
NEWSLETTER #2 

“Há mais pessoas 

que desistem do 

que pessoas que 

fracassam.”  

- Henry Ford 

Nesta edição: 

 Campeonato Solidário 

de Futsal 2014/15 

 Junte-se ao Grupo Can-

to e Danças 

 Programa “Férias Jo-

vens Verão 2015” 

 Passeio Seniores 

 Centro de Estudo 

 Aulas de Zumba 

 Apoios sociais 

 Parcerias 

Não perca ainda: 

 Sabia que… 

 Sugestões de leitura 

 Gosto/Não gosto com 

Luís Fidalgo 

 Sugestões de Passeio 

Editorial  
Centro de Estudo, um sonho antigo em vias de ser concretizado  

O 
s programas eleitorais devem ser cumpridos! Quando apresentámos a 

nossa candidatura à direção do CCD, apresentamos a proposta de criação 

de um Centro de Estudo. Hoje vimos comunicar que estamos em vias de 

concretizar essa proposta.  

Numa época em que os pais têm cada vez menos tempo para os filhos, cada criança 

pode, no espaço que vamos criar, encontrar um lugar que é só seu, onde vai estudar, 

conviver e brincar, dando asas a tudo aquilo que a idade lhe pede. 

Mais do que o simples apoio pedagógico, será um espaço de acompanhamento de cri-

anças e jovens que se encontram numa fase crucial da vida e necessitam de apoio para 

encontrar o rumo. O Centro de Estudo será um espaço destinado aos filhos dos associ-

ados, onde podem fazer os seus trabalhos de casa, preparar-se para as provas escola-

res e ter os apoios psicológicos que necessitam. 

Queremos agradecer o empenho dos associados que responderam ao inquérito, cujo 

resultado possibilitou aferir quais as suas reais pretensões e necessidades, transmitindo

-nos razões para podermos alcançar este objetivo em conjunto. Com uma participação 

significativa de 520 respostas dos associados, sentimos que este projeto tem asas e 

assim ficámos ainda mais motivados para o concretizar, pois sentimos que os nossos 

associados estão em consonância com os objetivos da direção do CCD. 

Nesta fase inicial certamente não será possível abranger todos, pois queremos crescer 

de forma sustentada, mas prometemos incluir todos na cobertura das necessidades 

dos agregados familiares dos nossos associados.  

Contamos convosco! 
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Campeonato Solidário de Futsal 2014/2015 

Final e entrega de prémios 

N 
o passado dia 23 de maio decorreu a final do campeo-

nato solidário de futsal 2014/2015 entre as equipas Mul-

tiambiente e Titans tendo a primeira arrecadado o pri-

meiro lugar. Depois do jogo seguiu-se um almoço de 

confraternização na sede do Grupo Motard CCD 477 no Jardim Mu-

nicipal de Oeiras, aberto a todas as equipas participantes e respeti-

vas famílias, bem como às entidades que ajudaram à realização do 

campeonato. No final houve a distribuição de prémios e atribuição 

de medalhas. 

Para o ano há mais! 

Junte-se ao Grupo de Canto e 

Dança 

O 
 Grupo de Canto e Dança de Oeiras 

continua a marcar presença em 

eventos e festas, quer no concelho, 

quer noutros pontos do País.  

Por considerar a cultura local um pilar fundamen-

tal para a sociedade, como veículo transmissor 

de costumes, tradições e saberes, o Grupo ado-

tou uma nova imagem e reforçou, junto de ou-

tros municípios, coletividades e instituições de 

beneficência, a disponibilidade para colaborar 

nas mais diversas iniciativas.  

Consciente da necessidade de renovação, o Gru-

po de Canto e Dança está aberto à integração de 

novos elementos.  

Por isso, se gosta de dançar e, sobretudo, de 

conviver e de se divertir, apareça para assistir a 

um ensaio do Grupo. Não sócios do CCD são 

igualmente bem-vindos.  

Os ensaios decorrem às segundas-feiras, a partir 

das 21h. Não falte! 

Sabia que... 
…sorrir faz bem à saúde? 

Quando sorrimos estimulamos o cérebro a liber-

tar endorfinas e serotonina, substâncias respon-

sáveis pela sensação de prazer e felicidade e que 

também ativam o nosso sistema imunológico, 

protegendo-nos de inúmeras doenças. 

A 
nualmente, durante os meses de junho, julho 

e agosto, o CCD recebe, numa espécie de 

campo de férias, cerca de 60 crianças por se-

mana entre os 6 e os 12 anos, filhos de sócios 

do CCD e familiares (netos e sobrinhos), es-

tando agora também aberto aos munícipes em geral. 

Esta iniciativa tem como objetivo ocupar o tempo livre de um modo saudável, através de um programa que inclui ativi-

dades culturais, sociais e desportivas, como idas à praia e piscina, visitas a museus e monumentos, jogos de equipas e 

expressão plástica. 

As crianças são dividas por faixa etária e distribuídas por cerca de 8 monitores e o transporte utilizado nas desloca-

ções é cedido pela CMO e pela União das Freguesias de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias. 

Sugestões de leitura 

Mindfulness – Mark Williams 

O que vai encontrar neste livro é simples: um programa de oito 

semanas destinado a romper de uma vez por todas com o ciclo 

de ansiedade, stress, infelicidade e cansaço que o atormentam. 

Queres casar comigo todos os dias? – Pedro Chagas 

Freitas 

Emocionante, sensual e doce, um romance a duas vozes 

tremendamente intenso - capaz de fazer o leitor perceber, 

profundamente, qual é afinal o poder do amor. Estarão 

todos à altura de o sentir?  

D. Teresa – Isabel Stillwell 

Isabel Stilwell é a autora de romances históricos mais lida em 

Portugal. D. Teresa - Uma Mulher que Não Abriu Mão do Poder é 

um romance emocionante sobre esta personagem fundamental 

da nossa história - mãe de D.Afonso Henriques, amante de Fer-

não Trava e Rainha de Portugal.  

A girafa que comia estrelas – José Eduardo Agualusa 

História infantil sobre a amizade de uma girafa, que andava 

sempre com a cabeça nas nuvens, e uma galinha do mato, 

com a cabeça cheia de frases feitas.  

Passeios Seniores 

Mértola e Porto/Douro 

Os nossos seniores não param. Depois de, 

no mês de março terem ido até às maravi-

lhosas grutas de Serra de Aire, em abril os 

nossos turistas foram passear até Mértola, 

tendo visitado o belíssimo centro histórico 

e ainda conhecer a imponente Barragem 

do Alqueva. 

Em maio foi a vez de se deslocarem ao Por-

to e ao Douro para dois dias de passeio 

absolutamente inesquecíveis nas paisa-

gens deslumbrantes do nosso Norte. 

Para ver todas as fotos vá ao nosso site em 

www.ccd-oeiras.pt. 

Centro de Estudo 

C 
omo já foi referido no editorial, o Centro de Estudo do CCD está em 

vias de concretização. Este sonho da direcção vai finalmente realizar-

se e pretende abranger crianças e jovens do 1.º ao 12.º ano de escolari-

dade, filhos de sócios trabalhadores da CMO, SIMAS e CCD.  

Graças ao inquérito realizado no nosso website, que reuniu umas expressivas 

210 respostas, foi possível apurar que 78% dos inquiridos têm interesse no Cen-

tro de Estudo, correspondendo assim a um universo de 287 crianças, sendo que 

65% das mesmas estão em idade alvo do nosso projeto. Interessa ainda saber 

que o período do dia mais procura é sem dúvida o da tarde (90%) e que as disci-

plinas com maior procura são a Matemática (33%), o Português (31%), o Inglês 

(25%) e por fim a Informática (12%). 

Iniciaremos o processo de inscrições no final do verão e podemos adiantar que 

o nosso Centro de Estudo terá capacidade para 45/50 alunos por turno (manhã/

tarde) e vários espaços para explicações. Contamos ter implementação do Cen-

tro até ao final do mês de outubro, mas garantimos que valerá a pena a espera. 

Cada criança é única e deve ser tratada na sua individualidade, por isso, a nossa 

metodologia vai assentar na promoção da autonomia de cada aluno. Queremos 

contribuir para um desenvolvimento formativo de qualidade das crianças e jo-

vens e seremos muito rigorosos no cumprimento das metas propostas. É nosso 

objectivo que o Centro de Estudo se paute por valores de excelência, contribuin-

do assim para a qualificação de quem o procura. 

Contacte-nos 

Contacte-nos para obter mais 

informações sobre as nossas 

atividades e serviços. 

Rua Professor Mota Pinto, 2-B 

2780-275 OEIRAS 

Tel: 21 405 83 00/21 441 14 16 

E-mail: geral@ccd-oeiras.pt 

Visite-nos na Web em www.ccd-oeiras.pt ou em www.facebook.com/ccd477oeiras 

Luís 

Fidalgo 
Membro de 

direção 

Gosto de azul. Não gosto de sol. 

Gosto de campo. Não gosto de vio-

lência. Gosto de música. Não gosto 

de mentiras. Não gosto de Bacalhau 

à Gomes de Sá. Gosto de praia. Não 

gosto de bebidas. Gosto da família. 

Gosto de desporto. Gosto de chuva. 

Não gosto de intriga. Gosto de co-

mer. Não gosto de ingratidão. Gosto 

de viajar. Não gosto de vento. Não 

gosto de falsidade . Gosto de amiza-

de. 

Aulas de zumba são um sucesso 

E 
stão a ser um sucesso as 

aulas de zumba dinamiza-

das pelo CCD e pelo Gabi-

nete Técnico Local da 

Lage no Centro Cultural 

da Lage.  

Sempre com sala cheia, as aulas 

dirigidas pela professora Ana Matos arrancaram em março e desde então não parou de 

crescer o número de participantes.  

O sucesso da iniciativa abriu portas à possibilidade de alargar o número de aulas a duas 

por semana, estando o CCD e o GTL da Lage a trabalhar nesse sentido.  

Recorda-se que as aulas acontecem às 4as. feiras, entre as 19,30 e as 20,30 horas. 

Se pretende aliar uma atividade física à diversão, apareça, não vai arrepender-se! 

Apoios sociais 

O CCD relembra que a atribuição 

do subsídio mensal foi alargada a 

todos os associados com remu-

neração inferior a 1500 euros, 

independentemente da data de 

admissão no município.  

Assim, se ainda não é nosso asso-

ciado, não perca mais tempo e 

informe-se junto dos nossos ser-

viços. 

Parcerias 

S 
empre a pensar no bem-estar dos seus associados, o CCD juntou 4 novos nomes à sua lista de 

parcerias: a cadeia de ginásios “Fitness Hut” que irá abrir em Porto Salvo no final do Verão, o 

“Dental and Health Care by Dr. Pedro Coelho”, a escola de desportos náuticos “Velas a Bordo” 

e o centro de estética “Saúde de Corpo e Alma”. Para mais informações visite o nosso site em 

www.ccd-oeiras.pt e consulte o separador “Parcerias”. 

Todos os meses temos oferecido descontos em bilhetes para peças de teatro e outros programas cultu-

rais, cortesia da produtora Yellow Star Company, Teatro Politeama, Teatro da Trindade, entre outros. 

Sugestões de passeio 

Estas sugestões vão para aqueles que preferem a tranquilidade do campo, mas que mes-

mo assim não querem abdicar da praia. 

Praia Fluvial da Mina de S. Domingos - Mértola 

Localizada no coração do Alentejo, no Concelho de 

Mértola, esta praia não tem água salgada mas tem 

areia e água morna, num refrescante contraste 

com a paisagem seca desta região do país. 

Desde 2012 considerada praia de qualidade de ou-

ro, o lugar oferece todas as condições de seguran-

ça e acessibilidade, além de estar equipada com 

espaços de lazer, como um parque para grelhados para churrascos ou um anfiteatro, pal-

co de espectáculos e sessões de cinema ao ar livre, quando se recolhem as toalhas e o dia 

dá lugar à noite. 

Praia Fluvial de Loriga 

Localizada num contexto ambiental de excelência, 

atribuído pelo Parque Natural da Serra da Estrela, a 

Praia Fluvial de Loriga é um santuário para os aman-

tes da natureza, do ambiente, da calma e da sereni-

dade, onde ainda são visíveis os vestígios deixados 

pelo glaciar que abriu o Vale de Loriga.  

Esta praia fluvial é a única praia portuguesa situada num vale glaciário e as suas águas 

puras e cristalinas são muito procuradas e apreciadas por banhistas e a sua qualidade tem 

sido atestada pela atribuição do galardão de ouro, uma menção atribuída pela Quercus. 

http://www.ccd-oeiras.pt
http://www.ccd-oeiras.pt

