
 

 
Editorial por Jorge Luís Filipe*  

 

O PROTOCOLO DE PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
O protocolo assinado com o Hospital Privado de Gaia (HPG) é de grande 
importância, para os trabalhadores da Câmara Municipal e das Juntas de 
Freguesia, igualmente para os Autarcas de Gaia, sócios do CCD Gaia, porque 
apoia os associados, que não sejam beneficiários da ADSE, para que possam 
aceder a serviços de saúde como se fossem beneficiários da ADSE, e as 
mesmas condições para seus familiares diretos (ascendentes e descendentes, 
em primeiro grau, e cônjuges), propondo um preço reduzido nos serviços 
especializados – com pagamento na íntegra. 
 
As condições especiais na prestação de serviços de saúde aos beneficiários do 
CCD Gaia que não sejam beneficiários da ADSE e aos seus familiares diretos 
são na verdade únicas, por exemplo, as consultas médicas de especialidade 

custam apenas a 18,46€, melhor 
será consultar a tabela de atos 
médicos e meios complementares 
de diagnóstico, anexa ao protocolo 
entre o HPG e o CCD.  
 
Também, a Unidade Integrada de 
Convalescença, Reabilitação e 
Manutenção do HPG, vocacionada 
para acomodar doentes não 
autónomos em período de 

convalescença ou a necessitar de cuidados em internamento mais 
prolongado, tem respostas adequadas à procura dos nossos associados. 
 
O Hospital Privado de Gaia está dotado de uma equipa de profissionais 
especializados em todas as áreas clínicas e trabalha de forma eficaz. Ao Grupo 
Trofa Saúde, seus Trabalhadores e Colaboradores, o nosso Muito Obrigado. 
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Aconteceu… 
    

    

21 DE MAIO DE 2015 
SANTUÁRIO DE FÁTIMA 

 

 
 
Aconteceu na quinta-feira, a 21 de 
Maio, dia em que o edifício dos Paços 
do Concelho viu partir dois autocarros 
cheios com associados aposentados 
da Câmara Municipal rumo à Basílica 
da Santíssima Trindade, local onde 
chegaram um pouco antes das 11 
horas para participar na Santa 
Eucaristia. 
 
 

O porfiado almoço no Hotel Aleluia, 
Avenida de Dom José Alves, teve como 
ponto alto a notícia que havia, antes 
do regresso a Gaia, a oferta da visita ao 
Museu da Vida de Cristo. 

 

 
Foi com muita emoção que os 
aposentados, sócios do CCD, em 2015, 
visitaram o Santuário de Nossa 
Senhora de Fátima e se acercaram a 
suas casas em Paz. 
 
 

Aconteceu… 
 

 

REPRESENTANDO GAIA 
 

Jogámos futebol, dia 20 de Junho, 
pelas 17h00, com colegas do CCD de 
Lisboa, e dia 21 a final com o Porto. 
 
Desafiados pelo Centro Cultural e 
Desportivo dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal do Porto 
(CCDTCMP) a participar no Torneio 
Quadrangular Futebol de Onze - 
Intermunicípios 2015, no âmbito 
das Festividades Sanjoaninas. 
 

 
Neste encontro de futebol, em que 
participou também a equipa da 
Câmara Municipal de Matosinhos, 
teve dia 21, como grande final, o 
dérbi Porto x Gaia, obtendo vitória 
os da casa pela margem mínima. 
 
Na verdade, a grande final foi o 
convívio entre colegas de quatro 
municípios, sendo três Câmaras do 
Grande Porto e do Arco Atlântico, 
disputado por entusiasmado almoço 
(oferecido pelo CCD do Porto) e pela 
entrega de prémios às equipas 
participantes.  
 
Após a entrega de prémios e dos 
devidos agradecimentos o CCD Gaia 
foi convidado a ser, em 2016, o 
organizador do Torneio de Futebol 
de Onze - Intermunicípios. 

 

Aconteceu… 

40 ANOS AO SERVIÇO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE GAIA 

APOIO ESCOLAR INÍCIO AULAS 
 

Na reunião de 15 de julho de 
2015, o CCD Gaia aprovou, por 
unanimidade, uma proposta 
sobre o apoio escolar em início 
de aulas para os sócios que 
tenham filhos com idades 
compreendidas entre os 6 e os 21 
anos 
 
Esta decisão do CCD ofereceu 
apoio aos pais com filhos em 
escolaridade obrigatória (12º 
ano ou 18 anos de idade) e grau 
de licenciatura (pois abrangeu 
também os descendentes com 21 
anos), por que se entender, além 
do básico e do secundário, ser 
necessário amparar outros graus 
de ensino.  

 

 

 

 

 

 

50 EUROS POR SÓCIO 
 
O apoio no montante de 
cinquenta euros por sócio, 
concedido no início de setembro 
de 2015, aos sócios com 
descendentes entre os 6 e os 21 
anos, para as idades de 19, 20 e 
21 anos teve apenas como 
requisito obrigatório a 
apresentação do documento de 
matrícula em estabelecimento 
oficial de ensino.  



Aconteceu… 
 
 

ENTREGA DE MEDALHAS 2014 

Discurso do 
Presidente 
da Câmara 
Municipal de 
Vila Nova 
de Gaia, 
Professor Doutor Eduardo Vítor 
Rodrigues, na presença do Presidente 
da Assembleia e dos Vereadores, na 
Cerimónia de Entrega de Medalhas 
aos Aposentados e aos Trabalhadores 
que completaram 20 anos de Serviço 
no Município - Salão Nobre dos Paços 
Concelho, 20 de dezembro de 2014. 

  

FESTA DE NATAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
 
O Natal com a alegria do Circo, a festa 
das crianças com toda a alegria que é 
propícia nesta época natalícia, os 
trabalhadores do Município aderiam, 
em 21 de dezembro de 2014, levando 
consigo os seus filhos para em 
conjunto desfrutarem de uma manhã 
memorável para os mais pequenos e 
não só.  

 
 

Destaque 

 
 

ENTRADA GRÁTIS NOS 
AUDITÓRIOS MUNICIPAIS 

 

É sócio do CCD Gaia? Então deve 
saber que tem em direito a 
entradas grátis em diversos 
espetáculos! 
 

Veja e aprecie, Cinema, Teatro, 
Concertos e outros espetáculos 
que a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, semanalmente, 
organiza para si. 
 

Os associados do Centro de Cultura 
e Desporto, às quartas, sábados e 
domingos, podem encontrar 
entradas gratuitas, disponíveis nas 
bilheteiras do Auditório Municipal 
de Gaia e no Cine Teatro Eduardo 
Brazão.  
 

Nos locais dos eventos, em cada 
sessão, ou em cada espetáculo, 
determinado número de bilhetes 
esperam por si, precisando apenas 
exibir o cartão de sócio do CCD. 
 

DESCONTOS DE 50% NOS 
ESPETÁCULOS E NO ALUGUER 

DE EQUIPAMENTOS 

 
Os sócios do CCD Gaia e seus 
familiares têm também direito a 
desconto nos espetáculos e nos 
equipamentos municipais, para tal 
é suficiente apresentar o cartão de 
associado. 
 
Na utilização dos equipamentos 
desportivos e culturais do 
Município, e no Parque Biológico, 
os sócios do CCD beneficiam de 
uma redução de 50% no preço de 
entrada normal ou no aluguer. 
 
Beneficiam de descontos, ainda, 
nos espetáculos e eventos da 
iniciativa do CCD, do INATEL ou 
por si patrocinados. 
 

Destaque 

 

 

MAGUSTO  
 

 
 

ALMOÇO CONVÍVIO 2015 
SÁBADO 7 DE NOVEMBRO  

QUINTA DA PARADELA 
 

• Magusto para sócios, 
acompanhantes ou convidados 

• Grátis para sócios (com inscrição 
e quotas em dia) 

• Grátis para as crianças até aos 10 
anos 

• Acompanhantes e convidados do 
sócio: 5€ por pessoa  

    

Menu: Menu: Menu: Menu:     
    

Rojões à Moda do MinhoRojões à Moda do MinhoRojões à Moda do MinhoRojões à Moda do Minho    

Papas de SarrabulhoPapas de SarrabulhoPapas de SarrabulhoPapas de Sarrabulho    

Castanhas AssadasCastanhas AssadasCastanhas AssadasCastanhas Assadas    

BebidasBebidasBebidasBebidas    (vinho, água, refrigerantes)(vinho, água, refrigerantes)(vinho, água, refrigerantes)(vinho, água, refrigerantes)    

CaféCaféCaféCafé 
    

    

    

TTTTarde arde arde arde animada com o animada com o animada com o animada com o 

talento artísticotalento artísticotalento artísticotalento artístico    

    

        
    

Porfírio ManuelPorfírio ManuelPorfírio ManuelPorfírio Manuel    
 

Faça-se Sócio, é simples!  
Beneficie de amplos acordos e protocolos que o CCD Gaia tem ao seu dispor  

 

40 ANOS AO SERVIÇO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE GAIA 



Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia 
 

Parcerias 
 

PROTOCOLOS E ACORDOS DO CCD GAIA 
 

O CCD Gaia tem diversos protocolos com clínicas, médicos, serviços e comércio, e 
desde setembro de 2015, também, com o Hospital Privado de Gaia. 

Tem descontos e ofertas Cliavintes, Multi-Age, Saúde 23, Grupo LabMED Saúde, LAC 
Gaia, Fluivisão, Trilhos de Mudança, Dr.ª Irene Pais, Dr. Marco António Castro e Dr. 
Pimenta da Rocha, em exames clínicos, consultas de diversas especialidades e 
intervenções cirúrgicas; em análises clínicas, medicinas alternativas (Reiki, Shiatsu, 
tradicional chinesa, acupuncturas e terapias); nos tratamentos de estomatologia e 
ortodontia; em orientação vocacional e terapia da fala; em serviços de enfermagem; 
algumas parcerias oferecem a possibilidade de financiamento e facilidades de 
pagamento a sócios e familiares (ascendentes e descendentes do 1º grau e conjugue). 

Tem descontos em defesa pessoal Israeli Krav Maga, na escola de mergulho HiroSpot, 
no ginásio Gaia Sport Center – Health Club, e no Fisical – Ginásio Feminino, em 
transportes, turismo e restauração (Douro Acima). 

Tem descontos em quatro lojas ópticas (duas da Óptica Médica Seixo-Alvo e outras 
duas da Opticália ), também, na Clínica de Estética Bodyconcept Gaia, redução no 
valor de inscrições na Associação das Creches de Santa Marinha e descontos em 
viagens de barco, nos circuitos panorâmicos, nos restaurantes (Douro Acima). 
 

REGALIAS E BENEFÍCIOS 
 
1. Todos os sócios têm direito a ser mensalmente ressarcidos com um mínimo de 

5€, por conta do apoio à habitação. Em fevereiro de 2015 este valor foi 
aumentado em 60%, sendo hoje 8€ mensais, o apoio à habitação. 
 

2. Os sócios com um valor bruto do rendimento médio mensal do trabalho 
dependente igual ou inferior a 628,83€, bem como sócios aposentados cuja 
pensão seja de igual valor ou inferior, beneficiam de um complemento até 10€ 
por mês, em medicamentos na farmácia, mediante receituário do próprio. 

 

3.  Os sócios aposentados beneficiam de um complemento mensal de reforma, até 
40€, nos casos em que a sua pensão seja inferior ao salário mínimo nacional 
fixado, atualmente, em 505€. 
 

4. Os sócios têm apoio mensal, não reembolsável, no valor de 40€, nos agregados 
em que existam filhos com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 
60%. 

 

5. Apoio em numerário para as despesas de funeral, na quantia de 150€ euros, em 
caso de falecimento do sócio, deste que este tenha sido associado, sem qualquer 
interrupção, pelo menos 5 anos, a quem comprove ter pago as respetivas 
despesas fúnebres. 

 

6. Os sócios e familiares do agregado têm consultas grátis de clínica geral, Dr. 
Manuel Monteiro da Silva, nas instalações da Câmara Municipal, de psicologia 
clínica, Dr.ª Sílvia Valente, e de advocacia, Dr. Silvestre F. Ramos, através de 
marcação direta e consultas no gabinete ou escritório particular. 

 

7. Beneficiam do protocolo de saúde Fidelidade/ Multicare, com preços especiais 
para o sócio e seu agregado familiar. Os associados aderentes individuais ao 
seguro de saúde, também, beneficiam da mediação do CCD e, nos reembolsos, a 
receção e envio da documentação relativa às despesas de saúde. 

 

8. Em setembro de 2015, os sócios com descendentes entre os 6 e os 21 anos, 
receberam 50€ como apoio escolar em início de aulas. ⟲ 

 

FAÇA-SE SÓCIO, É SIMPLES!  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 


