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Em Notícias
Abertura Inscrições: Ano letivo 2014 / 2015

Desconto de 20% nas
inscrições efetuadas em
junho e julho!

Estão abertas, nos Serviços Administrativos, as inscrições para a frequência do Espaço Aprender a Ser
(Estudo Acompanhado) para o ano letivo de 2014/2015.
Numa época em que os pais têm cada vez menos tempo para os filhos, cada criança pode, no Espaço
Aprender a Ser, encontrar um lugar que é só seu, onde estuda, convive e brinca, dando asas a tudo
aquilo que a idade lhe pede e que não mais terá. É este o espaço onde podem fazer os seus trabalhos de
casa, preparar-se para as provas escolares e ter o apoio psicológico que necessitam.
Para mais informações contacte os Serviços Administrativos presencialmente, através do telefone 228
318 210, por e-mail: secretaria@portoccd.org. ou através do site www.portoccd.org
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Visita de Final de Ano
Mais de 50 alunos encerraram com a USEA mais um ano letivo!
Decorreu, nos dias 25 e 26 de junho, a visita final de ano da USEA. Este é um momento singular de convívio
entre os alunos! Findas as aulas, é tempo de recordar as aprendizagens feitas, as aventuras vividas, as
conquistas efetuadas e as amizades ganhas. Tudo isto ganha especial interesse numa visita de descoberta
deste nosso Portugal!
O programa era variado e diversificado: começámos por visitar uma das fábricas mais tradicionais e de maior
relevo nacional - a Fábrica da Vista Alegre! Após o almoço na Figueira da Foz, deixamo-nos conduzir numa
apresentação da Batalha de Aljubarrota rigorosa, instrutiva e cativante onde “colocámos perguntas à
paisagem" e percebemos as razões do desfecho da mesma. Por fim, o grupo deixou-se apaixonar pela
paisagem do Miradouro da Capela da Nª Sra. da Nazaré. No final da tarde, do primeiro dia, era tempo de fazer
a viagem de regresso com o grupo que assim escolheu. Os restantes alunos puderam, então, de forma mais
relaxada aproveitar a praia da Nazaré e a sua beira-mar tão bela e acolhedora.
No segundo dia, continuamos a aventura pela vila medieval de Óbidos, sendo um dos tesouros do Oeste e do
nosso país, que não podia, face aos inúmeros pontos de interesse turístico, dispensar uma visita! Por fim, mas
não menos interessante, o Jardim da Buddha Éden, que remonta ao século XVI, deliciou o grupo participante
com a sua beleza e serenidade!
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Foi, sem sombra de dúvidas, mais uma atividade repleta de experiências para todos recordarem!
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VIII Torneio Interno de Futsal 2014
A equipa do Batalhão de Sapadores dos Bombeiros do Porto venceu por 3-0 a equipa da Via Pública na final
da VIII Edição do Torneio Interno de Futsal, organizado pelo CCDTCMPorto. A equipa vencedora arrecadou
também o prémio de melhor defesa do Torneio. A taça disciplina, que premeia a equipa com melhor
comportamento, fair play e menor número de faltas, foi para a Domus Social. O prémio de melhor
marcador foi entregue a Rodolfo Santos, do Urbanismo.
O Presidente da Direção do CCD, Dr. Gouveia Santos, no discurso de encerramento enalteceu o esforço e
empenho de todos os funcionários municipais. O CCD é a “casa” dos Trabalhadores da Câmara Municipal
do Porto funcionando como um ponto convergente dos associados.
Ficarão na memória de todos os participantes do torneio momentos intensos de prática desportiva e
paixão pelo futsal e também de convívio e companheirismo.

O CCD no Museu do Papel e da Chapelaria

Os participantes da visita puderam conhecer vários
processos de fabrico do papel, desde a produção
do papel folha a folha, até ao fabrico contínuo.
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A criação de um museu monográfico dedicado à
História do Papel justificou-se pela importância
que, desde 1708, a indústria do papel teve no
concelho de Santa Maria da Feira e em vários
concelhos vizinhos.

Já em São João da Madeira, os visitantes
conheceram o Museu da Chapelaria, edifício que
foi um dia o da Empresa Industrial da Chapelaria,
onde primeiramente a indústria foi mecanizada,
nesta cidade que foi um dos principais e mais
importantes centros produtores de chapéus do
País.
Encerrada em 1995, a Empresa Industrial de
Chapelaria acompanhará toda a história desta
indústria, refletindo naturalmente as suas épocas
de prosperidade e declínio, ficando para sempre
associada à imagem da fábrica que empregou e
formou gerações sucessivas de chapeleiros e
artífices que lhe devotaram uma vida inteira de
trabalho.
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O grupo de sócios aposentados do CCD rumou, no
passado dia 20 de maio, a terras de Santa Maria da
Feira e São João da Madeira para visitar o Museu
do Papel e da Chapelaria.
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Parceira ente o CCD e a Ortopedia Barreiros

Beneficiários
Associados, descendentes e alunos da Universidade Sénior Eugénio de Andrade;
Condições
Produtos (camas hospitalares, cadeiras de rodas, canadianas, andarilhos, calçado
ortopédico, etc.) com descontos que podem ir até aos 20%.
Avenida da Boavista, 41 - 4050 114 Porto | Telef. 22 6054054 | Email: geral@ortopediabarreiros.com
www.ortopediabarreiros.com (junto ao HPP / Hosp. Militar)

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:
Quem foi a equipa vencedora do VIII Torneio de Futsal PortoCCD ?
Envie a sua resposta, até ao dia 4 de julho, para o seguinte e-mail: secretaria@portoccd.org
Participe!
Páscoa
Próximos Eventos
5 de julho: Visita Cultural a São Leonardo de

30 de junho a 11 de julho: 1º Centro de Férias de
Verão PortoCCD;
14 a 25 de julho: 2º Centro de Férias de Verão
PortoCCD;
28 de julho a 8 de agosto: 3º Centro de Férias
PortoCCD;
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

Galafura (sócios do CCD);
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Contactos:

