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UM SÓ NATAL
PARA TODOS

VII Jantar Solidário PORTOCCD
O CCD realizou, no passado dia 18 de dezembro, o VII Jantar Solidário para os sem-abrigo e pessoas
carenciadas da cidade do Porto. A Direção do Centro, consciente de que os fenómenos da pobreza e exclusão social
são uma realidade da nossa cidade, acolheu cerca de 900 pessoas para uma ceia natalícia com o tradicional
“bacalhau cozido com todos”, a aletria e o bolo-rei.
Para que as centenas de pessoas que acorreram ao CCD passassem uma noite agradável, a Direção reuniu
esforços e contou com a colaboração de dezenas de voluntários que ajudaram na preparação do espaço onde
decorreu o jantar, na confeção da ceia e também no serviço à mesa.
O evento teve a cobertura dos principais órgãos de comunicação social portugueses, onde o Presidente da
Direção do CCD, Dr. Gouveia Santos, em várias intervenções, salientou a dimensão deste problema social, que deve
ser uma preocupação de todos os cidadãos e da necessidade de um plano de ação concertado para combater estes
fenómenos de pobreza extrema.
A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr.ª Guilhermina Rego, esteve presente neste jantar,
demonstrando o apoio a esta iniciativa. Contamos também com a comparência do Bispo Auxiliar do Porto, D. Pio
Alves, deixando uma mensagem de ânimo e esperança a todos os presentes, reforçando a importância deste evento
e da concertação de esforços que possam conferir a todos os seres humanos o acesso à felicidade e ao exercício
pleno da cidadania.
Visite-nos em www.portoccd.org
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Ceia de Natal dos Sócios do CCD

Festa de Natal das Crianças

No passado dia 20 de dezembro, realizou-se a
tradicional Ceia de Natal dos Sócios do CCD. As
portas do pavilhão gimnodesportivo, transformado
em salão de festas, abriram-se às 20h00,
recebendo centenas de associados e familiares,
que compareceram no jantar.
A Vice-Presidente da C.M.P, Dr.ª Guilhermina Rego
esteve presente, dirigindo palavras de incentivo a

O encantamento da quadra natalícia esteve presente

todos participantes. Esta é já uma iniciativa

no CCD em mais uma Festa das Crianças. A manhã de

tradicional que reforça a unidade e motivação dos

domingo decorreu com a habitual entrega de

trabalhadores da C.M.P e serve de “ponto de

presentes que fizeram as delícias dos mais pequenos!

reencontro” para antigos colaboradores.
O Presidente da Direção do CCD, Dr. Gouveia
Santos, destacou no seu discurso o orgulho e
satisfação em ser trabalhador da C.M.P. Com a
motivação e ajuda de todos os trabalhadores
faremos do Porto uma cidade melhor.

O Centro encheu-se duendes, ajudantes do Pai Natal,
que animaram a festa com a modelagem de balões, as
bolas de sabão, os pinta-faces. Os meninos e meninas
puderam brincar nos insufláveis, piscina de bolas e
trampolim!

Foi sem dúvida um evento pautado pela grande

O Mickey, Minnie e outas figuras da Disney estiveram

animação, com o do duo “Broa de Mel” e o Músico

presentes na apresentação do espetáculo “ O Natal no

Renato que entusiasmaram todos os presentes

Mundo dos Contos”, que captou a atenção das

com momentos fervorosos de canto e dança

crianças.

durante toda a noite.

Apesar da azáfama da época, contamos com a

Durante o jantar decorreu também o já habitual

comparência de um convidado muito especial… O Pai

sorteio dos cabazes de natal, onde dois associados

Natal! As brincadeiras e gargalhadas foram uma

foram contemplados com o desejado prémio.

constante durante a festa fazendo com que magia do
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Natal invadisse o Centro!

Visite-nos em www.portoccd.org
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Almoço de Natal dos sócios aposentados do CCD e antigos funcionários da Câmara
Municipal do Porto
Foi no passado dia 12 de dezembro que se realizou o almoço de Natal dos sócios aposentados do CCD e
antigos trabalhadores da Câmara Municipal do Porto. O evento ocorreu no restaurante do complexo
desportivo do Monte Aventino e contou com a presença de cerca de 60 participantes. Este almoço serve de
mote para o reencontro de ex-colegas de trabalho, para o reviver de experiências e momentos passados e o
reatar de laços. Animação não faltou, com muito convívio e cantorias à mistura. Assim se celebrou o Natal!

Frequente a USEA! (Também) pela sua Saúde!
Ano após ano, a USEA tem vindo a aumentar o número de alunos. Este é um resultado que muito nos
satisfaz, por ser espelho de um esforço e investimentos grandes num projeto em que acreditamos, mas não
só!
Verificamos que os alunos encontram na USEA uma resposta à necessidade de ocupação dos tempos livres
de uma forma proveitosa, lúdica e estimuladora! Mas não é só isso! Estes relatam-nos, também, após a
frequência da USEA, melhorias no bem-estar e nas capacidades sociais e cognitivas! Aliás, é isso também
que os estudos sobre esta realidade vão comprovando: que a frequência da Universidade Sénior, enquanto
promotora de atividade intelectual ajuda à manutenção dos níveis de ativação cerebral ou a readquirir a
perda de estimulação ambiental que a reforma acarreta.
Posto isto, convidámo-lo a vir conhecer-nos melhor! Pela sua memória, pela destreza mental, pela centena
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de amizades que o esperam e pela sua Saúde!

Visite-nos em www.portoccd.org
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Campanha Solidária PORTOCCD 2013

A campanha solidária protagonizada pelo CCD em Apoio à Associação no Meio do Nada foi um verdadeiro
sucesso! Foram vários os donativos que foram entregues por sócios do CCD, alunos da Universidade Sénior
Eugénio de Andrade e utentes do Centro, durante o mês de dezembro, nos serviços administrativos do
CCD. Para além de recebermos brinquedos, livros, roupas, etc., as pessoas contribuíram também com a
compra do livro “ Contos com Alma”, no valor de 10€. As receitas da campanha já foram entregues à
Associação no Meio do Nada, fazendo com que o Natal de muitas crianças fosse menos custoso em
ambiente hospitalar.
O nosso agradecimento a TODOS os que contribuíram para esta causa!

Passatempo Porto CCD
Ganhe uma inscrição na Universidade Sénior Eugénio de Andrade!

Para ganhar basta ser sócio/a do CCDTCMP e ser o primeiro a responder corretamente à seguinte questão:
Em que ano é que a Escola de Mergulho PORTOCCD iniciou a sua atividade?
Envie a sua resposta, até ao dia 7 de fevereiro, para o seguinte e-mail: secretaria@portoccd.org
Participe!
Próximos Eventos

Contactos:

10

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

aposentados CCD);

de

fevereiro:

Reunião

mensal

(sócios

11 de fevereiro: Assembleia Geral Eleitoral no CCD;

Estes eventos carecem de confirmação.
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14 de fevereiro: Visita à Casa da Prelada (USEA).

Visite-nos em www.portoccd.org

