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E depois das fragilidades?...

“As fragilidades não devem ser vistas como um motivo para parar ou desis-
tir, mas como uma motivação para buscar a excelência”.

Autor Desconhecido

 Certamente que cada um de nós, perante as dificuldades, os fra-
cassos, a dor, as contrariedades da vida ou até mesmo perante o cansa-
ço extremo, já teve reações muito diversas… umas mais assertivas e ou-
tras nem por isso, mas que guardamos na “caixinha” das aprendizagens.
 Perante as fragilidades as respostas são, igualmente, múltiplas: se as 
fragilidades forem as dos outros, tanto melhor, pois o receituário é mais fá-
cil, ou seja, o julgamento grátis, “curto e grosso”; porém, se as fragilidades 
forem as nossas… complica-se a prescrição, pois tentamos “tapar o sol com a 
peneira”, encontrar “desculpas esfarrapadas”, descarregar em “bodes expia-
tórios” ou encontramos, facilmente, outros desfechos criativos e brilhantes.
 No entanto, as nossas fraquezas podem e devem fazer despo-
letar o melhor de nós, num caminho de excelência, através da per-
severança diária, da inteligência emocional, do respeito por nós 
próprios e pelos outros e pela capacidade de gerir os fracassos.
As nossas fragilidades só terão a última palavra… se cada um de nós per-
mitir! Pelo Contrário, devem ser motivo para repensarmos atitudes e 
hábitos, que nos levam para longe de quem nós somos, realmente, e 
para muito longe dos que mais amamos e dos que nos foram confiados.
 Tal como em outras vezes foi referido neste editorial… o nosso maior grau 
de perfeição é a nossa capacidade de humanizar e de amar! Neste sentido, de-
sistir perante os nossos fracassos é desistir da possibilidade de sermos “amor 
maior”, todos os dias, perdendo-nos entre desculpas alheias. Que pena se ce-
dermos a esta fragilidade, perdendo a capacidade de excelência e superação.

O Diretor:
Sérgio Pinto

Editorial
Julho

Assistência à Gala do Ginásio Clube de Vila do Conde - 02 de Julho

O Ginásio Clube de Vila do Conde tem promovido, nos últimos anos, no pavilhão de desportos, uma 
Gala de Ginástica para premiar os atletas, sendo também um momento para estes demonstrarem as 
suas habilidades. Alguns utentes do nosso Centro tiveram oportunidade de assistir a esta gala, que se 
denominou pelo tema «máquina do tempo», onde os vários ginastas interpretaram pessoas e os seus 
feitos que marcaram a história retratando a evolução ao longo dos tempos. 

Jorge Pereira 

Olimpíadas Touguilândia 2017 - 03 de Julho

Todos ficaram impressionados com a gala

No passado mês de Julho o CARPD recebeu e festejou as Olimpíadas no Centro de Touguinha. O professor Pedro Silva, a animadora Joana e a colaborado-
ra Elisabete Fonseca, dinamizaram um conjunto de jogos lúdicos e recreativos. Foram formadas várias equipas do CARPD que jogaram os seguintes jogos, 
em sistema de circuito: jogo da “tração à corda”; jogo da “condução do pneu”, jogo do “tiro às latas”, “jogo das andas de madeira”, jogo do “arremesso 
do balão de água”; jogo da “malha”, “jogo dos “arcos”, “jogo do cântaro”, “jogo do estica” e “jogo do lenço”.  
De destacar, que participaram todos os utentes que manifestaram interesse em participar neste evento desportivo, mesmo os utentes com mobilidade 
reduzida participaram ativamente nas atividades propostas, tendo sido feitas adaptações e ajustes para o efeito. A adesão por parte dos utentes do CAR-
PD – Touguinha demonstraram e manifestaram interesse em participar na atividade e fizeram-no com gosto, satisfação e prazer.
Momento a destacar: A alegria e animação foram uma constante durante toda a tarde.  

Luís Simas, com a colaboração do Prof. Pedro

Bernardo, admirado com o paparazzi Fátima Lopes, nos arremessos Força A. Bontempo, Afonso, Elísio e Fátima

Ana Maria e José Maria a saltar os arcos Afonso, Daniela e Fátima a voar José Vale. a fazer malabarismo ;)

IV Feira Medieval e 22º Aniversário do Centro -  07 e 08 de Julho

Aula de Zumba com a Prof.ª Carla Silva As padeiras de Aljubarrota: Vera, Lúcia e Cláudia Magia e Beleza: duas barracas muito concorridas
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IV Feira Medieval e 22º Aniversário do Centro -  07 e 08 de Julho (cont.)

A Feira Medieval realizou-se nos dias 7 e 8 de Julho no Centro de Touguinha. Esta feira é que se realiza de 2 em 2 anos e tal como nas edições anteriores, 
participaram muitos colaboradores e técnicos, ajudando e montando as tendas onde se vendiam várias coisas: bolos, pão com chouriço, velharias, bebi-
das, beleza, etc.. Eu gostei de todas as tendas, mas a que gostei mais foi a que vendia doces! Acabei por comprar muitas fatias de bolo. 
Tratando-se deste tipo de atividade, não poderia faltar porcos, cavalos, patos, coelhos, cabras e um burro. Na Feira houve muita animação. Na Sexta-feira 
tivemos a presença do Rancho das Rendilheiras da Praça e a oportunidade de dançar Zumba. No sábado contamos com a presença do Rancho das Tricanas 
da Lapa – Póvoa de Varzim e da Tuna DinoSénior. Ao anoitecer, tivemos um artista que animou o final da festa  com músicas muito divertidas. 
Tive pena desta Feira não se ter alargado por mais um dia, pois no domingo vieram pessoas até ao Centro para poderem participar na Feira Medieval. Fica 
a promessa para uma nova edição desta feira daqui a três anos quando festejarmos o 25º aniversário do Centro.

Francisca Morais 

Banda Marcial da GNR

Animador Jorge Brandão Demonstração de Capoeira com Associação Arte de Gingar Cantora Rafaela Santos

Cantora Diana MartinsDemonstração cinotécnica da GNR

Rusga Infantil Bairro Sul - Póvoa Rancho dos CTT do Porto Tuna DinoSérnior

Rui Abrunhosa e os seus aminais da Loja Fauna

Local das verduras fresquinhas Os insufláveis fizeram as loucuras dos nossos meninos

Dia da Amizade - 21 de Julho

IV Feira Medieval e 22º Aniversário do Centro -  07 e 08 de Julho (cont.)

Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Vila do CondeRainha D. Patrícia e Rei D. Emídio Todos os cachorrinhos foram adotados

No dia 21 de Julho festejamos o dia da amizade. Esse dia foi celebrado em grande com um Pic-Nic e um delicioso churrasco. Não faltou nada, desde comi-
da deliciosa om um convívio entre os utentes e colaboradores. Nesse mesmo dia, a colaboradora Patrícia Alexandra e o Sr. Raimundo que é o zelador da 
Quinta estavam de parabéns pelo seu aniversário. Cantou-se os parabéns e foi-lhes feito um brinde. 

Alexandre Pereira 

Campo de Férias 2017 - Comunidade Fé e Luz, na Tocha - 21 a 23 de Julho

Nos dias 21, 22 e 23 de Julho de 2017 realizou-se o 4º campo de férias da Comunidade Fé e Luz na Tocha, em Aveiro, onde participaram os utentes João 
Paulo Silva, Pedro Miguel, Salete Oliveira e Ilidia Araújo. Divertimo-nos muito nos jogos populares, na piscina e na discoteca e convivemos com comunida-
des diferentes, onde aprendemos músicas novas, fizemos teatro com muita alegria e animação com Jesus, mestre do amor. As comunidades participantes 
nesta atividade eram de Vermoim-Maia, do Estoril e a nossa de Vila do Conde. 
Obrigada pela partilha e pela amizade, à direção do nosso Centro de Touguinha, também.  

João Paulo Silva 

Caroline e Fátima Almeida A festa foi ao rubro. Ana Cristina e Marlene

Os três compadres Francisco, Emanuel e Torcato Elisabete Pinho e Ana Paula Goreti e João Laranjo

No dia 26 de julho o grupo da catequese (manhã) saiu para um passeio no campo pelo Minho. A meio do nosso caminho paramos para lanchar num local 
perto do Rio Ave. Foi muito agradável! 
Chegados ao nosso destino, muito entusiasmados. Depois de apreciar o local onde paramos, fomos almoçar. Foi um momento bom de convívio, onde 
recordamos alguns dos momentos que ao longo do ano vivemos nos encontros de catequese. 

António Gaspar com a ajuda da Emília Coelho

Passeio Final da Catequese (grupo da manhã) - 26 de Julho
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Festival Danças e Cantares da ALADI - 29 de Julho

No dia 29 de Julho de 2017 realizou-se o festival de danças e cantares no ALADI–Lavra. O grupo de “Dança Inclusiva” da nossa Instituição, cada vez mais, 
trabalha sempre com o objetivo de melhorar a dança e os passos, consoante as músicas.
Este ano não foi diferente porque ensaiamos muito até ao dia da exibição, mas valeu a pena porque foi um sucesso, como sempre!
 As terapeutas e a colaboradora Lúcia Pereira gostaram muito da nossa atuação. No final, fomos comer rissóis, uma sande de porco no espeto e por fim, 
o famoso caldo verde.

Nuno Amorim

 Visita do Cantor Zé Amaro - 28 de Julho

Um lanche oferecido pelo McDonald´s de Vila do Conde Nos intervalos das atuações tiramos a foto de praxe

Salete e Pedro, lindos Coordenadíssimos Momento expetacular da atuação

António Bontempo e Zé Amaro Todos queriam ficar na foto O Zé Amaro está no livro “Meu Sonho na Tua Mão”

Agosto

Mais uma vez realizou-se o passeio do grupo da Dança e do Teatro como habitual foram ao passeio dos utentes que participam nestas atividades. Fomos 
acompanhados pela colaboradora Lúcia Pereira ao Jardim de Serralves e lá permanecemos durante o dia, onde almoçamos e lanchamos. Este é um es-
paço muito bonito, cheio de avenidas e de árvores muito grandes. 
No final do dia, regressamos ao Centro de Touguinha muito satisfeitos com a visita. 

Orlindo Sousa

Passeio do Grupo de Dança e do Grupo de Teatro - 01 de Agosto

Neste dia rumamos em direção ao Bom Jesus do Monte, juntamente com alguns colegas e colaboradores. O trajeto foi longo, mas valeu a pena! Ao che-
gar ao Bom Jesus, pudemos observar a magnifica paisagem. Saímos das carrinhas e fomos até à entrada do Santuário, em frente ao escadório. Lá fizemos 
fotografias em grupos. Eu tirei a fotografia com a Sílvia, por ser aquela pessoa pela qual sinto afinidade. Depois, exploramos o espaço, ainda que com 
dificuldades, pois não está muito adaptado para cadeira de rodas. Entramos no Santuário e cada um fez as suas preces, apreciou os altares, com os seus 
santos e a ornamentação da Igreja. Dado que os acessos eram difíceis, decidimos rumar a um parque de merendas, na freguesia de Tedim para almo-
çar. O parque era acolhedor, com relva verdejante e mesas. Almoçamos, conversarmos e contamos com a presença de um senhor que por lá apareceu, 
trazendo consigo um cesto de ameixas deliciosas. Relaxamos e desfrutamos do ambiente. Alguns colegas corriam para ver o comboio que passava por 
perto. No final do lanche regressamos a Vila do Conde. 

José Lamas com a Colaboração de Marina Pinheiro

Passeio a Braga - 02 de Agosto

O local é fantástico e ainda tem bancos para descansar Que alegria Sónia Rocha e Daniela, divertidas

Neste dia realizou-se o habitual passeio do Jornal Tinta Fresca que, como é sabido, é um Jornal onde damos as notícias sobre as atividades do CARPD de 
Touguinha e tudo o que engloba o Centro e não só. Este passeio é organizado pelos utentes e colaboradores do Jornal e, como dissemos, este passeio é 
sem dúvida um convívio entre todos e que serve para unir mais esta magnifica equipa do Jornal. Foi um passeio muito bom! Fomos ao Parque Municipal 
de Famalicão, onde passamos umas horas agradáveis e onde nos divertimos muito. A hora de almoço foi chegando e aproveitamos para saborear os pe-
tiscos deliciosos. No final do almoço fizemos um passeio à volta do Parque para ficarmos a conhecer melhor este local agradável.

Jorge Pereira 

Passeio da Equipa do Jornal “Tinta Fresca” - 03 de Agosto

Salete e Francisca Que bolo delicioso O grupo sempre unido

No dia 30 de Agosto realizou-se no ringue do Centro de Touguinha um jogo de futebol entre os meus amigos e os colaboradores do turno da manhã. 
Houve muito talento, alegria e amizade. O resultado final não é o mais importante, mas a animação, o desporto e os golos marcados. Obrigada a todos 
por esta fantástica partida de futebol.  

João Paulo Silva 

Supertaça em Futebol: Utentes vs Colaboradores da Manhã - 04 Agosto

O grupo feliz José Lamas e Silvia Duarte P., Vera A., e Cristina S.

No dia 26 de Julho celebrou-se, no Centro de Touguinha, a última Eucaristia, antes de entrar num período de férias. O Padre Zé presidiu à celebração, e 
o Sr. Lima, colaboradores e utentes dinamizaram as Leituras e animação do canto.  
O Padre Zé é um bom padre e com a sua voz meiguinha encanta-nos. É bom ouvir a Palavra de Deus para nos acalmar o coração e desenvolver a nossa 
espiritualidade. Saímos de lá mais felizes e virtuosos. 

Irene Vieira 

Eucaristia no Centro - 26 de Julho
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Torneio de matraquilhos para utentes e colaboradores - 07 a 18 de Agosto

Tempo de férias é tempo para passeios, praia, campo, cinema e eventos. De 07 a 18 de Agosto realizou-se um torneio de matraquilhos que, entre outros 
torneios, é este que tem maior popularidade no Centro. Todos têm oportunidade de mostrar o que valem. Mas este torneio tem um regulamento: são 
vários grupos e cada grupo tem 6 equipas, formadas por 2 elementos (um utente e um colaborador); os jogos decidem-se no melhor resultado de 3 
jogos, cada grupo forma duas equipas no total de 16 equipas, onde se disputou os oitavos de final que apurou as 4 equipas que jogam a meia-final; os 
vencidos jogam para o terceiro e quarto lugar, seguindo-se os vencedores dessa meia-final a jogar a final no qual se encontrará o vencedor do Torneio. 
Na próxima edição do Jornal Tinta daremos conta dos resultados finais.  

Jorge Pereira 

Convívio de Futsal com o Staff da Nike “Tens um corpo, és um atleta” - 09 de Agosto

No dia 09 de Agosto, realizou-se um jogo de Futebol com os 
colaboradores da Nike – Factory Nássica. O jogo desenrolou-
-se num clima de competitividade saudável, no qual o Professor 
Pedro S. e o colaborador João L. jogaram a favor dos utentes. 
De destacar, o papel decisivo dos espectadores da “casa” que 
incentivaram os seus colegas e amigos com cânticos e palavras 
de encorajamento. Os colaboradores da NIKE ficaram agradavel-
mente surpreendidos com as capacidades, habilidades e com-
petências dos utentes. Tratou-se de um jogo muito equilibrado e 
bem disputado, onde não faltaram momentos de divertimento.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Visita à Feira de Artesanato, em Vila do Conde - 04 de Agosto

No dia 04 de Agosto fomos visitar a 40º Feira de Artesanato de Vila do Conde. Quando lá chegamos ficamos surpreendidos com os trabalhos de todas 
as regiões do país. Todos os anos há um país convidado e este ano foi o Brasil, que apresentou trabalhos muito bonitos de cerâmica, os quais gostamos 
muito. 

João Paulo Silva 

Atividades na Areia - 11 de Agosto

Neste dia, foram realizados diversos jogos lúdico-recreativos e jogos desportivos coletivos no areal da praia da Azurara. Os utentes que estiveram en-
volvidos e participaram nesta atividade, foram: Manuel C., Pedro M., Bruno M., Cândida M., Nuno A., Orlindo S. e José M. Existem inúmeras vantagens 
na prática de exercício físico na praia, mas as três maiores vantagens, são: 1 - Resistência extra – praticar exercício físico na praia, torna o exercício mais 
desafiante e difícil, a areia adiciona resistência e aumenta, consequentemente, a intensidade do exercício; 2- Queima mais calorias – exercícios na areia 
queimam mais calorias do que numa superfície normal e estável; 3 - Mais suave para as articulações – a areia ajuda na absorção do impacto resultante 
do exercício minimizando o choque e a possibilidade de lesão. 

                                                                                                                                                                                          Ilidia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Momento da troca de lembranças
Um staff impecável

Passeio ao Parque da Cidade do Porto - 08 de Agosto

No dia 08 de Agosto, um grupo de utentes foi passar o dia ao Parque da Cidade do Porto. Durante a parte da manhã foram passear pelo parque, junto 
ao lago, e lá alimentaram os patos e tiraram fotografias à paisagem envolvente. Quando a fome começou a apertar, foi servido um delicioso almoço pre-
parado no Centro. No final do mesmo, enquanto alguns utentes aproveitaram para descansar à sombra das árvores, outros preferiram jogar às cartas.
Foi um dia muito bem passado, onde fortalecemos laços e aprofundamos a nossa amizade.

 Irene Vieira com a colaboração de Fátima Marques

Enquanto uns puxam para um lado ... ... outros puxam para o outro.

Passeio ao Parque de Diversões em Cunha  - 16 de Agosto

O Parque de Lazer de Cunha é um espaço tranquilo e de grande beleza natural, pensado para o convívio da população e para a realização de atividades 
desportivas, culturais e outras iniciativas comunitárias. Neste sentido, um grupo de utentes do nosso Centro acompanhados pelo Pedro Silva e Lúcia Pe-
reira foram visitar o local. A água da “piscina natural” não se encontrava devidamente límpida, o que impossibilitou a prática dos chamados banhos de sol 
por parte dos utentes. Porém, estes tiveram a oportunidade de se refrescarem num lago, local em que a água estava limpa e transparente. 

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva 

Prontos para um joguinho de basquetebol Agora... tomar um banho no lago para refrescar Felizes por ter acontecido, tristes por ter acabado

Treino/Aula Funcional  - 18 de Agosto

O Professor Pedro Silva proporcionou uma aula de treino funcional no ginásio do CARPD com a realização de exercícios orientados para melhoramento 
da força muscular, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e capacidade respiratória. A prática do treino funcional é benéfica para os utentes, sendo os 
principais benefícios os seguintes: além da tonificação muscular, este tipo exercício implica maior complexidade do movimento e envolvimento de várias 
capacidades físicas. O treino funcional é baseado em movimentos simples, como: andar, correr, baixar, puxar, esticar e diversas outras ações que utilizam 
o esforço natural e o peso do corpo como “aliados” do exercício. A aplicação do treino funcional em pessoas com deficiência tem um sucesso enorme, 
pois o exercício e as tarefas propostas são adaptados à realidade do individuo. 

Gaspar Silva com a colaboração de Pedro Silva

Participação no Espetáculo “Um Porto Para o Mundo” - 18 a 21 de Agosto

Este ano, a convite da Camara Municipal de V.C., o CARPD participou numa Peça de Teatro “Um Porto para o Mundo”, junto à Nau Quinhentista. O nosso 
Centro participou com 5 utentes e 1 colaboradora. Durante 2 meses participaram nos ensaios semanais e uma semana antes da estreia do espetáculo 
os ensaios realizavam-se no local da apresentação da peça. Através desta iniciativa foi possível conviver com vários participantes das Instituições que 
integraram esta iniciativa, bem como a comunidade de Vila do Conde, num total de 300 elementos. Todas as sessões foram um sucesso com casa cheia. 
Ficamos muito orgulhosos dos nossos utentes, e estes mostraram mais uma vez a sua capacidade e o gosto pelo teatro. 

Ilidia Araújo com a colaboração da Elisabete Fonseca  

 O Rei José R. com a sua rainha Os nossos artistas com a Dr.ª Eliza Ferraz Os Gladiadores  Afonso C. e Pedro M.

Ida ao Cinema - 21 de Agosto

Neste dia, deslocamo-nos até Pedras Rubras (freguesia da Maia) pelas 14h00 para assistir ao filme “Um Voo em Grande”. Durante a sessão existiram vá-
rios momentos do filme que proporcionaram fortes gargalhadas aos nossos utentes. No final, todos se mostraram satisfeitos e partilhavam os momentos 
que mais gostaram e da mensagem que o filme transmitiu: apesar das nossas diferenças, podemos ser aceites por todos e unidos alcançaremos os nossos 
objetivos.                                                                                                                                                         Ilidia Araújo e Nuno Amorim com a colaboração de Rute Pinto 

Atividade no Clube Desportivo da Póvoa - 23 de Agosto

O Prof. Pedro Silva organizou a saída com sete utentes do CARPD. Foi dada primazia aos utentes que participam nas provas de Natação, tendo em vista a 
consolidação e fortalecimento dos seus laços de amizade. A atividade realizou-se na piscina exterior de água salgada deste Clube, tendo sido realizadas 
situações lúdicas e divertidas. Esta atividade teve um grande impacto nos utentes, gerou-se uma competição saudável e animada, tendo os utentes in-
conscientemente feito uma adaptação avançada ao meio aquático, tirando partido da água ser salgada e não doce, como habitualmente. Momento do 
dia: O momento do dia aconteceu quando o utente Orlindo Sousa engoliu um bocado de água salgada da piscina e disse: “A água é muito salgada, deve 
haver por aí bacalhau!”                                 

Cristina Sousa com a colaboração de Pedro Silva
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A AgroSemana é uma Feira Agrícola do Norte, que surgiu em 2013 com o intuito do grupo Agros realizar um grande evento de carater técnico-comercial, 
exclusivamente dirigido às Cooperativas Associadas e aos Produtores de Leite Agros. Depois de, em 2014 abrir, pela primeira vez, as portas do espaço 
Agros ao público geral, em 2015, destaca-se como uma das feiras de referência no setor agrícola nacional, contando com mais de 36.000 visitantes e 100 
expositores. Esta feira tem como objetivo, promover e valorizar a produção de leite como atividade agrícola de referência do Norte de Portugal, criando 
valor às Cooperativas e aos Produtores de leite assim também, promover o consumo de leite e fomentar a aproximação de todo o Universo Cooperativo 
Agrícola, divulgar também os produtos e serviços disponibilizados pelas empresas do grupo Agros e parceiros, reforçar a AgroSemana como um evento 
de referência do setor agrícola, aproximar o público urbano do mundo agrícola, dando-lhe a conhecer as melhores práticas do setor.

Francisca Morais e Álvaro Santos com a colaboração de Lúcia Pereira

Red Bull Air Race, no Porto - 02 de Setembro 

No dia 7 de Setembro de 2017 pelas 14h00 realizou- se no centro de Touguinha a atividade “Dança com as estrelas”. Esta atividade foi apresentada por 
o ilustre Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira. Também tivemos o privilégio da presença de um júri, dele fazia parte Rita Pereira, Alexandra Lencastre 
e o exigentíssimo crítico Luís Jardim. As estrelas que atuaram em palco com a presença de alguns utentes foram: Ágata, Quim Barreiros, Tina Turner, Zé 
Amaro, Ruth Marlene e Augusto Canário, para finalizar uma artista surpresa a Rosinha, tudo contracenado pelos nossos colaboradores do centro. Foi 
uma atividade da qual todos gostaram e uma tarde bem animada.

José Lamas com a colaboração de Magda Corina e Manuela Oliveira

Atividades na AgroSemana: Feira Agrícola do Norte - 01 de Setembro

Nos dias 02 e 03 de Setembro de 2017 realizou-se no Porto o Red Bull Air Race. Este é um espetáculo e uma competição de aviões desportivos. No Rio 
Douro assistimos aos treinos para a prova. Pelas 08h30m saímos em direção aos jardins do palácio de cristal, onde fomos recebidos por agentes da au-
toridade que nos encaminharam até ao jardim. Acomodamo-nos nas mesas que se encontravam disponíveis e lanchamos.  Foi lindo e único o que fomos 
ver, obrigada a todos pela participação. Ficamos todos espantados com todas as acrobacias divertidas.

João Paulo Silva 

Visita à Exploração Agricola de Carlos Manuel, em Maciera - 05 de Setembro

Pelo 3º ano consecutivo foi realizado o passeio da Comissão de Utentes. Desta fazem parte o Sr. Joaquim Silva do SAD, Nuno Amorim do CAO e os utentes 
internos José Lamas, Francisca Morais, João Paulo Silva, Laura Lopes, Emanuel Neves e Jorge Pereira, coordenada pelo Diretor do Centro, Sérgio Pinto. 
Começamos este passeio por uma passagem pela marginal de Vila do Conde/Póvoa de Varzim. Depois dirigimo-nos à “Casa da Criança”, para conhecer 
as suas instalações e a sua dinâmica, com uma visita guiada pelo Dr.º Nuno Carvalho, Diretor do Centro. A hora de almoço estava a chegar e nada melhor 
que apreciar a comida deliciosa que nos foi servida. No final da refeição fomos ao Salão de Chá tomar café acompanhado de um doce conventual.  Ao ter-
minar esta atividade ainda houve tempo para passear no Parque da Cidade de Vila do Conde. Foi mais uma oportunidade e convivermos mais um pouco. 

Jorge Pereira 

Os nosso ilustres convidados Cristina Ferreira, Nuno, Agáta e Goucha No pópó da namorada, vamos todos a cantar

Antes de experimentar a piscina ;) Pelos sorrisos “deve haver bacalhau por ai ... Depois de uma pesca sem sucesso, termina a aventura

Passeio da Comissão de Utentes - 24 de Agosto

Na visita à Casa da Criança Um docinho após o almoço No final da visita, todos muito satisfeitos

O jogo teve a duração de 60 minutos e uma equipa foi formada por técnicos e colaboradores e a outra composta pelos utentes e treinador. Os utentes 
João Paulo S. e Elísio F. formaram a equipa de arbitragem e todas as suas decisões e juízos foram respeitados e cumpridos. A prestação, a motivação e a 
aplicação dos participantes durante o jogo foi globalmente positiva. Esta atividade teve um grande impacto essencialmente nos utentes, mesmo os que 
não participaram ativamente nos jogos, estiveram na bancada e apoiaram ambas as equipas.  

Alexandre Pereira com a colaboração de Pedro Silva 

Neste dia, realizou-se a atividade sobre direitos e deveres dos utentes. Todos os participantes juntaram-se no ginásio e os dois turnos estiveram presen-
tes. Simulou-se um julgamento no qual se debateram todos os direitos e deveres. Para cada um formou-se um grupo de defesa e um grupo de acusação, 
tendo cada grupo um colaborador a mediar os seus utentes. Esta atividade gerou um debate sobre o tema de uma forma divertida.

Francisca Morais e Álvaro Maio com a colaboração de Ana Cristina Carneiro  

Atividade no Clube Desportivo da Póvoa - 23 de Agosto

Direitos e Deveres: Atividades - 29 de Agosto

Supertaça em Futebol: Utentes VS Colaboradores da tarde - 25 de Agosto

A atividade realizou-se na piscina exterior, tendo sido realizadas situações 
lúdicas e divertidas, sendo implementadas técnicas de nado em diversas 
competições de estafetas. Foi também praticada a técnica de mergulho, 
tanto de “cabeça” como de “pés”. De referir, que no relvado adjacente à 
piscina foram realizados um conjunto de jogos lúdicos e recreativos, tais 
como: jogo do “burro”, jogo do “arco”, jogo do “lenço”, “jogo do “mata”, 
“jogo terra/mar” e o “jogo da tração à corda”. Esta atividade teve um gran-
de impacto e grande prazer para os utentes, onde se gerou uma competi-
ção saudável e animada, tendo os utentes, inconscientemente, feito uma 
adaptação avançada ao meio aquático.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Passeio a Ponte da Barca: atividades nas piscinas - 30 de Agosto

Ilídia A., Salete O. e Manuela O. todas fotogénicas

Setembro

Sílvia Costa, toda vaidosa Para o Duarte P. a vida é cool Que bela paisagem Pedro M.!

No passado dia 05 de Setembro de 2017, alguns utentes de CARPD de Touguinha foram visitar a exploração Agrícola de Carlos Manuel, em Macieira. A 
visita começou em Fajozes, numa quinta de produção de kiwi. O Sr. Carlos explicou-nos como era feito todo o processo desde a plantação do kiwi até há 
colheita. Depois fomos a Macieira conhecer a sua exploração de leite. O Sr. Carlos acompanhou a visita até a vacaria e ensinou-nos como se ordenhavam 
as vacas com máquinas. No fim desbulhamos algumas espigas de milho e fomos ao rio, em Bagunte, dar o milho aos patos que estavam no rio.

Nuno Amorim 

Concurso “Dança com as Estrelas” - 07 de Setembro

Desfolhada em Rio Mau - 06 de Setembro

No dia 6 de Setembro os utentes do CARPD participaram, pelo 4º ano consecutivo, na desfolhada, em Rio Mau, com os familiares da colaboradora Elisa-
bete Fonseca. Durante a atividade todos participaram sempre com muito entusiasmo e com esperança de encontrar uma espiga vermelha (milho rei). 
Através desta atividade é possível reviver algumas memórias, relembrando velhos tempos e para outros aprender e perceber algumas tradições, usos 
e costumes do nosso país. No final, como forma de agradecimento, foi oferecido um lanche, por parte dos pais da colaboradora Elisabete, a todos os 
participantes.                                                                                                                                                                                                                               Jorge Pereira
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Entre os dias 7 e 10 de Setembro decorreram nos jardins da Avenida Júlio Graça Portugal Rural com a presença de variados animais que são apreciados 
pelos mais novos e não só, mas há muito mais para ver desde um conjunto de atividades ligadas à caça, galgos e BTT destacando-se também os concur-
sos do melhor Pão Doce e a maior abóbora de Vila do Conde, bem como a prova de obstáculos, o desfile atrelagens de cavaleiros e amazonas. Da parte 
da animação musical houve folclore, as concertinas e o cantar ao desafio e a cantora popular Maria Lisboa.

Jorge Pereira

Portugal Rural, em Vila do Conde - 07 a 10 de Setembro

No passado dia 9 de Setembro comemoramos o aniversário do Sr. Provedor, mas 
este ano de uma forma diferente. Todas as valências tiveram a tarefa de organizar 
um momento surpresa para o Sr. Engenheiro, tendo o nosso centro preparado 
uma peça de teatro que retratava determinadas fases da sua vida e alguns dos 
seus objetivos, com o nome: “Uma ilha especial”. No final de todas as represen-
tações cantamos os parabéns, foi partido o bolo e distribuído por todos os pre-
sentes. 

Vera Silva

Aniversário do Sr.º Provedor - 09 de Setembro

A ANDDI - Portugal em parceira com a CERCI Espinho, Federação Portuguesa de Hóquei e a Federação Portuguesa 
de Vólei organizou um evento aberto a todos os participantes sem distinção de género nem de idade. Na área da 
praia de Marbelo estiveram presentes mais de 100 participantes em representação de 7 instituições/clubes este 
evento teve uma predominância lúdica e recreativa. Os técnicos que acompanharam os atletas da Santa Casa de 
Misericórdia de Vila do Conde- SCMVC foram os professores Pedro S. e António B. os atletas que representaram a 
instituição foram Manuel C., Jorge F. Nuno A., Miguel A., Pedro M. Bruno M. Salete O., Ilidia A., Joaquim P., Jorge 
P., Sérgio A.,  André O.,  Rui S.,  Francisco L.,  e Patrícia G. A prestação, o empenho dos atletas SCMVC durante 
os jogos de Parahóquei e Paravólei pode ser considerada globalmente muito positiva e a título de curiosidade a 
equipa da SCMVC venceu mesmo todos os jogos que efetuou na modalidade de parahóquei. O momento do dia 
aconteceu quando o atleta Manuel C. rematou por três vezes com força e potência à baliza adversária, primeira-
mente a bola embateu no poste posteriormente na barra da baliza e só no terceiro remate a bola entrou na baliza 
adversária. Este lance demonstra o espírito e o carater competitivo Manuel C., continua a ser uma referência e 
um modelo para os seus demais colegas de equipa.                               Gaspar Silva com a colaboração de Pedro Silva

“Beach ANDDI Espinho 2017 “ - 13 de Setembro

No dia 7 de Setembro a realizou-se a abertura do CAO com uma grande atuação do espetáculo “Dança com Estrelas”. Alguns técnicos, vários colabo-
radores e utentes encarnaram o papel de famosos cantores e do rigoroso júri, não faltando os apresentadores Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha. 
O júri era composto pela Alexandra Lencastre, Rita Pereira e Luís Jardim. Os artistas convidados foram o Zé Amaro, a Ágata, a Rute Marlene, o Augusto 
Canário, a Tina Turner, a Rosinha e o Quim Barreiros. Neste espetáculo magnífico não faltou nada, desde os lindíssimos vestidos de gala até a passadeira 
vermelha. Foi uma tarde muito bem passada e divertida.

Alexandre Pereira e Cristina Sousa com a colaboração de Lúcia Pereira

Festa da abertura de CAO - 07 de Setembro

No dia 16 de setembro, realizou-se o torneio de abertura “Memorial Prof. João Pardal”, em Ténis de Mesa, em Vila Nova de Gaia. O atleta Nuno Amorim 
alcançou a 5º posição; o Rui S. na 6º posição; o Joaquim na 6º posição;  o Sérgio A. na 7º posição. No escalão sénior feminino a Patrícia G. alcançou a 5º 
posição e a Ilídia A. na 6º posição. Por fim, o saldo competitivo acaba por ser positivo para a SCMVC, pois apesar do patamar competitivo ser elevadíssi-
mo nesta competição, o atleta Jorge Ferreira alcançou um lugar no pódio obteve um honroso 3º lugar.                               Ilídia com a colaboração de Pedro 

Torneio de Abertura  do “Memorial Prof. João Pardal”, em Ténis de Mesa, em Vila Nova de Gaia - 16 de Setembro

Preparados para a ação Ilídia A. em ação Nuno A. em ação

Esta equipa é... fabulosa!!!

Visita às Piscinas de Água Quente no Gerês - 20 de Setembro

Participação nas vindimas - 20 de Setembro 

23ª Taça de Portugal ANDDI/Torneio das vindimas 2017 em ténis de mesa, em S.João da Pesqueira - 23 de Setembro

Acampamento no Parque Aventura Azurara com atividades radicais - 26 a 28 de Setembro

Lobios é um município raiano de Espanha que fica situado na província de Ourense na comunidade autónoma da Galiza. Aqui, os nossos os utentes 
estiveram e vivenciaram um verdadeiro SPA gratuito numa piscina natural de água quente junto ao rio Caldo.  Os utentes selecionados para a atividade 
foram: Manuel C., Miguel A., Bruno M., Pedro M., Orlindo S., Salete O. e Cândida M. De referir que o técnico que acompanhou os utentes foi o professor 
Pedro S. e a colaboradora Eugénia Lima Foi uma atividade predominantemente lúdica e de lazer. Os utentes tiveram a usufruir do espaço do “relax” e da 
sensação de descanso total que as águas quentes proporcionaram a todos. Esta atividade teve um grande impacto nos utentes, pois estes tiveram a sua 
disposição uma piscina natural de águas quentes, sendo algo “novo” e os utentes extravasaram as suas emoções com muitos sorrisos e manifestações 
de alegria. Foi uma atividade que lhes deu muita satisfação. O momento do dia aconteceu quando a utente Salete Oliveira entrou na piscina natural de 
águas quentes, e deu um enorme berro quando sentiu a temperatura da água. Todos os seus colegas começaram a rir-se do sucedido.

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Este ano as vindimas foram agendadas para o dia 20 de Setembro. Mais uma vez, os utentes do CARPD foram ajudar os familiares da colaboradora 
Elisabete Fonseca nas vindimas. Logo pela manhã, um grupo deslocou-se à freguesia de Rio Mau com muita energia e vontade de ajudar. Quando lá 
chegaram, foram recebidos pelos pais da colaboradora Elisabete. Depois, cada elemento do grupo pegou no seu cesto e foi cortar os cachos de uvas. Na 
hora de almoço foi feita uma pausa, e no fim do mesmo foram esmagados todos os cachos colhidos pela manhã. Todos, em equipa, conseguiram acabar 
as vindimas antes do tempo. Ao terminar esta atividade foi oferecido um lanche a todo o grupo que se mostrava contente por poder ajudar, pelo quarto 
ano consecutivo, nas vindimas.

Francisca Morais com a colaboração de Elisabete Fonseca

No passado mês de Setembro realizou-se a 23ª Taça de Portugal ANDDI/Torneio ténis de mesa S. João da Pesqueira que ocorreu no pavilhão desportivo 
da mesma cidade. Nesta atividade participaram várias instituições uma delas era a Santa Casa da Misericórdia (Touguinha). Deste centro foram alguns 
utentes Ilidia Araújo, Jorge Ferreira, Manuel Carvalho e Nuno Amorim. O momento do dia deu-se quando uma das atletas deu rasgados elogios a uma 
das colegas por esta ter vencido. 

Emídio Silva com a colaboração de Pedro Silva

No dia 26, 27 e 28 realizamos um acampamento no Parque Aventura de Azurara, no qual eu participei. Foram 3 dias de muita adrenalina e o que eu mais 
gostei foi de fazer o slide. Eu e os meus colegas divertimo-nos muito e dançamos imenso: fizemos as refeições na esplanada; andamos de barco; à noite 
fizemos uma sessão de cinema. Adorei a experiência!

Ilidia Araújo e Nuno Amorim com a colaboração de Ana Paula Silva

Nós vestimos a camisola Prontos para o slide... ...e para a dança...

.... mais um pézinho de dança... ... e uma voltinha de cavalo... ... ou duas ...

Receção calorosa ao aniversariante
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Sopa de Feijão e Lombardo 

Ingredientes: 
- 500 g de feijão catarino
- 1 cebola
- 1.5 dl de azeite
- 1 lombardo
- 150 g de abóbora
- 200 g de cenoura
- 1 raminho de coentros
- Sal q.b.

Bolo Rei de Enchidos

Ingredientes:
- 500g de farinha de trigo tipo 55 sem fermento
- 9,2g de fermento de padeiro seco granulado
- 80 ml de leite morno
- 80 ml de azeite
- 1 colher de sopa de açúcar
- 2 ovos
- 60 ml de brandy
- 30 ml de Vinho do Porto
- 100 ml de cerveja
- Sal q.b.
- 1 farinheira -
-  80g de chouriço de carne cortado em cubinhos

Preparação:
Dissolva muito bem o fermento com o leite morno. Numa tigela grande, coloque a farinha e faça 
um buraco no centro. No buraco, coloque o fermento, os ovos partidos, o brandy, o Vinho do Porto, 
a cerveja, o açúcar e uma pitada de sal. Com a mão, misture bem até que os líquidos fiquem bem 
misturados. Adicione o azeite e amasse tudo muito bem. Quando a massa estiver homogénea e 
descolar do fundo, faça uma bola e polvilhe com farinha. Tape a tigela com um pano e deixe levedar 
em local quente aproximadamente 2 horas até que a massa dobre. Entretanto, prepare os enchidos. 
Com um palito, pique a farinheira por igual. Num tacho com água a ferver, coloque a farinheira a co-
zer durante 10 minutos. Depois da farinheira cozida, retire-a com uma escumadeira para um prato. 
Numa frigideira leve ao lume os 80g de linguiça e os chouriços cortados em cubinhos. Mexa e deixe 
aquecer bem. Logo que os chouriços estejam quentes, adicione a morcela e salteie tudo muito bem 
sem deixar alourar. Depois de tudo salteado, retire do lume. Retire a pele à farinheira e desfaça-a em 
pedaços. Depois da massa levedada, junte os enchidos salteados e amasse cuidadosamente para não 
esmagar a morcela. Com cuidado, espalhe por igual na massa, pedacinhos de farinheira e azeitonas 
pretas. Por fim, amasse mais um pouco para que fique tudo bem misturado. Tape novamente com 
o pano e deixe levedar aproximadamente 1 hora. Num tabuleiro grande de ir ao forno, polvilhe com 
farinha e sobre este coloque a massa. Abra um buraco no centro e molde a massa em forma de coroa. 
Tape novamente com o pano e deixe levedar durante 1 hora. Pincele a coroa com ovo batido. À volta 
espalhe a gosto, fatias de chourição, fatias de bacon, rodelas de linguiça, rodelas de chouriço, nozes 
e amêndoas. Leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC e deixe cozer entre 30 a 40 minutos. Quando o 
bolo rei estiver cozido e lourinho, retire-o do forno. E está pronto a servir.

https://www.saborintenso.com
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Esqueceu-se...pois sim...

Indecisão

Estou sim...Entretanto nas compras...

Temos de ter tudo...

Sortudo

Vendo Fiat novo, nunca saiu da garagem

Códigos...

Anda lá...

À espera do marido...

Também quero

Gallete des Rois

Ingredientes: 
- 2 bases de massa folhada para tarte
- 4 ovos
- 200g de açúcar
- 150g de manteiga à temperatura
 ambiente
- 200g de amêndoa moída
- 1 ovo batido para pincelar 
- Açúcar em pó para polvilhar 

Preparação:
Numa tigela, coloque a manteiga cortada em pedaços e o 
açúcar. Bata até que fique um creme. Enquanto bate, adicione 
alternadamente os ovos batidos e a amêndoa moída. Bata até 
que tudo fique bem misturado. Coloque o creme dentro de 
um saco de pasteleiro. Num tabuleiro grande de ir ao forno, 
estenda uma das bases de massa sem retirar o papel. Por cima 
da base, espalhe o creme de forma circular e começando pelo 
centro. Deixe 4 cm de espaço sem creme nas extremidades 
para fechar a massa. Pincele a massa com água no espaço sem 
creme. Cubra tudo com a segunda base de massa folhada sem 
o papel. Acalque muito bem as extremidades para que as duas 
bases colem. Com o lado não cortante de uma faca ou com um 
garfo, marque à volta a extremidade da massa de forma que fi-
que bem fechada. Aconchegue tudo muito bem. Com uma faca 
faça um furo no centro da massa para que saia o ar enquanto 
coze. Pincele muito bem com o ovo batido, principalmente 
as extremidades. É muito importante que a massa fique bem 
fechada para que o recheio não saia enquanto coze. Decore a 
massa a gosto, marcando com a faca sem cortar.  Leve ao forno 
pré-aquecido nos 190ºC e deixe cozer durante 25 minutos. 
Passado os 25 minutos, polvilhe a massa com o açúcar em pó. 
Leve novamente ao forno aproximadamente 10 minutos até 
que o açúcar derreta. Depois de cozida e lourinha, retire. E está 
pronta a servir.

https://www.saborintenso.com

Aqui ficam mais umas receitinhas deliciosas escolhidas pela Chefe Francisca Morais…

Roupa Velha de Bacalhau

Ingredientes: 
- 300g de bacalhau 
- 200g de couve penca
- 500g de batatas
- 4 Cenouras
- 1 Cebola
- 3 Ovos
- Azeitonas pretas para 
decorar
- 6 Dentes de alho
- 1dl de azeite

Preparação:
Corte aos bocados o bacalhau, a couve penca, as batatas e as 
cenouras, já cozidos no dia anterior (sobras da consoada). Coza 
os ovos e corte-os às rodelas. Reserve algumas rodelas para en-
feitar a travessa. Pique os dentes de alho e alourá-los em azeite. 
Junte a este preparado os restantes ingredientes. Mexa e deixe 
aquecer até estar bem quente. Serva de imediato numa traves-
sa decorada com azeitonas pretas.

http://natal.com.pt/receitas-de-natal

Preparação:
Coloque o feijão de molho de 
um dia para o outro. No pró-
prio dia, coza-o em água, com 
a cebola picada e um pouco 
do azeite. Depois de estar 
tudo cozido, acrescente mais 
um pouco de água, para per-
fazer 1.5 l de caldo. Corte o 
lombardo em tiras, a abóbo-
ra em cubos e a cenoura em 
rodelas finas. Junte ao feijão, 
bem como o restante azeite, 
os coentros picados e o sal. 
Deixe cozinhar, até que os le-
gumes estejam macios. Retire 
do lume e sirva de imediato.

- 150g de morcela de assar cortada em cubos
- 80g de linguiça cortada em rodelas
- 80g de azeitonas pretas descaroçadas corta-
das ao meio
- Miolo de noz q.b.
- Miolo de amêndoa q.b.
- Rodelas de chouriço de carne q.b.
- Rodelas de linguiça q.b.
- 5 fatias de chourição
- Fatias pequenas de bacon q.b.
- 1 ovo batido para pincelar
- Farinha para polvilhar

Aí o Natal...

Futuro...
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Atividades Novembro

Atividades e Aniversários Outubro Atividades e Aniversário Dezembro

01 - Restauração da Independência de Portugal
01 - Participação no 4º Aniversário da Comunidade Fé e Luz de V.C.
        18h45: Eucaristia na Igreja Matriz;  
        20h00: Jantar Partilhado; 
        21h00: Cinema
02 -  19h00:  Participação no Coro de Natal da Cidade de Vila do Conde
04 (03) - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
       10h00: Participação em atividades da Equipa DAP “Nas asas da  
        diversidade”
04 - 16h00: Participação no lançamento do CRIDEM 2018, no Porto
05 - Encontro Experimental de Ténis, Padel e Badminton, em V. M.
06 - 14h00: Visita à 3ª Feira de Natal, em Fajozes
08 - Dia da Imaculada Conceição
11 - Abertura da Aldeia de Natal “Touguilândia 2017”
12 - Festa de Natal no Centro:
        1h30: Eucaristia de Natal
        12h30: Almoço de Natal
        14h00: Inauguração Sala de Informática “Meu Sonho na Tua Mão”
        14h30: Sessão de Variedades no Ginásio
        14 20h00: Ceia de Natal dos Colaboradores do Centro
16 - Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia
        no Lar de Terceira Idade, com Fados de Coimbra
16 - Jogos de Natal 2017: Encontro Nacional de atividade Adaptada,   
        Futebol 5x5, em Coimbra
16 - 26ª Corrida de São Silvestre, Atletismo, em Coimbra
17 - 16h00: Participação no encontro mensal do Movimento Fé e Luz 
        de Vila do Conde
18 - Rádio Touguilândia: 5º Aniversário – Programação Especial
19 - Torneio de Técnicas Individuais: Lances Livres e Jogo 3x3, em Bas-
quetebol, na Póvoa de Varzim
21 - 14h30: “O Dia Mais Curto” – Festa das Curtas Metragens no nosso          
         Centro
25 - Dia de Natal – Jesus nasceu!
29 - Festa de Passagem de Ano: surpresas!

Dia 01 – Victor Oliveira
Dia 02 – Torcato Marques
Dia 02 – António Faria
Dia 05 – Carla Nogaró
Dia 05 – Ana Paula Silva
Dia 09 – Alexandrina Talho
Dia 10 – Augusto Machado
Dia 10 – Rosa Maria
Dia 10 – Francisco Moreira
Dia 10 – Rute Pinto
Dia 12 – Albino Silva (SAD)
Dia 12 – Eugénia Cerqueira
Dia 13 – Madalena Graça
Dia 14 – Marisa Correia

01 - Participação nas Eleições Autárquicas
01 (02) - Dia Mundial do Idoso (Envio de Lembrança para os Utentes do Serviço de Apoio 
Domiciliário)
02 (01) - Dia Mundial da Música: Atividades na Rádio Touguilândia
03 - 14h00: Desfolhada de Milho no Centro Social e Paroquial de Navais
04 - Início das Atividades Desportivas: Piscina (natação), Pavilhão de Desportos, Ténis de 
Mesa, Boccia, Futsal, Atletismo, Psicomotricidade, Andebol, Basquetebol, Ciclismo e Pa-
raHóquei
04 - Comemoração do Dia Mundial do Animal: atividades
05 - Dia da Implantação da República
07 - Jogo de qualificação para o Mundial 2018 em Futebol: Andorra – PORTUGAL
10 -Jogo de qualificação para o Mundial 2018 em Futebol: PORTUGAL – Suíça
12 - (11h00): Eucaristia
12 - Início do novo ano de Catequese
13,14,15,16 - Participação na 8ª Feira Social de Vila do Conde
                         Animação de Atelier e Venda de Material Didático de CAO
15 - Participação no encontro mensal do “Movimento Fé e Luz”
16 - Dia Mundial da Alimentação: Atividades
25 a 02 novembro -  Assistência ao Campeonato da Europa de Boccia - BISFed 2017 Euro-
pean Championships, na Póvoa de Varzim
27 - 14h30/16h30: Auditório da Santa Casa  “Workshop: Comunicação e Relacionamento 
                                    Interpessoal em Oncologia”
28 - 9ª Taça Nacional ANDDI”, em Futsal, em Mira
28 - 15h00: Slot Racing - Carrinhos Telecomandados (Ginásio Vilacondense)
29 - Horário de Inverno: atrasar os relógios 1 hora!
31 - Dia das Bruxas: atividades divertidas a realizar no dia 30

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 08 – Vânia Freitas
Dia 08 – Daniela Leocádio
Dia 10 – Afonso Carvalho
Dia 10 – Artur Ferreira
Dia 10 – Andreia Macedo
Dia 12 – Andrea Pelayo
Dia 12 – João Ferradeira
Dia 12 – Paula Pereira
Dia 12 – António Carneiro

Aniversários

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 – Amélia Lopes
Dia 24 – Ana Cristina Carneiro
Dia 25 – Lúcia Pereira
Dia 26 – Ana Maria Silva
Dia 26 – Dª. Laura Maia
Dia 27 – Lurdes Neves

01 Dia de Todos os Santos
02 Dia de Fiéis Defuntos: Visitas ao Cemitério
02  Eucaristia (11h00): Homenagem aos Utentes falecidos
03 21h30: “A Encalhada Desencalhou?”, Atuação dos Camaleões D’Alma,
no Auditório Municipal de Vila do Conde
03 Feira Internacional do Porto: 1º Torneio de Desporto para Todos/ Desporto Adaptado 
da Normédica Ajutec 2017 (Basquetebol, Voleibol, Goalball, Judo, Escalada, Ténis de Mesa, 
Polybat, Slalom em Cadeira de Rodas, Dominó e Cartas), na Exponor (Leça da Palmeira)
03 Participação de trabalhos na 11ª. Edição Concurso “Mãos com Arte”,
no Museu Cármen Miranda, em Marco de Canaveses
08 Atividades Aquáticas, 9º Encontro de São João da Madeira
10 (11) Festa de S. Martinho:
10.00h: Futebolada: Utentes vs Colaboradores
14.00h: Concerto e Bailarico no ginásio com os AMIGOS de sempre: “Bananinha do Recife”
16.00h: Magusto
18 12º Torneio de São Martinho
2º Encontro Atividade Adaptada em Futsal, em Vila Nova de Famalicão
19 16h00: Participação no encontro mensal do Movimento Fé e Luz de Vila do Conde
23 11h00: Eucaristia no Centro
25 Dia Internacional da Violência Doméstica
27 Início da construção da “Aldeia de Natal – Touguilândia 2017”
30 4º Aniversário da Comunidade Fé e Luz de S. João Batista de Vila do Conde

Aniversários  Novembro

Dia 01 – Augusto Soares
Dia 06 – Ana Neves
Dia 07 – Joana Furtado
Dia 08 – Manuel Vianês
Dia 08 – Patrícia Domingos
Dia 08 – Lina Ramos
Dia 13 – Ofélia Ferreira
Dia 13 – Alfredo Paiva
Dia 15 – Arminda Marisa
Dia 16 – Rui Costa
Dia 16 – Horácio Leal

Dia 16 – Trajano Milhazes
Dia 17 – Patrícia Cunha
Dia 19 – Verónica Venâncio
Dia 20 – Bernardo Sarmento
Dia 20 – Ilda Lopes
Dia 23 – Bruno Magalhães
Dia 23 – Fátima Almeida
Dia 23 – Natália Castanheira (SAD)
Dia 26 – Paulo Sérgio
Dia 26 – Alexandrino Brás (SAD)
Dia 27 – Filipe Rogério
Dia 27 – Ana Maria Silva
Dia 29 – José Joaquim (Vitinho)
Dia 31 – Filipe Coutinho

Aniversários

Dia 17 – Eduardo Borges
Dia 17 – Maria Silva (SAD)
Dia 19 – Jorge Morais
Dia 22 – Maria João
Dia 22 – Lurdes Santos
Dia 23 – Elisabete Araújo
Dia 24 – António Bouça
Dia 25 – Marlene Moreira
Dia 26 – Albina Meira
Dia 29 – José Pedro Pedroso


