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Em Notícias 

Edição 19: janeiro 2015 

Uma vez mais e mantendo a 

tradição natalícia, o CCD realizou, 

no dia 19 de dezembro, a Ceia de 

Natal para os seus associados.  

O jantar reuniu cerca de 500 

pessoas, sócios do CCD e 

respetivos familiares, que 

puderam apreciar o tradicional 

“Bacalhau com Todos”, o bolo-rei, 

as rabanadas, tudo confecionado 

e servido por cerca de 30 

voluntários entre funcionários, 

corpos gerentes e amigos do 

Centro.  

Este ano, contamos com a notável 

presença do Dr. Rui Moreira, 

Presidente da Câmara Municipal 

do Porto. Acentuou, no seu 

discurso, o orgulho que tem nos 

seus trabalhadores e nas 

iniciativas promovidas pelo CCD 

em prole dos seus associados e 

comunidade em geral. Reforçou a 

importância das iniciativas 

solidárias promovidas pelo CCD e 

referiu também como um dos 

seus objetivos o apoio aos seus 

 

 

trabalhadores através do CCD.  

O Presidente da Direção do CCD, 

Dr. Gouveia Santos, na sua 

intervenção, congratulou-se com 

a presença dos diversos 

vereadores da C.M.P e, muito 

especialmente, com a presença 

do Sr. Presidente da Câmara, Dr. 

Rui Moreira. Sublinhou o facto de 

interpretar a presença de todos 

como uma manifestação de 

carinho e apoio ao Centro, a 

todos os seus associados e 

trabalhadores da C.M.P. Aliás, 

pela primeira vez, no histórico 

dos jantares de natal dos sócios 

do CCD, contamos com a 

presença do Sr. Presidente da 

Câmara, o que muito nos honrou. 

Os vários membros do executivo 

da C.M.P, que compareceram na 

ceia, fizeram questão de reforçar 

o seu apoio ao CCD e aos 

trabalhadores da Câmara 

Municipal do Porto: a Vice-

Presidente da C.M.P, Dr.ª 

Guilhermina Rego; o Vereador do 

Pelouro da Habitação e Ação 

 

 

Social da C.M.P, Dr. Manuel 

Pizarro; o Vereador do Pelouro do 

Urbanismo da C.M.P, Arq. Manuel 

Correia Fernandes; o Vereador da 

Coligação Democrática Unitária 

da C.M.P, Dr. Pedro de Carvalho; 

o Diretor Municipal da 

Presidência da C.M.P, Dr. 

Fernando de Sousa e a Diretora 

Municipal de Recursos Humanos 

da C.M.P. Dra. Maria Emília 

Galego.  

O evento contou com o habitual 

sorteio dos cabazes, com dois 

associados contemplados.  

Animação não faltou nesta data! 

Contamos com a presença do 

Marante que nos brindou com 

alguns dos seus grandes êxitos e 

contagiou todos os presentes a 

cantarem e dançaram ao som das 

suas músicas. Seguidamente, o DJ 

Renato manteve o ambiente 

festivo convidando toda a gente a 

fazer as coreográficas ao som das 

suas músicas. 

 

 

 

Presidente da Câmara Municipal do Porto na Ceia de Natal dos Sócios do CCD 

Um Só Natal … Para Todos 
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VIII Jantar Solidário PORTOCCD 

 No passado dia 17 de 

dezembro, o CCD organizou e 

implementou um evento, de 

que muito se orgulha, e que já 

vem sendo tradição: o Jantar 

Solidário para sem-abrigo e 

pessoas carenciadas da cidade 

do porto. 

Esta ceia, que vai já na sua 8ª 

edição, é um evento 

completamente gratuito para o 

CCD, que conta com o apoio e 

solidariedade de muitos 

utentes e amigos do Centro, 

que com o seu generoso 

donativo proporcionam, a cerca 

de 900 pessoas, uma ceia de 

natal merecida.  

O Jantar Solidário contou com a 

cobertura de grande parte da 

imprensa nacional: RTP, SIC, 

TVI, Porto Canal, TSF, Jornal de 

Notícias, que registaram 

momentos de partilha e 

solidariedade vividos nesta 

noite. 

O evento contou a com a 

apresentação do Diretor Geral 

de Informação do Porto Canal: 

Júlio Magalhães.  

O Presidente do CCD, Dr. 

Gouveia Santos, salientou, no 

seu discurso, a dimensão do 

fenómeno da pobreza e a 

necessidade das entidades 

juntarem esforços para 

combaterem este problema 

social. 

Presentes estiveram também: a 

Dr.ª Guilhermina Rego e o Dr. 

Manuel Pizarro que nos seus 

discursos demonstraram o 

orgulho por todos os 

 

 

 

Registo fotográfico de alguns momentos da Ceia de Natal dos Sócios do CCD:  

trabalhadores da C.M.P que 

tornaram este evento possível. 

A Vereadora do Partido 

Socialista da C.M.P, Dra. Carla 

Sousa, compareceu também no 

evento. 

O jantar contou com cerca de 

100 voluntários, na sua grande 

maioria trabalhadores da 

C.M.P que realizaram várias 

tarefas: elaboração da ceia, 

serviço às mesas, etc. 

Reuniram todos os seus 

esforços para que todas as 

pessoas fossem servidas e 

tivessem momentos de 

aconchego e alegria nesta 

noite.  

O jantar teve a animação do 

músico Filipe Magalhães que 

alegrou todos presentes com 

as suas músicas.   
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Festa de Natal das Crianças PORTOCCD 

 

 

 

Registo Fotográfico de alguns momentos do VIII Jantar Solidário PORTOCCD:  

No passado dia 21 de dezembro 

os trabalhadores da C.M.P 

tiveram oportunidade de trazer 

as suas famílias para uma grande 

festa, pensada e organizada para 

as crianças. 

Era uma manhã fria que 

rapidamente se tornou calorosa 

e acolhedora com tantas 

surpresas que o CCD tinha 

preparado para todos os 

meninos que nos visitaram! Para 

começar falemos da parte mais 

doce da Festa: havia gomas, 

pipocas, chocolate quente e 

algodão doce! Hmmm… A 

animação da Festa contou com 

insufláveis, trampolim, piscina de 

bolas, atelier de pinturas faciais, 

modelagem de balões e ainda 

desafiamos todos os meninos a 

concluir um jogo tipo caça ao 

tesouro!  

 

 

  
 

E todos ganharam um jogo-

puzzle do CCD! 

O Panda do maior canal de TV 

da criançada surpreendeu 

todos com a sua chegada para 

celebrar o Natal e teve também 

uma atuação musical com 

muitas danças e coreografias a 

que se juntaram muitos 

meninos! Mas não foi só! O 

Mickey, o Rodolfo, um Boneco 

de Neve e até a Ovelha Choné 

andaram pelo CCD a distribuir 

sorrisos, e guloseimas! A meio 

da manhã foi a vez do "Palhaço 

Sorriso" que animou a festa 

com truques com coelhos, 

pombas amestradas, dança, 

balões gigantes, muitas 

surpresas, e, claro, muita 

magia!  

Presentes nesta grande festa, 

 

 

  
 

preparada para os filhos de 

trabalhadores da C.M.P, 

estiveram a Vereadora do 

Partido Socialista, Dr.ª Carla 

Sousa e a Vereadora do Pelouro 

da Mobilidade, Dr.ª Cristina 

Pimentel que testemunharam a 

alegria com todas as surpresas 

da festa e claro, com os 

presentes entregues.  

Por fim, revelaram-se os 

vencedores do Concurso de 

Natal Criativo 2014 e a Direção 

do CCD dirigiu umas pequenas 

palavras a um pavilhão cheio de 

famílias, e, como não podia 

deixar de ser, chamámos o Pai 

Natal para se juntar à Festa! 

Foi, certamente, uma manhã 

inesquecível para tantas e 

tantas crianças que ano após 

ano celebram connosco o Natal! 

 

  
 



 

 
 

O CCD em notícias 
Edição 19–janeiro 

2015 

 

P
ág

in
a4

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximos Eventos  

 
27 de janeiro: Visita a Ponte de Lima (grupo de 
sócios do CCD “Companheiros e Ativos”); 
29 de janeiro: Assembleia Geral Ordinária para 
apreciação e votação do plano de atividades e 
orçamento para o ano de 2015, propostos pela 
direção do CCD;  
30 de janeiro: Conferência “ A Importância do 
Sono” com o Dr. Ronaldo Stephane, médico e chefe 
de Serviço no Hospital de S. João. 
 
Estes eventos carecem de confirmação. 

 

 

Passatempo Porto CCD 

Ganhe um Curso de Inglês Intensivo no CCD! 

 

Para ganhar basta ser sócio/a do CCDTCMP e ser o primeiro a responder corretamente à seguinte questão: 

Quais as datas em que se realizaram as 3 festas de natal do CCD? 

Envie a sua resposta, até ao dia 30 de janeiro, para o seguinte e-mail: secretaria@portoccd.org 

Participe!  

 

Contactos: 

secretaria@portoccd.org 
228 318 210 // 969 774 983 
Fax: 228 300 724  
www.portoccd.org  
https://www.facebook.com/portoccd 

Registo Fotográfico de alguns momentos da Festa de Natal das Crianças PORTOCCD:  

mailto:secretaria@portoccd.org
mailto:secretaria@portoccd.org
http://www.portoccd.org/
https://www.facebook.com/portoccd

