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Em Notícias 

Edição 20: fevereiro 2015 

Assembleia Geral ordinária: Plano de Atividades e Orçamento 2015 

Realizou-se, no passado dia 29 de 

janeiro, a Assembleia Geral 

Ordinária para apreciação e 

votação do plano de atividades e 

orçamento para o ano de 2015 

propostos pela direção do CCD.   

O Presidente da Direção do CCD, 

Dr. Gouveia Santos, apresentou 

este plano desenvolvendo os seus 

principais temas nas várias áreas 

de intervenção do CCD: 

Desenvolvimento Social e Saúde, 

Cultura e Lazer, Educação e 

Juventude, Desporto, 

Infraestruturas e Relação do CCD 

com o Exterior.  

Os objetivos do plano de 

atividades para o ano de 2015 são 

os seguintes: 

 

 Manter os apoios de 

complemento de saúde aos 

associados e demais regalias e 

apoios sociais; 

 Melhorar a comunicação com os 

associados e público em geral; 

 Dinamizar eventos lúdicos e 

desportivos, componentes 

importantes na atividade do CCD; 

 Reforçar as iniciativas de carácter 

cultural; 

 Aumentar o número de 

associados; 

 Assegurar a diversidade e 

qualidades dos serviços prestados 

no Espaço Aprender a Ser e 

Universidade Sénior Eugénio de 

Andrade; 

 Promover novos serviços de 

apoio social; 

 Aprofundar a ligação e abertura à 

cidade.  

 

 

Foi também apresentado o 

orçamento para o ano de 2015.   

O plano de atividades e 

orçamento foi votado e aprovado 

por unanimidade por todos os 

sócios presentes. 

 

 

 

 

 

Poderá consultar o Plano de Atividades e Orçamento de 2015 no site do CCD: 

www.portoccd.org [Quem Somos| Planos, Relatórios e Orçamentos| Plano de Atividade e Orçamento de 

2015]. 

 

http://www.portoccd.org/
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Caminhos de Santiago 2015 

 Em 2015 o CCDTCMP, em parceria 

com a  Associação Teatro 

Construção de Joane,  organiza 

três percursos diferentes dos 

Caminhos de Santiago. 

 

BRAGA – ASTORGA - 29 de março 

a 4 de abril (férias da Páscoa) 

SANTIAGO – FINISTERRA -  30 de 

março a 4 de abril 

LEON - OVIEDO (Caminho Del 

Salvador) - 7 de junho a 13 de 

junho 

 

"Uma jornada que se repete e 

renova ao longo de séculos de 

história, narrada nos passos de 

milhões de peregrinos cujo rasto, 

gravado nas pedras, nos revela 

muito daquilo que é hoje a 

geografia humana da Europa." por 

Carlos Rico 

NOVO CAMINHO PELA ESTRADA 

ROMANA BRAGA – ASTORGA 

Datas: 29 de março a 4 de abril 

(férias da Páscoa) 

Percurso: Braga, Amares, Sta 

Maria do Bouro, Abadia, S. Bento 

da Porta Aberta, Campo do Gerês, 

Vilarinho das Furnas, Portela do 

Homem, Lobios, Ourense. (A 

tempo de assistir às cerimónias da 

Sexta-feira Santa em Ourense). 

Em 2016 também nas férias da 

Páscoa, será percorrida a segunda 

etapa entre Ourense-Santiago. 

Preço: 250€ (5% de desconto para 

sócios) 

Comentário: Percursos de grande 

beleza (Minho e Gerês) por um 

novo caminho. Oportunidade de 

assistir às cerimónias da Sexta-

feira Santa em Ourense. 

 

 

 

SANTIAGO – FINISTERRA 

Datas: 30 de março a 4 de abril 

Percurso: Finisterra é, desde 

sempre, o fim do caminho. 

Preço: 360€ (5% de desconto para 

sócios) 

Comentário: Um caminho que é 

normalmente feito por quem já 

fez o caminho até Santiago. 

 

 
 

LEON - OVIEDO (Caminho Del 

Salvador) 

Data: de 7 de junho a 13 de junho 

Percurso: Leon, La Robia, La Pola 

de Gordón, Payares, Mieres, 

Oviedo. 

Preço: 475€ (5% de desconto para 

sócios) 

Comentário: Um caminho 

histórico com paisagens 

fantásticas. 

Pode adquirir o livro “ Mil Quilómetros 

pelos Caminhos de Santiago” nos 

Serviços Administrativos do CCD!  
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A USEA volta a participar no Concurso Nacional de Cultura Geral! 
 A RUTIS realizou, no passado dia 

28 janeiro, a XI Edição do Concurso 

de Cultura Geral "O saber não tem 

Idade", em Vila Franca de Xira. 

Este evento, para além do bonito 

convívio, testa os conhecimentos 

culturais dos alunos e fomenta 

uma saudável competição entre as 

Universidades Seniores. 

 
A organização desta edição foi da 

responsabilidade da RUTIS 

(Associação Rede de Universidades 

da Terceira Idade) e da 

Universidade Sénior de Vila Franca 

de Xira com o apoio da Câmara 

Municipal e levou a esta vila 

ribatejana  mais de 600 pessoas, 

todas membros de Universidades 

Seniores, espalhadas  pelo 

território nacional. 

 

 

 

 

            

  
 

Durante a manhã, a Universidade 

Sénior de Vila Franca de Xira, 

enquanto anfitriã, levou a cabo 

uma série de roteiros turísticos 

pela zona, dando a conhecer a vila 

e arredores às outras 

universidades seniores. Devido à 

distância, a USEA não pôde 

participar nos roteiros, mas já 

almoçou em Alhandra! Depois do 

almoço, tal como as restantes 

universidades, deslocou-se para a 

Sociedade Euterpe de Alhandra, 

acompanhados pelos padrinhos e 

madrinhas  onde começaram por 

assistir à atuação do grupo de 

dança e de cantares da 

Universidade da casa. 

No final da atuação seguiu-se 

então o Concurso, cujo júri era 

composto por Mário Martins, João 

Peres e Dina Isabel (Diretora da 

Rádio Sim). Foram a concurso 19 

Universidades Seniores oriundas 

de todo o país, sendo que todas 

responderam a diversas questões 

de História, Geografia, Português, 

Cálculo Matemático, entre outras.   

As equipas foram divididas em três 

            

  
 

meias-finais e de cada meia-final 

saíram vencedoras duas 

universidades, compondo assim as 

seis equipas que disputaram a 

grande final. Consagraram-se 

vencedoras as equipas da 

Academia de Seniores de Lisboa 

com o 3.º lugar, a Universidade 

Sénior Terras de Aguiar com o 2.º 

lugar e a Universidade Sénior de 

Gondomar com o 1.º lugar! 

 
Infelizmente a USEA não conseguiu 

passar à final, mas foi, certamente, 

a equipa com mais alegria, fair-

play e vivacidade de todo o 

Concurso! Aos alunos que nos 

representaram (António Ladeira, 

Rui Braga e Rodrigo Sousa) o nosso 

bem-haja pela magnífica 

representação! 

Contamos consigo para edição de 

2016! 

 

 

 

Visita a Ponte de Lima! 

O grupo de sócios do CCD “Companheiros e Ativos” 

realizou, no passado dia 27 de janeiro, uma visita a 

Ponte de Lima.  

De manhã os participantes puderam deleitar-se com 

uma visita guiada pelo Centro Histórico da Cidade 

passando pela Torre da Cadeia Velha; o lindíssimo 

Palacete Villa Moraes; a Capela das Pereiras, entre 

outros monumentos. 

 

 

 

Ao almoço os participantes provaram o famoso 

arroz de sarrabulho, que fez as delícias de todos 

os apreciadores! Seguidamente, e porque o 

tempo assim o convidava, admiraram a bonita 

vista da ponte, com o rio lima como cenário de 

fundo. Fez-se, posteriormente, a visita ao Museu 

do Brinquedo Português que começa com uma 

viagem dedicada aos fabricantes portugueses,  
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Próximos Eventos  

24 de fevereiro: Visita ao presépio de S. Paio de 
Oleiros (grupo de sócios do CCD “Companheiros e 
Ativos”); 
24 de fevereiro: Visita guiada à Câmara Municipal 
do Porto (USEA); 
 
Estes eventos carecem de confirmação. 

 

 

Passatempo Porto CCD 

Ganhe uma massagem de relaxamento! 

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

Em que cidade se realizou este ano a XI Edição do Concurso de Cultura Geral da RUTIS? 

Envie a sua resposta, até ao dia 27 de fevereiro, 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 

 desde os finais do século XIX até 

1986. Os contextos são vários e 

ajudam-nos a perceber o caminho 

do brinquedo português ao longo 

dos tempos. 

 
 

Já temos espaços dotados de 

internet gratuita 

 

 

CCDHOTSPOT 

mailto:secretaria@portoccd.org
mailto:secretaria@portoccd.org
http://www.portoccd.org/
https://www.facebook.com/portoccd

