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CERCIAG_ORA
Editorial
A CERCIAG, em resultado de um trabalho de muitos anos,
consubstanciado num esforço de sistematização que decorreu nos últimos dois, obteve a Certificação de Qualidade
EQUASS ASSURANCE (Nível I).
Senti, enquanto Presidente da Direcção, como associado e
como cidadão, um enorme orgulho na nossa Casa.
Este Reconhecimento Europeu distingue a nossa Organização na sua Missão e no uso que faz dos Valores que a identificam. Distingue-nos ainda no nosso trabalho, no nosso comprometimento, na nossa forma de acreditar e de ousar fazer.
Assegurará que a CERCIAG enfrente com maiores garantias
de êxito as mudanças e desafios que se colocam, tendo por
base o seu percurso histórico, as suas capacidades e a sua
responsabilidade.
Estou certo de que todos nos sentimos parte deste sucesso –
um sucesso que se alicerça numa atitude de solidariedade
com as Pessoas com Deficiência e Incapacidade, no sentido
de ir o mais longe possível no exercício de uma cidadania
absoluta.
Saibam que o vosso Presidente continuará a contar com o
empenho, comprometimento e profissionalismo de todos, no
novo percurso de certificação Nível II que iremos iniciar no
próximo mês de Maio.
E continuamos, rumo à Excelência!
Carlos Vaz Franco
Presidente da direcção

Campanha Pirilampo Mágico 2011

Alerta!

A campanha Pirilampo Mágico 2011 decorrerá de 7 a 29 de
Maio de 2011. Continuamos a contar com a vossa preciosa
colaboração para a realização desta iniciativa. Se tiveres alguma dúvida, contacta os coordenadores da campanha que
serão novamente a Sandra Fonseca e o Miguel Cruz.

Alertamos para a existência de um e-mail que circula com a
seguinte imagem e informação que encaminha para um site
fraudulento pedindo donativos em nome da Campanha Pirilampo Mágico 2011.

Chamamos a vossa especial atenção para o facto de a FENACERCI não ser responsável por esta situação e que, ao
facultar os seus dados pode ser vítima de fraude através do
acesso às suas contas ou captação de outros dados que tenha guardados no seu computador.
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CERCIAG representante no
Conselho Municipal de Segurança
A CERCIAG é entidade representante,
no Conselho Municipal de Segurança
de Águeda, que tem como objectivo
contribuir para o conhecimento das diversas situações de segurança do município, formular propostas de solução
para os problemas de marginalidade e
segurança dos cidadãos e promover a
discussão de medidas de combate à
criminalidade e exclusão social.
Assim, da identificação das problemáticas do Concelho, decidiu-se criar um
grupo de trabalho mais restrito, para
abordar a problemática da delinquência
juvenil, tendo sido considerada como
prioritária para todas as entidades representadas. A Câmara Municipal seleccionou para este grupo de trabalho,
entidades que considerou estarem mais
familiarizadas com esta problemática,

quer pela sua intervenção, quer pela
suas boas práticas, quer pela informação privilegiada que possam ter para
diagnóstico mais objectivo da realidade.
A CERCIAG, constitui assim, juntamente com a Bela Vista, a CPCJ, a GNR e
a Câmara Municipal, o grupo responsável por diagnosticar a problemática e
apresentar uma proposta de intervenção, no próximo Conselho Municipal de
Segurança a 19 de Abril de 2011.

Desperta! Desporto em Alerta!
Um Projecto na área de Saúde, Desporto e Lazer, desenvolvido na CERCIAG.
Teve início no passado dia 22 de Março
de 2011 o Projecto Desperta: Desporto
em Alerta!, na Cooperativa de Solidariedade Social CERCIAG, e que resulta da
parceria entre esta instituição e a Uni-

Sextas Feiras Culturais – Auditoria LINK
Carroça de Poetas – “Águeda Decorreu nos dias 9 e 10 de Fevereiro
uma auditoria ao Projecto Link (projecto
Vintage”
No próximo dia 13 de Maio, no âmbito
das Sextas-feiras culturais, promovidas
pela Câmara Municipal de Águeda, a
CERCIAG irá participar num projecto
artístico inter-associativo denominado
Carroça de Poetas – “Águeda Vintage”.
A CERCIAG será representada pela
Fanfarra e pelo projecto de Dança Inclusiva. Venham todos assistir a mais
uma iniciativa em prol da inclusão e
aplaudir o talento dos nossos clientes.

desenvolvido no ano lectivo 2008/
2009), pela empresa DFK & Associados, no âmbito do contrato que têm
com o IGFSE (Instituto de Gestão do
Fundo Social Europeu).

Workshop
No passado dia 4 de Março a CERCIAG participou no Workshop de encerramento do Programa Arquimedes promovido e realizado pela entidade consultora, CRPG.

Auscultações mensais de saParcerias
tisfação
No decorrer do 1º trimestre foram realizadas 22 auscultações telefónicas de
satisfação a significativos dos departamentos de educação, actividades ocupacionais, formação e emprego e apoio
domiciliário. Nos 4 temas sujeitos a
avaliação (atendimento, funcionamento,
relacionamento e apreciação global) a
satisfação é de 100%.

No decorrer do 1º trimestre encontraram-se em curso 88 parcerias, através
das quais foram envolvidos 285 clientes.

Assembleia Geral
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da CERCIAG, nas instalações do
Centro de Formação e Emprego, no dia
24 de Março de 2011, pelas 21 horas.

versidade de Aveiro.
O Projecto está a ser desenvolvido por
um grupo de alunas da Universidade de
Aveiro, no âmbito da Unidade Curricular
de Projectos de Intervenção Educacional, do 3º ano da Licenciatura em Educação Básica, tendo como pano de fundo as questões associadas aos estilos
de vida saudáveis.
Neste sentido, os principais objectivos
deste Projecto prendem-se com a promoção de estilos de vida saudáveis na
Pessoa com Deficiência, bem como a
sensibilização junto dos respectivos
familiares, amigos e comunidade em
geral para a importância desta temática.
Até 24 Maio de 2011, os clientes da
CERCIAG poderão contar com uma
diversidade de actividades dentro e fora
das instalações da instituição, relacionadas com a temática: Saúde, Desporto
e Lazer.

Da ordem de trabalhos constou a apreciação e votação do Relatório de Actividades e Contas relativas ao Exercício
de 2010, documento que foi aprovado
por unanimidade.
Foram, ainda, reeleitos os Órgãos Sociais, para o Biénio 2011/2012.
Assembleia Geral
- Presidente: Augusto de Almeida Gonçalves
- Vice-Presidente: Maria dos Anjos Martins dos Santos Antunes de Almeida
- Secretária: Maria da Conceição Duarte Arede Fernandes Almeida Lagarto
Conselho Fiscal
- Presidente: Aníbal Rui de Carvalho
Antunes das Neves
- Secretário: António José Duarte Arede
Fernandes
Direcção
- Presidente: Alfredo Carlos Domingues
Vaz Franco
- Vice-Presidente: Manuel Augusto
Quaresma Figueiredo Simões
- Secretária: Maria Luísa Leite de Carvalho
- Tesoureiro: Jorge Manuel Correia
Gonçalves
- Vogal: António Manuel de Castro Figueiredo
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Fanfarra Zabumbar Percussão
Candidatura à Câmara Municipal de
Águeda
A CERCIAG, através dos seus projectos: Fanfarra Zabumbar Percussão,
Rancho Folclórico Saltatiu, Oficina de
Malabares e Dança Inclusiva, apresentou no passado dia 31 de Dezembro de
2011, candidatura na Câmara Municipal
de Águeda ao Programa de Apoio às
Associações Culturais e Recreativas do

Concelho de Águeda – Execução do
Plano Anual de Actividades. Os planos
de actividades destes projectos, prevêem uma longa lista de actividades onde
se destacam os ensaios e os espectáculos.

Projecto co-financiado pelo INR, I.P.
Subprograma Para Todos

Actuações da Fanfarra
08.03.2011 | Águeda Desfile de Carnaval
04.03.2011 | Febres Desfile de Carnaval Agrupamento Finisterra

Actuações agendadas
22.05.2011 | Armamar II Mostra do Associativismo
21.05.2011 | Águeda Feira do Livro
08.05.2011 | Dia diocesano do catequista
07.05.2011 | Campanha Pirilampo Mágico 2011 – Mercado Municipal
30.04.2011 | Águeda Comemorações
50 Anos Agrup. Escuteiros de Águeda
16.04.2011 | Águeda Feira dos Saberes
e Sabores
07.04.2011 | Águeda Escola Secundária
Marques Castilho

CERCIAG, participou nas II
Jornadas Sociais de Armamar
A convite do Projecto de Desenvolvimento Social de Armamar (V3is), a
CERCIAG, através de um elemento do
Projecto Átomo, participou nas II Jornadas Sociais de Armamar, subordinadas
aos temas 2011 Ano europeu das actividades de voluntariado que promovam
uma cidadania activa e Cidadão portador de deficiência, tendo este elemento
dinamizado o painel: “A Sexualidade na
pessoa portadora de Deficiência.”

Formação Projecto Átomo
No passado dia 15 de Fevereiro, o projecto Átomo dinamizou mais uma formação, desta vez no Centro de Formação do Agrupamento de Escolas da
Beira Interior. A Formação teve a duração de 2h30mim, tenho tido como público-alvo cerca de 50 participantes entre
professores do referido agrupamento, e
técnicos de instituições congéneres da
região.

Átomo na rua
No passado dia 1 de Março, o Projecto
Átomo levou a cabo uma acção de sensibilização pelas ruas de Águeda. Esta
iniciativa, que assinalou o início das
actividades deste projecto de Educação
Afectivo-Sexual para o ano de 2011,

consistiu num desfile de todos os Clientes e alguns funcionários da CERCIAG,
durante o qual foram oferecidas brochuras com informações acerca do Projecto Átomo e bombons atómicos.
A actividade, que teve como principal
objectivo divulgar o Projecto Átomo da
CERCIAG junto da comunidade, começou ao início da tarde com uma concentração junto ao Posto da GNR de Águeda e prolongou-se até às 17h. Durante
o percurso, passamos por outras instituições de Águeda, tais como, a Cruz
Vermelha Portuguesa, a Belavista –
Centro de Educação Integrada, a Associação dos Bombeiros Voluntários, o
Centro de Saúde, o Pólo da Universidade de Aveiro, a Câmara Municipal, os
jornais Região de Águeda e Soberania
do Povo e a Santa Casa da Misericórdia.
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Carnaval – CAO 2011
Este ano o Carnaval no CAO foi celebrado no dia 4 de Março através de actividades de animação sócio-cultural. Os
clientes tiveram à disposição uma mala repleta de adereços
de carnaval e com a ajuda da organização improvisaram
vários “looks” carnavalescos. O desfile realizado e a participação de todos não poderia ser mais entusiástica! Foi uma
tarde em cheio com direito a Karaoke e a um lanche delicioso!

Festa da Primavera – Dia da árvore
O CAO assinalou esta festa com a já tradicional plantação
de árvores. No entanto, quis primar pela inovação proporcionado aos seus clientes momentos de Danças de roda com
adereços apropriados à efeméride. Assim, os participantes
dançaram com coroas de flores na cabeça como forma de
criar um ambiente de maior contacto com a Natureza. Foi
uma experiência sensorial bastante profícua.
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