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Chegámos! Muito obrigado por nos terem ajudado!
Eram estas as palavras mais ouvidas, quando no dia 12 de Maio, pelas 15h, o
nosso grupo de 52 peregrinos entrou “na terra santa” do Santuário de Nª. Sr.ª. de
Fátima. Lágrimas, abraços, cânticos, sorrisos e muita emoção, fundiram-se com beijos
e palavras de agradecimento. Estava assim liquidado o nosso trabalho!
É muito compensador ouvir palavras carregadas de verdadeiro sentimento. As
expressões e acções do momento não enganam e transmitem mais do que as próprias
palavras. Confesso que nestas ocasiões, o carinho e calor humano que nos envolve
despertam-me “um pouco” o sentimento de vaidade que imediatamente tento
novamente “adormecer”, trocando-o pelo sentimento de “dever cumprido”.
Toda a logística de apoio, somente foi possível pelo empenho que todos os
voluntários que se disponibilizaram a trabalhar neste “projecto” aplicaram,
cumprindo com rigor o seu papel individual (previamente estudado), absorvendo
para si a responsabilidade dos objectivos, assumidos por todos.
Igualmente importante, foram os apoios das Associações que se dispuseram a
facultar as viaturas necessárias para transportar os mantimentos, refeitório, haveres
pessoais dos peregrinos, além dos locais de dormitório e descanso. A todos eles, um
OBRIGADO muito sentido de toda a equipa que após a saída de Castelo Branco,
deixaram de ser 52 peregrinos e 11 elementos de apoio, para passarem a ser um só.
Um grupo coeso e solidário que ultrapassou todos os obstáculos que encontrou pelo
caminho. Cansaço, lesões, borregas, feridas e chuva, foram simplesmente
neutralizados e consideradas coisas de somenos importância, pela vontade de chegar
das pessoas que “dopadas” de um fantástico espírito de sacrifício, ignoraram por
completo.
Fica a nostalgia e a vontade de voltar a sentir aquelas “estranhas” vibrações e
sensações, que de o utra forma são impossíveis de serem sentidas.
Não prometemos que para o ano voltemos a organizar outra peregrinação, pois não
temos compromissos assumidos com nada nem ninguém e o lucro não consta dos
nossos objectivos, mas o sentimento que fica é de saudade! Se voltarmos a ter os
apoios das Associações que nos ajudaram durante o trajecto, concerteza iremos
encontrar novamente esses sentimentos.
Até lá….recordaremos!
Manuel António

EDITORIAL
Após um ano de mandato da actual Direcção poder-se-á fazer um pequeno
balanço de activida des e, verdade seja dita, embora a visibilida de seja pouca, mas
operam-se algumas medidas que, esperamos em breve possam vir a dar frutos
esperados.
Com efeito, passamos a dispor de uma funcionária em meio tempo (manhãs), a Vera que tem
tratado superiormente todos os assuntos de natureza administrativa. Celebramos uma mão cheia de
protocolos dos quais da mos nota no presente boletim. A apresentação do novo Site, a ter lugar no dia do
Convívio Anual do CCD-CMCB - 21 Junho, é sem dúvida a criação de um excelente elo de comunicação ente
CCD e os Associados. Entre a as mais recentes actividades desenvolvida s, destaca-se a Peregrinação a Fátima,
o Percurso Pedestre no Tejo Internacional e os encontros de Futebol realizados pela nossa Equipa de
Veteranos de que vos damos conta nesta Edição.
Lamentamos que duas iniciativas não tenham tido a adesão necessária (Carnaval e Badoka), pelo
que não se realizaram, ficando agendadas para uma próxima o portunida de.
Aproveita-se para informar que no passa do mês de Abril fomos o brigados a ajustar alg uns preços
na nossa tabela dos bares e que o Bar do Q uartel, em breve, voltará a funcionar nas anteriores instalações,
libertando o espaço ocupado na Biblioteca para outras funcionalida des.
A terminar de referir que no passa do dia 29 de Abril realizou-se a Assembleia Geral do CCD que
aprovou as contas do Ano 2008 e em que ficou bem patente o equilíbrio fina nceiro do CCD, razão pelo qual
no Dia do A niversário começará a ser distribuído aos sócios Efectivos um pequeno presente, uma vez que são
eles o sustentáculo financeiro do CCD-CMCB.
Para todos os Sócios que participem no Co nvívio A nual, no próximo dia 21/6, haverá també m
lembranças simbólicas.
Já no sector da caça, tal equilíbrio não é tão visível, por esse facto no próximo dia 28/6, irá ter
lugar um convív io dos associados da caça, não só para debater os problemas da secção, mas também para
proporcionar um sã convívio entre os respectivos associados.
O Presidente da Direcção do C.C.D.
Francisco José Alveirinho Correia
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A equipa de Veteranos do CCD do Pessoal da Câmara
Municipal de Castelo Branco, realizou dois encontros de futebol de 11,
com as equipas do Câma ra Lisboa Clube e CCD dos Trabalhadores da
Câmara Municipal de Gondomar, nos dias 4 e 18 de Abril, p.p.,
respectivamente.
O primeiro encontro, realizou-se no Complexo Desportivo da
Alta de Lisboa, em que re sultado foi a vitória do CCD da Câma ra
Municipal de Castelo Branco por 3 bolas sem resposta e cujos
marcadores de serviço foram Luís Rodrigues (2) e Fábio Silva (1). O
jantar oferecido pelo Câmara Lisboa Clube decorreu num restaurante
junto ao edifício principal da Câmara Municipal de Lisboa. A par de uma
pequena lembrança por nós oferecida ao Câmara Lisboa Clube, o vogal
da direcção e responsável pelo Sector do Futebol do CCD, Dr. Aníbal
Duarte, proferiu algumas palavras de agradecimento pela agradável
recepção à nossa equipa, reforçando também o convite à participação da
equipa lisboeta, no II Torneio de Veteranos de Futebol de 11, a
realizar na cidade de Castelo Branco, nos dias 30 e 31 de Maio,p.f..
O segundo evento foi realizado no dia 18 de Abril, no rel vado
sintético nº 2 da Zona de Lazer de Castelo Branco, com o CCD dos
Trabalhadores da Câma ra Municipal de Gondomar. A tarde este ve
chuvosa e o resultado cifrou-se em 1-4, mais uma vez a favor da
equipa Gondomarense, em que o único golo do CCD do Pessoal da Câma ra
Municipal de Castelo Branco foi apontado por Fábio Silva.
O jantar oferecido pelo CCD pautou-se por um clima de
convívio e sã camaradagem entre todos os intervenientes. Para finalizar,
o presidente do CCD, Dr. Alveirinho Correia, agradeceu a presença da
comitiva vinda do norte, considerando que o resultado obtido foi de
sumenos importância, uma vez que o ambiente relacional estabelecido e o
desportivismo evidenciado, sobrevalorizaram a ad renalina da derrota.
Seguiu-se uma troca de lembranças e um brinde a ambos os CCD´s.

O CCD da Câmara Municipal de Castelo
Branco organizou nos passados dias
30 e 31 de maio de 2009, o II Torneio Quadrangular
de Futebol de 11 em Veteranos. As equipas convidadas
foram: Câmara Lisboa Clube, Câmara Municipal da Guarda, A.P.S. e o CCD do Pessoal da Câma ra
Municipal de Castelo Branco. Todos os jogos foram realizados no campo de relva sintética nº 1 da Zona de
Lazer de Castelo Branco, tendo o sorteio ditado o primeiro jogo entre as equipas da Guarda e da firma
A.P.S., pelas 17 hora s de sábado, cujo resultado foi a vitória da equipa da cidade mais al ta por 2 -0. No
outro jogo a Câmara Lisboa Clube empatou a zero com o CCD da Câ mara Municipal de Castelo Branco,
tendo a vitória sido entregue a Lisboa na marcação de grandes penalidades.
No dia seguinte, pelas 10 horas, apurou-se o 3º e 4º lugar, o qual sorriu à equipa
Albicastrense, tendo batido, também por grandes penalidades, a equipa da A.P.S. O jogo mais esperado, a
final, entre as equipas de Lisboa e da Guarda, jogou-se debaixo de um sol tórrido, onde foi necessário
muita água para não se registar nenhum caso grave. De registar uns lances de futebol bonitos, pois, por
vezes, algumas barriguinhas não ajudavam muito, jogado taco a taco, entre duas equipas já “veteranas” na
matéria, não esquecendo as presenças nos campeonatos nacionais Inter-municípios. A vitória justa ficou
para C.L.C. com um expressi vo 3-1.
Pelas 13h30 seguiu-se o almoço com todas as equipas, tendo o Presidente do CCD, Dr. Al veirinho
Correia proferido umas breve s palavras, onde agradeceu a presença das equipas e a i mportância que estes
convívios denotam, agradecendo, também, a estadia por Castelo Branco pois é uma cidade que está se mpre
receptiva e sabe acolher forasteiros. Também os responsáveis da s re stantes equipas usaram da palavra
enviando os respectivos agradecimentos ao CCD do Pessoal da Câmara Municipal de Castelo Branco, pela
forma plena e eficaz como foi organizado o evento, entregando umas pequenas lembranças.
Finalmente, foram entregues as taças, medalhas e lemb ranças a todas as equipas, não
esquecendo também a arbitragem. O troféu do melhor ma rcador foi para o jogador Pedro Amaro do CCD CMCB com 2 golos marcados e o melhor guarda-re des foi para C.L.C., com um único golo sofrido.
Para finalizar uma breve palavra de agradecimento para as empresas que patrocinaram o torneio,
pois sem elas, não seria possível a sua concretização
Aníbal Duarte

VII Convívio Anual do CCD Inter – Sócios
Dia 21 de Junho no Polidesportivo do Valongo

Aníbal Duarte

P ara participar inscreve-te no Edifício da CMCB ou pelo Telefone: 272 330 362
Até ao próximo dia 18 Junho

Manuel António
Vera Ramos
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I Almoço Convívio da Secção da Caça
Dia 28 de Junho em Benquerenças

Para participar inscreve-te no Edifício da CMCB ou pelo Telefone: 272 330 362
Até ao próximo dia 25 Junho
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CCD-CMCB CRIA WEB S ITE
A Mundiclasse Viagens SA , realizou um protocolo com o CCD, e
compromete-s e a facultar aos sócios uma redução sobre o preço de venda ao
público dos produtos que se encontrem disponíveis na Mundiclasse SA.
Os Descontos serão os seguintes:
• Sobre o valor base de catálogo dos vários operadores turísticos:
• 5% de desconto ( sem pagamentos com cartão de crédito)
• 3% de desconto ( com pagamentos com cartão de crédito)
OU
• A Mundiclasse tem ao seu dispor um “ Cartão de Crédito / Mundiclasse” que
lhe permite a aquisição de “ Pacotes Turísticos” facultando-lhe um desconto
de 3% e dando-lhe ainda a possibilidade de parcelar os seus pagamentos em 3
ou 6 meses, sem juros. A anuidade do cartão é gratuita.
• Sobre o valor bas e de campanhas especi ais, e preços promocionais: 3% de
desconto (sem pagamentos de cart ão de crédito)
• Auto Férias (reservas simples de hotel) 5% desconto
• Rent-a-car – 3% desconto
Mais informações: Paulo Jacinto
Praça Rainha Dª Leonor, nº13 A 6000-117 Castelo Branco
Telf:272-348 810 Telm:91 781 9757

Passeio Pedestre – Tejo Internacional
N o passado dia 19 de Abril
(Dom ingo), realizou -se um percurso
pedestre n o Parque Natural do Tejo In ternaci onal , que contou com
cerca de 100 partici pantes.
Saída do recinto da N ª. Sr.ª. das Nev es ás 8h com rum o ao
Tejo Internaci onal , em frente a Herrera d’el Cântara, o “passei o”
tev e a distân cia de 16 km e foi efectuado den tro do Parque do Tejo
Internaci onal .
A qui ficam algumas fotos, para mais tarde recordar.

Esta é a primeira vez que me dirijo aos sócios do CCD por esta via, mas é
com grande satisfação que anuncio que o CCD da Câmara Municipal de Castelo
Branco, já tem um Site que permitirá de uma forma bastante eficaz, melhorará a
comunicação dos Associados com o CCD.
O Site irá divulgar mais facilmente todos os eventos a realizar pelo CCD,
permitindo igualmente que cada associado, através de uma senha que será fornecida
pelo CCD, aceda a uma área pessoal, onde, entre outros, poderá consultar os
movimentos de combustível efectuados com o cartão, as despesas de saúde, podendo
qualquer momento saber em que situação está o seu pedido de reembolso e quais os
pedidos que já foram pagos pelo CCD, etc.
Espero que com o Site os sócios consigam interagir de forma mais activa
com o CCD, dando opiniões e sugestões que gostassem de ver implementadas, pois
esta Direcção está totalmente receptiva a novas ideias que permitam melhorar e
aumentar os serviços e regalias proporcionados aos sócios.
A título de curiosidade deixo aqui a imagem da página principal do site que
poderão consultar em www.ccd-cmcb.com
Rui Jorge
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Clube Pinhal Foz (Esposende)***
MATHN AS IUM Castelo Branco
O MATHNASIUM é um centro de aprendizagem da matemática onde os estudantes

Apartamentos Turísticos
O Clube Proporciona aos Sócios do CCD um desconto de 30% ,20% e 10% , nas épocas
Baixa, Média e Alta respectivamente, para noites avulso e para tipo de alojamento
dispo nibilizado, excepto na Semana Sa nta e Passagem de Ano

do ensino bá sico (1º ao 9º ano), têm a oportunidade de treinar, com os milhares de
exercícios que o método contempla.
O Mathnasium de Castelo Branco compromete-se a conceder aos colaboradores do CCD e seus
familiares (ascende ntes e des cende ntes do 1º grau e cônjuge), e m relação à Tabela de Preços
praticada para o público em geral, os seguintes benefícios:
• Isenção da taxa de Inscrição;
• Desconto de 10% nas três primeiras me nsalidades;
• Oferta de duas sessões de experime ntação do método Mathnasium, em hora marcada.
Mathasium ----Rua António Sérgio , Nº3 – Loja 2
6000-152 Castelo Branco Tel:272 321 001 /917273199

Contacto:253 961 098 / www.clubepinhaldafoz.com

Época baixa: Meses Janeiro/Fevereiro/Março /Novembro e Dezembro
Época Média: Meses de Abril/Maio e Outubro Época Alta: Meses De Junho /Julho/Agosto e Setembro

Conta Ordenado: Para Clientes que domiciliem o ordenado através de Transferência Bancária, com um mínimo
De 500€, e com os seguinte benefícios:

Super Conta Ordenado
• 0 € de comissões na conta
• Oferta de Cheques
• Transferências Gratuitas
• Serviço de gestão e Netalertas
Serviço Mordomo / serviço Gestão De Investimento Gratuito/Seguro de Responsabilidade Civil
Familiar (limite 5.000€ p/ ano) / Crédito Habitação (Redução de 0.1% Spread) / Crédito
Pessoal(Redução de 1% Sobre a taxa Standard , em novos contratos)
Santander Totta – Sérgio Filipe Martins
Alameda da Liberdade ,7
6000-704 Castelo Branco Tel:272 339530 Telm:938885012

CIRCULAR
O Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal de Castelo Branco, informa todos os seus
associados e fornecedores que todos os assuntos relacionados com este Centro podem ser tratados todos os
dias da semana no seguinte horário ---- 09:00h ás 12:30h.

• Isenção de Comissão de Gestão de Conta
• Isenção de Comissão de Descoberto
• Crédito Ordenado : até 2 vezes o ordenado domiciliado com um máximo de 10.000€
• Taxa de Juro Devedora:9.5%(Taxa Anual Nominal)
• Remuneração Credora: 10% (taxa Anual Nominal Bruta) no 1º ano, até ao valor do salário domiciliado.
Oferta: das primeiras 6 mensalidades, desde que o ordenado seja domiciliado no Barclay s.
Inclui também:
• Oferta das anuidades referentes a 2 cartões de crédito
• Oferta de 60 transferências pontuais
• Oferta de 60 transferências permanentes programadas por anuidade
• Oferta de transferências ilimitadas no Barclay snet
• Oferta de 3 cadernetas de 25 cheques cruzados por anuidade
• Oferta das anuidades referentes a 2 cartões de crédito Gold Free For Life
• Crédito Habitação Barclay s: Redução de 50 % na Comissão de estudo nos empréstimos cujas
finalidades são aquisição, construção ou obras.
Barclays- Pedro Ribeiro ---Agência Castelo Branco Av. Gen. Humberto Delgado, 34-34 A
6000-081 Castelo Branco
Telf:272 348 362 Telm: 913591124

