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Em Notícias

Edição Especial – IX Jantar
Solidário PORTOCCD Páscoa
2015
“ Tudo aquilo que se compartilha, se
multiplica”
Papa Francisco
O CCD realizou, no passado dia 2 de abril, o seu IX Jantar Solidário
para sem-abrigo e pessoas carenciadas da cidade do Porto.
Esta ceia contou com a presença de cerca de 600 pessoas
carenciadas que se deslocaram ao Centro para, além de
receberem uma refeição merecida, viverem momentos de
convívio, partilha e alegria, contrastantes com a rude vivência
diária. Vimos durante esta noite muitos sorrisos, palmas, cânticos,
brincadeiras de crianças, observações de prazer com a refeição
“que massa tão boa!”. É disto que se alimenta a vontade do CCD,
da sua direção, funcionários e muitos voluntários em querer
continuar a proporcionar instantes com estes.
Tivemos a distinta presença do Bispo do Porto, D. António
Francisco dos Santos, que deixou a todos uma mensagem
motivadora, tendo como mote o período pascal, de
renascimento, renovação, transformação, acendendo a esperança
em dias melhores. Tal como nos jantares de família, também no
CCD todos se reunem à “mesa redonda”, para viverem momentos
únicos. O Dr. Gouveia Santos, Presidente do CCD, salientou, no
seu discurso, a importância destas iniciativas colocando a luta
contra a pobreza e o trabalho no centro das atenções.
Antes de abandonar a sala, o Sr. Bispo dirigiu-se a cada uma das
mesas para saudar os presentes e seguidamente cumprimentou
todos os voluntários, começando pela cozinha, voluntários que
serviram às mesas e acabando nos seguranças.
Foram sem dúvida, instantes marcantes que ficarão na memória
de todos!
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IX Jantar Solidário PORTOCCD - Voluntários
O Jantar Solidário de Páscoa contou com a presença de cerca de 60 voluntários, na sua grande
maioria sócios do CCD, que se quiseram juntar a esta causa e ajudar aqueles que mais precisam.
Realizaram várias tarefas desde: confeção dos alimentos, serviço à mesa, animação da ceia,
controlo e supervisão da sala. Trouxeram consigo muita energia, motivação, afeto e palavras de
conforto para pessoas iguais, mas cujas circunstâncias de vida levaram a situações de privação
material e emocional.

“(…) Aliviar-lhes as dores da alma com o amor
que tenho no meu coração, para que durante o
tempo que lá estão esqueçam, se possível, a sua
triste e dura vida.(…) Não devemos contentarnos em falar do amor para com o próximo, mas
praticá-lo.(…) No jantar de Páscoa,quando um
daqueles senhores me veio convidar para
dançar, vivi um momento único, mágico…dei por
mim, com lágrimas a correr pela cara, porque
me escolheu a mim, com tantos voluntários (…)

“Foi com enorme prazer que colaborei com uma
equipa fantástica de voluntários no IX Jantar
Solidário PORTOCCD. O contributo genuíno na
partilha de sorrisos e afetos associado a uma
refeição carregada de bons sabores é sem
dúvida alguma uma mais valia para todos.
“Crescer” como pessoa solidária com aqueles
que, apesar da sua condição, merecem o nosso
respeito, é maravilhoso. Bem haja pela
iniciativa!”
Helena Vieira, Sócia do CCD
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Não sei se fui eu que o fiz feliz, se foi ele que me
fez a mim…”
Conceição Fernandes, Sócia do CCD
A cozinha
Linda
O cantinho das crianças

Edição 22 - abril

O CCD em notícias

2015

IX Jantar Solidário PORTOCCD - Voluntários

“Além desta realização pessoal, sinto-me orgulhosa de
poder contribuir nesta equipa.
É difícil transmitir com palavras o que sinto nestes dias.
O meu coração diz-me, não é o começo muito menos o
fim.”
Ermelinda Barbosa, Sócia do CCD
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Filipa Moreira, Funcionária do CCD
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“O termo Páscoa carrega em si mesmo
imensos significados e tradições. Alguns
conceitos como “liberdade”, “começo de
vida” ou “passagem” ganham uma nova
relevância. Este ano a minha experiência
transformou esses conceitos em ações. A
minha missão foi animar um pequeno
espaço reservado às crianças fazendo desse
momento algo diferente e especial. Com
diversas brincadeiras tentei transmitir um
pouco de esperança a quem de momento a
vida não sorri… Mas foram os sorrisos e o
brilho dos seus olhos que iluminaram a
festa! Pairou o desejo de um povo antigo,
em que por altura da Páscoa se transmitia
ao próximo uma “boa passagem para uma
vida feliz.””
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IX Jantar Solidário PORTOCCD – Os Participantes
Jantar Solidário em números:
 700 Pães
" Gostei muito do Jantar de Páscoa, é um momento de convivência
com outras pessoas. Dançamos e divertimo-nos muito. Os voluntários
eram todos muito simpáticos. A comida era muito boa! Obrigada
pelas amêndoas e presentes que nos deram."
Olívia Teixeira, participante no jantar e utente da ANAP - Associação
Nacional de Ajuda ao Pobres
“ Há alguns anos que o CCD nos presenteia com as suas iniciativas
solidárias, nomeadamente com os jantares comemorativos de épocas
festivas. A partilha, alegria e convívio são as palavras chave destes
eventos. É notória a satisfação das pessoas que usufruem do jantar e
a felicidade e brilho nos olhos de quem voluntariamente participa na
organização do Evento. Um bem haja a todos os que dão um bocado
Cláudia
da Associação
Nacionalpor
de Apoio
de si eLourenço,
repartemAssistente
por todasSocial
as pessoas
que anseiam
estes
ao
Pobres de partilha e união. Parabéns pela organização e
momentos
qualidade da Ceia!!!”

 40 Kg de Massa

Cláudia Lourenço, Assistente Social da ANAP

 170 Kg de Carne
O cantor Filipe Magalhães e o
Grupo Original Skills Portugal
animaram a noite!

Eventos do mês

Estes eventos carecem de confirmação.

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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Contactos:
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17 de abril: Conferência “A água e os seus benefícios” com o
Dr. Ronaldo Stephane;
21 de abril: Visita a Aveiro (Grupo de sócios “Companheiros e
Ativos”);
23 de abril: Visita à Igreja de São Francisco (USEA);
30 de abril a 3 de maio: Viagem à Ilha de São Miguel, Açores.

