoramos o 21º aniversário do nosso centro e celebramos o Dia da Família. Tivemos o prazer de receber três visitas muito 
importantes: as nossas famílias, a Tuna Sénior “Dino Sénior” e o Grupo de Dança “Dance Project”, que vieram alegrar ainda mais a nossa tarde. A Tuna 
Sénior foi a primeira a atuar e animou todos os presentes. Depois, foi a vez dos “Dance Project” que nos brindaram com uma belíssima atuação onde 
foi possível apreciar diversos estilos de dança. Para terminar o dia em beleza disfrutamos de um maravilhoso lanche junto daqueles que nos são mais 
queridos.

Francisca Morais e Álvaro Santos com a colaboração de Joana Araújo

Maia Cup 2016, Torneio de Andebol, na Maia - 09 de Julho

A conferenciar estratégias de ataque Preparação mental: momentos de reflexão Em pleno jogo

Um equipa com potencialUma gota de água no mar

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água 
no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota”.

Madre Teresa de Calcutá

 Em setembro de 2016, Madre Teresa de Calcutá foi canonizada em 
Roma, pelo Papa Francisco, coroando uma vida singular. E, precisamente, 
a sua vida tanto nos tem a dizer, hoje, acerca do sentido verdadeiro do cui-
dado humanizado, em qualquer circunstância.
 De facto, um dia, num dos bairros pobres de Calcutá, ao observar 
uma pessoa agonizante, abandonada na rua e com os pés a serem ataca-
dos por ratos, sentiu uma perturbação profunda, que a levou a assumir um 
novo rumo para a sua vida: ajudar os mais pobres entre os pobres!
 A partir de então, começou a dar abrigo às pessoas que sofriam de 
tuberculose, desinteria e tétano, muitas delas rejeitadas pelos próprios 
hospitais. Ao longo dos anos, milhares de necessitados passaram pelas 
suas mãos carinhosas… muitos deles obtiveram a recuperação ansiada e 
outros encontraram uma morte digna. Haverá coisa mais bela e nobre que 
dignificar os que são esquecidos e ignorados pela nossa sociedade?
 Conhecida como a “Santa das Sarjetas”, recebeu o Prémio Nobel da 
Paz em 1979. Dizia, sabiamente: “Não usemos bombas nem armas para 
conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A paz começa com 
um sorriso”.
 Tamanha doação aos que “nada valem”, tão grande exemplo para 
todos os “cuidadores de pessoas”, deverá fortalecer a nossa motivação e 
agigantar o nosso empenho. Na verdade, pequenas gotas na arte do cuidar 
farão toda a diferença, pois permitem formar correntes vivas de riachos de 
amor… transbordando num magnífico oceano de misericórdia.
 Quem está disposto a contribuir com a sua pequena gota de água?

O Diretor
Sérgio Pinto
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Celebrar a Amizade (Dia da Amizade) - 20 de Julho

No dia 20 de Julho de 2016, celebrou-se aqui no nosso centro o Dia da Amizade onde se realizaram algumas atividades relacionadas com o tema. Todos 
os colaboradores receberam um crachá onde constava uma mensagem muito bonita que dizia: “A amizade é um amor que nunca morre”. Durante a 
tarde assistimos a um filme que retratava o valor da verdadeira amizade (neste caso entre um ser humano e um cão). Foi um dia muito emocionante que 
acabou em beleza com um agradável jantar-convívio entre colaboradores.

Alexandre Pereira com a colaboração de Manuela Oliveira

Prova: Maia Cup 2016 – Torneio de Andebol 5 x 5. Data: 09/07/2016 (sábado). Local: Pavilhão Municipal da Maia. Clubes/Instituições participantes: SCMVC, 
Clube de Gaia, Cerci – Fafe e Caid – 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 da SCMVC: No primeiro jogo realizado, a nossa equipa defrontou o Caid e perdeu por 7-12. No segundo e último jogo defrontamos 
a equipa mais forte da competição o Clube de Gaia, tendo sido novamente derrotados por 2-10. A nossa equipa esteve irreconhecível, demonstrando uma 
certa apatia e desconcentração competitiva. A época longa e exigente provocou fadiga física e mental nos atletas e tal refletiu-se neste último torneio, 
contudo tal não apagou a excelente época desportiva 2015/2016 na modalidade de Andebol. Momento do dia: Os nossos atletas ficaram desiludidos por 
não terem alcançado um dos primeiros três lugares do pódio, pois o quarto lugar só deu direito ao arrecadar de uma medalha e não de um troféu. O atleta 
Joaquim P. ao ver tanto desânimo por parte dos seus colegas disse: - “Hoje jogamos mal e perdemos, mas também não podemos ganhar sempre”!

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Elisa Ferreira e Maria da Saúde

Passeio Final das Turmas da Escola, ao Parque da Cidade da Póvoa - 13 de Julho

No dia 13 de Julho realizamos o passeio final das Turmas da Escola (grupos I, II e III) e o destino escolhido foi o Parque da Cidade da Póvoa de Varzim. 
Quando chegámos fomos logo procurar o lugar ideal para passarmos o dia. Depois de estarmos bem instalados fizemos algumas brincadeiras, ao gosto de 
todos, como por exemplo: a roda do lencinho cai-cai, corridas e uma pequena aula de exercícios de alongamentos que nos ajudou a relaxar. Ainda tivemos 
tempo para conversarmos uns com os outros e de dar um belo passeio pelo parque. Por volta das 13h e cheios de fome almoçamos o delicioso farnel que 
levámos do centro. No fim do almoço regressamos muito satisfeitos. Foi um dia bem passado e espero repetir brevemente.

Francisca Morais com a colaboração de Lúcia Pereira

Passeio da turma de catequese (grupo da tarde) ao Monte de São Félix - 14 de Julho

Joana Araújo e Goreti Amorim A relaxar à sombrinha da Oliveira

No dia 14 de Julho realizou-se o Passeio Final da Catequese, do grupo da tarde, ao Monte de São Félix. O grupo dirigiu-se ao topo do monte, onde conviveu, 
cantou e passeou pelo espaço envolvente. Infelizmente a capela estava fechada e não a podemos visitar, mas a vista que o local proporciona é simplesmen-
te fenomenal. Foi uma tarde diferente, onde reinou a boa disposição e sabemos com toda a certeza que Deus estava no meio de nós.

José Lamas com a colaboração de Joana Araújo

Paulo Sérgio e Gisela Castro

Maia Cup 2016, Torneio de Andebol, na Maia - 09 de Julho

Campeonato de Portugal de Boccia, Individual, na Póvoa, com a participação de Pedro José - 16 de Julho

Prova: “Campeonato de Portugal de Boccia, Individual - 2016” para individuais BC1, BC2, BC3 e BC4. Data: 16 e 17/07/2016 (sábado/domingo). Local: 
Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. Clubes/Instituições participantes: SCMVC, Vu Valbom, APC Coimbra, SC Espinho, SC Braga, APCAS, InBoccia, APC 
Lisboa e Crit. Atletas representantes da SCMVC: Pedro S. (BC1). Classificação final do nosso atleta: Os resultados obtidos pelo Pedro S. nos jogos realizados 
durante a fase de grupos, foram: 1º Jogo – Pedro S. 1 Vs António M. 6; 2º Jogo – Pedro S. 0 Vs Carlos C. 11 e 3º Jogo – Pedro S. 3 Vs Rui R. 4. O Pedro S. 
arrecadou três derrotas em três jogos realizados na fase de grupos, tendo ficado eliminado da competição. Porém, é justo enaltecer o esforço e a atitude 
que demonstrou. Momento do dia: O apuramento e a presença do nosso atleta numa fase final de Boccia, é motivo de orgulho para todos, porém o Pedro 
S. não se encontra num patamar competitivo de excelência para ombrear com e contra os melhores atletas da modalidade. No entanto, é dos atletas que 
demonstra mais respeito e “Fair-Play” por todos os intervenientes, a sua forma de ser e estar é um exemplo de honestidade e lealdade competitiva. 

Cristina Sousa com a colaboração de Pedro Silva

A roda da Amizade Plantar a Amizade: Jorge e Moura

Ricardo Ramos e Filipe Rogério Ana Neves e Paula Pereira

A Amizade não tem barreiras

Fátima Lopes e Andreia Alves

Ana Silva e Albina Meira

“Oh Joana dá-me a tua boneca ;) “

Conceição Vilar, Andrea Cunha e Elisabete Pinho com Joana Araújo, muito sorridentes

Pedro bem acompanhada pelas amigas Ilídia e Salete

Amizade em palco
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Dia da Amizade: convívio entre colaboradores - 22 de Julho

O Dia da Amizade é celebrado anualmente entre todos os colaboradores do CARPD. Juntamo-nos no espaço exterior e realizamos uma churrascada. Aqui, 
além das fêveras e barriguinhas no pão, ainda comemos um delicioso caldo verde. Como era de esperar, todos ansiavam pela mesa das sobremesas, 
recheada com variadíssimos bolos, semifrios entre outros que fazem salivar os mais gulosos. É realmente um dia especial, onde a interacção e o com-
panheirismo marcam o momento.

Gaspar Silva com a colaboração de Dorisa Correia 

Campo de Férias 2016 - Comunidade Fé e Luz, na Apúlia - 22 a 24 de Julho

Nos dias 22,23 e 24 de Julho realizou-se o Campo de Férias das Comunidades Fé e Luz no Centro João Paulo II na Apúlia. Eu, a Ilidia e a Salete juntamente 
com os amigos da Comunidade Fé e Luz de Vila do Conde participamos nas mais diversas atividades, como jogos divertidos e danças. Durante todos estes 
dias reinou a alegria entre todos e principalmente muita FÉ. O que mais se destacou, para mim, foram as idas à piscina e à discoteca. O tema deste ano foi 
“O principezinho”, que queria um mundo melhor para todos. Nós gostámos muito desta experiencia e esperamos repetir para o ano. Obrigada a todos!

João Paulo Silva e Ilidia Araújo 

Sr.º Lima com Marisa Correia e Vera Ferreia A amizade é bela: Isabel, Verónica e TeresaUma bela churrascada entre amigos

No dia 27 de Julho foi proporcionado, aos atletas que participam nas competições de natação, um dia diferente e ao ar livre. Foi um dia bem passado, 
essencialmente em contacto com a natureza, mais concretamente no Monte da Penha ou Monte de Santa Catarina. Os colaboradores Pedro Silva e Lúcia 
Pereira foram os organizadores e “mentores” desta atividade. Os atletas selecionados para participarem na caminhada pedestre que se realizou no Mon-
te da Penha foram: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Pedro M., Duarte B., Orlindo S., Cândida M. e Salete O. Inicialmente, e antes do almoço, foi efetuado 
um reconhecimento do percurso e analisado o mapa que está exposto à entrada do Santuário da Penha, que é um centro de peregrinação muito impor-
tante, ao qual ocorrem muitos fiéis. O Monte da Penha é o ponto mais alto da área urbana de Guimarães e a partir do seu topo é possível alcançar vistas 
magníficas, que se estendem até ao oceano atlântico. Utentes e colaboradores deliciaram-se com uma paisagem e uma panorâmica esplêndida sobre a 
cidade de Guimarães. Posteriormente, almoçaram num local destinado para o efeito, com mesas e cadeiras de madeira, debaixo de árvores e num clima 
de pura e total tranquilidade. Por fim, passearam no Parque da Penha que se ergue acima dos 500 metros e que integra a Reserva Ecológica Nacional, 
constituindo uma grande área verde da cidade de Guimarães. Encontra-se geograficamente localizado a sudeste da cidade de Guimarães e possui uma 
área natura com flora e fauna muito diversificadas, grutas, ermidas e miradouros. Tratou-se de um passeio fantástico, onde se aumentaram ainda mais os 
laços de amizade entre todos, pois o meio propiciou um clima de harmonia e sintonia entre todos. Os utentes que participaram durante o ano em todas 
as competências de Natação tiveram a oportunidade de viverem e experienciarem momentos de lazer, diversão e recreação.

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Homens de renome A beleza não é só por dentro!!! FantásticasAmizade  sincera

Passeio Final do Grupo da Piscina, a Guimarães, Penha - 27 de Julho

Um grupo fabuloso Intrusos na nossa foto!!!!Todos a segurarem a pedra ;)

Não exitem barreiras na amizade Elisabete e Cristina Estava tão bom quanto parece. Não sobrou nada!

Passeio Final do Grupo da Catequese (Grupo da Manhã), a Barca do Lago - 28 de Julho

Depois de um ano de catequese, nada melhor que fazer um passeio para convivermos todos. E a escolha do local foi “A Barca do Lago”, foi muito di-
vertido, nadamos, fizemos jogos, cantamos, fizemos um piquenique cinco estrelas e não faltou nada. É sempre bom conviver com os amigos, são estes 
momentos que se guardam para a vida.

Luís Simas com a colaboração de Paula Pereira

Encerramento das Atividades de CAO - 29 de Julho

Depois de um ano repleto de atividades e trabalhos em C.A.O (Centro de Atividades Ocupacionais) cheios de criatividade e amor, que nos encheram de 
orgulho e de prémios. O facto de estes trabalhos serem expostos na comunidade, incentiva-nos a fazer mais e melhor. Sem esquecer que é, também, uma 
forma de nos darmos a conhecer. O último dia de C.A.O consiste em refletirmos o que de bom foi feito, assim como o que ainda podemos vir a melhorar.

Jorge Pereira com a colaboração de Paula Pereira

Mãos ao alto que aqui nasceu Portugal Num descanso merecido
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Entre os dias 1 e 12 de Agosto de 2016 realizou-se o “Torneio de Matraquilhos Verão 2016” no CARPD. Os colaboradores e os utentes participaram no 
torneio, houve uma grande adesão por parte de todos, as duplas foram compostas por um colaborador e um utente. As equipas foram dispostas por 
grupos (grupo A a H), cada grupo foi constituído por oito equipas, sendo apuradas no final dos jogos quatro equipas por grupo. De salientar, que a equipa 
vencedora foi constituída pela colaboradora Joyce Busto e pelo utente Orlindo Sousa. O segundo e terceiro lugares foram alcançados pelas duplas Ana 
Patrícia/Manuel Carvalho e Lúcia Nogueira/Nuno Amorim, respetivamente. De destacar, o papel importante e decisivo da Animadora Joana Furtado e 
dos colaboradores Elisabete Fonseca e João Laranjo que operacionalizaram no terreno e articularam com os envolvidos, tendo em vista a realização dos 
jogos. Esta atividade teve um grande impacto essencialmente nos utentes, mesmo os que não participaram ativamente nos jogos, estiveram de fora a 
ver e a apoiar os protagonistas. Esta atividade permitiu também aumentar e consolidar os laços de amizade entre os utentes e colaboradores, pois ape-
sar de alguns acabarem com os antebraços e pulsos em “água”, muitas foram as gargalhadas e os sorrisos com as peripécias do jogo. Foi uma atividade 
que lhes deu muito gozo e satisfação.

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Torneio de Matraquilhos para Utentes e Colaboradores - 02 a 12 de Agosto

A tão aguardada chegada Um campo repleto de emoçoes

Aula de Pilates - 08 de Agosto 

A afluência à aula de Pilates foi 
visível. Todos deliraram 

Ida ao cinema - 09 de Agosto

Durante as férias, em Agosto, foi organizado um passeio ao Shopping Braga Parque. Eu, os meus colegas e alguns colaboradores fomos ver um filme muito 
bonito “O Amigo Gigante”. A estrela principal do filme chama-se Sophie, é uma menina de 12 anos, órfã, que vive num orfanato e tem muitos sonhos 
maus. Perto do orfanato vive um grupo de gigantes muito feios e maus. Um desses gigantes, o mais pequeno, mais jovem, simpático e de coração gen-
til, gosta da menina e tenta protegê-la dos outros gigantes. Dá-lhe água, comida, banho, veste-a com muito requinte e dá-lhe bons conselhos. Os dois 
tornam-se amigos inseparáveis e o gigante tudo faz para salvar a menina, levando-a para um palácio onde vive uma rainha e tomando conta dela. O filme 
foi excelente e todos gostámos muito de assistir a uma boa sessão de cinema. 

Irene Vieira

No dia 8 de Agosto, o Professor Pedro S. organizou a realização de exercícios controlados, pausados e metódicos, 
através dos quais foram exercitados todos os grupos musculares do corpo. Realizando uma aula de Pilates no giná-
sio do CARPD, exigindo disciplina, concentração e equilíbrio a todos os intervenientes. A prática de Pilates é muito 
saudável, os principais benefícios são: melhorar a força, flexibilidade e tónus muscular; fortalecer os músculos sem 
causar dor, nem danificar as articulações; melhorar a postura, coordenação e equilíbrio; melhorar a respiração, auto-
estima e reduzir o stress; tonificar a silhueta, alisar a barriga e atacar. a celulite por completo.  Esta atividade teve um 
grande impacto nos utentes, gerou-se um clima saudável e divertido. Por fim, os utentes foram dispostos no chão, 
de olhos fechados e ouviram uma música de relaxamento, ou seja, de retorno à calma. 

Irene Vieira com a colaboração de Pedro Silva

AGOSTO

No dia 03 de Agosto fui pela primeira vez ao Parque da Cidade do Porto. Saímos do CARPD por volta das 09h30. Quando chegámos fomos dar uma 
caminhada, fiquei maravilhada com tanto espaço verde dentro da cidade do Porto, nem nos apercebíamos que estávamos quase no centro da Cidade. 
O parque tem muitas árvores e grandes lagos com muitos patos a nadarem e que vinham até nós para lhes darmos de comer. Depois chegou a hora do 
almoço e comemos uns bons petiscos: rissóis, bolinhos de bacalhau, trouxinhas de frango, sandes de panados e bebemos sumo de laranja. No fim do 
almoço fomos dar uma volta e tomamos café numa esplanada. Depressa chegou a hora de regressarmos ao centro.

Francisca Morais com a colaboração de Lúcia Pereira

Passeio ao Parque da Cidade do Porto - 03 de Agosto

No dia 5 foi realizado um passeio a Braga ao Santuário do Bom Jesus do Monte. Quando lá chegámos fizemos um fantástico piquenique com vários 
petiscos preparados no centro. Foi uma refeição muito agradável, num sítio muito calmo onde foi possível convivermos todos em paz e alegria. No fim, 
para fazer a digestão, fomos dar uma caminhada pelo recinto do Santuário. De regresso ao centro vínhamos todos muito felizes com o bonito passeio 
que nos foi proporcionado.

Nuno Amorim

Passeio a Braga - 05 de Agosto

No dia 6 de agosto fui ao Estádio do Dragão ver o jogo de apresentação da equipa para a época 2016/2017, acompanhado pelo meu colega Pedro Ma-
galhães, o Professor Pedro Silva e a colaboradora Maguy Baptista. O jogo foi com a equipa espanhola do Villarreal e terminou com o resultado de 1-0 a 
favor do Futebol Clube do Porto. A noite estava muito boa e fizemos uma excelente viagem de regresso. Quando chegámos a Vila do Conde fomos jantar 
ao MCdonald`s. Conversa puxa conversa e já era de madrugada quando fomos descansar. 

Orlindo Sousa

Apresentação da equipa do F.C. Porto com o Villareal - 06 de Agosto

Atividades na Praia: Rugby, Futebol, Salto em comprimento - 08 de Agosto 

No dia 8 de Agosto, foram realizados diversos jogos lúdico-recreativos e jogos desportivos coletivos no areal da praia da Azurara. Os utentes que partici-
param foram: Miguel A., Sílvia C., Salete O., Vera S., Ilidia A., Jorge F. e Trajano. O Professor Professor fez por incutir e fomentar esse “espirito olímpico” 
saudável, colocando o foco no respeito mútuo e companheirismo. As atividades que foram operacionalizadas na praia foram: “jogo do crocodilo”, “jogo 
terra/mar”, “jogo da tração à corda”, “jogo do rei manda”, “jogo dos dez passes”; “jogo da bola ao capitão”, “jogo do estica”, “jogo do lenço”, “jogo do 
mata”, “jogo do policia”, “jogo da cabra cega”, “jogo de rugby” e “jogo de futebol de praia”. Os utentes estiveram sempre empenhados e motivados. De 
destacar, que no final não houve “vencedores”, nem “vencidos”, as medalhas de ouro que são utilizadas nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, foram tro-
cadas por sorrisos e abraços, momentos esses que valeram ouro.

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Manuel Carvalho e Miguel Araújo em grandes disputas Jorge Ferreira, Ilídia Araújo e Salete OliveiraTrajano Milhazes 

Ida às Piscinas às Piscinas do Clube Desportivo da Póvoa - 10 de Agosto

Neste dia, o Professor Pedro S. organizou e proporcionou uma ida ao Clube Desportivo da Póvoa de Varzim. Foi dada primazia aos utentes que participam 
nas provas de Natação, tendo em vista o fortalecimento dos seus laços de amizade, tendo sido selecionados: Bruno M., Orlindo S., Cândida M., Duarte B., 
Miguel A., Pedro M., Manuel C. e Salete O. O Clube tem a particularidade de possuir no seu amplo complexo desportivo uma piscina exterior de água sal-
gada, que tem inúmeros benefícios para os utentes, pois é extraída diretamente da água do mar. A atividade realizou-se nesse local e foram concretizadas 
situações lúdicas e divertidas, sendo aplicadas e implementadas técnicas de nado em diversas competições de estafetas. Foi também praticada a técnica 
de mergulho, tanto de “cabeça” como de “pés”. Durante a atividade gerou-se uma competição saudável e divertida, tendo os utentes inconscientemente 
feito uma adaptação avançada ao meio aquático, tirando partido da água ser salgada e não doce como habitualmente.

Jorge Pereira com a colaboração de Pedro Silva

Dentro de água saboreia-se melhor o calor Foi sem dúvida um dia a repetirA beleza da união

Normalmente, em Agosto, recebemos com todo o nosso entusiasmo a Rusga Infantil do Bairro Sul, uma rusga que nos presenteia sempre com a sua 
alegria e brilho. Faz-nos sempre uma visita e dá-nos a conhecer as suas vestes que mudam todos os anos, dizem eles que nunca as repetem. Infelizmen-
te este ano não puderam vir, mas como gostamos tanto deles e das suas atuações para o ano cá os esperamos. Um grande beijinho para estes nossos 
amiguinhos.

José Lamas com a colaboração de Paula Pereira

Visita da Rusga Infantil do Bairro Sul - 08 de Agosto

Momentos para recordar
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Supertaça Utentes VS Colaboradores - 12 de Agosto

No dia 11 de agosto realizou se uma atividade sobre o tema dos Direitos e Deveres dos utentes. Todos os participantes 
se reuniram no Ginásio em formato de plateia. No palco, representou-se um tribunal com imagem do mesmo na tela 
elétrica, mesa de juiz, e mais 2 mesas, uma para advogado e testemunha de defesa com um colaborador e utente e 
outra para advogado e testemunha de acusação também colaborador e utente. Cada grupo entrava em palco com a 
definição do direito e do dever que lhe foi atribuído, estudando e planeando de forma a ser debatido com o juiz, cada 
grupo foi acompanhado por um assistente, utente que segurava, durante o julgamento, a placa ilustrada com o direito 
ou dever que lhe foi dado. Este tema embora seja sério gerou debate, discussão e interação entre utentes e colabo-
radores de uma forma animada, promovendo um convívio divertido, sendo benéfico no sentido em que promoveu 
assimulação da definição dos deveres e direitos dos utentes.

João Paulo Silva com a colaboração de Joana Furtado

Direitos e Deveres dos Utentes: Atividades - 11 de Agosto

Torneio de Ténis de Mesa para utentes - 16 a 19 de Agosto

Concurso de Karaoke -  19 de Agosto 

Mais uma tarde muito divertida de karaoke, preparada com a ajuda da colaboradora Elisabete Gomes. A atividade foi realizada no ginásio do centro, 
os participantes usaram microfones para poderem cantar e uma tela para projetar a letra das músicas. Cantando sozinhos ou em grupo a diversão não 
faltou. As músicas eram conhecidas de todos, pois eram músicas populares portuguesas. Foi uma excelente tarde de convívio entre utentes e colabora-
dores, onde reinou a cantoria, alegria e animação. 

João Paulo Silva com a colaboração de Elisabete Gomes

No dia 12 de Agosto, realizou-se a “Supertaça de Futebol 2016 de Verão”, no ringue de futebol perten-
cente ao CARPD. O jogo teve a duração de 60 minutos e uma equipa foi formada por colaboradores 
e a outra composta pelo Prof. Pedro e utentes. Os utentes João Paulo e Elísio formaram a equipa de 
arbitragem e todas as suas decisões e juízos foram respeitados e cumpridos. A prestação, o empenho 
e a motivação dos participantes durante os jogos podem ser considerados globalmente positivos. Esta 
atividade teve um grande impacto essencialmente nos utentes, mesmo os que não participaram ativa-
mente nos jogos foram para a bancada e apoiaram ambas as equipas. Esta atividade permitiu também 
aumentar e consolidar os laços de amizade e de estima entre os utentes e colaboradores pois o fute-
bol é uma modalidade que proporciona muitos contactos físicos e geraram-se situações divertidas e 
engraçadas. É sempre um prazer enorme assistir a estes jogos aqui no centro.

Jorge Pereira com a colaboração de Pedro Silva

Afonso e Jorge Ferreira Miguel Araújo e Jorge Ferreira em competição Os vencedores

No dia 22 de Agosto, utentes e colaboradores participaram numa Peregrinação ao Santuário Alexandrina de Balasar. Esta atividade foi realizada para que 
todos pudéssemos estimular a nossa fé na Beata Alexandrina. O exercício físico que proporcionou também foi muito importante para a nossa saúde físi-
ca e mental. Durante todo o percurso foi possível observar o verdadeiro “trabalho em equipa”, ou seja o apoio dado entre todos, o acreditar que todos 
sem exceção eram capazes de lá chegar. E sem dúvida que a parte mais emocionante desta peregrinação foi a chegada, pois muitos dos participantes 
tinham receio de não conseguir chegar pelo próprio pé. 

João Paulo Silva com a colaboração de Isabel Castro

Peregrinação a Pé a Balazar - 22 de Agosto

O juíz :)

Foi uma disputa digna de se ver

No dia 17 de Agosto, estava programada a realização de um “Passeio de Kayaks no Rio Ave”, com os utentes do CARPD, mais concretamente vinte uten-
tes. Os utentes que foram previamente selecionados para esta atividade, foram: Miguel A., Nuno A., Ilidia A., António C., Sílvia C., Orlindo S., Cândida M., 
Salete O., Jorge F., Trajano, Duarte Barbosa, Bruno Magalhães, Vera Silva, João Ferradeira, Elisa Azevedo, José Manuel, Manuel C., Albertino N., Ana S. e 
Francisco José. O Professor Pedro S. e os colaboradores João L. e Lúcia P. acompanharam os utentes. Infelizmente, quando chegamos ao Clube começou 
a chover de forma intensa, o monitor Leonel Carvalho disse que não estavam reunidas as condições mínimas de segurança para a realização da atividade, 
tendo esta sido cancelada e adiada. No entanto, o Sr. Leonel Carvalho disponibilizou as instalações e os ergómetros para um treino indoor. Os utentes es-
tiveram aplicados e motivados durante a realização das tarefas propostas no ergómetro. Ficou por definir uma data para se realizar o “passeio de kayaks 
no rio ave”. Há fatores como as condições meteorológicas que são incontornáveis nas práticas desportivas ao ar livre, mas numa próxima oportunidade 
acreditamos que o São Pedro vai estar do nosso lado. 

Alexandre Pereira com a colaboração de Pedro Silva

Bruno Magalhães e Duarte Pereira a dar o exemplo Um grupo de atletas preparadíssimos

Atividade no Clube Fluvial Vilacondense - 17 de Agosto

Respeito pela própria pessoa;
Respeito pelos outros;
Respeito pela instituição;
Respeito pela comunidade. 

Direito a vida; 
Direito a dignidade da pessoa; 
Direito a sua individualidade;
Direito a igualdade de oportunidades;  
Direito a confidencialidade;
Direito a liberdade de religião e culto;
Direito a informação e liberdade de expressão.

Deveres

Direitos

Tivemos direito a defesa e acusação

Entre os dias 17 e 19 de Agosto realizou-se o “Torneio de Ténis de Mesa Verão 2016” para os utentes, no CARPD. A grande maioria participou no torneio, 
havendo uma grande adesão por de todos. Em cada jogo, o vencedor foi alcançado com a realização de um único parcial até aos 11 pontos, com respetivo 
diferencial de 2 pontos. De salientar, que a classificação final do torneio ficou disposta do seguinte modo: 1º - Manuel C; 2º - Miguel A; 3º - Jorge F. e 4º 
- Orlindo S. Esta atividade permitiu também consolidar os laços de amizade entre os utentes, pois apesar de alguns acabarem “derrotados” desportiva-
mente, todos receberam uma grande salva de palmas por parte dos espetadores (colegas e amigos) aquando do final dos jogos. 

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Visita ao Zoo Sto Inácio -  18 de Agosto 

No dia 18 de Agosto fomos ao Zoo de Santo Inácio, que é um jardim zoológico localizado em Avintes, Vila Nova de Gaia. Foi mesmo muito divertido, 
principalmente porque também levámos o farnel para fazer um delicioso piquenique. Nunca imaginei ver tantos animais, tais como: zebras, girafas, hie-
nas, pinguins, macacos, entre os cerca de 800 animais lá existentes. Ainda tivemos a oportunidade de assistir à demonstração de como se alimentam os 
pinguins e as aves de rapina, assim como uma breve explicação sobre estas espécies. Adorámos o passeio foi superanimado. 

José Lamas com a colaboração de Paula Pereira

Entre outros, também se jogou basquetebol Parque de Lazer da Cunha, não há que enganar Tudo é motivo para tirar uma foto ;)

Passeio ao Parque de Diversões da Cunha (Braga) - 24 de Agosto
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Por motivos alheios à nossa vontade não foi possível realizar um dérbi local, mas com a ajuda dos 
amigos de Fajozes fizemos um dérbi Touguinha/Fajozes, em que touguinha saiu vitoriosa. Estava 
um dia de muito calor que não ajudou ao desporto rei, tendo que ser interrompido diversas vezes 
para os jogadores hidratarem. Mas o objetivo principal foi cumprido: uma atividade física ao ar 
livre, muito divertimento e um grande companheirismo.

Jorge Pereira com a colaboração de João Laranjo

Supertaça em Futebol: Utentes vs Colaboradores - 26 de Agosto

Passeio do grupo de Dança e do Teatro - 30 de Agosto

No dia 30 de Agosto, foi realizado um passeio ao Parque da Cidade do Porto, com o grupo da Dança Inclusiva e o grupo de Teatro, representados por 
Dorisa C. e Patrícia C. Para este invento, como eramos muitos, foi preciso o autocarro e uma das carrinhas do centro. O passeio foi muito agradável e 
positivo, pois consolidou os laços de amizade e respeito que nos une. Quando chegámos ao Parque fomos dar uma grande caminhada. Por voltas das 
13h00 parámos para almoçar, foi o momento do dia pois estávamos cheios de fome. Almoçamos muito bem, com muita calma e em animada cavaqueira. 
Por fim, chegou a hora de regressarmos e tal como se diz: “O que é bom acaba depressa”.

Nuno Amorim

Passeio a Ponte da Barca, atividades nas Piscinas - 31 de Agosto

Dança com as Estrelas: Concurso de Dança - 29 de Agosto

A tão desejada chegada Momento de reflexão e pausa Digestão em curso ;)

No dia 31 de Agosto, realizou-se uma atividade nas “Piscinas Municipais de Ponte da Bar-
ca”, tendo sido dada primazia aos utentes que praticaram e competiram na modalidade 
desportiva de natação, durante a época desportiva 2015/2016: Manuel C., Cândida M., 
Bruno M., Salete O., Miguel A., Pedro M., Orlindo S., Duarte B., Trajano M., Albertino N., 
Vera S. e Elisa A. Os colaboradores Pedro S., Lúcia P. e Eugénia L. estiveram envolvidos e 
participaram na atividade, que se realizou na piscina exterior, tendo sido efetuadas si-
tuações lúdicas e divertidas, sendo aplicadas técnicas de nado em diversas competições 
de estafetas. Foi também praticada a técnica de mergulho, tanto de “cabeça” como de 
“pés”. O Complexo de Piscinas Municipais de Ponte da Barca é um dos espaços de lazer 
do concelho mais procurados, sobretudo na época de verão. Possui piscinas cobertas (in-
teriores) e descobertas (exteriores), com profundidades diversificadas e com uma zona 
envolvente verdejante que proporciona uma paisagem única e fantástica. Esta atividade 
teve um grande impacto nos utentes, gerou-se uma competição saudável e animada, 
tendo os utentes inconscientemente feito uma adaptação avançada ao meio aquático.

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Todos a exercitar Elisa Azevedo e Lúcia Pereira Eugénia e Elisa Azevedo

No dia 24 de Agosto, realizou-se uma atividade no “Parque de Diversões, Lazer e Merendas” de Braga, mais concretamente na freguesia de Cunha. Foram 
realizadas situações lúdicas e divertidas nos vários recintos desportivos, sendo elas: Futebol, Basquetebol, Voleibol e Andebol. Porém, a água da “piscina 
natural” não se encontrava devidamente límpida, o que impossibilitou a prática dos chamados banhos de sol por parte dos utentes selecionados para a 
atividade: Salete O., Ilidia A., Nuno A., Pedro M., Bruno M., Miguel A., Orlindo S. e Manuel C. O Parque de Lazer de Cunha, está dotado de espaços para 
jogos tradicionais, um campo para futebol de praia, andebol, voleibol e basquetebol. É um espaço pensado para o convívio da população e para a reali-
zação de atividades desportivas, culturais e outras iniciativas comunitárias. Todos adoraram esta atividade, pois tiveram à sua disposição um conjunto de 
recintos desportivos para praticar as mais diversas modalidades desportivas ao longo de todo o dia. 

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Passeio ao Parque de Diversões da Cunha (Braga) - 24 de Agosto

No dia 25 de Agosto a equipa do Jornal “Tinta Fresca” fez um passeio com destino ao Parque da Cidade do Porto. Chegámos por volta das 10h30 e fizemos 
um lanchinho delicioso. Depois fomos dar uma grande caminhada para conhecermos todos os cantos do parque e foi aí que percebemos que o parque 
é enorme, tem imensos espaços verdes com muitas sombras e lagos com varias espécies de patos. Durante o percurso fomos vendo o melhor sitio para 
fazermos o nosso piquenique, que era composto por umas magníficas sandes de panados, bolinhos de bacalhau, croquetes, rissóis e para acompanhar 
um sumo de laranja muito saboroso. Depois do almoço, sentados na relva, relaxamos um bocadinho, conversamos uns com os outros e tiramos muitas 
fotografias para mais tarde recordar este dia maravilhoso. E rapidamente chegou a hora de regressar ao centro.

Francisca Morais com a colaboração de Lúcia Pereira

Passeio da Equipa do Jornal “Tinta Freca” - 25 de Agosto

Lúcia Pereira e Ilídia Araújo Foi um passeio super divertido E também delicioso...

No dia 29 de Agosto, realizou-se um concurso de dança aqui no centro: “Dança com as Estrelas”. O concurso teve lugar no nosso ginásio, onde utentes 
e colaboradores dançaram ao som das mais variadas músicas, revelando-se verdadeiros dançarinos. Claro que tinha de haver júri, mas mais importante 
que ganhar é a amizade e o convívio que se gera entre todos. No fim de todas as belíssimas atuações e de acordo com o painel de júris, os grandes ven-
cedores foram: Nuno/Patrícia D. e Trajano/Ana Paula. Parabéns a todos!

Cristina Sousa e João Paulo Silva

No dia 26 de Agosto, o Professor Pedro Silva organizou a realização de exercícios orientados para 
melhoramento da força muscular, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e capacidade respiratória. 
Realizou-se uma aula de treino funcional no ginásio do CARPD, exigindo disciplina, concentração e 
equilíbrio a todos os intervenientes. O Treino Funcional implica maior complexidade do movimen-
to e envolvimento de várias capacidades físicas. Isso faz o organismo ter um gasto energético mui-
to maior, além de trazer grandes contribuições, como melhoria da flexibilidade, emagrecimento, 
otimização da coordenação motora, equilíbrio e condicionamento cardiorrespiratório. Isso tudo 
além de motivação e do aumento da autoestima. A aula foi aberta a todos os interessados desde 
utentes até aos colaboradores, gerando-se um clima saudável e animado, no decorrer das tarefas 
propostas.

Luís Simas com a colaboração de Pedro Silva

Treino Funcional - 26 de Agosto

Um desafio à altura dos nossos utentes Nadadores de renome
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Ingredientes:
- 12 Salsichas (qualquer tipo)
- 1 Rolo de massa folhada
- 1 ovo
- Mostarda q.b.
- Pimenta e pimentão q.b.

Preparação:
Tempere as salsichas com um pouco de pimenta e de pimentão (ao seu 
gosto). Desenrole a massa folhada e corte em tiras. Enrole as tiras à vol-
ta das salsichas de modo a parecer uma múmia, deixando um pequeno 
espaço no topo para fazer os olhos. Pincele a massa folhada com o ovo 
batido. Coloque as múmias de salsicha num tabuleiro de levar ao forno, 
pré-aquecido a 180ºC (ou o que a embalagem da massa folhada recomen-
dar) por uns 10 minutos, até a massa ficar douradinha. Retire do forno e 
deixe arrefecer. Com a ajuda de um palito desenhe pequenos olhos com a 
mostarda. Dica: Se quiser pode fazer espetadas de salsichas mumificadas.

Repasto das Bruxas

Receitas 

Salsichas Mumificadas

A pensar nos próximos meses, a nossa Chef Francisca Morais, esco-
lheu 4 receitinhas simples e deliciosamente assustadoras para que 
os nossos estimados leitores arrasarem no halloween ;)

Ingredientes:
- 4 cebolas grandes
- 2 latas de atum
- 200g de pão de trigo
- 1dl de azeite
- 1 raminho de manjericão
- 50gr de queijo parmesão ralado
- sal e pimenta q.b.

Preparação:
Descasque as cebolas, tendo cuidado para não cortar o pé, para que as 
camadas não se separem. Dê-lhes depois uma fervura durante 7 minutos. 
Corte então uma tampa no topo e retire com cuidado o interior de cada ce-
bola. Pique apenas metade do interior retirado. Esmague o atum com um 
garfo e esfarele o pão. Refogue depois a cebola picada em 0.5dl de azeite. 
Junte o atum, o pão e um pouco de manjericão picado. Deixe refogar ligei-
ramente e regue com um pouco de água quente. Rechei as cebolas com 
o preparado anterior e coloque-as num tabuleiro. Regue com o restante 
azeite, polvilhe com o queijo ralado e leve ao forno (180ºC) durante 15 
minutos. Sirva de imediato.

Banquete das Feiticeiras
Ingredientes: 
- 400g massa penne
- 3 bifes de frango
- 250g de cogumelos laminados
- 500g de brócolos
- 1 cebola
- 3 dentes de alho
- 200ml natas
- 50g manteiga
- 200g de queijo mozzarella ralado
- azeite, sal e pimenta (q.b.)

Preparação:
Comece por cozer os brócolos em água a ferver com sal, escorra e reserve 
a água da cozedura onde poderá cozer a massa. Descasque e pique a cebo-
la e os alhos, e leve a refogar num tacho grande com azeite. Junte os bifes 
cortados em pedacinhos e deixe cozinhar tapado por cerca de 2-3minutos, 
até a carne estar esbranquiçada. Adicione os cogumelos e tempere tudo 
com sal e pimenta a gosto. Deixe cozinhar tapado mais 2 minutos, envol-
vendo, junte os brócolos cortados em pedacinhos pequenos (quase que 
picados) e a massa bem escorrida. Verta esta mistura para um pirex de ir 
ao forno e reserve. À parte faça o molho com que irá cobrir a mistura. Leve 
ao lume numa caçarola a manteiga e as natas, tempere com pimenta a 
gosto. Mexa até que fique um creme homogéneo e verta por cima da mis-
tura de carne e legumes. Polvilhe generosamente com o queijo ralado, de 
forma a criar uma camada por cima do molho, e leve ao forno pré-aqueci-
do, a 180ºC, por cerca de 10 min, ou até o queijo fique bem tostado. Sirva 
com uma salada fresca de tomate com orégãos.

Pág. 15Esboçar sorrisos...
Que guerra... ai não?? MulheresSegue os teus instintos... Gozar? Nunca

Acho que Portugal concorda

SimmmmHum será lindo?

A loira entra na pastelaria e diz:
- Tem bolos?
- Acabaram agora mesmo de sair!
- Oh que pena... Então e não sabe 
quando é que voltam??

Sabias que quando vês um gato preto 
à noite...
significa que vês bem??

Anedotas

Sei lá, sou, não sei? ah?

Amor genuíno ;)

Mousse Terror
Ingredientes:
- 1 tablete e meia de chocolate
- 8 ovos
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 6 colheres (sopa) de açúcar 
- bolachas de chocolate (ao seu gosto)
- gomas variadas (minhocas, ossos, olhos, …)

Modo de preparação:
Comece por aquecer o chocolate com a manteiga em “banho-Maria”. Sepa-
re as claras das gemas e reserve as claras. Bata com a batedeira as gemas 
juntamente com o açúcar. Depois, continuando a bater, adicione o choco-
late em fio. Bata as claras em castelo e envolva devagar, com uma colher, 
no preparado anterior. Verter a mousse para copinhos transparentes e co-
loque no frigorífico. Antes de servir decore com as bolachas de chocolate 
bem esfareladas (para parecer terra) e as gomas.

Esperemos que desfrutem destas receitas arrepiantes! AHAHAHAHA

Advinhas

Que lindos, que ingratos!
Andam por dentro das botas,
E por fora dos sapatos. R: os tor-
nozelos
 
O que é, o que é 
Que nem diante do rei 
Tira o chapéu? R: o cogumelo 

Mãe pequena, Pai grande,Filho 
negro, Neto branco. R: a pinha, o 
pinheiro e os pinhões. 

Sou frio e também sou quente, 
Sou fraco e também sou forte,
Nunca posso estar parado,
Vejam lá a minha sorte! R: o vento 

Tem barba e não corta, 
Tem dentes e não come, 
Tem rabo e não o corta. R: o alho 

Tem orelhas de gato, e gato não é, 
Tem focinho de gato, e gato não é, 
Tem rabo-de-gato, e gato não é,
Quem é? R: a gata 

José Lamas com a colaboração de Elisa 
Miranda

- Sou vegetariana...
- E eu sou vegetariano em segunda mão...
- Oh, o que é isso?
- A vaca come erva e eu como a vaca ;)

Decidi começar a usar flores nos pés...
São dálias :)

Hoje acordei com o pequeno almoço na 
cama...
Tenho de deixar de dormir na cozinha.

Duas loiras à conversa:
- Amiga sabias que as caixas-pretas dos avi-
ões ... são laranjas?
- O quê, não são caixas???? aiiii

Um di em Mercúrio tem 1408 horas.
Quase tanto como uma 2º feira na terra.

Anedotas: 

- Leio no seu curriculum que é um grand Chef...
- Assim é...
- Ora diga-me então como prepara os brócolos?
- Em primeiro lugar separo-os, de seguida lavo-os bem lavados 
...e depois deito-os ao lixo e faço uns ovos estrelados com bacon.
- Muito bem, contratado.

- Queria uma mesa de sala de jantar grande..
- Temos uma aqui...Dá para 8 pessoas sem problemas!!
- Oulá lá, onde é que eu vou arranjar 8 pessoas sem proble-
mas???

- Está??? 112?? A minha casa está a arder, venham depressa!!
- Onde teve origem o fogo?
- Não sei.. Na pré- história talvez...Mas venham rápido!!

Quando Galileu demostrou que a terra girava, já os bêbados
sabiam disso há séculos. 
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Atividades OUTUBRO

Aniversários  OUTUBRO

Atividades SETEMBRO Aniversários SETEMBRO

01 15h00: Atividades na AgroSemana: Feira Agrícola do Norte
01 Abertura do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)
02 Festa de Abertura do CAO
06 Jogo de qualificação para o Mundial 2018 em Futebol:
 Suíça-PORTUGAL
07 Passeio Geral a Aveiro
7 a 18 Acompanhamento dos Jogos ParaOlímpicos Rio 2016
08 (11h00): Eucaristia no Centro
08 a 11 Portugal Rural, em Vila do Conde
09 Cridem 2016: visita à exposição (14h30)
09 Aniversário do Sr. Provedor
Lanche Convívio com o Sr. Provedor
13 Visita à Padaria Pérola das Caxinas
18 Encontro do Movimento Fé e Luz
20 a 22 Acampamento no Parque Aventura de Azurara
               com Atividades Radicais:
 Canoagem Hipismo  Prova de Orientação Arvorismo
 Futebol  Jogos Tradicionais

                                                                                               ACAMPAMENTO

22 Início do Outono (14h21)
24 Campeonato de Portugal de Ciclismo, em Águeda
29 (11h00): Eucaristia no Centro
29 e 30 Auditoria Interna ao nosso Centro

Dia 01 – Preciosa Barbosa Dia 16 – Miguel Araújo
Dia 02 – Laura Lopes  Dia 18 – Luís Simas
Dia 02 – José M. Campos Dia 23 – Ermelinda Paulo
Dia 05 – Alice Silva  Dia 24 – Eugénia Monteiro
Dia 05 – Isabel Arteiro  Dia 27 – Paulo Carvalho
Dia 05 – Elisabete Gomes Dia 27 – Virgínia Cabreira
Dia 09 – Sr. Provedor  Dia 28 – Regina Ramos
Dia 10 – Delfim Ferreira (SAD) Dia 28 – Nuno Amorim
Dia 12 – Ilídia Araújo  Dia 29 – António Sampaio

01 Dia Mundial do Idoso
 (Envio de Lembrança para os Utentes do Serviço de Apoio Domiciliário)
01 22º Taça de Portugal 2015, Torneio das Vindimas,
 em Ténis de Mesa, em S. João da Pesqueira
03 (01) Dia Mundial da Música: Atividades na Rádio Touguilândia
03 Início das Atividades Desportivas: Piscina (natação), Pavilhão de Despor  
 tos, Ténis de Mesa, Boccia, Futsal, Atletismo, Psicomotricidade, Andebol, 
 Basquetebol, Ciclismo e ParaHóquei
03 Início do novo ano de Catequese
04 Comemoração do Dia Mundial do Animal: atividades
05 Dia da Implantação da República
07 Jogo de qualificação para o Mundial 2018 em Futebol:
 PORTUGAL - Andorra
08, 09 e 10 Participação na 7ª Feira Social de Vila do Conde
 Animação de Atelier e Venda de Material Didático de CAO
10 Jogo de qualificação para o Mundial 2018 em Futebol: 
 Ilhas Faroé - PORTUGAL
14 III Encontro Internacional de Palhaços de Vila do Conde, 
 no Teatro Municipal
 “A Máquina dos Desejos”: Sessão das 10h30 e sessão das 14h30
15 “8ª Taça Nacional ANDDI”, em Futsal, em Vila Nova de Famalicão
17 (16) Dia Mundial do Pão: Atividades na Padaria/ 
 Pastelaria “Pérola das Caxinas”
19 (16) Dia Mundial da Alimentação: Ação de sensibilização no Centro
20 (11h00): Eucaristia
30 Horário de Inverno: atrasar os relógios 1 hora!
31 Dia das Bruxas: atividades divertidas a realizar no dia 30

Dia 01 – Ana Maria Oliveira
Dia 03 – Fernanda Martins
Dia 04 – Sofia Raquel
Dia 05 – João Paulo Silva
Dia 05 – Rosely de Jesus 
Dia 06 – Fernando Faria
Dia 08 – Isabel Castro
Dia 10 – Afonso Carvalho
Dia 10 – Artur Ferreira
Dia 10 – Andreia Macedo
Dia 11 – Filipe Seixas
Dia 12 – Andrea Pelayo
Dia 12 – João Ferradeira
Dia 12 – Paula Pereira      
Dia 14 – Elisa Ferreira
Dia 17 – Alexandre Pereira
Dia 17 – Sr. António Lima
Dia 19 – Cátia Vanessa
Dia 20 – Rogério Alves
Dia 20 – Noé Frasco
Dia 22 – Álvaro Borges
Dia 24 – Amélia Moreira
Dia 24 – Ana Cristina Carneiro
Dia 25 – Lúcia Pereira
Dia 26 – Ana Maria Silva
Dia 26 – Dª. Laura Maia
Dia 27 – Lurdes Neves

  

PARABÉNS


