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EDITORIAL 

Inicia-se um novo ano e com ele um novo ciclo de trabalho. Depois de termos lan-

çado o novo Website (www.ccd-oeiras.pt) em Dezembro passado, publicamos 

agora o primeiro número desta Newsletter trimestral, que será disponibilizado em 

suporte digital e suporte papel, criando assim um novo meio de comunicação entre 

o CCD e todos os associados. 

Esta é, para o CCD, uma fase de mudança 

O início do ano é uma época dada à reflexão e à definição de objetivos que quere-

mos alcançar: “o que queremos mudar em 2015?”. Apesar da natural resistência 

à mudança, a atual direção acredita na melhoria contínua, pois essa foi a base 

da nossa campanha. Este ato é profundamente importante, não só como exercício 

individual, mas também como exercício coletivo de uma organização. Sempre que 

paramos para analisar o que fizemos, o que temos e o que queremos, conscien-

cializamo-nos do que podemos fazer para melhor servir os nossos associados. As 

ideias não nos faltam, os objetivos são ambiciosos e, sobretudo, temos muita vonta-

de de os concretizar, não só este ano, como também ao longo do mandato 2014-

2017. 

Querer mais e melhor 

Sabemos que será difícil mudar tudo de uma vez mas podemos começar hoje mes-

mo a dar os primeiros passos para lá chegar. Queremos fazer do CCD 477 uma ca-

sa para todos, contando com a vossa ajuda neste processo. 

Em 2015 o que vamos mudar em conjunto? Venha daí ajudar-nos a fazer mais 

e melhor!  
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Festa de Natal dos aposentados  

No passado dia 18 de dezembro reunimos a grande família 

CCD 477 no edifício AERLIS para a festa de Natal dos nos-

sos estimados aposentados. 

A animação ficou a cargo do nosso colega e músico José 

Morais, do Grupo de Cante Alentejano “Estrelas do Guadi-

ana”, da Banda de Música e do Grupo Canto e Dança do 

CCD. Foram ainda exibidos números de dança e ginástica. 

A festa foi seguida de um jantar volante, convívio e baile. 

Aqui ficam alguns dos melhores momentos registados na 

Photocabine que esteve à disposição de todos os que por lá 

passaram. 

Campanha solidária “Pijamas de afetos”  

O CCD Oeiras 477, na sua vertente solidária e a propósito do Dia Nacional do Pijama, uniu internamente esfor-

ços no sentido de contribuir para que as crianças das nossas escolas tenham noites mais quentinhas e aconche-

gantes. 

Esta iniciativa tem vindo a ser divulgada junto da comunidade escolar com vista à sensibilização dos seus mem-

bros (pais, avós e outros) para fazer uma recolha de pijamas que tenham deixado de servir às suas crianças e que 

estejam em bom estado e sirvam para outras crianças usarem (6-12 anos). 

O CCD solicitou ainda que fossem doados livros e bens 

de primeira necessidade para completar o “saco-

pijama” e assim tornar o Natal um pouco mais alegre 

para estas crianças e suas famílias e responsabilizou-se 

pela recolha, tratamento e entrega dos bens. 

Momentos registados na Photocabine 

Festa de Natal das 
crianças 
O CCD colaborou mais uma vez na festa de 

Natal dos trabalhadores do Município de 

Oeiras, fazendo a tão esperada distribui-

ção de presentes. 

Grupo Coral da Escola 
de Música “Improviso” 
No dia 18 de março pelas 19 horas vai ter 

lugar uma atuação do Grupo Coral 

“Improviso” no Salão Nobre da sede do 

CCD, tendo por objetivo aliciar interessa-

dos em formar um grupo coral do CCD.  

Sabia que... 
Dançar previne o envelhecimento cere-

bral? Quando dançamos tomamos deci-

sões rápidas o que não acontece quando 

realizamos outras atividades. O que está à 

espera para ir dar um pezinho de dança?  

Aniversário do GCD 
O Grupo Canto e Dança celebrou no pas-

sado dia 19 de Dezembro 22 anos de exis-

tência, assinalando esta data com um ani-

mado jantar de confraternização.  

Futsal 

No âmbito dos objetivos de prossecução de 

ações de recreio, cultura e desporto, perse-

guidos pelos CCD, está a decorrer desde no-

vembro o campeonato anual solidário de 

Futsal destinado aos nossos associados. 

Este evento tem como objetivos promover o 

convívio e a solidariedade e quebrar a rotina 

do dia-a-dia. As equipas são constituídas no 

mínimo por 5 e no máximo por 10 elementos, 

as quais contribuem, a cada jornada, com 

bens alimentares não perecíveis que irão ser 

doados a uma instituição de solidariedade do 

Concelho de Oeiras. A distribuição dos bens 

reunidos até dezembro foi realizada simboli-

camente no dia 6 de janeiro, dia de Reis. 

P r o g r a m a  d e 

Tempos Livres 

“Férias Jovens” 

Anualmente, durante os meses de Junho, Julho e Agosto, e 

também na Páscoa, o CCD organiza um campo de férias para 

crianças entre os 6 e os 12 anos, filhos de funcionários da CMO 

e do SIMAS, familiares indiretos dos associados, bem como, 

para não sócios. As “Férias Jovens” registaram no ano passado 

um aumento de 40% de procura, evidenciando assim o suces-

so que fazem entre os mais novos. Esteja atento à abertura das 

inscrições no nosso website. 

Atendimento Social 

Desde o início do mês de Fevereiro o CCD 

conta com uma técnica de ação social para 

prestar o serviço de atendimento social aos 

seus associados. O atendimento é realizado 

duas vezes por mês, às quintas-feiras, das 14 e 

30 às 16 e 30, nas instalações do CCD. 

Assembleia Geral 

Realizou-se a 20 de novembro pelas 18 horas 

a Assembleia Geral Ordinária do CCD, tendo 

sido aprovado por maioria o plano de ativida-

des para 2015. 

Sugestões de leitura 

O organista” de Lídia Jorge – é uma prodi-

giosa fábula sobre a criação do Universo e a 

relação dos homens com Deus, pela mão de 

uma escritora que dispensa apresentações. 

“O cotão Simão” de Ana Rita Faus-

tino com ilustrações de Aurélio de 

Sousa – A inesperada afeição de uma 

criança e um cotão é o que Ana Rita 

Faustino oferece ao leitor mais jovem, 

num texto bastante divertido, mas princi-

palmente muito sedutor. 

“Seja o seu próprio Life Coach” de Jeff 

Archer – com este livro vai obter um progra-

ma personalizado de mudança e progresso 

para cada área da sua vida, da carreira às rela-

ções pessoais. Este programa único e exclusivo 

foi concebido pelo autor com base na sua lon-

ga experiência de Life Coach. 

Parcerias 

Depois de ter juntado o Adventure Park, a unidade hoteleira 

Clube Pinhal da Foz e a EMDIIP à sua lista de parceiros, o CCD 

está agora a negociar com uma gasolineira e outras empresas 

do ramo automóvel, com uma clínica dentária, um Health Club 

e um clube de vela, diversificando assim a sua oferta. 

IX Aniversário do Grupo Motard 

No próximo dia 21 de março, o grupo Motard 

do CCD vai comemorar o seu 9.º aniversário 

no Jardim Municipal de Oeiras, levando a 

cabo várias iniciativas das quais se destacam 

a apresentação de Freestyle e o concerto da 

banda de Heavy Metal “BISMARCK". 

Convidamos os sócios a comparecer e cele-

brar connosco.  

Passeio dos Aposentados 
No dia 28 de Janeiro o CCD deu início a mais uma série de passeios para os seus associados aposentados e anti-

gos funcionários da CMO e SIMAS, com cariz cultural e gastronómico. Os primeiros passeios do ano tiveram 

como destino a Península de Setúbal e as Caldas da Rainha, apesar do frio, foram dias muito bem passados, co-

mo se vê pela fotografia. 

As datas e destinos dos próximos passeios são os seguintes: 

 18 de Março – Serra de Aire 

 21 de Abril – Mértola 

 13 e 14 de Maio – Porto/Douro (2 dias) 

 15 de Outubro – Aveiro 

 12 de Novembro – Golegã 

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 

António 

Moura 

Presidente 

de direção 

 

Gosto da minha família. Gosto 

de neve. Não gosto de dormir. 

Gosto de pessoas honestas. 

Não gosto de abelhas. Gosto da 

minha terra, Loriga. Gosto de 

política. Não gosto de pêssegos 

com pele. Gosto de urbanismo. 

Não gosto de chuva. Não gosto 

de oportunistas. Gosto do Ben-

fica. Gosto do mar. Não gosto 

de mentirosos. Gosto de iscas. 

Gosto de altruísmo. Não gosto 

de correr. Gosto de desportos 

motorizados.  

Sessão solene 
Realizou-se no passado dia 12 de de-

zembro a sessão comemorativa do 53º 

aniversário do Centro de Cultura e 

Desporto. Para além do discurso do 

nosso Presidente António Moura, pro-

cedeu-se à entrega de emblemas e di-

plomas aos nossos associados que 

completaram, em 2014, 25 e 50 anos 

de vida associativa, bem como a entre-

ga de placas de agradecimento às entidades que, em 2014, colaboraram com o 

nosso Centro. 

Esta sessão teve como ponto alto a atribuição do título de Presidente Honorá-

rio ao Presidente da Direcção cessante, Salvador António Martins Bastos Cos-

teira, tendo sido descerrada pelo Sr. Presidente da C.M.O., Dr. Paulo Vistas, 

uma placa alusiva ao mesmo. 

Escola de Música da Banda do CCD 
A Escola de Música da Banda do CCD abriu, no início deste ano, inscrições 

para as suas aulas, desde a iniciação musical, passando pelos instrumentos de 

sopro, percussão e palhetas. As aulas são dirigidas aos nossos associados, fi-

lhos de funcionários e comunidade do Concelho em geral, tendo lugar 2 vezes 

por semana na sede da Banda do CCD.  

Reuniões de Direção 

As reuniões da Direção do CCD têm uma 

periodicidade bimensal e realizam-se no 

período 

das 

16:30 às 

19:30 

horas. 

Zumba 

No próximo dia 4 de Março das 

19:30 às 20:30 venha experimentar a 

aula aberta de Zumba no Centro Cul-

tural da Laje. 

As aulas semanais (4as. Feiras à 

mesma hora) terão início em Março. 

Para mais informações consulte a 

nossa página. 
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