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Em Notícias
Inauguração do novo relvado sintético do campo de
futebol de 11

Na passada sexta-feira, dia 25 de setembro, decorreu a cerimónia de inauguração do novo relvado sintético do
campo de futebol de 11 do CCD!
O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Moreira, deu-nos a honra de presidir ao ato de inauguração. Também
comparecerem neste evento a Dr. Guilhermina Rego, Vice-presidente da C.M.P, Dr. Manuel Pizarro, Vereador do
Pelouro de Habitação e Ação Social, a Dr.ª Emília Galego, Diretora Municipal de Recursos Humanos, o Dr. Fernando
Paulo, Diretor de Serviços da Presidência da C.M.P e o Professor Correia Pinto, Vereador dos Recursos Humanos da
Câmara Municipal de Matosinhos.
O Dr. Gouveia Santos e Direção do CCD também marcaram presença nesta tarde onde foi realizado um jogo entre
as equipas da Câmara Municipal do Porto e Matosinhos, estando em disputa a Taça da Amizade.
A Câmara Municipal do Porto sagrou-se vencedora mas, num ato de companheirismo e estima, ofereceu a taça à
equipa adversária.
Com o novo relvado no campo de futebol de onze e também nos dois campos do futebol de cinco, o CCD volta a
poder orgulhar-se de ter uma das melhores instalações desportivas da Cidade do Porto permitindo a prática de
atividade desportiva a centenas de crianças, jovens e adultos em condições de elevada qualidade.
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Ano letivo 2015/2016…
Apanha a nossa boleia!
Um novo ano letivo já iniciou…
É tempo de pensar outras etapas e estratégias tendo em vista atingir novas metas!
O Espaço Aprender a Ser – Centro de Estudo Acompanhado - para o ano letivo 2015/2016 traz muitas
novidades, entre elas o Transporte Escolar que utilizará uma viatura nova devidamente licenciada para o
efeito e conduzida por pessoas com habilitação própria

DESTINATÁRIOS


Crianças e jovens do 1.º ao 12.º anos de escolaridade;



Filhos de sócios trabalhadores da CMP, sócios não trabalhadores da CMP e não sócios do CCD.

ESTUDO ACOMPANHADO COM PROFESSOR ESPECIALIZADO
EXPLICAÇÕES
OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES
REFEITÓRIO ESCOLAR
TRANSPORTE ESCOLAR
ACOMPANHAMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM
INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA

Serviço de Transporte Escolar
disponível para todos os alunos que frequentem:
- Escola Secundária Filipa de Vilhena;
- Agrupamento de Escolas:
- Aurélia de Sousa
- Carolina Michaelis
- Eugénio de Andrade
- Rodrigues de Freitas

HORÁRIO: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h30

- Infante D. Henrique
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Visita-nos e começa a preparar já o teu sucesso!
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S. Torcato e os seus Moinhos

O CCD promoveu no passado dia 26 de Setembro, no âmbito do grupo “Trilhos da Descoberta”,
uma caminhada na região de Guimarães. Foram 18 os aventureiros que se lançaram neste
desafio de realizar uma rota circular de 8,46 km, com a duração de 4 horas!
O trilho teve início no Mosteiro de S. Torcato, passando pelo Parque de S. Torcato, Campo do
Ataca, Fonte do Ovelheiro, Fonte do Santo, Fonte Seca e Igreja Velha.
A caminhada fez-se com a boa disposição dos participantes e momentos de convívio entre
todos.
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Esteja atento às novas iniciativas que o grupo “Trilhos da Descoberta” irá promover!
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ESCOLA DE FUTEBOL HERNANI GONÇALVES
INÍCIO DAS ATIVIDADES – 1 SETEMBRO - 2015
Se gostas de jogar e de te divertir com os teus amigos, numa modalidade tão atrativa como é o Futebol,
junta-te a nós.
Com um novo relvado sintético de última geração no CCDTCMP e um conjunto de professores com
formação específica na área do Futebol, que são o garante de um Ensino de Qualidade.

OBJETIVOS GERAIS:
Despertar o interesse dos rapazes e das
raparigas dos 3 aos 16 anos para a prática do
Futebol
independentemente
das
suas
capacidades

DESTINATÁRIOS:
Rapazes e Raparigas dos 3 aos 17 anos.
ATIVIDADES A DESENVOLVER:

Criar hábitos de ocupação dos tempos livres
através do Futebol, como complemento das
atividades escolares

Futebol- 4 / 5 / 7 / 9/ 11

Possibilitar o ensino do Futebol através de um
programa próprio, por etapas e por níveis de
complexidade crescente.

Campos de Férias

LOCAL: CCDTCMP
Rua Alves Redol, N.º 292 – Porto
Transversal da Rua Damião de Góis

Convívios Desportivos Inter-Turmas e InterEscolas

Convívios Desportivos com os Pais dos
Atletas
Festas de Aniversário
Torneios Nacionais e Internacionais

(à Rua da Constituição)
Junto ao Clube de Ténis do Porto
HORÁRIOS:
- Sábados das 9h30H às 12:00H
- 2ª a 5ª—17h30 às 19h30

Email: geral@escfuthernani.com

Tel: 916004460
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CONTACTOS:
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Próximos eventos:
26 de setembro: 1.ª atividade do
grupo “Trilhos da Descoberta”:
São Torcato e os seus Moinhos;
1 de outubro: Saber Ouvir –
Curso Livre de História da
Música;
10 e 11 de outubro: Visita
Cultural
pela
Rota
dos
Mouchões;

carecem

de

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

Contactos:
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14 de outubro: Palestra com o
Dr.
Ronaldo
Stephane:
Medicinas
Complementares
e/ou Alternativas.

