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Caros Leitores: 

“Não basta amar!”

As comemorações do 20º Aniversário da Inauguração do nosso Centro, leva-
da a efeito no mês de julho, encheram a nossa casa de visitantes e amigos, 
assim como de sorrisos… o coração dos Utentes.
Com a participação dinâmica das Comissões de Utentes, Colaboradores e 
Familiares, foi possível ir ao encontro das expectativas de todos. O coração 
solidário de tantas pessoas, que ofereceram o seu tempo e talento, inunda-
ram de mais vida a vida das nossas estrelas.
Estes milagres de felicidade são ininterruptos… graças à dedicação espontâ-
nea e dedicada dos nossos colaboradores, que se afanam por “colorir sorri-
sos” e amar, todos os dias!
Neste caminho de perfeição que nos propusemos percorrer, através de um 
cuidado humanizado, é bom seguir o conselho do santo dos jovens, S. João 
Bosco, que dizia: “Não basta amar. É necessário que os jovens se sintam 
amados”.
É verdade, “não basta amar”, não é suficiente dizer que se gosta imenso de 
quem está ao nosso lado, dos utentes…, mas é importante ir sempre mais 
além, é necessário que eles, em todas as circunstâncias, se sintam amados, 
queridos, valorizados e dignificados!
Nas raízes do sentirmo-nos amados… está semeada a segurança, despon-
tam os afetos, frutificam os compromissos mútuos e desponta a felicidade 
na árvore da vida. Assim foram estes 20 anos! Assim esperamos os abraços 
decisivos de cada dia!

         O Diretor
         Sérgio Pinto

Editorial
Maio

Os atletas à chegada No final, todos conviveram alegrementeJá preparadissmos para o confronto

Dia do Trabalhador - 01 de Maio

O Dia do Trabalhador é celebrado anualmente a 1 de maio, sendo feriado em vários pontos do mundo. A data remonta ao século XIX, quando em 1886 
milhares de trabalhadores descontentes com a exploração laboral, saíram às ruas de Chicago para uma manifestação pacífica que acabou provocando 
mortos e feridos. Em 1889 as manifestações regressaram e a partir dessa altura, a Internacional Socialista decidiu realizar protestos anuais em Paris. 
De forma a homenagear os heróis de Chicago, escolheu o 1 de maio como data. Em Portugal, este dia só começou a ser comemorado a partir de 1974, 
após a revolução do 25 de abril. Outros factos históricos que ocorreram a 1 de maio: - Em 1500, Pedro Álvares Cabral tomou posse da Ilha de Vera Cruz 
(atual Brasil) em nome do Rei de Portugal; - Em 1786 estreou a ópera “As Bodas de Fígaro” de Mozart, em Viena (Áustria); - Em 1834 foi abolida a escra-
vatura nas colonias inglesas; - Em 1994 o automobilismo sofre uma enorme perda com a morte do brasileiro Ayrton Senna, no Grande Prémio de San 
Marino; - Em 2011 realizou-se a beatificação do Papa João Paulo II, exatamente no mesmo dia em que Barack Obama disse “We got him”, referindo-se 
ao terrorista Osama Bin Laden.

José Lamas, com a colaboração de Patrícia Silva

A atividade constou no plano de atividades relativo ao mês de Maio, tendo sido feita a relação dos participantes pelo Diretor do Centro – Sérgio Pinto, 
pelo Professor de Educação Física e Desporto - Pedro Silva e pela Animadora Sociocultural - Cristina Pereira. No dia 4 de Maio de 2015 realizou-se o 
”Campeonato Regional Norte de Andebol – 5x5 - Final” no Pavilhão de Desportos de Vila Nova de Gaia. De referir, que a ANDDI – Portugal em parceria 
com o projeto “Andebol 4All” da Federação de Andebol de Portugal (FAP) foram as entidades organizadoras do evento. As instituições/clubes parti-
cipantes foram: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), CERCI Guimarães, Clube de Fafe e “Clube de Gaia A”. A nossa instituição foi 
representada pelos seguintes atletas: Jorge P., João Paulo M., Rui S., Joaquim P., Orlindo S., Pedro M., Manuel C. e Jorge F. De referir, que o Professor 
Pedro Silva estava de férias, como tal, foi o colaborador João Magalhães que acompanhou os atletas. No primeiro jogo, a SCMVC defrontou o Clube de 
Fafe, tendo perdido por 6-2. No segundo e último jogo, a SCMVC voltou a perder, por 5-3 perante o CERCI de Guimarães. Deste modo, a nossa equipa 
ficou classificada no 4º lugar, demonstrando que evoluiu muito nesta modalidade desportiva, mas não o suficiente para alcançar um dos três primeiros 
lugares do pódio. A época desportiva 2014/2015 foi muito longa e os atletas participaram num grande número de provas, como tal em certos momentos 
da final foi visível algum desgaste físico, psicológico e anímico.

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

Final do Campeonato Regional do Norte, de Andebol, em Vila Nova de Gaia - 04 de Maio

No dia 04 de Maio celebramos o Dia da Mãe no nosso centro. Alguns dos meus colegas receberam a visita das respetivas mães para festejarmos este dia 
tão significativo. Os colaboradores fizeram um lanche delicioso e um bolo muito bonito para que todos desfrutássemos deste dia tão especial. No fim do 
lanche cantamos os parabéns às mães de todo o mundo e principalmente às presentes aqui no centro. Feliz Dia da Mãe!

Emília Coelho

Noé com a irmã Todos felizes a festejar este dia fabulosoRicardo e a mãe

Dia da Mãe - 04 de Maio
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Final do Campeonato Regional do Norte de Basquetebol, em Vila do Conde - 06 de Maio

No dia 6 de Maio de 2015 realizou-se a final do “ Campeonato Regional Norte- Final 4 “ em Vila do Conde, mais concretamente no Pavilhão Municipal 
de Vila do Conde. A ANDDI- Portugal organizou o evento em pareceria e com a colaboração da Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC). Os 
clubes/instituições que participaram nesta finalíssima foram: SCMVC, Clube de Gaia, CAID – Santo Tirso e Cercivar. Os atletas que representaram a nossa 
instituição foram: Jorge P., Joaquim P., Sérgio A., João Paulo M., Manuel C., Pedro M., Jorge F. e Nuno A. Tratou-se de uma final quadrangular, tendo sido 
utilizado o sistema de todos contra todos a uma volta, tendo cada equipa efetuado um total de três jogos. A nossa equipa venceu todos os encontros dis-
putados, a instituição CAID - Santo Tirso por 6-4 e o Clube Cercivar por 8-2, respetivamente. Os nossos atletas aproveitaram o fator casa para surpreender 
e vencer na final, os vencedores de 2013 e 2014, o Clube de Gaia a quem derrotaram por 6-2 no jogo decisivo. De salientar, o esforço e a determinação 
que revelaram, o mérito foi reconhecido até pelos adversários, pois foi uma demonstração real e “viva” de que no Desporto não existem vencedores an-
tecipados. A nossa instituição consagrou-se campeã, facto que perdurará na memória e no baú de boas recordações da equipa, por muitos e longos anos. 
O basquetebol começa a ser uma das modalidades mais estimada pelos nossos atletas e esta conquista veio reforçar esse gosto. No final do torneio e com 
o trofeu correspondente ao 1º lugar erguido bem alto e com as medalhas ao peito, todos os atletas entoaram no pavilhão o seguinte cântico: “Campeões, 
Campeões, nós somos campeões!”.

   Irene Vieira, com a colaboração de Pedro Silva

Todos atentos a ouvirem as indicações Os três finalistas

Exposição dos Trabalhos do Concurso Interescolas - “Dar Voz à Diferença” - 05 de Maio

Como já é habitual, este ano voltamos a participar nos trabalhos que foram expostos para o Concurso Interescolas, 
com o tema: “Dar Voz à Diferença”. O nosso trabalho foi elaborado tendo em consideração a preservação ambiental, 
com material reciclado. Os utentes pintaram em tons de azul, verde, laranja e outros, uma caixa quadrada de plástico e 
para a decorar utilizaram barcos feitos de parafusos, incluindo uma cadeira de rodas. Sempre com grande imaginação, 
tentamos agradar a quem observa os nossos trabalhos.

Francisca Morais e Álvaro Santos, com a colaboração de Vera Ferreira

18º Rally Paper da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde - 16 de Maio

No dia 12 de Maio de 2015 concretizou-se o “5º Corta – Mato Regional do Centro da AICIA - Arouca”, no Parque da Cidade de Arouca. O evento realizou-
-se através da ANDDI – Portugal, que contou com o apoio e colaboração do Centro da AICIA – Arouca. As instituições/clubes participantes foram: Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), AICIA – Arouca, APPACDM – Vila Nova de Gaia e Clube de Gaia. Os atletas que representaram a SCMVC 
foram: Jorge P., Orlindo S., Sérgio A., João Paulo M., Joaquim P., Jorge F., Manuel C. e Pedro M. De referir, que devido à ausência do Professor Pedro Silva 
foi o colaborador João Magalhães que acompanhou os atletas. Os resultados obtidos e alcançados SCMVC foram satisfatórios: 2º lugar na competição 
adaptada no escalão júnior – atleta (Sérgio A.) e 3º lugar no escalão veterano – atleta (Manuel C.). De salientar, que todos os atletas receberam uma 
medalha de participação e que foi fornecido o almoço nas instalações do Centro de AICIA. 

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

Uma equipa multifacetada

5º Corta-Mato Regional do Centro, da AICA, em Arouca - 12 de Maio

A alegria constagia-se Sérgio Areias a receber o 2º prémio Manuel Carvalho no 3º lugar do pódio

6ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado de Ténis de Mesa, em Vila Real - 20 de Maio

António Bontempo e Tiago Amizade compartilhada!!! A amizade é sempre uma festa!

1º Estágio de Preparação da Seleção Nacional de ParaHóquei, em Lousada - 09 e 10 de Maio

Nos dias 9 e 10 de Maio de 2015, a Federação Portuguesa de Hóquei organizou, com o apoio da ANDDI-Portugal, o “1º Estágio de Preparação da Seleção 
Nacional de ParaHóquei” no Complexo Desportivo de Lousada. Este primeiro estágio teve em vista a participação portuguesa no “3º Campeonato da Eu-
ropa EHF - Londres, GRB 2015”, já foram feitas várias triagens de atletas ao longo dos campos de treino e neste momento a comitiva é composta por um 
total de 16 atletas. A comitiva que viajará para Londres no dia 24 de agosto será formada por um total de 9 atletas das mais diversas instituições/clubes. 
Os atletas da nossa instituição que estiveram integrados e inseridos neste primeiro estágio, foram: Jorge F., Joaquim P. e João Paulo M. Fomos muito bem 
acolhidos e recebidos por todo o corpo técnico da seleção nacional portuguesa de ParaHóquei, tendo sido dado um apoio muito próximo a todos os atle-
tas, durante as três sessões de treino efetuadas. Foram dois dias exaustivos e de uma entrega total por parte de todos os atletas, numa “luta” saudável 
pela disputa de um lugar a caminho de Londres. Os atletas da Santa Casa da Misericórdia de vila do conde (SCMVC) deixaram todos os seus argumentos 
técnicos e táticos em campo nas três sessões de treino realizadas, restando agora aguardar pela próxima convocatória para o segundo estágio. ‘O sonho 
comanda a vida’ e esperemos que haja, pelo menos, um representante da nossa equipa em Londres. 

Jorge Pereira, com a colaboração de Pedro Silva 

No dia 18 de Maio realizou-se o 18º Rally Paper da SCMVC, a favor da Casa das Rosas. O evento foi or-
ganizado pela SCMVC e pelos Lions Clube de Vila do Conde, com a colaboração da ADA – Associação de 
Desporto Automóvel de Vila do Conde. A atividade iniciou-se às 15 horas, com partida da Casa da Criança 
e com a participação de 17 carros. O percurso foi efetuado por Vila do Conde, pelas freguesias de Tougui-
nha - onde se realizou o ponto de controlo, Touguinhó, Junqueira, Macieira, Retorta, Árvore e Fajozes. No 
fim, realizou-se um belíssimo jantar e a cerimónia de entrega de prémios, no Lar de Terceira Idade. Não 
podemos deixar de agradecer por este fantástico convívio e revelar que foi com grande entusiasmo que o 
CARPD cumpriu este desafio e conseguiu arrecadar o 5º lugar na classificação geral. 

Luís Simas, com a colaboração de Rute Pinto 

No dia 20 de maio de 2015, a ANDDI – Portugal levou a efeito, com o apoio do associado Nuclisol J.Piaget, a 6º Jornada de Ténis de Mesa do Campeonato 
Regional Adaptado Norte, no Pavilhão Municipal de Vila Real. Os clubes/instituições participantes foram: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde 
(SCMVC), MADI – Vila do Conde, MAPADI – Póvoa de Varzim, Clube de Gaia, CAID – Santo Tirso, Nuclisol J. Piaget e APADIMP – Penafiel. Os atletas que 
representaram a nossa instituição foram: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Miguel A., Bruno M., José Maria R., Ilidia A., Cândida M., Salete O., Jorge 
P., Joaquim P., Sérgio A. e João Paulo M. Os atletas da nossa equipa que obtiveram as melhores prestações, atingindo os quartos-de-final da competição, 
foram: Manuel C., Jorge F. e Ilídia A. De salientar, a evolução que o nosso colega José Maria R. tem vindo a demonstrar a nível técnico e de atenção/con-
centração durante os jogos, sendo já capaz de disputar os set(s) e os jogo(s), tem provado que possuí uma grande margem de progressão jornada após 
jornada, podemos afirmar que a próxima época desportiva será a época de confirmação e afirmação das suas reais capacidades e potencialidades. A nos-
sa instituição foi novamente o clube com mais representantes em competição, tendo tido catorze atletas em prova. Porém, nenhum dos atletas alcançou 
as fases finais das competições, o nível competitivo subiu exponencialmente e os nossos atletas têm que se readaptar ao novo contexto desportivo. O 
momento do dia aconteceu aquando da derrota do atleta Nuno A., que apesar de ter sido vencido proporcionou um jogo equilibrado e bem disputado a 
todos os presentes, tendo sido “brindado” com uma enorme salva de palmas por todos os presentes.

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva  

Sempre em grandes pouses para a foto Jorge Ferreira a ser medalhado Uma equipa feliz e orgulhosa

A equipa do CARPD
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Vamos lá acordar que se faz tarde!!!

XXVII Torneio “Cidade de Espinho”, de Natação, em Espinho - 25 de Maio

No dia 25 de maio de 2015 realizou-se o “Torneio de Natação Cidade de Espinho”, nas Piscinas Municipais de Espinho. O “Torneio de Natação Cidade de 
Espinho” é uma organização da ANDDI – Portugal com o apoio do associado Cerci Espinho, de acordo com o Regulamento Geral da ANDDI – Associação 
Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual. Houve três níveis de competição: atividade adaptada, competição adaptada e a competição regular 
por escalões. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, CERCIFEL, AIREV, MADI – VC, APPACDM – Matosinhos, Sporting Clube de Aveiro, Clube 
de Gaia, SCM-Baião, APPACDM-VNG, APADIMP-Penafiel, Fundação AJ Gomes Cunha, Clube Cercifaf, AP-Vila D`Este e a Associação de Desporto Adapta-
do do Porto. A SCMVC foi representada pelos seguintes atletas: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte B., Pedro M., Cândida M., Orlindo S. e Salete O. 
Por fim, os atletas e todos os envolvidos almoçaram no Centro de Cerci Espinho, tendo sido ofertado a todas as instituições/clubes um bonito troféu de 
participação e de recordação do evento.

João Paulo Silva, com a colaboração de Pedro Silva

Espetáculo no cineteatro de Vila do Conde “Um Outro Olhar” - 22 de Maio

“X Milha das Misericórdias” em Vila do Conde - 27 de Maio

Neste dia,  realizou-se a “X Milha Integrada do Norte/ Milha das Misericórdias” (aproximadamente 1.600 metros) em Vila do Conde. O evento realizou-
-se através da ANDDI – Portugal, que contou com o apoio e colaboração da SCMVC. Inicialmente, realizou-se uma caminhada pedestre aberta a todos os 
participantes (atletas e técnicos), servindo esta como forma de reconhecimento do percurso. Posteriormente, realizou-se a “meia-milha” (aproximada-
mente 800 metros), tratou-se de uma prova que é designada como sendo a “atividade adaptada”, nesta prova são constituídas equipas (3 atletas + 1 co-
laboradora), esta competição é destinada a atletas com níveis de incapacidade mais severos e\ou com problemas motores associados, sem distinção de 
idades e\ou sexo. Por fim, realizou-se a competição adaptada por escalões (aproximadamente 1.600 metros), sendo eles: Benjamins, Iniciados, Juniores, 
Seniores e Veteranos. As instituições/clubes participantes foram: SCMVC, AICIA – Arouca, APPACDM – VNG, CAID – Sto Tirso, Clube de Gaia, Fundação AJ 
Gomes Cunha, Mapadi – PV, Madi – VC e ANDDI. Os resultados obtidos e alcançados pela SCMVC foram muito satisfatórios, tendo sido eles: 1 º lugar na 
atividade adaptada – atletas (Jorge P., Rui S. e José Manuel) e colaborador (Nuno O.); 1º lugar na competição adaptada no escalão júnior – atleta (Sérgio 
A.) e 3º lugar no escalão sénior – atleta (Joaquim P.). A “X Milha Integrada do Norte/ Milha das Misericórdias” de Vila do Conde foi um verdadeiro sucesso 
a todos os níveis, sobretudo a nível organizativo, mas também no número de atletas participantes que atingiu um novo recorde histórico, com mais de 
cento e quarenta atletas envolvidos nas diversas provas. 

Gaspar Silva, com a colaboração de Pedro Silva

A Milha foi prendada com uma brilhante assistência!! Foi realmente histórico o número de participantes Uma das equipas vencedores

O rei leão a cumprimentar os animais O grande chefe a cumprimentar a tribo

José Rigor com o seu estilo inigualável “Não sejas selvagem comigo” dizia o Lamas...” Todos cantavam.. “deixem os tambores rufar

OS animais também cantaram... Um pantera e um indígena fizeram uma bela amizade Acredita...e os milagres acontecem...

“Quando acreditas… há um milagre” 

Como tem vindo a ser hábito nos últimos anos, tivemos o privilégio de participar no espetáculo “Um Outro Olhar”, que se realizou no Teatro Municipal 
de Vila do Conde, no passado dia 22 de maio. Os “pré-juízos” que vamos formando e cultivando nas nossas vidas, condicionam não poucas vezes o nosso 
olhar, limitam as nossas ideias e empobrecem os pontos de vista individuais. Neste contexto, escrevemos uma peça que levámos ao palco juntamente 
com o Centro de Fajozes. Esta dramatização convidou-nos a olhar para a beleza de cada pessoa, para tudo aquilo que nos une, para a importância de 
cada um na construção do bem comum. Por vezes, as diferenças teimam em persistir, em vencer… mas, “quando acreditas”, de verdade… quando uni-
mos as nossas mãos, o melhor de nós, os ventos começam a soprar de feição… e então “há um milagre”! O público aplaudiu de pé a nossa atuação e 
durante a mesma percebemos que algumas lágrimas deslizaram pelos rostos das pessoas. Nós ficámos muito satisfeitos, pois além de gostarmos de fazer 
teatro, sentimos o nosso trabalho reconhecido.   

Jorge Pereira, com a colaboração de Sérgio Pinto

No dia 23 de maio de 2015 realizou-se o “17º Taça Nacional de Ciclismo ANDDI 2015 – Circuito Terras da Anadia”, a ANDDI – Portugal levou a efeito os 
campeonatos com o apoio da Câmara Municipal da Anadia, tendo as provas decorrido no centro da cidade. Esta competição foi aberta a para-ciclistas 
federados e não federados das seguintes classes: B, C, T, D21 (surdos) e H (intelectual/físico-motora/paralisia cerebral/cegos e surdos), tendo havido 
entrega de prémios somente por equipas, ou seja, só o coletivo foi premiado. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, APPACDM – Anadia, 
Clube de Gaia, CERCIAG e Amiciclo. Os atletas que representaram a nossa instituição foram: Manuel Carvalho e Nuno Amorim. O atleta Artur Magalhães 
sofreu um acidente que continua a impossibilitá-lo de participar nas provas de ciclismo. Analisando globalmente e individualmente as prestações os 
nossos atletas, podemos considerar positivas ambas as prestações, Nuno A. obteve um honroso 2 º lugar e o Manuel C. o 5 º lugar na geral, ambos no 
escalão masculino adaptado. A nossa instituição como tem um núcleo reduzido de participantes nas provas de ciclismo, não conseguiu arrecadar o pri-
meiro lugar na geral coletiva, a instituição vencedora e premiada foi a APPACDM – Anadia. No final da competição, a organização disponibilizou a todos 
os envolvidos um lanche delicioso.

 Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

17ª Taça Nacional ANDDI 2015 em Ciclismo, na Anadia - 23 de Maio

Nuno Amorim e Manuel Carvalho Prontos para a taça Todos os atletas reunidos na entrega das taça
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As crianças são o futuro da humanidade. A sua educação deve-se basear numa cultura de fraternidade, igualdade, solidariedade, respeito, cooperação, 
tolerância e paz. E essa deve ser a principal preocupação da sociedade. É uma das fases mais bonitas e marcantes na vida do ser humano, que se deve 
aproveitar ao máximo, cheia de alegria, gargalhadas, sorrisos, cantigas e danças. O dia da criança é muito significativo e é comemorado a nível interna-
cional desde o dia 1 de junho de 1950. É o dia onde tudo se esquece, pois o importante é ser criança!

  Luís Simas, com a colaboração de Manuela Oliveira

A Milha das Misericórdias é um evento celebrativo do Dia da Misericórdia cujo aniversário ocorre a 31 de maio. A Santa Casa da Misericórdia foi fun-
dada em Lisboa, em 1498. É uma irmandade cujas obras têm um cariz cristão, cuja missão é o tratamento e sustento de pobres, enfermos e mutilados. 
Existem várias Santas Casas espalhadas pelo país que têm diversos serviços ao dispor daqueles que precisam de ajuda. Desde creches, lares, serviços 
médicos e de reabilitação, apoio psicológico, apoio alimentar, entre muitos outros. É claro que nem todas as Santas Casas oferecem esta quantidade de 
serviços, contudo o essencial é a ação cujo objetivo é atenuar as dificuldades de qualquer ser humano.

Alexandre Pereira, com a colaboração de Camilo Azevedo

Dia Internacional da Criança - 01 de Junho

13ª Jornada do Campeonato Nacional Adaptado de Futsal - 29 de Maio

No dia 29 de maio de 2015, a ANDDI – Portugal deu continuidade ao “Campeonato Nacional Adaptado de Futsal – 13 º Jornada - Final”. As equipas 
apuradas para a “Final Regional do Norte”, foram as seguintes: SCMVC, Clube de Gaia (Douro Litoral); APPACDM – Sabrosa e Clube Cercigui (Trás-os-
-Montes/Minho). Os atletas que representaram a nossa instituição foram: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Miguel Ângelo, Joaquim P., Jorge P., João Paulo 
M. e Sérgio A. No primeiro jogo, a SCMVC foi derrotada por 1-6 perante a APPACDM – Sabrosa, a equipa de Sabrosa dominou e controlou as dinâmicas, 
os processos e a intensidade do jogo, comprovando que os seus atletas dispõem de argumentos técnicos e físicos de uma ordem superior. Os nossos 
atletas foram guerreiros e combativos, porém a aquisição do “passaporte” para a grande final de Lisboa, deixou de ser uma realidade. No segundo jogo 
para disputa do 3º e 4º lugar, a SCMVC venceu por 3-1 o Clube Cercigui, tratou-se de uma vitória inglória, mas ficou mais uma vez comprovada a melhoria 
e o aperfeiçoamento técnico e táctico dos nossos atletas na modalidade de Futsal, que queriam muito voltar a ser protagonistas e voltar a atingir por 
mérito próprio a fase final que vai decorrer novamente em Lisboa, porém não foi possível alcançar o feito histórico que foi atingido na época desportiva 
2013/2014. 

Cristina Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

Os atletas a serem medalhados pelo Sr.º Provedor

Campeonato de Portugal de Boccia - Pares e Equipas, na Póvoa do Varzim - 30 de Maio 

A PCAND, com o apoio da C.M. da Póvoa de Varzim, levou a efeito o “Campeonato Portu-
gal de Boccia, Pares e Equipas – 2015”, que se realizou no Pavilhão Municipal da Póvoa de 
Varzim. As equipas/instituições participantes foram: SCMVC, S.C.Braga, APPC VU Valbom, 
APCAS, APPC Arda, APC Lisboa, MAPADI – PV, APC Coimbra, AFDA, João Paulo II, AB Luís 
Silva, CTMBOA, APPCA Arda Aveiro, A Porto PC, Futebol Clube do Porto, APC Coimbra, 
S.C.Espinho, CerciLamas e In Boccia. Os atletas que constituíram o Par BC3/Equipa BC1\
BC2 e representaram a nossa instituição, foram: Elísio F. e Elisabete P. – (Par – BC3) e João 
Paulo S., Pedro José e Ricardo S. – (Equipa - BC1\BC2). Os elementos que acompanharam 
os atletas, foram: Pedro S. (técnico), Vera F. e Filipe S. (auxiliares/acompanhantes). Os re-
sultados obtidos pelo Par BC3 da SCMVC nos três jogos realizados durante a fase de grupos, 
foram os seguintes: SCMVC 1 – CTMBOA 11; SCMVC 0 – Arda Aveiro 8 e SCMVC 8 – APPC 
4. Pela primeira vez a SCMVC formou uma equipa (BC1\BC2) e participou numa competi-
ção oficial, a comunicação entre três elementos em simultâneo ainda é mais complicada, 
apesar de o João Paulo S. ter assumido e bem o cargo de capitão de equipa. Por fim, ficou 
a certeza que ainda existe um longo caminho a percorrer no trabalho e no jogo em equipa.

Pedro Silva

Mais uma vez, fomos convidados a estar presentes na terceira edição 
da iniciativa “Todos por uma Causa, Todos pela Deficiência”, atividade 
organizada pelo Centro de Apoio Ocupacional (C.A.O.) Lar Residencial 
Alecrim, que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Guimarães. O 
dia foi muito bem passado com dança, pinturas e um saboroso almo-
ço que terminou com um magnífico bolo. Tudo isto partilhado com 
dezenas ou mesmo centenas de pessoas de vários pontos do país, 
sempre acompanhados por uma voluntária. Todos estavam muito ani-
mados com a boa disposição e alegria do apresentador Neno (antigo 
jogador de futebol). Parabéns ALECRIM! 

Cristina Sousa, com a colaboração Cristina Pereira   

Preparadíssimos para o confronto!! A discutir as últimas estratégias E finalmente começou o jogo

Vera F., Cândida M., Fátima H. e Sílvia C. a contribuirem para um belo painel

No fim da prova, um almoço convívio Os participantes ficaram radiantes com a prova!!

“X Milha das Misericórdias” em Vila do Conde - 27 de Maio

A equipa da SCMVC: Elisabete; Elísio, João, Pedro e Ricardo

Junho

Atividade “Todos por uma causa”, em Guimarães - 03 de Junho

Que foto colorida e bela!!

No dia 3 de junho usufruímos de uma formação sobre as “regras de segurança e higiene na distribuição das refeições” dada pela Responsável do Depar-
tamento de Qualidade, Ambiente e Segurança – Dr.ª Odete Cunha. Foi uma formação muito importante, uma vez que explicou como se deve proceder 
desde que se cozinham os alimentos até à sua distribuição no refeitório. Vários requisitos devem ser assegurados, de forma a minimizar a contaminação 
cruzada. Como por exemplo: - Higienizar as mãos antes de iniciar o trabalho e sempre que necessário; - Manter os cabelos sempre presos e protegidos; 
- Manter todos os utensílios e as superfícies de trabalho limpas e em bom estado de conservação; - Assegurar que os tabuleiros isotérmicos estão bem 
fechados de forma a manter a temperatura dos alimentos; - Toda a louça deve-se apresentar bem lavada; - Todos os utensílios devem ser desinfetados e 
de utilização única; - Distribuir os alimentos o mais rápido possível mantendo a temperatura mínima de segurança (65ºC); - As refeições devem estar em 
conformidade com a ementa estabelecida; - Os alimentos expostos devem ser protegidos. Ao respeitarmos as regras de segurança e higiene estamos a 
garantir qualidade e saúde. 

Ilídia Araújo, com a colaboração de Patrícia Ferreira

Formação HACCP, no CARPD - 03 de Junho

Um painel fabuloso com mensagem de coragem Vera e Fátima a registarem a presença Será que a Elisa e a Sílvia estão a dançar o vira??
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Dia Mundial do Ambiente - 05 de Junho

Mais uma vez celebramos o Dia Mundial do Ambiente aqui no CARPD com a realização de atividades alusivas e este dia, de forma a promover ações que 
causem impacto positivo no meio ambiente e promovam a sua preservação, alertando para a necessidade de mudar os nossos comportamentos de con-
sumo. Tivemos em consideração o tema escolhido, este ano, pelas Nações unidas sobre o consumo sustentável, com o slogan “Sete biliões de sonhos. 
Um planeta. Consuma com moderação”. Para terminar, propomos uma pequena reflexão: “É triste pensar que a natureza fala e que o género humano 
não a ouve” – Vitor Hugo. “Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja” – Chico Xavier.

José Lamas, com a colaboração da redação do Tinta Fresca

Campeonato de Portugal ANDDI e Campeonatos Nacionais por Escalões, Remo Indor 2015 - 12 de Junho

A ANDDI – Portugal organizou com o apoio logístico do Clube de Gaia e do Real Clube Fluvial Portuense, o “Campeonato de Portugal, Campeonatos 
Nacionais por Escalões de Remo Indoor ANDDI 2015 e o Open Internacional 2015”,  tendo-se os mesmos desenrolado no Posto Náutico do Clube Fluvial 
Portuense. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, APPACDM – Coimbra, CEERIA – Alcobaça, Cercimira, Clube de Gaia e Club Polideportivo 
San Xerome Emiliani. Os atletas que representaram a SCMVC foram: João P. M., Joaquim P., Sérgio A., Jorge P., Rui S., Nuno A., Pedro M., Manuel C., 
Salete O., Jorge F., Miguel A. e Duarte B. O programa da competição esteve de acordo com as normas da INAS. Os nossos atletas participaram pela pri-
meira vez numa prova oficial e internacional de remo, tendo as provas sido realizadas em simuladores (ergómetros), com vista privilegiada junto ao rio. 
A experiência e os resultados alcançados foram muito satisfatórios, os medalhados da SCMVC foram: Sérgio A. (1º lugar), Manuel C. (3º lugar), Joaquim 
P. (2º lugar) e Salete O. (2º lugar). 

Jorge Pereira, com a colaboração de Pedro Silva

Duarte Pereira, sempre sorridente As equipas participantes

Torneio da Costa Verde e Campeonato de Portugal de Equipas, em Ténis de Mesa, na Póvoa - 06 de Junho

No passado dia 6 os nossos atletas participaram num Torneio de Ténis de Mesa na Póvoa de Varzim. A nossa equipa era constituída por cinco jogadores: 
Manuel C., Nuno A., Jorge F., João Paulo M. e Sérgio J. O torneio decorreu durante toda a tarde e os atletas empenharam-se ao máximo em todos os jogos. 
O vencedor pertencia à equipa da casa e é considerado um dos melhores jogadores do campeonato. A nossa equipa lutou ate ao fim e fez o seu melhor.
No final realizou-se a entrega de prémios, onde cada atleta recebeu uma medalha. E assim se passou uma tarde de convívio extremamente agradável.  

Alexandre, com a colaboração de Nuno

No dia 17 de junho de 2015, os Professores de Educação Física e Desporto do M.A.D.I -V. C. organizaram o “2º Encontro de Natação Adaptada do M.A.D.I”, 
nas Piscinas Municipais de Vila do Conde. Este encontro/convívio permitiu a realização de diversas provas, sendo elas: 1 – Atividade Adaptada - partici-
pam nesta atividade os nadadores com graus de deficiência mais severos e/ou com problemas motores associados, bem como todos os que ainda estão 
numa fase inicial de aprendizagem, sendo permitido o uso de pranchas ou outro tipo de flutuadores; 2 – “Competição” Adaptada - participam nesta 
competição os nadadores com níveis de dificuldades técnicas mais acentuadas, sem distinção de idades e cujas performances se situam muito abaixo 
dos parâmetros da competição regular; 3 – “Competição” Regular por Escalões - participam nesta competição os nadadores que minimamente dominam 
as técnicas de nado, divididos pelos seguintes escalões: benjamim, iniciado, júnior, sénior e síndrome de down. Os clubes/instituições que participaram 
neste torneio foram: SCMVC, M.A.D.I – V.C. e MAPADI – P.V.. Os atletas que representaram a SCMVC foram: Manuel C., Bruno M., Cândida M., Pedro M., 
Salete O., Miguel A. e Orlindo S. Dos nossos atletas o Manuel C. e o Bruno M. destacaram pela positiva. Por fim, cada clube/instituição foi brindado com 
um troféu elaborado pelos utentes do M.A.D.I. deixando todos muito satisfeitos com a competição.  

João Paulo Silva, com a colaboração de Pedro Silva

2º Encontro de Natação Adaptada do MADI, em Vila do Conde  - 17 de Junho

Campeonato Nacional de ParaHóquei, em Gouveia - 10 de Junho 

No dia 10 de junho de 2015, a ANDDI – Portugal e a Federação Portuguesa de Hóquei organizaram com o apoio da APBG, o “Campeonato Nacional de 
ParaHóquei 2015, variante OK5 ” no Polidesportivo de São Pedro na freguesia de Gouveia. O torneio foi jogado no sistema de “poule” (todos contra 
todos), sendo que os jogos tiveram duas partes com a duração de dez minutos cada e as equipas foram compostas por cinco jogadores. As instituições/
clubes que participaram, foram: SCMVC, ABP Gouveia, Casa Santa Isabel – São Romão e o Clube de Gaia. Os atletas da SCMVC que participaram, foram: 
Jorge F., Manuel C., Pedro M., Orlindo S., João Paulo M., Jorge P., Joaquim P. e Sérgio A. A nossa equipa defrontou no jogo inaugural da competição a 
equipa favorita à vitória final, o Clube de Gaia. Num jogo bem disputado e com vencedor incerto, o resultado final acabou por ser um empate, 1-1. No 
segundo, a nossa equipa superiorizou-se à equipa da ABP Gouveia, vencendo por 3-1. No terceiro e último jogo, perdemos por 7-4 com a equipa da 
Casa Santa Isabel, devido ao desgaste acumulado. Os resultados finais alcançados pela nossa equipa foram: uma vitória, um empate e uma derrota. O 
terceiro lugar que foi atingido fica aquém da qualidade de jogo colocada em prática pela equipa, sem exceção. O “espetáculo” desportivo proporcionado 
pelos nossos atletas, sobretudo no jogo inaugural perante o Clube de Gaia, foi um facto aplaudido por todo o corpo técnico da Federação Portuguesa 
de Hóquei. A modalidade de ParaHóquei teve uma excelente aceitação e recetividade por parte dos nossos atletas, tal é visível na enorme evolução que 
todos os atletas têm demonstrado.

Emília Coelho com a colaboração de Pedro Silva

Só classe nos nossos atletas Todos os atletas no final das provas

Bons jogadores e boa disposição Duas equipas preparadas para a disputa Mais um equipa para defrontar

Salete Oliveira a receber o troféu

1,2,3 começa!!! Pedro... em alta competição!!! No final todos divertidos

Decorreu no passado dia 13 junho de 2015 no Coliseu do Porto, um espetáculo de fado dedicado à grande e inigualável fadista Amália Rodrigues. A sala 
do coliseu encontrava-se completamente esgotada, com o público entusiasmadíssimo e expectante, para apreciar o grupo de fadistas de Cerveira. Eu, 
os meus colegas João Paulo S., Laura S., ilidia A., João F., Francisco J., Bruno M. e os colaboradores João M., Elisa M., Elisabete G. e Cristina P. ficámos 
maravilhados com o espetáculo e esperamos repetir outra experiência semelhante. 

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

Espetáculo “Amália” no Coliseu do Porto - 18 de Junho

Emília Coelho muito sorridente E vira.. isto sim é dançar!! Com certeza um espetáculo radiante
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XII Torneio de Futsal, na Trofa - 19 de Junho

No dia 19 de junho de 2015 realizou-se o ”VII Torneio de Futsal Adaptado” no recinto desportivo da APPACDM da Trofa. As instituições convidadas fo-
ram: SCMVC, Asas -Trofa e CAID – Santo Tirso. A nossa instituição foi representada pelos atletas: Jorge P., João Paulo M., Sérgio A., Joaquim P., Manuel 
C., Jorge F., Orlindo S. e Nuno A. No primeiro jogo defrontámos o Asas e perdemos por 3-1, num jogo muito bem disputado. No segundo e último jogo 
defrontámos a equipa da APPACDM, e vencemos por uns esclarecedores 9-1. A classificação final do torneio ficou ordenada da seguinte forma: 1º lugar 
– Asas, 2º lugar – CAID, 3º lugar – SCMVC e 4º lugar – APPACDM. De destacar, que a nossa equipa e a Asas eram as melhores equipas em competição, 
mas infelizmente tratou-se logo do jogo inaugural o que não permitiu que essa fosse a grande finalíssima. Eu e os meus colegas aliamos uma grande 
motivação e vontade de vencer a uma organização defensiva de excelência aquando da perda da bola, porém a nível emocional alguns começaram a ficar 
descontrolados quando estávamos a perder, o que inviabilizou a alteração do rumo dos acontecimentos. O momento e a afirmação do dia aconteceu 
quando o meu colega atleta Orlindo já no balneário, disse o seguinte e com o troféu de 3º lugar na mão: “Isto é enorme, até dá para lavar a cabeça!”.

Nuno Amorim, com a colaboração de Pedro Silva

No dia 23 de junho festejámos o S. João no nosso centro. Durante todo o dia desfrutámos de muita animação. Na parte da manha disputou-se um re-
nhido campeonato entre utentes e colaboradores, no campo de futebol do CARPD. Durante a tarde realizamos um lindo cortejo de marchas populares, 
que se transformou num fantástico momento de convívio e alegria. O que também não faltou, neste festejo, foram as originais quadras de S. João e 
os respetivos prémios. 1º lugar – cabaz de produtos alimentares: Alice campos;  2º lugar – manjerico: Magda Cunha; 3º lugar – manjerico: Ana Paula e 
família (Alice S., João Paulo S. e Mª Fátima S.); 4º lugar – martelo de São João: Paula Cancujo; 5º lugar – flor rosa: Mª Fátima Hora; 6º lugar – flor branca: 
João Paulo Silva. Ao longo do dia divertimo-nos com os jogos tradicionais e deliciámo-nos com as iguarias tradicionais desta quadra festiva: um rico caldo 
verde e uma boa sardinhada!

Francisca Morais e Álvaro Santos, com a colaboração de Patrícia Ferreira 

Mais um jogo....mais uma luta... Os nossos adversários A taça merecida

Festa de São João - 23 de Junho

Uma equipa de resistentes Todos marcharam alegremente As melhores quadras foram premiadas!!!

Torneio 5x5 Garci Cup 2015, de Andebol, em Estarreja - 27 de Junho

No dia 27 de Junho realizou-se a ”Garci Cup 2015 - Andebol 5x5” no Pavilhão Municipal de Estarreja. Este torneio contou com a participação dos seguintes 
clubes/instituições: SCMVC, CERCIVAR e Clube de Gaia “A”. A nossa instituição foi representada pelos atletas: Jorge P., João Paulo M., Sérgio A., Rui S., 
Orlindo S., Pedro M., Manuel C. e Nuno A. No primeiro jogo defrontámos o CERCIVAR e vencemos por 3-1. No segundo e último jogo perdemos perante a 
equipa do Clube de Gaia, por 12-2. A classificação final do torneio ficou ordenada da seguinte forma: 1º lugar – Clube de Gaia “A”; 2º lugar –SCMVC e 3º 
lugar - CERCIVAR. A nossa equipa demonstrou estar e ser solidária, concentrada e unida no decorrer dos jogos, contudo houve duas individualidades que 
se destacaram das demais pela eficácia e assertividade demonstrada no momento da finalização, foram elas: Sérgio A. e Manuel C. A época desportiva 
2014/2015 foi muito longa e os nossos atletas participaram num grande número de provas e competições, como tal em certos momentos da final foi 
visível algum desgaste físico, psicológico e anímico. Mas a força de vontade é poderosa e tudo faremos para sairmos vencedores nos próximos torneios.

Pedro Silva

Surf Adaptado - 27 de Junho 

Manuel Carvalho a conseguir um feito impressionante

Andrea, estremanete feliz com a experiênciaFernando Faria e os seus novos amigos

Projeto “Meu Sonho na Tua Mão”

Assistir a um 
jogo no estádio 

do Dragão

Torcato. Sonho realizado a 2015.05.10 António Gaspar. Sonho realizado a 2015.05.10

Jorge Ferreira Fernando Faria Rosa Aleixo
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Nuggets de frango

Receitas 
Sopa de Melância

Ingredientes: 
- 3 Fatias grandes de melancia
- 1 Banana grande
- Hortelã a gosto

Preparação:
Colocar todos os ingredientes numa liquidificadora e triturar até ficar cremoso e 
homogéneo. Servir bem fresco.
Dica saudável: Podem adicionar algumas sementes de melancia antes de triturar 
para acrescentar mais fibra à receita.
Pequeno-almoço, entrada ou sobremesa, esta sopa é TOP!

Francisca Morais

Ingredientes: 
- 2 Bifes de frango cortados em tiras
- 1 Colher de chá de alho em pó
- 6 Avelãs
- 1 Colher de sopa de linhaça
- 1 Colher de sopa de chia
- Sal qb
- 1 Ovo
- Sumo de 1 limão
- Óleo de côco qb

Ingredientes para os espinafres salteados:
- 1 Pacote de espinafres em folha congelados
- 2 rodelas  de queijo de cabra
- Óleo de coco qb
- 2 Dentes de alho

Preparação:
Começar por regar as tiras de frango com o sumo de limão e temperar com uma 
pitada de sal. Num processador colocar as avelãs, a linhaça, as sementes de chia 
e o alho em pó e misturar tudo até criar um polmo. Molhar as tiras de frango em 
ovo batido e passar no polmo. Aquecer bem uma frigideira e colocar um fio de 
óleo de coco e colocar asa tiras até ficarem panadas (douradas).
Para os espinafres, colocar um fio de óleo de coco numa frigideira e adicionar 
os dentes de alho picados e deixar dourar ligeiramente. Adicionar os espinafres 
ainda congelados e tapar a frigideira. Deixar cozinhar em lume brando mexendo 
de vez em quando.
Servir os nuggets acompanhados dos espinafres com o queijo de cabra esfare-
lado por cima.
A magia deste prato: transformar Fast-Food em Healthy Food!!!

Francisca Morais

Sumo Detox Roxo

Ingredientes: 
- 1 Copo de chá verde
- ¼ De couve roxa
- 2 Rodelas de abacaxi

Preparação:
Começar por fazer o chá; deixar arrefecer, de preferência durante a 
noite, para ficar à temperatura ambiente.
Cortar a couve em pedaços.
Colocar todos os ingredientes numa liquidificadora e liga-la no máxi-
mo até ficar tudo triturado e líquido.
Reparem só na cor...muito fashion!

Francisca Morais

Pág. 15Esboçar sorrisos...
Modernices Presunto é carne de???Aí meu amor...

Estás preso??

Mania da...

xiuuuu!!Guia... guia...ou não...

Olha este...

Grande Zoom

Interessante

Barra de chocolate com café e améndoas

Ingredientes: 
- 300 g de chocolate preto sem açúcar
- ½ Chávena de amêndoas tostadas e partidas
- ½ a 1 colher de sopa de café instantâneo em pó

Preparação:
Forre uma tábua de cozinha com papel de alumínio e reserve. Parta 
o chocolate preto em pedaços e ferva-o em banho-maria. Quando o 
chocolate estiver totalmente derretido, junte o café em pó e mexa 
bem. Acrescente a meia chávena de amêndoas e misture bem. Des-
peje a mistura de chocolate e amêndoas sobre a tábua com o papel 
de alumínio e forme uma barra com cerca de meio centímetro de es-
pessura. Deixe endurecer. Coloque no frigorífico para enrijecer mais 
depressa. Pode demorar entre 6 a 8 horas à temperatura ambiente. 
Quando a barra estiver dura, parta em pequenos pedaços e guarde-
-os num recipiente bem fechado.
Incrivelmente fácil e bem mais saudável!

Francisca Morais

Nadaaaaaaa...

Faz tu!!!

E.T.???

1 - O que é que tem boca mas não 
come?

2 - Porque é que as rodas dos com-
boios não são de borracha?

3- Quanto mais quente, mais fresco, 
o que é?

4- Qual é a coisa qual é ela que 
quando seca fica molhada?

António Gaspar, com a colaboração 
de Elisabete Gomes

Respostas: 1 - O garfo; 2 - Porque 
se fossem de borracha apagavam as 
linhas; 3 - O pão; 4 - Toalha

Adivinhas

Mudou de vida!!!

Olha este...
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Aniversários  Agosto

Atividades Julho

Aniversários Julho

04 e 05 Campeonato de Portugal de Boccia 2015, com a participação do 
               Pedro  José
07 Abertura do 20º Aniversário da Inauguração do Centro
 14h30: Sessão de Abertura
 15h00: Teatro realizado por colaboradores
 16h00: Lanche nos jardins interiores
 16h30: Paddy Paper nas ruas de Touguinha
08 “Olimpíadas Touguilândia 2015”: 20º. Aniversário do Centro
 10h00: Abertura e início das Olimpíadas
 11h45: Distribuição de prémios
 12h15: Almoço Convívio
 14h00: Atuação de algumas modalidades do Ginásio Vilacondense
 15h00: Torneio de Futsal Feminino para Colaboradoras da Instituição
 16h20: Distribuição de prémios
 16h30: Lanche Saudável
10 e 11 III Feira Medieval: 20º. Aniversário da Inauguração do Centro
 Currais de Animais, Insufláveis, Charrete com Pónei, Cuspidores de 
 Fogo, Pipocas, Pão com Chouriço, Bifanas, Emissão da Rádio 
 Touguilândia, Mercado Medieval (legumes, doces, material de CAO), 
 Massagens, Jogos Medievais, etc.
 Dia 10
 11h00: Aula de Dança do Ventre
 16h00: Atuação do Cantor Zé Amaro
 17h00: Tiro ao Alvo
 21h00: Rancho Infantil e Juvenil de Touguinha Dia 11
 10h00: Pinturas Faciais
 11h00: Eucaristia Campal de Ação de Graças
 12h00: Almoço com os Familiares
 15h00: Fanfarra do Bombeiros Voluntários V C
16 Passeio Final das Turmas da Escola, Parque da Cidade da Póvoa
18 Torneio Adaptado 5x5 Maia Cup 2015, em Andebol, na Maia
23 Passeio Final da Catequese (Grupo da Manhã), ao Bom Jesus de Braga
24 Comemoração do Dia da Amizade, Jantar de Colaboradores (20h00)
25 Participação no IV Festival de Danças e Cantares, na ALADI (Lavra), às  
  18h30
29 Passeio ao Pavilhão Rosa Mota
30 11h00: Eucaristia no Centro
30 Passeio Final da Catequese (Grupo da Tarde), Ribeirinha e Parque da 
              Cidade do Porto
31 Encerramento das Atividades de C.A.O.

Dia 02 – Conceição Castro   
Dia 04 – Miguel Ângelo   
Dia 06 – Sandra Catarina   
Dia 07 – Gisela Castro
Dia 19 – Glória Gavina
Dia 07 – Pedro Magalhães   
Dia 08 – Emília Magalhães   
Dia 08 – Ana Maria Sousa 
Dia 12 – Manuel P. (SAD)  
Dia 13 – Maria Manuel  
Dia 13 – Raquel Ferreira  
 

                                         

Dia 14 – Emília Coelho 
Dia 16 – Joaquim Silva (SAD)
Dia 18 – Ventura Oliveira (SAD)
Dia 19 – Glória Gavina
Dia 19 – Manuel João
Dia 20 – Patrícia Alexandra
Dia 22 – Lúcia Nogueira
Dia 23 – Andreia Eusébio 
Dia 28 – José Maria Rigor
Dia 29 – Magda Cunha

Atividades Agosto

03 a 07 Torneio de Ténis de Mesa para Utentes
03 Passeio Final da Catequese (Grupo da Tarde), Ribeirinha e  
 Passeio de Barco no Douro
04 14h15: Aula de Kizomba para Utentes e Colaboradores
05 Passeio ao Parque de Diversões de Cunha (Braga)
05 Passeio ao Parque da Cidade do Porto
06 Grande Prémio de Fórmula 1 em Touguilândia:
 Corrida de carrinhos de Rolamentos
07 14h00: Visita da Rusga Infantil, Bairro Sul, Póvoa de Varzim
10 a 14 Torneio de Boccia para Utentes e Colaboradores
11 14h15: Aula de Kizomba para Utentes e Colaboradores
12 Passeio a Ponte da Barca
13 14h00: Dança com as Estrelas
14 Supertaça em Futebol: Utentes vs Colaboradores da Manhã
15 Festa de Nossa Senhora da Assunção
17 a 21 Torneio de Matraquilhos para Utentes e Colaboradores
17 Passeio da Equipa do Jornal “Tinta Fresca”
18 14h15: Aula de Kizomba para Utentes e Colaboradores
19 Visita ao Zoo de Santo Inácio
21 Passeio da Comissão de Utentes
24 Supertaça em Futebol: Utentes vs Colaboradores da Tarde
25 14h15: Aula de Kizomba para Utentes e Colaboradores
26 Ida às Piscinas do Clube Desportivo da Póvoa
28 Atividades na areia: Rugby, Futebol, Salto em cumprimento
28 Concurso 1, 2, 3
 Festa de Verão
29          “Fogo de Campo”, Arraial/ Sardinhada no Parque de 
 Campismo de Árvore

Outras Atividades Previstas:
 Praia e Passeios
 Jogos Tradicionais
 Sessões de Cinema: dias 6, 13, 20, 27

Dia 02 – Pedro Silva   
Dia 05 – Manuel Carvalho   
Dia 05 – Maria da Saúde   
Dia 07 – Celeste Cerqueira   
Dia 07 – Olívia Fortunato   
Dia 09 – Ana Baptista (SAD)   
Dia 09 – Sr. António 
Dia 10 – Edmundo Costa   
Dia 11 – José Lamas  
Dia 11 – Daniela Santos   

Dia 11 – Sónia Rocha
Dia 12 – Maria do Céu
Dia 19 – Elisabete Pinho
Dia 19 – Daniel Coelho
Dia 24 – Fernanda Silva
Dia 24 – Fátima Silva
Dia 24 – Albina Pereira
Dia 27 – Pedro José
Dia 28 – Carlos Silva
Dia 29 – António Mendes (SAD)


