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Eleições dos Corpos Gerentes do CCD Cascais 

 

 

 

 

 

Renovação da Apólise do Seguro de Saúde (2015/2016) 
 

 

 

 

 

 

ELEIÇÃO DOS CORPOS GERENTES DO CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO 
MUNICÍPIO DE CASCAIS PARA O QUADRIÉNIO 2016/2020 

 

Decorrido o prazo para apresentação de listas relativas à eleição dos corpos gerentes do Centro de Cultura e 

Desporto do Pessoal do Município de Cascais para o quadriénio de 2016/2020, informam-se os associados 

que foi apresentada uma única lista, designada por Lista A, cuja composição e  programa se encontram 

disponíveis para consulta no site e na sede do CCD. 

 

Lembramos que a eleição se realizará no dia 14 de Janeiro de 2016 das 8h00 às 12h30 na Adroana, e das 

13h00 às 17h30 nos Paços do Concelho, nos respetivos refeitórios. 

Para o reforço do papel do CCD no seio de nossa organização, é muito importante a participação  dos seus 
associados.  

Esperamos por si! 

A Comissão Eleitoral 

 

O CCD Cascais, tem por fim proporcionar aos seus associados e respetivos agregados familiares compostos 

por cônjuges e filhos, o acesso a cuidados de saúde médicos através de um plano de seguro de saúde de 

grupo com coberturas mistas. 

 
Com vista a proporcionarmos mais vantagens para os nossos associados e respetivas famílias, consultamos 

o mercado com o objetivo de alargar a nossa oferta, mantendo a rede AdvanceCare, disponibilizamos duas 

opções: 

 
– Açoreana AdvanceCare: http://www.ccdcascais.pt/acoreana-advancecare/  

 
– MDS Consultores de Seguros e Risco: http://www.ccdcascais.pt/mds/  

  

Comunicação sobre a renovação da apólice 2015/2016: http://www.ccdcascais.pt/ / Renovacao-da-Apolice..pdf   

 

   Para visualizar a  

   Lista A e o Plano  

   de Ação 2016/2020,  

   Clique, AQUI 

http://www.ccdcascais.pt/seguros/
http://www.ccdcascais.pt/acoreana-advancecare/
http://www.ccdcascais.pt/mds/
http://www.ccdcascais.pt/wp-content/uploads/2015/12/Carta-Associado-Renovacao-da-Apolice..pdf
http://www.ccdcascais.pt/wp-content/uploads/2015/12/Comunicacao-Comissao-Eleitoral.4.pdf
http://www.ccdcascais.pt/wp-content/uploads/2015/12/Comunicacao-Comissao-Eleitoral.4.pdf
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Bolsas de Desenvolvimento Pessoal 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 Km Cascais – Valores Especiais para os Sócios do CCD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados das Bolsas de Desenvolvimento Pessoal 

 

 Atribuição de Bolsas: 

 

Informam-se todos os interessados que, por deliberação de 02 de dezembro, a Direção do CCD deliberou: 

 

a) Admitir as 65 candidaturas às Bolsas de Desenvolvimento Pessoal, com a finalidade de apoiar o 

prosseguimento de estudos. 

 

b) Atribuir o valor da Bolsa em prestação única, no montante de 100,00€, tendo em conta as disponibilidades 

financeiras existentes. 

 

O Pagamento da Bolsa será processado até ao próximo dia 31 de dezembro, por transferência bancária, 

através do NIB indicado pelos candidatos, no Boletim de Candidatura. 

 

Estão abertas as inscrições para a 33ª edição dos 20 Km Cascais e também para a “Rapidinha de 5Km”.  

Estas provas são organizadas pelo Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais e pela 

Câmara Municipal de Cascais, com o apoio técnico da HMS Sports Consulting, Lda. 

 

Agendada para dia 07 de fevereiro de 2016, a mais emblemática prova de atletismo realizada no 

concelho, tem início no Passeio Dom Luís I (Baía de Cascais) com partida às: 

 

> 10h00 – 20 km de Cascais, percurso entre Cascais e o Guincho destinado a atletas federados e com maior 

preparação física; 

 

> 10h05 – “Rapidinha de 5 km – Corrida / Caminhada”, percurso circular pelas avenidas da República e Rei 

Humberto II de Itália, prova destinada a atletas menos preparados, mas com enorme gosto pela corrida ou 

caminhada. 

 

VALORES ESPECIAIS PARA SÓCIOS DO CCD CASCAIS 

 

Os associados do CCD Cascais, beneficiam de valores especiais nas inscrições até dia 31 de dezembro de 

2015. 

 

Valores para Sócios do CCD: 

 

– 20 Km Cascais: 8,00€ 

– Rapidinha 5 Km: 5,00€ 

 

Obs. Os Sócios do CCD Cascais, para beneficiarem destes valores especiais nas inscrições, deverão fazer a 

sua inscrição presencialmente nos Serviços Administrativos do CCD Cascais (Complexo Multiserviços da 

Adroana, Edifício Social, 2º Piso) até ao dia 31 de dezembro de 2015. 

http://www.ccdcascais.pt/20-km-cascais-valores-especiais-para-os-socios-do-ccd-cascais/
http://www.ccdcascais.pt/resultados-das-bolsas-de-desenvolvimento-pessoal/
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Cabazes Biológicos – Quinta do Pisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulário para atualização de dados dos sócios CCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABAZES BIOLÓGICOS – DEZEMBRO 2015 
 

 
 

Tem várias opções à sua escolha: 
 
 

1- O tamanho do cabaz: Grande (€10,5) ou Pequeno (€5,5). 

  

2- O conteúdo: Pode personalizar o cabaz indicando formulário de encomenda alguns produtos que 

não pretende receber. 

  

3- O momento da encomenda: De uma vez só para várias semanas do mês ou semanalmente em 

função das suas necessidades, até à 4ªf anterior ao dia em que pretende receber o cabaz. 

  

4- O dia e local da compra: Pode receber o cabaz à 6ªf, num dos locais onde é feita a distribuição 

pelo CCD ou comprar os produtos que pretende na própria Quinta do Pisão, todos os domingos das 

9h00 às 13h00 ou aos dias de semana das 9h00 às 12h00. 

 

Faça a sua encomenda: https://sites.google.com/site/cabazccd/  

Mais informações: https://sites.google.com/site/cabazccd/funcionamento-da-venda-de-cabazes 

 

O CCD Cascais está a atualizar os dados dos associados. Se não tem recebido a 

nossa comunicação, provavelmente o seu email está desatualizado ou é inexistente. 

Assim para chegarmos sempre até si, solicitamos o preenchimento deste formulário. 

Caso pretenda alterar/atualizar a sua ficha de associado do CCD Cascais, solicitamos 

igualmente o preenchimento deste formulário. 

Link: http://www.ccdcascais.pt/formulario-para-atualizacao-de-dados-dos-socios-ccd/ 

 

https://sites.google.com/site/cabazccd/
https://sites.google.com/site/cabazccd/funcionamento-da-venda-de-cabazes
https://sites.google.com/site/cabazccd/
https://sites.google.com/site/cabazccd/
https://sites.google.com/site/cabazccd/
http://www.ccdcascais.pt/atualizacao-de-dados-dos-socios-ccd/
http://www.ccdcascais.pt/formulario-para-atualizacao-de-dados-dos-socios-ccd/
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Jardim de Infância do CCD  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 de Novembro – Dia Nacional do Pijama - Crianças ajudam outras crianças 

 

A missão pijama pretende criar um país melhor para a nossa infância. Por isso, é necessário 

sensibilizarmos o país para a causa do “direito de uma criança crescer numa família” 

enquanto não pode regressar aos seus pais. Neste dia, as crianças saem de suas casas 

vestidas de pijama e passam assim o dia, na escola, até regressarem a casa. Com este 

gesto, as crianças pequenas lembram à gente grande que uma criança deve crescer numa 

família. 

   Ida à Biblioteca Municipal de São Domingos de Rana 

  Com a curiosidade apurada, e a motivação de ir descobrir um novo espaço onde as histórias também podem ser de encantar! 

 

Inserido na ação “Natal Cascais 2015” da Câmara Municipal de Cascais, o Centro de 

Interpretação Ambiental da Pedra do Sal (CIAPS) vai retomar o projeto “Recriar O Natal”. 

É com este espírito natalício que aderimos à Campanha de Angariação de Brinquedos e Bens 

de forma a que, conjuntamente, possamos proporcionar alegria e conforto às crianças dos 

Centros de Acolhimento Temporário do Concelho de Cascais. 

“O Bosque” Jardim de Infância associou-se a este projeto de angariação de Brinquedos/Bens 

alimentares trazidos por quem quis dar o seu contributo. 

 

Ação “Natal Cascais 2015” 
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O Pai Natal veio aqui ao Bosque. Recebemo-lo com muita alegria! 

Houve um teatro - “Um Natal especial”, uma surpresa “ Os Gnomos do Bosque” e ainda um lanche recheado de Amor. 

Os Pais participaram neste dia oferecendo o que têm de melhor para dar aos seus filhos: a sua companhia (com uma canção), vieram 

à escola e lancharam com eles, brincaram um bocadinho e encheram os corações com boas recordações. Este é o melhor presente! 

Esta foi uma festa para as crianças! 

 

Comemoração do Natal 


