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Centros de Férias 2015 em fotografias…
Foram dias de repletos de companheirismo, sorrisos e muitas aventuras! Como as saudades já
apertam deixamos em fotografias uma pequena amostra do que foram os Centros de Férias
PortoCCD 2015!

Saltos para a piscina no último dia de campismo, no
Parque da Praia da Madalena!
(Centro de Férias I)

Dia de “apanhar ondas” na Praia de Matosinhos…
(Centro de Férias I)

Jogos de cartas no acantonamento
no CCD!
(Centro de Férias II)

Roda Gigante do MagikLand…
(Centro de Férias II)
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Vista panorâmica no “Blue Bus”Tour pela Cidade do Porto…
( Centro de Férias III)

Caminho ecológico na visita a
Valongo …
(Centro de Férias III)

Ano Letivo 2015/2016
Já decorrem a bom ritmo os
preparativos para o novo ano da sua
Universidade Sénior Eugénio de
Andrade!
Os alunos que ainda não realizaram a
renovação da matrícula, podem fazêlo nos serviços administrativos do
CCD.
Relembramos que as aulas terão
início no dia 14 de setembro.
“Creio que foi o sorriso,
o sorriso foi quem abriu a porta…”
Eugénio de Andrade

universidadesenior@portoccd.org
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Para mais informações contacte: 228 318 210 | 969 774 983 |
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No dia 1 de setembro, pelas 14h30,
decorrerá
uma
sessão
de
apresentação da USEA, onde serão
expostas as disciplinas do novo ano,
os horários e onde os novos alunos
poderão tirar todas as suas dúvidas e
colocar questões aos professores
presentes! Após esta sessão os
novos alunos já poderão fazer a sua
inscrição na USEA.
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Trilhos da Descoberta
“Trilhos da Descoberta” é a designação de um novo

A primeira etapa, dia 19 de setembro, parte da Sé de

grupo criado pelo CCD destinado a todos os

Braga e tem como ponto de chegada o Monte da

entusiastas das caminhadas! Este projeto consiste na

Abadia. Na partida estará presente o Arcebispo de

realização regular de diferentes trilhos provendo

Braga e um historiador que fará a contextualização da

deste modo a saúde, o bem-estar, assim como a

Sé da Via Romana.

cultura e o lazer. Iremos realizar várias atividades que
serão divulgadas oportunamente.
Neste âmbito, desenvolveremos em parceria com a
Associação Teatro Construção, uma etapa pela Estrada
Romana, de Braga a Santiago, durante 11 sábados.
Esta atividade será um meio de preparação para os
Caminhos de Santiago 2016 e realizar-se-á de 15 em

O custo de transporte é de 10€ (Porto – Braga e
Abadia – Porto).
Para mais informações acerca da adesão ao grupo
“Trilhos da Descoberta” e da Etapa pela estrada
romana de Braga-Astorga contacte os Serviços
Administrativos.

15 dias, ao sábado, com exceção dos meses de
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dezembro e janeiro.
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Renovação do Relvado Sintético
Já se iniciaram as obras de renovação do relvado sintético do
campo de futebol de onze, irá ser aplicada uma relva de
última geração (FIFA 2 estrelas).

Contactos:

1 de setembro: Sessão de Apresentação da
USEA e início das inscrições:

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

Início do ano letivo do EAS;
14 de setembro: Início das aulas da USEA;
Reunião mensal do grupo “Companheiros e
Ativos”.
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Próximos eventos:
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O antigo relvado, já com 10 anos de existência e com cerca de
2.000 praticantes semanais, já não oferecia a qualidade de
excelência que o CCD prima em oferecer a quem nos visita.

