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Em Notícias
USEA: 2013/2014 em fotografias
Como uma imagem vale mais do que mil palavras, deixamos em
fotografias uma pequena amostra do ano letivo 2013/2014 da USEA.

Sorrisos partilhados em almoços e
momentos de família…
[Almoço de natal, dezembro 2013;
Magusto,
novembro 2013]

Festas surpresas aos Professores…
[Aniversário Prof. José Alves, novembro 2013]

Grandes viagens!
Nacionais e internacionais!
[Budapeste, abril 2014; Coimbra, outubro
2013]

Sorrisos oferecidos em gestos especiais…
[Voluntários da USEA no VIII Jantar Solidário PortoCCD,
dezembro 2013]
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Conhecimentos e experiência, dentro e fora
de portas.
[Aula de (re)descobrir o Porto na USEA; aula
prática de Fotografia em Leça da Palmeira]

Visitas e (re)descobertas da nossa cidade invicta.
[Museu dos Transportes e Comunicações;
Fundação de Serralves, março 2013]

E em 2014/2015 vai fazer parte das fotografias da USEA?

Horta Pedagógica no Espaço Aprender a Ser

O EAS espera com este projeto contribuir para uma
maior consciência ambiental de todos os seus
alunos e acima de tudo para o desenvolvimento
pessoal das crianças que são os decisores do
futuro!
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Esta
é
uma
ferramenta
importante
proporcionando diferentes formas de ensino e
de aprendizagem, podendo as crianças observar
e investigar o desenvolvimento de sementes e
plantas.

Ajudando a cuidar da horta, os alunos do EAS
percebem
como
os
fatores
ambientais
condicionam o desenvolvimento dos vegetais. Os
legumes colhidos são incluídos na alimentação da
cantina do EAS – abóbora, salsa, alface, pimento,
espinafre, feijão-verde, tomate, couve coração e
hortelã. Este é um fator de satisfação e motivação
para todos os alunos que cuidam da Horta!
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O Espaço Aprender a Ser (EAS), para que todos
os seus alunos desenvolvam um contacto mais
direto e privilegiado com a natureza,
desenvolveu o projeto da Horta Pedagógica.
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O CCD no “ paraíso” de Miguel Torga

Miguel Torga imortalizou para sempre a paisagem
duriense na sua obra, sendo visível, numa das
pedras que circunda a Capela de S. Leonardo de
Galafura, um excerto da obra daquele que foi um
dos maiores escritores de literatura portuguesa.
“Um universo virginal, como se tivesse acabado de
nascer, e já eterno pela harmonia, pela serenidade,
pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, ora
a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora
pasmado lá no fundo a refletir o seu próprio
assombro. Um poema geológico. A beleza
absoluta”
Miguel Torga in ”Diário XII”

no séc. XVI. O interior exibe uma riquíssima talha
barroca em madeira, o teto com imagens de
santos, o púlpito em granito trabalhado e magnífico
arco cruzeiro.
“Ponto de paragem” obrigatório naquela zona é o
restaurante “A Repentina” afamado pelo seu
cabrito e os seus pratos confecionados no forno a
lenha.
Da parte da tarde visitaram o Museu Municipal de
Penafiel reconhecido como o melhor museu
português em 2010. Os visitantes percorreram as
cinco salas temáticas da exposição permanente
dedicadas à Identidade, ao território, à
arqueologia, aos ofícios e à terra e água.
Seguidamente visitaram o Moinho da Ponte de
Novelas, onde receberam explicações acerca da
atividade moageira tradicional. Conheceram e
compreenderam de forma participada a
engrenagem do moinho
e os cereais
tradicionalmente transformados.
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Os participantes, na companhia do Presidente da
Junta, tiveram oportunidade de se deleitar com a
vista maravilhosa sobre o Douro que o miradouro
de São Leonardo de Galafura oferece.

O grupo visitou também a Igreja Matriz edificada
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O CCD realizou, no passado dia 5 de julho, uma
visita a São Leonardo de Galafura e Penafiel.
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Aluguer de recintos desportivos no CCDTCMPORTO

Não sabe onde praticar o seu desporto favorito - futebol?
O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Porto disponibiliza um serviço
de aluguer de recintos desportivos com diferentes características e preços competitivos, tentando sempre
ir ao encontro das suas expetativas!
Situamo-nos no centro da cidade do Porto, com boas acessibilidades e vários tipos de transportes para as
nossas instalações: metro e autocarro.
O CCDTCMPORTO possui um pavilhão gimnodesportivo, campos exteriores de relva sintética e ginásios.
Temos ainda um parque de estacionamento gratuito, que poderá utilizar, bem como um serviço de
restaurante e bar.
Teremos todo o gosto em recebê-lo pessoalmente para uma visita às nossas instalações!

Passatempo Porto CCD
Ganhe uma semana livre no Ginásio Body&Soul!
Para ganhar basta ser sócio/a do CCDTCMP e ser o primeiro a responder corretamente à seguinte questão:
Que localidades visitaram os sócios do CCD na última visita cultural, a 5 de julho?
Envie a sua resposta, até ao dia 30 de julho, para o seguinte e-mail: secretaria@portoccd.org
Participe!

14 a 25 de julho: 2º Centro de Férias de Verão
PortoCCD;

Páscoa

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

Próximos Eventos
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Contactos:

