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Ceia de Natal dos Sócios do CCD
UM SÓ NATAL
PARA TODOS

Vamos realizar, no próximo dia 20, a Ceia de Natal para os sócios e seus familiares. Queremos proporcionar-vos, uma
vez mais, instantes de confraternização, partilha e união. É disto que o Natal é feito, de momentos especiais… Para
Todos. Deste modo, cada associado poderá fazer-se acompanhar de um convidado pessoal.
O preço único e simbólico da Ceia de Natal é de 2,50€ (dois euros e cinquenta cêntimos) por pessoa. As inscrições
deverão ser efetuadas até ao dia 19 de dezembro ou até ao preenchimento máximo do número de participantes, que
está limitado à capacidade do pavilhão.
Este ano contamos ainda com a presença e animação do grupo “Broa de Mel” e do Renato Muzzic, cantor e dj.
Venha Celebrar o Natal no Centro!

Visite-nos em www.portoccd.org
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Almoço de Natal da USEA

2013

O Natal está a chegar ao EAS
Nestas férias de Natal, que decorrem entre os dias 18
de dezembro e 3 de janeiro, o Espaço Aprender a Ser

Decorreu no passado dia 6 de dezembro o almoço
de Natal da USEA. Foi num espírito de família,
porque a Família se vai formando além dos laços de
sangue, que se reuniram mais de uma centena de
pessoas, entre alunos, professores, elementos da
Coordenação da USEA e da Direção do CCD!

vai proporcionar momentos de partilha e convívio
entre alunos e professoras. Juntos vão preparar o
Natal com a construção de um presépio e uma árvore
de Natal com materiais recicláveis. Depois dos postais,
enfeites e delícias natalícias, os alunos terão ainda a
oportunidade de visitar o farol de Leça, a Sé do Porto

Neste almoço houve também espaço para conviver,

e o INEM. Não faltarão jogos e divertimentos para

partilhar e até cantar e declamar!

animar esta época natalícia.

O Presidente da Direção, Dr. Gouveia Santos,
aproveitou o momento para felicitar os alunos pelo
trabalho desenvolvido na Universidade Sénior que
considera ser «a mais representativa da Cidade».
Referiu ainda que mais nenhuma Universidade
Sénior, como espaço de igualdade, tem esta ligação
à cidade!
Ficaram ainda os votos de que aconteça Natal
todos os dias de 2014 com momentos de alegre e
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são convívio celebrando o melhor da Vida!

Visite-nos em www.portoccd.org

Edição 7 – dezembro

O CCD em notícias

2013

Campanha Solidária PORTOCCD 2013

A Associação No Meio do Nada tem como objetivo serviços de apoio de natureza moral e material a pais e
familiares com vivências em Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos. Ou seja, prestam apoio às crianças
hospitalizadas e respetivas famílias, seja durante a permanência no Hospital mas também na transição para o
ambiente não hospitalar.
Assim, e para que o Natal de muitas crianças seja um pouco menos custoso no Hospital, far-se-á uma recolha
de

brinquedos

(ou

outros

bens)

para

distribuir

nessa

época!

Se pretender contribuir de outra forma poderá fazê-lo também pela aquisição do livro da Associação “Contos
com Alma”. Este livro, que custa 10€, resultou de um desafio lançado aos pais que vivenciaram a experiência de
ter um filho internado numa Unidade de Cuidados Intensivos e relata as situações vividas pelos pais, as
angústias e os medos, mas também a esperança que sentiram ao ver recuperar o seu filho.
A recolha e a venda do livro decorrerão nos Serviços Administrativos do CCD durante o mês de dezembro.
Neste Natal ajude-nos a ajudar!

VII Jantar Solidário PORTOCCD

O CCD vai realizar, no dia 18 de dezembro, pelas 20h00, o VII Jantar Solidário para os sem-abrigo da cidade do
Porto.

Para tornar esta iniciativa ainda mais solidária, e acreditando que dar é também uma forma de existir,
contamos com a ajuda de todos aqueles que queiram colaborar connosco. Esta ajuda pode passar pela
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organização/decoração do evento, na véspera e dia da Ceia, ou servindo à mesa no dia do Jantar.

Visite-nos em www.portoccd.org
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Concurso Natal Criativo PORTOCCD

Encontra-se a decorrer o Concurso Natal Criativo PORTOCCD. O concurso destina-se a todas as crianças
que tenham direito a prenda com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos. Todos os participantes
terão direito a um prémio de participação e terão os seus trabalhos criativos expostos durante as
festividades de Natal do CCDTCMP (ceia dos sócios e festa de Natal). Os vencedores de cada escalão serão
conhecidos no dia da Festa de Natal (dia 22 de dezembro) e terão direito a um prémio.
Os trabalhos deverão ser entregues até ao próximo dia 18 de dezembro, nos Serviços Administrativos, no
EAS do CCDTCMP ou para o e-mail secretaria@portoccd.org.

Passatempo Porto CCD
Ganhe um jantar na Ceia de Natal dos Sócios do CCD!

Para ganhar basta ser sócio/a do CCDTCMP e ser o primeiro a responder corretamente à seguinte questão:
Em que data foram aprovados em Assembleia geral os estatutos do CCD?
Envie a sua resposta, até ao dia 18 de dezembro, para o seguinte e-mail: secretaria@portoccd.org
Participe!

18 de dezembro: VII Jantar Solidário PORTOCCD;
20 de dezembro: Ceia de Natal dos Sócios do
CCD;
22 de dezembro: Festa de Natal das Crianças.
31 de dezembro: Data limite para levantamento
das prendas de Natal das crianças (até às 12h30)
Estes eventos carecem de confirmação.
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secretaria@portoccd.org
228 318 210 // 969 774 983
Fax: 228 300 724
www.portoccd.org
https://www.facebook.com/portoccd

Próximos Eventos
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Contactos:

Visite-nos em www.portoccd.org

