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Uma Estrela de Brilho Maior

“A raiz escondida não exige prémio algum para encher os ramos de frutos”.
R. Tagore

 Em novembro de 1995, a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, 
nomeadamente o Centro de Touguinha, abriu as portas à Animadora Cristina 
Pereira, uma jovem de 22 anos, cheia de ideais e tanto para dar. Poucos dias 
depois, cumpriu o seu 23º aniversário! Certamente pensou ter sido ela a 
receber uma prenda, mas o trabalho que desenvolveu nestes 20 anos, como 
animadora no nosso Centro, foram antes uma prenda enorme e enriquece-
dora para todos nós, muito especialmente, para os seus “meninos”, tal como 
tratava, carinhosamente, os nossos utentes.
 Porém, uma doença súbita e implacável retirou-nos o seu colo espe-
cial. Perdemos esta raiz vigorosa e incansável que encheu, todos os dias, 
o nosso Centro de frutos de felicidade! Nunca queria aparecer nos palcos, 
esgueirava-se às fotografias e aos holofotes… o único prémio que a movia, 
efetivamente, era tornar os utentes felizes, todos os dias! Uma árvore assim, 
alimentada por raízes desta nobreza, não conhecerá jamais o outono. É, por 
isso, uma estrela de brilho maior!
 Agradecemos, profundamente, o dom da vida da nossa amiga Cristina, 
o tesouro maravilhoso da sua companhia que nos transmitia tanta seguran-
ça… das suas mãos mágicas e solícitas, do seu coração bonito que chorava 
e ria connosco… dos seus braços fortes sempre prontos para nos amparar… 
dos seus olhos fixos só em nós, pois eram só nossos e nos guardavam de 
qualquer perigo… do seu colo quentinho que nos fazia sentir tão seguros, 
tão amados e tão felizes. Como é bom o colo de quem nos ama de verdade!
 Os Amigos são como as estrelas… nem sempre as vemos, é certo, mas 
elas estão sempre lá… e a Cristina estará sempre connosco, sempre que for-
mos capazes de fazer a diferença com as nossas atitudes de todos os dias, 
garantindo frutos de felicidade aos nossos utentes! Quem quer ser uma raiz 
com esta nobreza? 

O Diretor:
Sérgio Pinto

Editorial
Janeiro

Encerramento da Aldeia de Natal “Touguilância” - 06 de Janeiro

Mais um ano em que realizamos a “Aldeia de Natal” no nosso Centro. Várias foram as 
escolas e instituições que nos vieram visitar e que passaram momentos muito diverti-
dos na nossa companhia. O convívio que se gera entre todos é sempre fantástico. Este 
ano, a história foi contada através de um avental natalício de onde saíam as persona-
gens; na oficina do Pai Natal construíram-se inúmeros pinguins giríssimos; na cozinha 
foram confecionados com muito amor saborosos bolinhos de cenoura; e no ginásio 
montaram-se dois insufláveis que fizeram a alegria de todos. Correu tudo muito bem 
e para o ano há mais! 

Francisca Morais e Álvaro Santos com a colaboração de Elisabete Fonseca

Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (1ª jornada), em Touguinha - 13 de Janeiro

Os jogos iniciaram-se com todos os participantes empenhados na vitória Salete vai servir para desfazer o empate

Dia de Ano Novo - 01 de Janeiro

Um trio fantástico a pousar para a foto Todos concentrados no discurso de fecho dos jogos

Aqui no Centro iniciámos o Novo Ano à maneira. Com o ginásio lindamente enfeitado, ouvimos música variada e dançámos até não poder mais. Às re-
feições fomos brindados com as mesas cheias de coisas boas e tradicionais, como a aletria, as rabanadas e o famoso bolo-rei. Muita diversão, convívio 
e alegria reinaram neste primeiro dia do ano. Feliz 2016! 

Luís Simas com a colaboração de Lúcia Pereira

No dia 13 de Janeiro, a ANDDI–Portugal levou a efeito, com o apoio do associado SCMVC, a 1ª Jornada de Ténis de Mesa do Campeonato Regional 
Adaptado Norte, no ginásio do CARPD. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, MAPADI, Clube de Gaia, CAID – Santo Tirso e Nuclisol J. 
Piaget. Os atletas que representaram a SCMVC 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., André O., Francisco L., Rui S. e Patrícia G. Os nossos atletas que obtiveram as melhores prestações foram: o 
Manuel C. e a Salete O. De salientar, que o atleta José Maria Rigor encontra-se colocado no ranking da classificação do Síndrome de Down masculino 
na 6ª posição. O nosso atleta Joaquim P., apesar de ter saído derrotado proporcionou um jogo equilibrado e bem disputado com o atual número 1 do 
ranking, o atleta Helder C. do MAPADI.

Ilidia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Atentos à deliciosa receita de bolinhos de cenoura
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Atividades Aquáticas, “6º Encontro Cidade de Barcelos”, em Barcelos  - 20 de Janeiro

No dia 20 de Janeiro realizou-se o “6º Encontro de Atividades Aquáticas “Cidade de Barcelos””, na Piscina Municipal de Barcelos, organizado pela AN-
DDI–Portugal com o apoio do associado APACI–Barcelos e com o apoio da Câmara Municipal de Barcelos. A nossa instituição foi representada pelos 
atletas: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte B., Pedro M., André O., Cândida M. e Salete O. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, 
MAPADI, CERCIS.J.MADEIRA, CERCIFEL, AIREV, APPACDM – Matosinhos, Sporting Clube de Aveiro, Clube de Gaia, SCM-Baião, APPACDM-V.N.Gaia, 
APADIMP-Penafiel, Fundação AJ Gomes Cunha, Clube Cercifaf, AP-Vila D`Este e a Associação de Desporto Adaptado do Porto. De destacar, a prestação 
do atleta André O. que terminou a prova em 1º lugar na sua série, perfazendo os 25 metros em estilo livre em apenas 19 segundos. O atleta Manuel C., 
apesar do avançar da idade, continua também a demonstrar que a experiência e maturidade competitiva que possuí, faz com que seja capaz de com-
petir e “ombrear” com os melhores e entre os melhores. No género feminino, a atleta Cândida M. foi uma agradável surpresa, tendo ficado em 3º lugar 
na sua série. No fim, todos os envolvidos foram almoçar à Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos (ETG) onde conviveram e trocaram experiencias.

Irene Vieira, com a colaboração de Pedro Silva

Salete Oliveira Manuel Carvalho A equipa feliz, a aguardar pela sua vez 

Campeonato Regional do Norte 4 All, em Andebol (1ª jornada), em Vila do Conde - 22 de Janeiro

O grupo a marcar o seu lugar na história A apresentação das equipas A nossa equipa em pimeiro plano!

Torneio de Ténis de Mesa - 28º Aniversário do CDC Vila Nova de Gaia, em Gaia - 23 de Janeiro

Uma equipa unida, como sempre Jorge Ferreira a preparar a jogada As medalhadas Patricia (esq.) e Ilídia (dta)

No dia 22 de Janeiro realizou-se a ”1º Jornada do Campeonato Regional Norte - Andebol 5x5” no Pavilhão Municipal de Vila do Conde. Esta jornada 
foi organizada pela ANDDI – Portugal e contou com a responsabilidade e colaboração da SCMVC. Os clubes/instituições participantes, foram: SCMVC, 
Clube de Gaia, CERCIGUI e Clube CERCIFAF. De referir que, dado os excelentes resultados obtidos em épocas desportivas anteriores na modalidade de 
Andebol, neste momento a nossa instituição está integrada na primeira divisão, ou seja, na divisão de elite da zona norte do país. A SCMVC foi repre-
sentada pelos atletas: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A., Francisco L. e Rui S. No primeiro jogo, a nossa equipa de-
frontou o Clube de Gaia, tendo perdido por 7-3. No segundo jogo, perdemos perante a equipa do CERCIGUI por 5-2. No terceiro e último jogo, voltamos 
a perder, por 6-4. A classificação final ficou ordenada da seguinte forma: 1º lugar – Clube de Gaia ; 2º lugar – Clube CERCIFAF; 3º lugar – CERCIGUI e 4º 
lugar – SCMVC. Os nossos atletas após a realização dos três jogos e chegados ao balneário, estavam frustrados e cansados, porém o atleta Joaquim P. 
proferiu umas palavras de ânimo para todos: - “Da próxima vez, vamos GANHAR!“ 

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

No dia 23 de Janeiro, o associado Clube APPACDM de Gaia da ANDDI–Portugal levou a efeito, o “Torneio de Ténis de Mesa 28º Aniversário do CDC Vila 
Nova de Gaia” e simultaneamente realizou-se a “1º Jornada do Campeonato Nacional de Equipas”, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia. 
De referir, que relativamente à “1º Jornada do Campeonato Nacional de Equipas de Ténis de Mesa” a equipa B da SCMVC defrontou a equipa B do Fu-
tebol Clube do Porto. A nossa equipa é constituída pelos atletas: Manuel C. e Nuno A. A equipa do F.C.P. é constituída pelos atletas: Mário R. e Vasco R. 
Trataram-se de jogos muito bem disputados, tendo a nossa equipa saído vitoriosa, por 3-2. Os clubes/instituições participantes no ““Torneio de Ténis de 
Mesa 28º Aniversário do CDC Vila Nova de Gaia”, foram: SCMVC, APPACDM – Viseu, CAID, Clube de Gaia, F.C.P. e Sporting Clube de Portugal. Os atletas 
que representaram a SCMVC foram: Manuel C., Jorge F., Nuno A., Ilidia A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A. e Patrícia G. Os atletas que obtiveram as me-
lhores prestações na competição adaptada, foram: Manuel C. (4º lugar), Patrícia G. (3º lugar) e Ilidia A. (2º lugar). O atleta Manuel C. esteve envolvido 
no momento mais engraçado da competição, pois durante a realização de um jogo partiu a raquete quando tentou chegar a uma bola em esforço, tal 
gerou gargalhadas generalizadas por parte dos atletas e dos espectadores que se encontravam na bancada.

Nuno Amorim, com a colaboração de Pedro Silva

O Dia do Mágico tem como patrono S. João Bosco e é comemorado a 31 de janeiro. No entanto, como esse dia calhava a um domingo antecipamos os 
festejos. Foi um dia muito divertido e cheio de truques. Utentes e colaboradores fizeram-se passar por mágicos e executaram variadíssimos números 
de magia, para alegria de todos os presentes. Apesar de muitos quererem descobrir como os truques eram realizados, tal não aconteceu, até porque 
tudo o que se vê é pura ilusão e assim deve continuar ou perde-se toda a magia.

Jorge Pereira

Campeonato Nacional de Remo Indoor, Vila Nova de Gaia  - 16 de Janeiro

A Federação Portuguesa de Remo e o Clube Fluvial Vilacondense organizaram o “Campeonato Nacional de Remo Indoor”, no dia 16 de Janeiro, no Pavi-
lhão Municipal de Vila do Conde. Durante a manhã, disputaram-se as provas nas categorias de Promoção, Universitário, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juvenis e Remo Adaptado. De tarde, disputaram-se as provas de Masters, Juniores, Pesos Ligeiros e Seniores. Os atletas que representaram a SCMVC 
foram: Manuel C., Jorge F., Duarte B., Miguel A., Nuno A., Bruno M., Salete O., Sílvia F., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A., Rui S., Francisco L., André O. e 
Patrícia G. Os nossos atletas participaram mais uma vez numa prova oficial e nacional de remo, tendo as provas sido realizadas em simuladores (ergó-
metros), perante um público entusiasta que quase encheu as bancadas do Pavilhão Municipal. Os resultados alcançados foram satisfatórios, apesar de 
nenhum dos nossos atletas ter sido medalhado, pois o nível competitivo foi elevadíssimo. Porém, houve três atletas que tiveram participações muito 
honrosas: Patrícia G. (4º lugar), Joaquim P. (8º lugar) e Manuel C. (9ºlugar). Esta modalidade é muito completa, estando envolvidos todos os grandes 
grupos musculares na sua prática e tem vindo a ter uma aceitação cada vez mais favorável por parte dos atletas da SCMVC. O número de atletas que 
integram as sessões de treino tem vindo a aumentar. É nosso objetivo alcançar o pódio em competições futuras.

 Pedro Silva

Todos juntos a assistir à prova dos colegas Os elementos masculinos da equipa durante a prova No final, muito satisfeitos, pois claro!

Dia de São João Bosco, patrono dos Mágicos - 31 de Janeiro
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Dia de Carnaval - 08 de Fevereiro

O Carnaval passado no CARPD tem sempre 
muita animação e alegria. Neste dia, podemos 
fantasiar-nos de várias personagens através 
das máscaras, das pinturas e dos trajes. Este 
ano, tivemos a possibilidade de dar largas à 
nossa imaginação e criar quadras divertidas. 
Muita música e muita dança preencheram 
parte do dia. De tarde realizou-se um concur-
so de máscaras que contou com a participa-
ção de todos. Foi um dia cheio de surpresas e 
brincadeiras… É Carnaval ninguém leva a mal!

José Lamas, com a colaboração de Jorge Pereira Uma das máscaras presentes em concurso

  Campeonato Regional Adaptado em Ténis de Mesa, na Póvoa do Varzim - 10 de Fevereiro

No dia 10 de Fevereiro, a ANDDI–Portugal levou a efeito, com o apoio do associado MAPADI, a 2ª Jornada de Ténis de Mesa do Campeonato Regional 
Adaptado Norte. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, MAPADI, Clube de Gaia, CAID – Santo Tirso e Nuclisol J. Piaget. Os atletas que 
representaram a nossa instituição foram: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Miguel A., Bruno M., José R., Ilidia A., Salete O., Jorge P., Joaquim P., 
Sérgio A., André O., Francisco L., Rui S. e Patrícia G. Os atletas da SCMVC que obtiveram as melhores prestações foram: Patrícia G. (4º posição) que 
atingiu as meias-finais da competição; Joaquim P. (6º posição), Ilidia A. (6º posição), Salete O. (7º posição) e Sérgio A. (8º posição) que atingiram os 
quartos-de-final. Desta feita, uma das nossas atletas (Patrícia G.) foi capaz de atingir as meias-finais da competição, facto assinalável e digno de registo. 
O momento do dia aconteceu aquando da derrota do nosso atleta José Rigor, que apesar de ter saído derrotado pela atleta Conceição R. do MAPADI, 
demonstrou um enorme fair-play quando no final do jogo “encheu” a adversária de beijinhos, demonstrando o que é o verdadeiro espirito de cama-
radagem.

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

Concurso interno: “O Encanto das Máscaras” - 01 a 08 de Fevereiro

Elaboração de Máscaras para CupCakes de Carnaval - 01 a 05 de Fevereiro

1º Lugar - Sala dos Golfinhos 2ª Lugar - Sala dos Patinhos

Uma equipa forte e divertida Pedro em competição Salete e Patricia amigas e rivais de jogo

O Salão de Chá da SCMVC, 
na véspera de Carnaval, fez-
-nos uma sugestão muito 
divertida: elaborar várias 
máscaras para colocar nos 
seus CupCakes. Claro que 
aceitamos a tarefa propos-
ta e todas as salas de CAO 
participaram com muito 
entusiasmo. Na minha sala 
a excitação foi tanta que fi-
zemos 3 máscaras. Na nossa 
opinião ficaram todas muito 
giras. Missão cumprida! 

Irene Vieira

Fevereiro

No dia 8 de fevereiro tivemos no Ginásio do Centro uma tarde festiva, onde foram expostas cuidadosamente várias máscaras de carnaval elaboradas 
nas salas de CAO, para serem apreciadas por todos e avaliadas pelo júri selecionado: José Lamas (representante da Comissão de Utentes), Vera Ferreira 
(pela Comissão de Colaboradores) e Patrícia Ferreira (pela Equipa Multidisciplinar). Depois de selecionadas as máscaras vencedoras um dos membros 
do júri anunciou os resultados e elogiou o trabalho de todos: 1º lugar (Sala dos Golfinhos), 2º lugar (Sala dos Patinhos) e 3º lugar (Sala das AVD´s). 
Parabéns a todas as salas pelo excelente trabalho apresentado, as máscaras estavam magnificas! Fizeram todos, um trabalho de equipa fantástico.

Alexandre Pereira, com a colaboração de Patrícia Ferreira

3º Lugar - Sala das AVD´s Todos as máscaras participantes em concurso

As máscaras elaboradas em todas as salas de CAO Exemplos das máscaras elaboradas na sala da madeira

A diversão teve a presença de todos

  XV Torneio de Viseu “Memorial Alberto Correia”, Ténis de Mesa, em Viseu - 13 de Fevereiro

No dia 13 de fevereiro, a APPACDM–Viseu que é um associado da ANDDI–Por-
tugal organizou o “XV Torneio de Ténis de Mesa de Viseu/Memorial Alberto 
Correia” e simultaneamente realizou-se a “1º Jornada do Campeonato Nacional 
de Equipas de Ténis de Mesa - A” entre a SCMVC - A e o Clube de Gaia A, no 
ginásio da APPACDM-Viseu. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, 
APPACDM–Viseu, Clube de Gaia, CAID–Santo Tirso e Futebol Clube do Porto. Os 
atletas que representaram a SCMVC, foram: Manuel C., Jorge F., Nuno A., Ilidia 
A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A. e Patrícia G. Os atletas da SCMVC que obtive-
ram as melhores prestações, foram: Patrícia G. (2º lugar), Manuel C. (3º lugar) 
e Ilidia A. (3º lugar). É justo referir a prestação e o rendimento desportivo do 
atleta Manuel C, pois apesar do avançar da idade e do diminuir da sua capaci-
dade de resistência, continua a ser um atleta muito competitivo e forte ao nível 
psicológico, tais atributos e qualidades fizeram com que tenha alcançado por 
mais uma vez o pódio. A nossa instituição alcançou mais um feito inédito e his-
tórico no seu panorama desportivo, pois pela primeira vez foi capaz de derrotar 
por uns esclarecedores e inequívocos (3-0), a equipa A do Clube de Gaia na “1º 
Jornada do Campeonato Nacional de Equipas de Ténis de Mesa - A”. Os atletas: 
Joaquim P. e Sérgio A. foram os “obreiros” deste feito. 

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva
Uma equipa vencedora
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No dia 15 de fevereiro celebramos o Dia dos Namorados aqui no CARPD. O Centro foi decorado com muitas velinhas, corações e outros enfeites alu-
sivos a este dia tão especial. Os colaboradores prepararam um lanche delicioso para todos e juntaram os casais de namorados de modo a que estes o 
pudessem saborear melhor. Foram tiradas muitas fotografias para mais tarde recordar os momentos vividos. No entanto, é importante não esquecer 
que todos os dias são dias para se demonstrar afeto e amor uns pelos outros.

Francisca Morais, com a colaboração de Verónica Venâncio

Dia de São Valentim - 14 (15) de Fevereiro 

A organização da competição coube ao núcleo de estágio FA-
DEUP, que levou a efeito o “Torneio – Boccia na Rocha”, tendo o 
mesmo ocorrido na Escola Secundária Rocha Peixoto (Póvoa de 
Varzim) durante o dia 20 de Fevereiro. As equipas/instituições 
participantes foram: SCMVC, MAPADI, CBLS, Sporting Clube de 
Braga, InB e ESRP. Os atletas Cristina S. (B3) e Pedro José (BC1) 
estiveram abaixo das expectativas e foram eliminados na fase 
de grupos. Os atletas Elísio F. (BC3) e João Paulo S. (BC2) tiveram 
prestações muito positivas e ultrapassaram essa fase. O atleta 
Elísio F. perdeu nos quartos-de-final com a atleta Joana P. por 
5-8 e o atleta João Paulo S. atingiu as meias-finais da competi-
ção, tendo posteriormente vencido o jogo de atribuição para o 
terceiro e quarto classificados, recebendo o troféu correspon-
dente ao terceiro lugar, facto digno de registo e que encheu de 
orgulho todos os envolvidos. Este troféu tem que servir de dí-
namo motivador e de ânimo para se atingir resultados positivos 
e um rendimento desportivo superior em futuros campeonatos 
nacionais de Boccia.

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

“Boccia com a Rocha”, Boccia, na Póvoa de Varzim - 20 de Fevereiro 

Os participantes no torneio Os prémios tão aguardados

Os felizes premiados (João Paulo à direita)

Dia Mundial da Rádio - 13 de Fevereiro

Este ano, comemoramos com muita alegria e orgulho mais um Dia Mundial da Rádio. Fizemos muitas atividades divertidas e todos tiveram a oportuni-
dade de participar. Houve muitas músicas pedidas, muitas dedicatórias e muitos passatempos. Foi um dia muito bem passado, onde reinou o convívio e 
a animação. O nosso maior desejo é que a Rádio Touguilândia continue a fazer companhia e a proporcionar alegria a todos os utentes e colaboradores 
por muitos e longos anos.

Jorge Pereira e João Paulo Silva

Patrícia e Ilídia a celebrar as medalhas ganhas O Manuel Carvalho (à direita) também foi um dos vencedores

  XV Torneio de Viseu “Memorial Alberto Correia”, Ténis de Mesa, em Viseu - 13 de Fevereiro

Todos se deliciaram com o lancheUma mesa bem amorosa Um momento romântico 

11º Torneio Adaptado de Pista Coberta, em Atletismo, em Braga - 17 de Fevereiro 

No dia 17 de Fevereiro realizou-se o “11º Torneio Adaptado de Pista Coberta” em Braga, no Palácio Municipal de Exposições e Desportos. As insti-
tuições/clubes e escolas participantes foram: SCMVC, EB 2/3 Amares, Escola do Movimento, Cercimarco, AICIA – Arouca, Clube de Gaia, APPACDM 
– Santarém, Fundação AJ Gomes Cunha, ACM – Terceira, APACDA – Açores, Individual – Viseu, MAPADI, F.C.Porto, CDE “Os Vitorinos”, Clube Cercifaf, 
APPACDM – Coimbra, APPACDM – Matosinhos, Casa Povo Mangualdes e o Clube Cercigui. Os atletas que representaram a SCMVC foram: Jorge F., 
Manuel C., Pedro M., Ilidia A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A. e Patrícia G. Os nossos atletas participaram em três provas: lançamento do peso, salto em 
comprimento e atletismo (60 Metros e 600 Metros). Os resultados alcançados pela nossa equipa foram muito satisfatórios: os atletas Manuel C., Sérgio 
A. e Joaquim P. ficaram posicionados nos três primeiros lugares nas provas de salto em comprimento. Dentro das instalações do pavilhão estava muito 
frio, tendo os nossos atletas sido verdadeiros “guerreiros” pois ultrapassaram de uma forma superior essa adversidade. A atleta Ilidia A. até disse em 
tom de brincadeira: -“Professor, para a próxima temos que trazer umas mantinhas!“

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

11º Torneio Adaptado de Pista Coberta, em Atletismo, em Braga - 17 de Fevereiro 

Preparar... correr... e divertir! No final somos todos campeões da amizade
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A PCAND com o apoio da Câmara Municipal de Paredes, levou a efeito o 
“Campeonato Nacional de Boccia – Zona Norte 2016” para as classes BC1, 
BC2, BC4 e BC5, tendo o mesmo ocorrido no Pavilhão Desportivo Municipal 
Rota dos Móveis em Paredes, durante os dias 27 e 28 de Fevereiro. As equi-
pas/instituições participantes foram: SCMVC, F.C.Porto, S.C.Braga, Mapadi, 
ARD, CTG, SCE, APP, VUV, APG, InB, MEL, APA, LAM, SVC e AIC. Os atletas que 
representaram a SCMVC, foram: João Paulo S. (BC2) e Pedro José (BC1). Os 
elementos que acompanharam os atletas, foram: Pedro S. (técnico) e João 
M. (acompanhante). O atleta João Paulo (BC2) arrecadou três vitórias em 
três jogos realizados na fase de grupos, por isso atingiu os oitavos-de-final 
da competição. O atleta Pedro José (BC1) arrecadou apenas uma vitória em 
quatro jogos realizados na fase de grupos, tendo ficado eliminado da com-
petição. O João Paulo nos oitavos-de-final da competição defrontou a atleta 
Anabela C. (Mapadi), tendo perdido por 3–10. É importante destacar o de-
sempenho do atleta João Paulo. Perspetiva-se a possibilidade real de numa 
próxima competição o atleta tentar disputar e alcançar um dos três lugares 
do pódio.

Pedro Silva

Já se torna um hábito tirar fotos com estilo

Com a tática bem montada...que comece o jogo

Equipas prontas para o 1º jogo Equipas preparadas para o 2º jogo

A equipa cheia de motivação antes dos jogos

No dia 24 de Fevereiro realizou-se a ”3ª Jornada do Campeonato Nacio-
nal de Futsal ”, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. Esta jornada 
destinou-se às seguintes equipas da região norte: SCMVC, APPACDM – 
Porto, Clube de Gaia e MAPADI. As equipas apuradas em 1º e 2º lugar fi-
caram apuradas para a Fase Distrital, que será realizada no mês de Abril. 
A nossa instituição foi representada pelos atletas: Manuel C., Jorge F., 
Pedro M., Nuno A., Jorge P., Joaquim P., Sérgio A. e João Paulo M. A nossa 
equipa defrontou o MAPADI, num jogo muito equilibrado e acabou por 
sair vencedora. Por fim, já com o apuramento garantido para a próxima 
fase, defrontamos a equipa favorita a vencer a competição, o Clube de 
Gaia. O Clube de Gaia venceu por 3-1, mas foi um jogo de máxima exi-
gência e concentração para os gaienses. A SCMVC cumpriu o primeiro 
objetivo da época, resta agora reunir todas as forças para tentar chegar 
ao grande objetivo final, ou seja, o alcançar da grande finalíssima que irá 
ocorrer em Lisboa. 

Pedro Silva

“3ª Jornada do Campeonato Nacional de Futsal ”, na Póvoa de Varzim - 24 de Fevereiro 

“Campeonato Regional do Norte Indoor”, em ParaHoquéi, em Penafiel - 26 de Fevereiro

No dia 26 de fevereiro, a Federação Portuguesa de Hóquei 
e a ANDDI-Portugal organizaram, com o apoio do associado 
APADIMP – Penafiel o “Campeonato Regional do Norte Indo-
or – ParaHoquei”, no Pavilhão Municipal Fernanda Ribeiro. 
Este evento foi aberto a todas as equipas inscritas no “Projeto 
ParaHóquei da ANDDI/FPH da Zona Norte”, tendo sido criado 
dois níveis de competição: 1) Nível Elite; 2) Nível Desenvolvi-
mento. Os atletas da SCMVC que participaram foram: Manuel 
C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A. e 
João Paulo M. Os Clubes/Instituições que participaram no nível 
de elite, foram: SCMVC, CEFPI – Porto, Clube de Gaia e Escola 
Professor Óscar Lopes. A SCMVC arrecadou uma vitória, um 
empate e uma derrota nos três jogos que disputou durante 
toda a competição. Os nossos atletas deixaram todos os seus 
argumentos técnicos e táticos em campo durante os três jogos 
realizados, porém a equipa do Clube de Gaia é composta por 
jogadores da Seleção Nacional Portuguesa A, facto que foi no-
tório e decisivo em momentos determinantes do jogo, sobre-
tudo ao nível da eficácia da finalização. A nossa equipa alcan-
çou o 2º lugar na competição. O troféu que foi erguido é mais 
um marco histórico na “vida desportiva” dos nossos valorosos 
e estoicos atletas.

Luís Simas, com a colaboração de Pedro Silva Os participantes reunidos, para mais tarde recordar!

“Campeonato Regional do Norte Indoor”, em ParaHoquéi, em Penafiel -  26 de Fevereiro

“Campeonato Nacional de Boccia”, zona Norte 2016 - 27 de Fevereiro

João Silva, Pedro Silva, Pedro Santos e João Magalhães

Joaquim feliz com a conquista do 2º lugar
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No passado dia 28 de fevereiro foi realizada a majestosa Procissão do Senhor dos Passos, em Vila do Conde. Este evento foi organizado pela SCMVC 
em parceria com a Casa Pontes. A procissão é formada por colaboradores das várias valências da instituição e alguns utentes. As ruas enchem-se de 
pessoas com devoção, que gostam de ver a procissão e admirar as vestes dos figurantes. As ruas enche-se de cor, alegria e memórias de outros tempos.

Emília Coelho, com a colaboração de Vera Ferreira

Procissão do Senhor dos Passos, SCMVC - 27 de Fevereiro

Durante a Procissão foi possivel observar bonitos trajes de época 

Os figurantes são colaboradoes da Santa Casa da MisericórdIa de Vila do Conde

A Procissão do Senhor dos Passos, realizada anualmente, atraí muitos visitantes e população local

Procissão do Senhor dos Passos, SCMVC - 27 de Fevereiro

A Procissão findou  na Igreja da Misericórdia com um sermão adequado ao acontecimento

Ainda te lembras dos teus direitos e deveres? Nós ajudamos...

Direitos Deveres

  Direito à 
vida

Direito à 
dignidade da pessoa Humana

Direito à 
sua individualidade

Direito à 
igualdade de oportunidades

Direito à 
confidencialidade e privacidade

Direito à 
liberdade de consciência,

 religião e culto

Respeito
pela própria pessoa

 Repeito
pelos outros

Respeito
pela Instituição

Respeito
pela comunidade

Direito à 
informação e à liberdade de 

expressão
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Omelette Berbere

Receitas 
Paté de espinafres com Ricota  

Ingredientes:
- 1 Chávena de espinafres (cozidos)
- 250g de Queijo ricota
- 1/3 de Chávena de azeite
- 3 Colheres de sopa de queijo parmesão
- 1 Colher de sopa de folhas de manjericão

Preparação:
Comece por cozinhar os espinafres até que fiquem bem molinhos e dei-
xe arrefecer.
Numa misturadora coloque o queijo ricota, o azeite, o queijo parmesão, 
as folhas de manjericão e por último os espinafres. Triture bem até ficar 
uma pastinha bem grossa. Se necessário, adicione um pouco mais de 
azeite e acerte o sal.

Tão simples…mas tão colorida e saborosa…

Ingredientes: 
1 colher de sopa de azeite
4 ovos
2 tomates médios
1 cebola pequena
1 dente de alho
1/2 pimento vermelho
uma pitada de cominhos 
(o segredo desta receita)
uma pitada de pimenta preta 
coentros a gosto
 

Preparação:
Pré-aqueça uma frigideira antiaderente. Coloque o azeite, adicione a 
cebola e o alho picados e deixe alourar. Adicione os cominhos e deixe 
libertar o aroma, de seguida o tomate e o pimento picados. Tape com 
uma tampa e deixe cozinhar por 5 minutos em lume brando. Retire a 
tampa e parta um ovo de cada vez colocando-os no topo da mistura, 
volte a tapar com a tampa e espere 3 minutos ou até os ovos ficarem  
com uma película branca no topo (mas crus por dentro). Adicione os 
coentros picados (ao seu gosto).

Bringela recheada com atum

Ingredientes:
- 1 Beringela grande
- 1 Lata de atum (ao natural)
- 1 Tomate maduro
- 1 Cebola pequena
- 1 Dente de alho
- 1 Colher de sopa de polpa de
 tomate
- 1 Ramo de salsa pequeno
- 1 Colher de chá de orégãos
- 50gr de Queijo ralado
- sal, pimenta e azeite (q.b)

Modo de preparação:
Lave bem a beringela e corte-a ao meio no sentido do comprimento. Es-
cave o seu interior e reserve a polpa. Coloque as duas metades da berin-
gela num tabuleiro de ir ao forno e tempere com sal, pimenta e um fio 
de azeite. Leve ao forno a 180º C por cerca de 15 minutos. Pique a cebola 
e o alho. Coloque num tacho e leve ao lume a refogar com um pouco de 
azeite. Junte o tomate e a polpa da beringela picados grosseiramente. De 
seguida, envolva bem com a salsa, o sal, a pimenta e a polpa de tomate. 
Adicione o atum escorrido e envolva. Deixe cozinhar mais uns minutos. 
Retire a beringela do forno, recheie-as com o preparado acabado de co-
zinhar e polvilhe com o queijo ralado. Leve novamente ao forno até que 
o queijo esteja derretido e dourado. Sirva com salada verde de alface, 
agrião ou rúcula. Consuma ao almoço ou ao jantar.

Pág. 15Esboçar sorrisos...
Odeio mesmo... Qual final?Vida própria

Nova consistência ;) Marcas :)

CLIENTE: “Não consigo impri-
mir. Cada vez que tento, ele 
diz: “Não é possível encontrar 
a impressora”. Já pus a impres-
sora em frente ao monitor, mas 
o computador continua a dizer 
que não consegue encontrá-la.” 
MANUTENÇÃO: ?

Dois amigos:
A minha primeira mulher mor-
reu por ter comido cogumelos 
venenosos, coitadinha…
Oh, que horror! E a segunda? 
– A segunda morreu com uma 
pancada na cabeça.
Ah!… Como foi isso? 
– Não queria comer os cogume-
los!!!
 
Joãozinho estava sozinho em 
casa e resolveu fazer uma sur-
presa aos pais: fez um bolo e 
colocou um creme por cima.
Quando os pais voltaram, João-
zinho surpreendeu-os com um 
bolo muito lisinho…
Como foi que conseguiste alisar 
este bolo, meu filho?
Foi fácil mãezinha, com a lín-
gua!

Uma senhora entra numa lavan-
daria e diz: – Veja este trabalho! 
Foi lavado aqui! – Não sei o que 
tem a dizer: o guardanapo está 
limpinho!… – Guardanapo!? 
Isto era um lençol

O indivíduo reclama com o em-
pregado de mesa:
Oh amigo, eu pedi um frango 
à caçadora e o senhor traz-me 
um frango ao raio X!
Desculpe, senhor! Frango a raio 
X? Não entendo…
Deste frango só consigo ver os 
ossos!

Olha o que diz o Jornal: “Um 
homem trocou a mulher por um 
cavalo” – tu não fazias isso pois 
não, marido? – Não. Preferia 
um automóvel. 

Um sovina criava um burro. 
Para economizar ainda mais, 
deixava o burro sem comida. 
Um dia encontrou um amigo 
que perguntou:
E o burro compadre, tá indo 
bem?
Que nada. Quando já estava 
acostumado a nã comer, deci-
diu morrer. – respondeu.

António Gaspar

Anedotas

Empresta-me 50 euros. – E quando é que mos pagas ? – Se me emprestares 100, pago-tos já.

Um jovem entra numa pastelaria e pede um pastel de nata.
Quando o empregado lho vinha servir o jovem pediu ao empregado para o trocar por um bolo de arroz.
Quando ia a sair, sem ter pago o bolo que comera, o empregado interpelou-o dizendo:
Desculpe, mas não pagou o bolo de arroz.
O jovem respondeu :
Pois não, eu fiz a troca com um pastel de nata.
Mas, insistiu o empregado: - Você não tinha pago o pastel de nata.
Pois não, respondeu o rapaz, mas também não o comi.

Um novato pergunta ao sargento: – “Que devo fazer se o paraquedas não se abrir?” – ” Volta cá e damos-te um 
novo!” 

António Gaspar

Mais saudável é impossível… ;)

Ingredientes:
- 165 gr de Manteiga
- 200 gr de Chocolate
- 3 Ovos + 2 Claras
- 2 Vagens de baunilha
- 165 gr de Açúcar mascavado
- 2 Colheres de sopa de farinha
 de trigo
- 1 Colher de chocolate em pó
- 1 Pacote de bolachas Oreo
- 1 Pitada de sal

Modo de preparação:
Aqueça a manteiga numa panela e quando estiver derretida adicione o 
chocolate picado e misture bem. Tire as sementinhas das vagens de bau-
nilha e reserve. Bata os ovos e as claras com a batedeira em velocidade 
alta e adicione a baunilha. Misture bem e quando observar a formação 
de bolhas coloque o açúcar pelos lados da batedeira para não deixar “de-
saparecer as bolhas”. Adicione lentamente a esta preparação o chocolate 
derretido e morno. Depois adicione uma pitada de sal, a farinha e o cacau 
em pó e mexa com uma espátula misturando tudo suavemente. Por fim, 
adicione as bolachas Oreo quebradas à massa (use metade do pacote). 
Verta a massa numa forma untada com manteiga e com papel vegetal. 
Espalhe as restantes bolachas por cima da massa. Levar ao forno, pré-
-aquecido a 200ºC, baixar para 180ºC quando colocar a forma com a mas-
sa. Deixar 20 a 25 minutos, quando fizer o teste com o palito este deve 
sair molhado (fica com uma casquinha crocante por cima). Dica: use uma 
forma quadrada de tamanho médio.

Ano Novo… Receitas saudáveis!!! Temos que começar o ano com bons 
propósitos ;)
A Francisca Morais esmerou-se e encontrou umas receitinhas saudáveis 
mas que parecem ser simplesmente deliciosas… 

Brownie de Bolachas Oreo

Anedotas

Coitadinho...

Onde mesmo?

Chega... Riquissima

Dietas
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Atividades Abril

Aniversários  Abril

Dia 02 – Domingos Cunha Dia 20 – Fátima Hora
Dia 02 – Matias Silva (SAD) Dia 22 – Cármen Santos
Dia 05 – Dorisa Correia Dia 23 – Cândida Manuela
Dia 08 – Orlindo Sousa Dia 23 – Maria Ribeiro 
(SAD)
Dia 09 – Sónia Martins Dia 23 – Sérgio Pinto
Dia 10 – Ricardo Ramos Dia 25 – Vera Silva 
Dia 14 – Olívia Vareiro  Dia 27 – Deolinda Silva
Dia 17 – Conceição Vale Dia 28 – Eduardo Silva 
(SAD)

Atividades Março Aniversários Março

01 Dia da Proteção Civil
02 10º Encontro de Atividades Aquáticas, em Felgueiras
03 11h00: Eucaristia no Centro
03 Encenação da Via Sacra ao Vivo,
              no Auditório Municipal de Vila do Conde (21h00)
05 18º Taça Nacional de Ciclismo – ANDDI 2016, em Anadia
05 Torneio Integrado Lisboa 2016, em ParaHóquei, em Lisboa
08 Dia Internacional da Mulher: atividades
             14h15: Inauguração da Tela Elétrica e Coluna de Som:
             Tarde de Cinema, Pipocas
09 Campeonato Regional Adaptado Norte, em Ténis de Mesa, 
              (3ª. Jornada), em Santo Tirso
12 Campeonato Nacional de Equipas, em Ténis de Mesa,
             em Vila do Conde
15 9º Corta-Mato Regional Norte, Atletismo, em Cabeceiras de Basto
18 (19) Dia de S. José e Dia do Pai, atividades e lanche com os Pais
                Elaboração de prendas para os Utentes que são Pais (LAR, CAO, SAD)
20 Torneio de Andebol 5x5 – Nazaré Cup 2016, Andebol, em Nazaré
21 Dia Mundial da Árvore: plantação de uma árvore
22 Campeonato Regional do Norte, em Basquetebol, 
             (1ª. Jornada), em Ovar
23 Festa da Páscoa no Centro:
             11h30: Eucaristia de Páscoa
             12h30: Almoço de Festa
             14h15: Sessão Recreativa e Cultural
27 Dia de Páscoa: receção do “Compasso”
27 Muda a Hora! Adiantar os relógios 1 hora!!

01 Dia das Mentiras: Atividades
06 1º. Encontro Experimental de ParaVólei,
 em Vila do Conde
07 11h00: Eucaristia no Centro
08 Campeonato Regional Norte, Andebol 4All, em Fafe
09 Tarde divertida com Carrinhos Telecomandados, 
 no Ginásio Vilacondense
13 Campeonato Regional Adaptado,
 em Ténis de Mesa (5ª. Jornada), em Vila Real
15 Campeonato Nacional Adaptado, em Futsal, 7ª. Jornada, 
 em Vila do Conde
16 IX Torneio Aberto “Cerejeira em Flor”,
 Ténis de Mesa, em Lamego
(22) 23 Dia Mundial do Livro: Visita de Estudo
27 Atividades Aquáticas 15º. Encontro “Cidade de Penafiel”
27 Dia Europeu da Segurança Rodoviária
 Sessão de esclarecimento
 Atividades e Provas Práticas
28 11h00: Eucaristia no Centro
29 Dia Mundial da Dança: atividades
30 Torneio Nacional Adaptado,
 em Ciclismo, em Águeda

Dia 02 – Armindo José     
Dia 05 – Francisco Cerqueira   
Dia 07 – António Francisco   
Dia 08 – Irene Vieira 
Dia 08 – José António   
Dia 08 – Maria Otília (SAD)   
Dia 09 – Fátima Silva  
Dia 14 – Andreia Luís  
Dia 15 – António Oliveira (SAD)
 Dia 17 – Branca Silva
Dia 19 – Elisabete Fonseca
Dia 25 – Maguy Baptista
Dia 27 – Manuel Laranjo
Dia 27 – José Mesquita
Dia 28 – Paula Vieira
Dia 29 – Marisa Faria
Dia 30 – Jorge Pereira


