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Em Notícias 

Edição 29: dezembro 2015 

X Jantar Solidário 

PORTOCCD  
 

Foi no passado dia 15 de dezembro que se realizou mais um Jantar 

Solidário para os sem-abrigo e pessoas carenciadas da cidade do 

Porto. Já contamos com uma dezena de edições a proporcionar 

conforto e alegria a quem mais precisa. Este evento contou com cerca 

de 900 participantes e muitas dezenas de sócios do CCD que se 

voluntariaram para as várias tarefas necessárias: cozinha, serviço de 

mesa, pinturas faciais para as crianças, modelagem de balões, 

distribuição de presentes etc. Contámos também com várias 

associações da cidade que todos os dias ajudam quem mais necessita. 

O jantar teve grande cobertura da imprensa nacional: TSF, RTP, SIC, 

Porto Canal, Jornal de Notícias e Correio da Manhã que registaram 

momentos de solidariedades vividos nesta noite.  

Connosco estiveram o Reverendíssimo Bispo do Porto, D. António 

Francisco dos Santos; Dr.ª Guilhermina Rego, Vice-presidente da 

C.M.P; Dr. Manuel Pizarro, Vereador da Habitação e Ação Social da 

C.M.P, Dr.ª Maria Emília Galego, Diretora Municipal de Recursos 

Humanos da C.M.P. e Dr. Fernando Paulo, Diretor Municipal dos 

Serviços da Presidência da C.M.P.. 

O Dr. Gouveia Santos, Presidente da Direção do CCD, salientou, no 

seu discurso, a necessidade de se lutar todos os dias pela 

eliminação da pobreza e do desemprego. A Dr.ª Guilhermina Rego 

realçou a importância de valores como a partilha e que eventos 

como este reforçam a esperança num mundo melhor. O Dr. 

Manuel Pizarro deu os parabéns ao CCD pela iniciativa e 

demonstrou o orgulho nos trabalhadores da C.M.P.. D. António 

Francisco dos Santos referiu-se ao CCD como sendo a “casa de 

todos” e mencionou o Porto como uma cidade solidária, fazendo 

com que o Natal seja mesmo para todos! 

Durante o jantar houve entrega de uma lembrança a todos os 
participantes e entrega de muitos presentes e sorrisos a todas a 
crianças! 

 

“O CCD é a casa de todos nós!” 

D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto 

Um Só Natal 

Para Todos 
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Ceia de Natal dos Sócios do CCD 
 Realizámos no dia 18 de dezembro 

a já tradicional ceia para os 

associados e familiares do CCD! 

Contámos com a presença de 500 

pessoas que passaram uma noite 

bastante animada na companhia de 

colegas de trabalho e família. Os 

participantes puderam apreciar o 

tradicional “bacalhau com todos”, o 

bolo-rei e as rabanadas, tudo 

confecionado e servido por cerca de 

30 voluntários entre funcionários, 

corpos gerentes e amigos do 

Centro.  

 

O executivo da C.M.P muito nos 

honrou com a presença da Dr.ª 

Guilhermina Rego, Vice-presidente 

da C.M.P; do Dr. Manuel Pizarro, 

Vereador da Habitação e Ação 

Social da C.M.P; do Dr. Pedro 

Carvalho, Vereador da Coligação 

Democrática Unitária da C.M.P; do 

Arq. Manuel Correia Fernandes, 

Vereador do Urbanismo da C.M.P. 

e da Dr.ª Maria Emília Galego, 

Diretora Municipal de Recursos 

Humanos da C.M.P. Todos 

manifestaram o seu carinho e 

apoio ao Centro e a todos os seus 

associados e trabalhadores da 

C.M.P. 

 

 

 

O evento contou com o habitual 

sorteio dos cabazes, com dois 

associados contemplados.  

A animação esteve a cargo da banda 

Black Cherry e do Renato Muzzic! Foi 

mais uma noite que se vai prolongar 

na memória!
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Festa de Natal das Crianças 
 

No dia 20 de dezembro os filhos dos 

trabalhadores da C.M.P tiveram 

oportunidade de passar um dia 

bastante animado, com as suas 

famílias, numa festa dedicada a 

elas.  

Para além dos presentes entregues 

houve outros mimos deliciosos: 

chocolate quente, gomas, pipocas, 

algodão doce e chocolates! 

A animação da festa contou com 

um insuflável gigante, trampolim, 

modelagem de balões, pinturas 

faciais, tiro ao arco e o desafio da 

caça ao tesouro!  

 

 

 O espetáculo do Palhaço Orlandito 

e seus amigos, arrancou 

gargalhadas a todos os presentes! A 

Branca de Neve encantou a 

pequenada, com a Rena, o Boneco 

de Neve e o Cachorro a fazerem as 

coreografias das suas músicas. 
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Contactos: 

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

Próximos eventos: 

4 de janeiro: início das aulas da 
Universidade Sénior Eugénio de 
Andrade;  

11 de janeiro: reunião mensal do 
grupo “Companheiros e Ativos”; 

 

Estes eventos carecem de 

confirmação. 

 A Festa contou com a presença da Dr.ª Carla Sousa, Vereadora do Partido Socialista da C.M.P e do Dr. 

Pedro Carvalho, Vereador da Coligação Democrática Unitária da C.M.P. 

Conhecemos os vencedores do concurso de “Árvores de Natal Recicladas” e houve a entrega dos 

presentes a todos os participantes.  

A Direção do CCD desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano a todas as famílias e como não podia 

deixar de ser, o Pai Natal apareceu e juntou-se à nossa festa! 

Foi uma tarde muito alegre para todas as crianças e familiares, com muitas brincadeiras e muitas 

surpresas!  
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