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Realizou-se, no passado 
dia 18 de fevereiro, pelas 
18h30, a tomada de posse 
dos Corpos Gerentes para 
o Triénio 2014 a 2016. 
Este evento contou com a 
presença de dezenas de 
associados que 
demonstraram o seu 
apoio à nova direção.  
 

O Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, Dr. 
Manuel Real, demonstrou 
agradecimento pelo 
trabalho efetuado por 
todos os elementos que 
vão deixar os corpos 
sociais do CCD.  
 

Este reconhecimento foi 
reforçado no discurso de 
tomada de posse do 
Presidente do CCD, Dr. 
Alberto Gouveia Santos, 
que saudou os novos 
membros dos corpos 
sociais e referiu a 
importância de todos os 
votos obtidos nas 
eleições, com 30% dos 
sócios a exercerem este 
direito.  
 

A área social, de fulcral 
importância nos objetivos 
do Centro, foi mencionada 
devido às crescentes 
dificuldades sentidas pelos 
nossos associados, a que o 
CCD não pode ficar alheio.  
 

A crise económica trouxe 
várias contrariedades ao 
quotidiano de muitos, que 
frequentemente não têm 
recursos suficientes para 
enfrentar todas as 
despesas.  
 

Foram mencionadas 
algumas parcerias, 
nomeadamente com a 
Farmácia da Lapa e 
Barreiros, a que muitos 
dos sócios recorrem, pois 
só desta forma 
conseguem suportar os 
gastos medicamentosos.  
 

 
 
Foram referidos também a 
Universidade Sénior, com 
cerca de 400 alunos, na 
sua grande parte cidadãos 
da cidade do Porto e o 
Espaço Aprender a Ser, 
com cerca de 70 
estudantes, sendo que 
alguns deles são 
associados do CCD e 
usufruem de vantagens 
especiais.  
 

O Dr. Gouveia Santos 
terminou o seu discurso 
agradecendo ao Sr. 
Manuel Marques toda a 
dedicação demonstrada 
nos últimos anos como 
Vice-Presidente da 
Direção do CCD. 
  
A Dr.ª Emília Galego, 

Diretora Municipal de 

Recursos Humanos da 

Câmara Municipal do 

Porto, esteve presente 

na cerimónia desejando 

as maiores felicidades à 

nova direção, 

acrescentando que, 

sempre que possível, o 

CCD contará com o 

apoio da autarquia. 

O evento terminou com 

as felicitações de todos 

os presentes à nova 

direção e incentivos ao 

trabalho que irão 

desenvolver.  
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de Vila Franca de Xira ficado 

em segundo lugar. Porém, 

como Gondomar já organizou 

o Concurso em anos 

anteriores, a edição de 2015 

estará a cargo da Universidade 

Sénior de Vila Franca de Xira! 

A todos os alunos que 

participaram nesta edição do 

Concurso, a USEA agradece a 

disponibilidade e empenho e 

felicita pela excelente 

prestação. Para nós o 

desempenho é (muito) mais 

importante que o resultado 

obtido! 

 

concentrados e conseguiram 

responder acertadamente a 

quase todas as questões, 

embora tal não fosse 

suficiente para passarem à 

fase final. 

A equipa foi apoiada por 

quase duas dezenas de colegas 

que viajaram do Porto a Caldas 

da Rainha, onde decorreu a X 

edição do Concurso “O saber 

não tem idade”. 

A Universidade Sénior de 

Gondomar ganhou a final, 

tendo a Universidade Sénior 

Foi perante mais de vinte 

Universidades Seniores e mais de 

setecentos alunos que a equipa da 

Universidade Sénior Eugénio de 

Andrade mostrou que sabia e brilhou, 

uma vez mais! 

Os alunos António Ladeira, Júlio Garcia 

e Manuel Pinto mostraram-se calmos e 

 

Programa Cultural da USEA 
 

A USEA no Concurso Nacional de Cultura Geral 

 

 Universidade Sénior Eugénio de Andrade não 

possui apenas uma vasta oferta de disciplinas! 

Mensalmente organiza, também, visitas a 

Museus, exposições ou outros espaços de 

interesse da Cidade do Porto! Procura-se 

assim que os alunos conheçam de uma forma 

aprofundada a sua (nossa) cidade! No mês de 

março, a USEA promoveu uma visita a duas 

exposições: “O Motor da República” e “O 

automóvel no espaço e no tempo” ambas 

organizadas pelo Museu dos Transportes e 

Comunicações. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Além destas visitas, são várias as atividades 

organizadas no âmbito dasdisciplinas, de 

forma a completarem os conteúdos abordados 

em sala de aula. Durante o mês de março, a 

turma de História do Distrito do Porto visitou o 

Palácio da Bolsa, a turma de Fotografia visitou 

a Exposição 3D Magic Art e fez uma aula 

prática no Parque da Cidade e a turma de 

História da Arte conheceu o Museu de 

Serralves e o Núcleo de Arte de Oliva Creative 

Factory. 

 São muitas as ofertas culturais ao seu dispor! 

Aproveite! 
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Sessão de Apresentação da Terapia Acupuntura 

Participe na sessão de apresentação da Terapia Acupuntura, no 

próximo dia 5 de Abril, nas instalações do CCD. A Terapia 

Acupuntural é um método milenar da Medicina Tradicional 

Chinesa que visa a obtenção do equilíbrio energético através da 

inserção de agulhas em pontos dos meridianos energéticos 

localizados em todo o corpo. 

Participe na sessão de apresentação, às 9h30, com o terapeuta 

André Santos e na sessão de demonstração às 11h00. 

A entrada é livre! 

Inscreva-se nos Serviços Administrativos do CCD! 

 

 

 
 

Visita a Santa Maria de Lamas 
 

O grupo de sócios aposentados do CCD visitou, no 

dia 21 de fevereiro, a Freguesia de Santa Maria de 

Lamas. 

A visita começou na famosa Corticeira Amorim, na 

unidade de produção de rolhas. A Amorim é o 

maior produtor e fornecedor de rolhas de cortiça a 

nível mundial. A empresa teve a sua génese numa 

pequena fábrica de rolhas de cortiça, criada em 

1870 em plena região do Vinho do Porto. A 

proximidade com os produtores de vinho cedo 

contribuiu para criar afinidades, antecipar as 

necessidades e responder com rapidez aos seus 

clientes. Quatro gerações depois, essa continua a 

ser a estratégia que consolida a liderança do 

setor. Os participantes puderam conhecer o 

processo de transformação da cortiça, obtenção da 

rolha e os vários tipos de rolhas fabricadas pela 

corticeira. 

 

O grupo rumou seguidamente ao museu de Santa 

Maria de Lamas onde se surpreenderam pela 

dimensão do museu e quantidade de coleções que 

abarca. A construção do museu, na década de 50, 

reflete uma fase de grande hegemonia pessoal, 

social e económica de Henrique Amorim que 

agregou ao longo da sua vida um enorme espólio de 

peças que atualmente dão vida ao museu. Puderam 

encontrar coleções relacionadas com a Arte Sacra, 

Medalhística, Iconografia do Fundador, Escultura de 

Finais do Século XIX e XX, Etnografia, Ciências 

Naturais e Elementos ligados à Indústria da 

Transformação da Cortiça.  
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7.ª Edição do Torneio Internacional Hernâni Cup 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                            

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Próximos Eventos  
 

2 de abril: Visita ao Núcleo de Arte da Oliva Creative 

Factory (USEA); 

7 de abril: Centro de Férias da Páscoa (alunos do EAS); 

10 a 13 de abril: Viagem a Budapeste (USEA); 

14 de abril: Reunião mensal (grupo de sócios 

aposentados do CCD); 

 

Estes eventos carecem de confirmação. 

 

 

Passatempo Porto CCD 

Ganhe uma massagem geotermal 

 

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

Quantas terapias Não Convencionais existem no CCD? 

Envie a sua resposta, até ao dia 04 de abril, 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 

A sétima edição do Torneio 

Hernâni Cup foi um sucesso 

com dois dias plenos de 

futebol e salutar convívio 

social entre os cerca de 400 

participantes, entre jogadores, 

treinadores, dirigentes e 

árbitros. O torneio contou com 

a participação de 22 equipas 

nacionais e internacionais nos 

escalões de Sub-11, Sub-13 

Masculinos e Sub-19 

Feminino. Para além das 

equipas da Escola de Futebol 

Hernâni Gonçalves, o torneio 

contou com a presença da  

Equipa italiana de Sp. Martina, 

do FC Porto, Boavista, 

Salgueiros, Leixões entre 

outras. 

Um dos pontos marcantes do 

torneio, na final de Infantis, 

que acabou por ser um fator 

importante para a obtenção 

da vitória final, foi quando 

uma larga massa humana 

entoava em uníssono 

"Hernâni, Hernâni, Hernâni", 

num gesto de apoio ao 

Professor Hernâni Gonçalves, 

que se encontra hospitalizado. 

 

O triunfo do escalão de 

Infantis foi um dos grandes 

momentos do torneio! De 

salientar também a boa 

prestação da equipa de sub-19 

Feminino e a agradável 

surpresa dos Escolas-1, que 

sendo a única equipa não 

federada do torneio, alcançou 

um excelente 4.º lugar.  
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