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Editorial

Matrimónio da Ana e do Adelino

Pese embora reportado ao último trimestre de 2013, este
CERCIAG_ORA vem a público no início de um novo ano,
que antecipamos ser de grandes desafios que poderão
obrigar à redefinição de objectivos, assim como das estratégias a desenvolver para os alcançar.

É com enorme prazer que informamos o matrimónio da
Ana Alves e do Adelino Alexandre Vieira, dois clientes da
CERCIAG. A cerimónia decorreu no dia 5 de Outubro em
Perrães. Estiveram presentes os familiares dos noivos,
amigos e vizinhos numa festa muito bonita, alegre e de
partilha e aceitação deste casal, mas acima de tudo foi um
momento de amor e respeito pelos sentimentos de todos e
de cada um de nós. Num ambiente emotivo o padre Mário
benzeu as alianças e exortou aos presentes, principalmente aos noivos, uma vida de compreensão e aceitação nos
bons e maus momentos. Seguiu-se o almoço com um lindo bolo de noiva.

O actual contexto político, económico e social e a instabilidade e indefinição que tem vindo a produzir impactos imprevisíveis na vida das pessoas e, por maioria de razão,
na vida das organizações, exige uma resposta adequada,
fundada na clarificação das opções que devem nortear a
política organizacional e tendo por base os novos desafios
que se colocam. E, sobretudo, é crucial responder à crise
com verdade, porque só com seriedade se constrói a cumplicidade e a confiança que é imprescindível para vencermos as dificuldades.

Os noivos estavam maravilhosamente vestidos e a sua
beleza combinava com a sua enorme felicidade.
Vivam os noivos!

Prepararmo-nos por antecipação é, nos tempos actuais,
um acto de gestão indispensável para quem pretende continuar a prestar serviços no nosso âmbito de actuação. A
inclusão como imperativo e a qualidade de vida como desiderato, vão alargar o quadro de responsabilidades não
só do Estado, mas também das organizações, das empresas e empregadores, dos cidadãos, das famílias e de outros actores sociais.
Apesar de se conhecerem as contingências a que estamos todos sujeitos, partilhamos a ideia de que é necessário compreender os sinais do tempo e assumir uma atitude
de abertura a um mundo com desafios cada vez mais
complexos e exigentes – por uma questão de visão mas,
sobretudo, como uma medida de sobrevivência.
Bom Ano!

CERCIAG_ORA
Ano Novo, novo aspecto, novo formato. O CERCIAG_ORA
está maior e mais “visual”. Enriquecido com mais imagens,
pretende-se permitir ao leitor uma percepção mais real das
actividades que levamos a cabo.
Quem quiser receber o boletim na sua caixa de correio
electrónico pode registar-se na página do boletim do website www.cerciag.pt, onde podem também ser encontradas
todas as edições para consulta.

Contactos
Raso de Paredes
3750-316 Águeda
Tel: +351 234612020
Fax: +351 234612022
E-mail: cerciag@cerciag.pt
Website: www.cerciag.pt

Passeio a Óbidos
No dia 5 de Outubro, em que se comemora a destituição
da monarquia constitucional e a implantação dum regime
republicano em Portugal, partimos em direção a Óbidos
para uma visita à vila oferecida como prenda de casamento de D. Dinis a sua esposa D. Isabel, e mais recentemente local que foi palco da reunião preparatória da Revolta
do 25 de Abril, ficando assim ligada ao corajoso e heroico
movimento dos capitães.
Depois de semanas de chuva e mau tempo, o sol finalmente brilhou e as temperaturas ficaram ideais para passearmos nesta bonita vila medieval. Eramos um grupo de
9 pessoas desejosos de conhecer um local novo e que
muitos descrevem como idílico. Foi como que um regresso
à época dos reis e rainhas, dos duelos, dos castelos, das
ruas estreitas e empedradas onde circulam estátuas vivas
vestidas de príncipes e princesas. Visitámos a Igreja Ma-
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triz onde os casais aproveitaram para fazer juras de amor
eterno e percorremos as ruelas com lojas e casas típicas,
parando aqui e ali para provar a famosa ginginha de Óbidos, comprar umas lembranças nas casas de artesanato
ou tirar umas fotos com as “estátuas vivas” que animavam
as ruas.

Festa de Halloween da CERCIAG
No dia 31 de Outubro um grupo de clientes que frequenta
a Expressão Plástica dinamizada pela Animadora Sociocultural proporcionou ao Centro de Actividades Ocupacionais uma festa de Halloween. O Dia das Bruxas
(Halloween é o nome original na língua inglesa) é um
evento tradicional e cultural que ocorre nos países anglosaxónicos, com especial relevância nos Estados Unidos,
Canadá, Irlanda e Reino Unido, tendo como base e origem
as celebrações dos antigos povos. A palavra Halloween
tem origem na Igreja católica e vem duma tradição do dia
1 de novembro, o Dia de Todos os Santos, um dia católico
em honra dos santos. Mas, no século V dc, na Irlanda Celta, o Verão acabava oficialmente no dia 31 de Outubro. O
feriado era Samhain, o Ano novo Celta. Vários estudiosos
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acreditam que a palavra Halloween surgiu duma versão
encurtada de "All Hallows' Even" (Noite de Todos os Santos), a véspera do Dia de Todos os Santos (All Hallows'
Day).
"Hallow" é a palavra do inglês antigo para "pessoa santa"
e o dia de todas as "pessoas santas" é apenas um outro
nome para Dia de Todos os Santos. Com o tempo, as pessoas passaram a referir-se à Noite de Todos os Santos,
"All Hallows' Even", como "Hallowe'en", e mais tarde simplesmente "Halloween".
A festa, organizada com a ajuda da Comissão de Festas,
teve no seu programa um desfile de moda
“fantasmagórico” em que estiveram presentes várias personagens de terror, tais como fantasmas, zombies, bruxas, feiticeiros, entre outros.
Tivemos ainda a surpreendente actuação dum grupo de
zombies-bailarinos que brindou o público com uma recriação do “Thriller” de Michael Jackson.

Magusto no CAO
S. Martinho foi, durante toda a Idade Média e até uma
época recente, o santo mais popular de França. A sua generosidade e humildade, aliadas a uma enorme fama de
milagreiro fizeram dele um dos santos mais queridos da
população.
Em Portugal o dia de S. Martinho é invocado nas cerimónias religiosas dos locais de culto e o seu espírito de solidariedade lembrado, quanto mais não seja, através do relato do episódio em que partilhou a sua capa com um pobre.
E como no S. Martinho: lume, castanhas e vinho, realizouse o tradicional Magusto com os clientes do DAO no dia
11 de Novembro durante a tarde. Musica, dança, pinturas
faciais e alegria, acompanhados pelas saborosas castanhas assadas e pelo maravilhoso “sol de S. Martinho” foram os ingredientes principais desta festa.

Num ambiente de diversão em que todos estavam mascarados,
terminámos
a
festa
com
um
lanche
“assustadoramente” saboroso!
Os clientes do DAO

Projecto Átomo
No dia 13 de Novembro a equipa do Projecto Átomo, representada por Inês Medeiros e Sandra Pereira, dinamizou na Casa Municipal da Juventude em Aveiro uma sessão de discussão no âmbito do Projecto “Cine Scholl”. O
filme seleccionado foi “The Sessions”, de Ben Lewin, seguido de conversa informal sobre diversas prácticas e
exemplos no âmbito da temática da sexualidade na deficiência e discussão do filme que conta a relação entre um
escritor com poliomielite e uma terapeuta sexual. O grupo
de discussão era constituído por duas turmas com cerca
de 28 alunos dos cursos de formação profissional de Animação, Apoio à Infância e Acção Educativa e Tecnologias
de Informação da Escola Profissional de Aveiro, e seus
respectivos professores.
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Circuito Adaptado - Acção de Sensibili- Programa Significativo Azul
zação para a Deficiência
No âmbito do Programa Significativo Azul
No passado dia 27 de Novembro a CERCIAG dinamizou
uma acção de sensibilização para a deficiência através do
Circuito Adaptado. Esta acção foi realizada na Casa da
Juventude de Aveiro e foi dirigida a 20 jovens de uma turma de Animação Sociocultural da Escola Profissional de
Aveiro (EPA) e a um professor da mesma escola. Todos
os presentes tiveram a oportunidade de experienciar as
actividades que constituem o Circuito Adaptado, sentindo
de uma forma directa algumas das dificuldades que as
pessoas com deficiência sentem no seu quotidiano.

realizou-se no
dia 15 de Outubro, na CERCIAG, uma acção de formação
dirigida a profissionais das organizações da área da deficiência e reabilitação da zona Centro, dirigida por profissionais da Policia de Segurança Pública.
O Programa Significativo Azul é uma parceria entre a FENACERCI e a PSP, tendo o INR e o CNIS como parceiros
associados.

Demonstração de Judo - Actividade de
Sensibilização
No Nos dias 11 e 12 de Dezembro realizou-se na CERCIAG uma actividade de sensibilização/demonstração de
Judo Adaptado dinamizada pelo professor de judo Pedro
Lima.
Os objectivos desta actividade foram sensibilizar os clientes e os colaboradores da instituição para a existência
deste Desporto Adaptado e dar a conhecer a modalidade
aos clientes do DAO.
Todos os clientes tiveram a oportunidade de aprender e
experienciar algumas técnicas desta modalidade desportiva (saudação, quedas, imobilizações e projecções) sob
orientação do professor.
Foi notória a grande satisfação de todos em poder participar nesta actividade que deixou nos clientes o desejo de
voltar a ter contacto com o Judo Adaptado.

Participação nas Jornadas SAPA
A CERCIAG foi convocada pelo IEFP para participar no
dia 7 de Novembro nas Jornadas SAPA - Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, com 2 colaboradores do
Centro de Recursos, na qualidade de prescritor e validador, com o objectivo de conhecer o novo sistema que
agregará as prescrições efetuadas pelas diversas entidades prescritoras que suportam os financiamentos dos diferentes organismos (Ministérios da Solidariedade, Emprego
e Segurança Social, da Educação e da Saúde), permitindo
a prescrição eletrónica em substituição da atual prescrição
em suporte de papel.
O sistema informático centralizado que gere o SAPA, encontra-se, presentemente, a ser finalizado para ser implementado a partir de 1 de Janeiro de 2014 e permitirá, numa primeira fase, a gestão do processo de prescrição de
produtos de apoio e, numa segunda fase, gerar informação financeira relativamente aos financiamentos concedidos.
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Participação na revisão do Manual adaptado de Jardinagem
Foi realizada uma reunião na Fenacerci para revisão de
um Manual de Formação adaptado para a componente
tecnológica do referencial 622161_RFA- Operador/a de
Jardinagem, adaptado a PCDI, publicado no Catálogo Nacional de Qualificações.

inquéritos devolvidos em branco.
Após análise e tratamento estatístico dos inquéritos, obtiveram-se os seguintes resultados:
 Trabalhadores satisfeitos - 97%
 Trabalhadores insatisfeitos - 3%
 Índice de Satisfação dos Colaboradores - 92,01%

A elaboração deste Manual realizou-se através de um projecto apresentado à Fundação Calouste Gulbenkian, pela
CERCICA, no qual a Fenacerci foi parceira.
O objectivo da reunião foi envolver várias Cercis na revisão do documento, já elaborado, uma vez que até foi escolhido o curso de Jardinagem para se iniciar a elaboração de Manuais dado ser o curso com maior representatividade na formação profissional das Cercis.
É agora intenção mobilizar mais parceiros e definir formas
de, em conjunto, se alargar este trabalho aos restantes
Referenciais adaptados publicados no CNQ, trabalho no
qual a CERCIAG participará.

Assembleia Geral Ordinária da CERCIAG
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da CERCIAG,
nas instalações do Centro de Formação e Emprego, no
dia 26 de Novembro de 2013, pelas 21 horas.
Da ordem de trabalhos constaram a apreciação e votação
do Plano Estratégico 2014/2016 e do Plano de Actividades
e Orçamento para 2014. Ambos documento que foram
aprovados por unanimidade.
Como já bem sendo habitual, marcaram presença e participação elementos do Grupo de Auto-Representantes da
CERCIAG, que fizeram, aos associados, a apresentação
do Plano de Actividades do Grupo para 2014.

Consulta aos Colaboradores sobre Condições de Higiene, Segurança e Saúde
no Trabalho
Foi efectuada consulta aos Colaboradores sobre Condições de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. Dos 67
inquéritos distribuídos foram devolvidos 64. Não houve

Nomeação de Direcções de Unidade/
Coordenadores
A Direcção deliberou nomear, para funções de Gestão/
Coordenação e para o período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Dezembro de 2014, os seguintes Colaboradores:
DIRECTORES DE UNIDADE
1. Unidade de Gestão de Clientes: Directora de Unidade –
Maria Lucinda Brito Roque de Almeida
2. Unidade de Gestão Administrativa e Financeira: Directora de Unidade – Dilara Cristina Sá Lopes de Oliveira Dias
COORDENADORES e RESPONSÁVEIS DE SERVIÇO
1. Departamento de Educação/ Centro de Recursos para a
Inclusão: Coordenador / Director Pedagógico – Thomas
Tendeiro Cravo
2. Departamento de Formação e Emprego: Coordenador Ana Isabel Veloso C. S. Lopes
3. Departamento de Actividades Ocupacionais: Coordenador / Director Técnico – José Pedro Matoso Galveias (Este
cargo é cumulativo com a coordenação do Grupo de AutoRepresentantes e Projecto Átomo).
4. Departamento de Apoio Domiciliário: Coordenador / Director Técnico - Maria Gorete Fernandes da Silva
5. Departamento de Residências: Coordenador /Director
Técnica – Maria Gorete Fernandes da Silva
6. Serviço de Economato, Cozinha e Limpeza: Responsável de Serviço - Elisabete Maria Pereira de Jesus Silva
7. Serviço de Transportes: Responsável de Serviço – Paulo Jorge Melo Barbas.
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Avaliação de Satisfação das Partes Interessadas
Numa lógica de melhoria contínua dos serviços
que presta e da promoção do bem-estar e qualidade de vida dos clientes, a CERCIAG promoveu, no último trimestre de 2013, à semelhança
de anos anteriores, a oportunidade de ser avaliada por todas as partes interessadas, através
de questionários de satisfação distribuídos aos
seguintes grupos: clientes, família/significativos, colaboradores e restantes stakeholders,
cuja a avaliação global foi de 87,5%.

Avaliação do formador na perspectiva do Plano de Acções de Melhoria Contínua
formando
Numa lógica de melhoria contínua, e conforme previsto no
No que diz respeito à satisfação global com o desempenho em cada área de formação (que engloba a avaliação
feita pelos formandos de cada área a todos os formadores
e professores que com eles desenvolvem actividades),
assim como o valor global obtido considerando todos os
cursos e todos os formadores/professores, são os seguintes:

âmbito do Planeamento, Controlo de Gestão e Melhoria
Contínua, foram propostas acções correctivas e de melhoria, resultantes da análise dos dados obtidos no Relatório
Intermédio de Actividades e Contas de 2013.

Costura - 87,4%; Práticas Administrativa - 90,3%; Cerâmica - 95,9%; Serralharia - 96,9%; Carpintaria - 90,7%; Serviços Gerai - 90,2%; Restauração - 91,3%; Jardinagem 87,5%;
Global - 90,7%.

Das 5 acções propostas (1 correctiva e 4 de melhoria),
três foram implementadas e concluídas em 2013 e duas
transitam ainda para o início de 2014.

Certificação DGERT

Breves

As acções relacionam-se com o desenvolvimento dos serviços, no âmbito dos Departamentos de Residências, Actividades Ocupacionais e Apoio Domiciliário.

A CERCIAG obteve da DGERT - Direção-Geral do Empre-  A Fanfarra Zabumbar participou no 9º Congresso Eurogo e das Relações de Trabalho , a Certificação de Entida- peu Saúde Mental na Deficiência Intelectual, no Estoril, no
de Formadora, em todas as áreas de educação e forma- dia 12 de Setembro.
ção propostas.
 Dois técnicos do DAO participaram no Seminário
Para obter a certificação, a entidade formadora tem de “Inclusão – Educação e Autodeterminação”, organizado
demonstrar que as suas práticas e estrutura formativas pela Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, que
são adequadas à oferta que desenvolve e cumprem os decorreu no Auditório do Conservatório de Música de
requisitos do referencial de qualidade, específico para a Coimbra, no dia 28 de Outubro.
formação.
 A CERCIAG participou, nos dias 14 e 15 de Novembro, a
convite da FENACERCI, como dinamizador de grupo de
trabalho, no IX Encontro Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, iniciativa que envolveu cerca de uma
centena de interventores entre prelectores, convidados e
participantes. No encontro foram abordadas as estratégicas e dificuldades do movimento das CERCI’s de todo o
país.
 A CERCIAG realizou o Jantar de Natal, organizado pela
Associação de Andebol de Águeda, no dia 14 de Dezembro, no Auditório do Centro de Formação e Emprego da
CERCIAG.
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Apresentação de candidaturas
Para a continuidade dos serviços em 2014, foram apresentadas as seguintes candidaturas ao POPH e ao IEFP:
- Tipologia 6.2 – Qualificação de Pessoas com Deficiência
e Incapacidade
 Formação inicial
 Formação contínua
 IAOQE
- Tipologia 6.4 – Qualidade dos Serviços e Organizações
(Formação de Activos)
 Língua Gestual Portuguesa
 Workshop “Comunicação no Processo Formativo”
- Plano de Acção para o Centro de Recursos

Guardas do Cancioneiro de Águeda, que brindou as centenas de visitantes com uma magnífica actuação de folclore.
Esta edição do evento, contou ainda com a presença especial da Confraria Enogastronómica “Sabores do Botaréu”, que adoçou a noite com uma variedade de sobremesas e doces regionais.
A CERCIAG agradece a todos os participantes do concurso e a todos os que estiveram presentes e que fizeram
deste evento um verdadeiro sucesso.
Destacam-se os vencedores das seguintes categorias:
Categoria Restaurantes:
1º - Restaurante o Florindo – Sopa de Peixe à Florindo
2º - Restaurante O Típico – Sopa à Lavrador
3º - Estalagem Quinta do Louredo – Creme de Couve-Flor
com Amêndoa
Categoria Associações:
1º - Cruz Vermelha de Águeda- Sopa de Peixe “Fora de
Águeda”
2º - Creche Shallom – Sopa de Marisco à Shallom
3º - Bela Vista – Sopa Holandesa
Categoria Particulares
1º – Helena Bráz - Sopa de Peixe “Longa Amizade”
2º – Prestação de Serviços da CERCIAG – Caldo Verde
3º – Cila - Sopa das amigas.

Actuações da Fanfarra Zabumbar
01.10.2013- Coimbra a Bombar - Música na Cidade
12.12.2013- Aniversário do Continente de Águeda
19.12.2013- Festa de Natal - CERCIAG
30.12.2013 – Dia do Formando – CERCIAG
Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a
Projetos pelo INR, I.P.

IV Sopas e Aromas
Decorreu no passado dia 30 de Novembro, o evento
“Sopas e Aromas”, IVº Concurso de sopas da CERCIAG.
Como já é hábito nas edições anteriores, foram abertos
concursos para 3 categorias: Restaurantes, Associações e
Particulares, estando a concurso 24 sopas.
Durante o evento os visitantes puderam saborear as diversas sopas a concurso, sendo estas acompanhadas do melhor pão e broa da Região, papas de abóbora e castanhas
assadas.
A animação da noite esteve a cargo do Grupo Velhas
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Campanhas de Natal

mação às famílias, a oportunidade de troca de informações e opiniões e, ao mesmo tempo a celebração anteciComo já vem sendo habitual a CERCIAG levou a cabo 3 pada da quadra natalícia.
acções durante a época natalícia:
Sentindo que para os clientes a Residência é a sua casa,
Loja de Natal
onde passam a maior parte do ano, as colaboradoras,
Decorreu, entre o dia 24 de Novembro e 24 de Dezembro, com a ajuda da área de restauração da CERCIAG, consea Loja de Natal da CERCIAG, localizada na Praça do Mu- guiram brindar os clientes, com as iguarias típicas desta
época festiva.
nicípio (Rua dos Bombeiros Voluntários).
A loja foi gentilmente cedida pelo Sr. Mendes da Paz, a Brindou-se ainda a um novo ano, que apesar de se adiviquem desde já se agradece e que sem a sua generosida- nhar difícil, não esmoreceu o entusiasmo dos presentes.
de este projecto estaria comprometido.

Postais Solidários
Os Postais Solidários da CERCIAG são postais criativos
que podem ser adquiridos por particulares, empresas e
instituições, para envio aos seus familiares, amigos, clientes, fornecedores, financiadores, parceiros, associados ou
outros stakeholders. (www.cerciag.pt/postais)
Campanhas Solidárias
Venda online de peças manufacturadas pelos nossos clientes. As peças da CERCIAG são criadas exclusivamente
pelos nossos clientes, no âmbito das atividades que desenvolvem. Cada uma delas é única e irrepetível - única,
pela criatividade que lhe subjaz; irrepetível, pela sua individualidade, como individual e único é quem a elabora.
(www.cerciag.pt/campanhas)

Lanche convívio do Departamento Residências com clientes, famílias e colaboradoras, antecipou o festejo da quadra natalícia.
O Departamento de Residências, à semelhança do ano
anterior, organizou um lanche convívio entre Clientes e
Famílias/significativos, Directora, DU’s, equipa técnica e
ajudantes de acção directa, que se concretizou no dia 21
de Dezembro no edifício sede da CERCIAG.
Esta iniciativa permitiu, mais uma vez, uma maior aproxi-
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CERCIAG e BNI Pulsar oferecem Cabazes de Natal
No passado dia 18 de Dezembro a CERCIAG teve o prazer de receber 21 cabazes de Natal, oferecidos pelo grupo
empresarial BNI Pulsar de Águeda. Este gesto solidário,
pelo qual ficamos imensamente gratos, é dirigido a 21 famílias carenciadas às quais prestamos apoio domiciliário.
O BNI Pulsar é uma organização que promove o networking entre empresários do concelho de Águeda e disponibiliza aos seus membros um ambiente positivo, sustentável e estruturado. É constituído por profissionais qualificados, tendo como objectivo a troca de referências de negócio de
qualidade.

Visita à Popota
No passado dia 20 de Dezembro o Continente convidou a
CERCIAG para assistir ao evento Popota On Tour com a
presença desta personagem comercial no Continente Modelo de Águeda. Este convite foi recebido com grande entusiasmo pelos clientes do CAO. O espectáculo da personagem Popota consistiu na interpretação de três canções
coreografadas com duas dançarinas brilhantes.
No final da actuação a Popota dirigiu-se ao grupo da CERCIAG onde foi abraçada calorosamente e onde tirou muitas fotografias com todos.
Foi uma manhã diferente para todos que vai deixar recordação. Obrigado Continente!

Jantar de Natal de Colaboradores
Realizou-se no dia 20 de Dezembro de 2013, mais um
Jantar de Natal dos Colaboradores da CERCIAG. Tratouse de um momento de convívio, onde todos os presentes
puderam confraternizar com os seus colegas. O espírito
de Natal vive-se na reunião da família e mais uma vez,
esta família a que pertencemos quis estar junta.
Após o jantar, observou-se um vídeo com imagens dos
momentos que marcaram o ano de 2013.
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Festa de Natal da CERCIAG
Natal é a festa da família, um feriado religioso cristão comemorado anualmente no dia 25 de Dezembro, originalmente criado para celebrar o nascimento de Jesus Cristo.
Os costumes populares modernos e típicos deste feriado
incluem a troca de presentes e cartões, a Ceia de Natal,
músicas natalícias, festas na igreja e uma refeição especial. Nesta quadra o Pai Natal é uma figura mítica popular
em muitos países e está associado aos presentes para
crianças.
A CERCIAG não podia deixar passar um dia tão especial
como este e realizou uma festa com muita alegria e espírito natalício. Unindo toda a instituição para a comemoração, a festa foi realizada no dia 19 de Dezembro com as
apresentações preparadas durante todo o ano. Iniciou-se
com a apresentação do grupo de Ballet seguido de uma
dança de natal dum grupo de animação sociocultural.
Houve espaço ainda para a leitura de poesia pela Maria
João Fino e interpretação de uma música de natal, sonho
antigo desta cliente. A festa não podia parar e a alegria
não podia abrandar, chegou a vez do grupo de Malabares
do CAO apresentar um pouco da sua magia. Para terminar a parte da manhã ainda assistimos a uma dança que
foi interpretada por 3 clientes do CFE da área da Cerâmica.
Uma pausa para o almoço, e logo de seguida actuação do
grupo de folclore “Saltatium” do CAO que nos proporcionaram um belo momento com as suas modinhas.
Durante a festa tivemos ainda oportunidade de presenciar
a actuação das Fanfarras Zabumbar e PumPum, composta por clientes da CERCIAG.
Com o dia de festa a terminar ainda houve tempo para as
últimas surpresas! O Pai Natal entrou e encheu muitos
corações de alegria distribuindo presentes por todos os
clientes. Para terminar decorreu um lanche com sabor a
Natal.
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Dia do Formando
Realizou-se no passado dia 30 de Dezembro mais um Dia
do Formando no qual foram entregues os diplomas aos
finalistas e entregues os prémios aos Formandos do Ano e
de Mérito pelo desempenho em Prática em Contexto de
Trabalho.
Formandas do Ano: Ana Rita Cerca de Jesus (1º Ano);
Maria de Fátima Ferreira (2º Ano)
Prémio de Mérito (PCT) :Leonor da Silva Correia
Formandos Finalistas
Formação Inicial: Carpintaria - Amílcar Bastos e Paulo Duarte; Cerâmica - Alexandra Silva; Gabriel Oliveira; Ricardo
Tavares; Sandro Duarte; Vanessa Martins | Serralharia Adelino Vieira; Luís Ferreira; André Henriques | Costura Catarina Monteiro; Maria Adelaide Ferreira; Liliana Tavares; Isabel Oliveira | Jardinagem - Paula Costa; Fábio Seara; Rui Vidal; António Silva; Gabriel Carvalho; Carla Simões; Daniel Santos | Práticas Administrativas - Tiago Rodrigues | Serviços Gerais - Patrícia Estimado; Maria do
Rosário Alves; Susana Mendes; Rosa Oliveira | Restauração - Andria Santos; Diana Loureiro; Mafalda Silva.
Formação contínua: Curso 1 - Dina Oliveira; José Daniel
Oliveira; Marco Cunha; Patrícia Jesus; Maria Elisabete
Martins; Pedro Marques; Policarpo Seabra; Bruno Tavares; João Pereira; Marisa Melo; Catarina Cardão; Margarida Ferreira; Filipa Estima | Curso 2 - Helena Gonçalves;
João Cruz; Maria Madalena Marques; Carol Marques; Sílvio Oliveira; Paulo Amaral; Luís Almeida; Alberto Almeida.

