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Não mudamos com a idade na estrutura do que somos. Apenas, como na música, somo-lo noutro tom.
Vergílio Ferreira
Quando pensamos em fazer este registo especial a propósito do nosso 40º aniversário, fizemo-lo exactamente
como quem escolhe os amigos especiais, que não abdicamos de ter connosco quando fazemos anos, a quem
franqueamos as portas da nossa casa e oferecemos o melhor de nós: a nossa memória, o nosso
reconhecimento e o nosso afecto; os que estiveram sempre connosco; os que nos fizeram rir e, às vezes,
chorar; os que nos exigiram e nos criticaram e nos ajudaram a crescer; os que nos deram aquele abraço nos
momentos menos bons e os que nunca perderam a fé em nós, mesmo quando, ou sobretudo quando, eramos
bem mais pequeninos.
Por manifesta falta de espaço para receber bem todos, convidamos apenas alguns. Podiam ser outros; podiam,
sobretudo, ser mais, porque são muito mais aqueles de quem gostamos e a quem devemos muito; e que,
temos a certeza, ficariam felizes por nós e connosco. Só porque fazemos anos. É dos que aceitaram estar
connosco que aqui deixamos testemunho.
Em dia de aniversário esperamos, como é natural, que nos parabenizem. Que bom que é receber um
“Parabéns”! O resto? O resto deixamos para o resto do ano.
Brindemos, pois! Á CERCIAG, às suas pessoas, ao seu passado, ao seu presente e à promessa de futuro.
Façamos deste longe, perto; deste perto, agora; e deste agora, sempre; como uma espécie de revisitação ou,
se calhar, de uma utopia acreditada.
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A CERCIAG é uma IDEIA de 40 anos que se reforça
diariamente
Começou muito pequenina, com imensas dificuldades e nem sempre bem
amada. Paulatinamente foi crescendo e foi-se afirmando como uma
realidade indiscutível.
O percurso tem sido sempre de enormes dificuldades.
Hoje, já adulta, quem cá está pode olhar para trás e dizer que valeu a
pena continuar a ideia inicial.

Alfredo C. Vaz Franco
Presidente da Direcção da
CERCIAG

“É para mim uma honra ser
Presidente da Direcção da
CERCIAG.”

A Sociedade não é perfeita. Possivelmente nunca será. Por isso a
CERCIAG continuará a ser necessária, ao longo do tempo, sempre com
o objectivo de atingir, não a perfeição, mas a construção de uma
sociedade menos assimétrica e mais coesa.
Quem trabalha para um ideal, manifesta sentido e dever de missão e é
por isso que 40 anos depois, nós, os que agora estamos presentes,
continuamos a ideia dos fundadores. Devemos e sentimos orgulho do
trabalho que diariamente realizamos.
É assim que eu me vejo integrado no grupo de pessoas maravilhosas que
lutam para criar uma sociedade mais justa. É um trabalho de afectos.
É para mim uma honra ser Presidente da Direcção da CERCIAG.
Lembro aqueles que já não estando entre nós e que lutaram pela mesma
causa. Enquanto tivermos memória não os esqueceremos.
Bem-haja CERCIAG e muitos parabéns pelo 40º Aniversário.
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40 Anos CERCIAG
A CERCIAG, reconhecida como Cooperativa de Solidariedade Social, tem
como zona de abrangência o concelho de Águeda, apoiando também
utentes de Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga e
Anadia.
A CERCIAG intervém junto da população portadora de deficiência,
através das respostas sociais de CAO, CAO ao Domicílio e LAR
Residencial, bem como da população em geral, através da resposta
social de SAD.
Intervém, igualmente, na área da educação, ação social, reabilitação e
integração sócio ocupacional ou socioprofissional dos utentes, articulando
com outras entidades, no sentido da sua integração no mercado de
trabalho.
A CERCIAG tem uma forte implantação no território, através dos acordos
de cooperação com a Segurança Social, apoiando mais de 130 utentes.
Mas mantem também acordos com diversas entidades (Câmara
Municipal, Educação, Saúde), destacando-se as parcerias com o CLA do
RSI, CLAS da Rede Social e CPCJ.
A CERCIAG é uma IPSS de forte dinamismo local, promovendo a
integração e desenvolvimento social e cultural da população portadora de
deficiência, residente na sua área de abrangência.
Ao longo da sua existência, tem vindo a adaptar-se, constantemente, às
exigências da comunidade, respondendo, prontamente, às problemáticas
sociais vivenciadas pela população portadora de deficiência, em
particular, e população em geral.
Pelo trabalho desenvolvido, considera-se que esta Instituição aposta na
promoção de um trabalho de qualidade, revelando uma postura dinâmica,
contando, para o efeito, com o contributo de uma equipa responsável,
conferindo solidez ao nível técnico, articulando-se com outros parceiros e
estruturando-se de forma a atingir os objetivos definidos, tendo, por isso,
um impacto e aceitação positivos na comunidade em que se encontra
inserida.

Manuel Ruivo
Director do Instituto da
Segurança Social, Centro
Distrital de Aveiro

“(...) esta Instituição aposta
na promoção de um trabalho
de qualidade, revelando uma
postura dinâmica, contando,
para o efeito, com o
contributo de uma equipa
responsável, conferindo
solidez ao nível técnico,
articulando-se com outros
parceiros e estruturando-se
de forma a atingir os
objetivos definidos, tendo,
por isso, um impacto e
aceitação positivos na
comunidade em que se
encontra inserida.”

Aos atuais corpos sociais e a todos os que desempenharam essas
funções ao longo dos 40 anos de vida o nosso obrigado.
A todos os trabalhadores atuais e aos que por lá passaram nestas 4
décadas o reconhecimento do trabalho desenvolvido.
Bem hajam.

Testemunho na primeira pessoa
“Sinto-me muito feliz pois a CERCIAG foi muito importante na minha vida e fez-me muitas coisas. É na
CERCIAG que está a minha família.”
Liseta
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Três décadas de cooperação institucional
“A pessoa com deficiência tem direito e o dever de desempenhar um
papel ativo no desenvolvimento da sociedade e que não pode ser
discriminada, direta ou indiretamente, por ação ou omissão, com base na
deficiência, e que deve beneficiar de medidas de ação positiva com o objetivo de
garantir o exercício dos seus direitos e deveres.”
(Lei n.º 38/2004 de 18 de agosto)

José António Gomes
Diretor do Centro de
Emprego e Formação
Profissional de Águeda

“A CERCIAG é uma
entidade de referência, local
e regional no âmbito da
inclusão social (...)”

Não quisemos deixar de nos associar a esta efeméride, relembrando e
valorizando toda a atividade que, ao longo destes quase trinta anos, foi
sendo desenvolvida em perfeita cooperação entre a CERCIAG e o IEFP,
particularmente através do Centro de Emprego e Formação Profissional
de Águeda.
A CERCIAG é uma entidade de referência, local e regional no âmbito da
inclusão social, proporcionando melhor qualidade de vida aos seus
utentes nas múltiplas formas de vivência em comum, contribuindo para a
qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e
multideficiência, atuando na prevenção, sensibilização, promoção de
competências e capacidades e desenvolvimento de atividades e
fomentando a não discriminação.
Valores como profissionalismo, respeito, confiança e humanismo, têm
vindo a ser consolidados nas atividades da CERCIAG, com o propósito
de ir ao encontro das necessidades da comunidade, especialmente dos
grupos mais fragilizados: os Deficientes
Desde o codesenvolvimento de programas tais como, Estágios
Profissionais, Contratos Emprego-Inserção, etc. e mais recentemente
como Centro de Recursos do CEFP Águeda, a CERCIAG sempre
demonstrou possuir uma clara vontade de colaboração, informando,
divulgando e utilizando as medidas ativas de emprego, e formação
profissional que vigoram em cada um dos momentos
Esta particular atividade consubstanciou-se nas iniciativas que, ao longo
dos anos, foram sendo desenvolvidas quer por iniciativa da CERCIAG
quer através do IEFP, na divulgação junto dos parceiros institucionais e
outros das atividades, principal e fundamentalmente na área da
reabilitação, permitindo assim que a eficácia da cooperação
CERCIAG/IEFP se verifique junto daqueles que efetivamente mais
necessitam de utilizar os apoios disponíveis.
Bem hajam!

Testemunho na primeira pessoa
“A CERCIAG para mim foi desde a minha infância muito importante para mim, Espero continuar a contar com o
seu apoio pois à medida que o tempo vai passando, eu vou precisando cada vez mais.”
Pedro
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A verdadeira democracia é aquela que não distingue as pessoas

pela
sua cor, raça, sexo, religião, opção política, dificuldade física, psicológica
e outras, permitindo àqueles que têm problemas, novas oportunidades e
condições de vida melhores do que aquelas que lhe estariam destinadas.
A CERCIAG é o exemplo de uma Instituição que nasceu para fazer bem
às pessoas, principalmente àquelas que mais dificuldades têm,
promovendo solidariedade e contribuindo para uma causa que é de todos
e para todos.
O trabalho realizado pela CERCIAG ao longo destes 40 anos possibilitou,
alegria e oportunidades a muitos jovens e às suas famílias, diminuindo as
suas dificuldades, contribuindo para a resolução de problemas de um dos
segmentos da população mais desprotegida (aos cidadãos com
deficiência), promovendo os valores do respeito da dignidade humana.
A relação institucional da CERCIAG com o Município de Sever do Vouga
tem sido ao longo dos anos a melhor, marcando uma parceria que
promoveu e continua a promover as melhores condições a muitos jovens
e outros munícipes do nosso concelho, para que vivam as suas vidas
perfeitamente integrados na nossa sociedade.
Parabéns e Bem-haja CERCIAG.

António Coutinho
Presidente da Câmara
Municipal de Sever do
Vouga

“A relação institucional da
CERCIAG (...) tem sido ao
longo dos anos a melhor,
marcando uma parceria que
promoveu e continua a
promover as melhores
condições a muitos jovens e
outros munícipes do nosso
concelho (...)”

O Município de Albergaria-a-Velha reconhece a CERCIAG como
importante e insubstituível parceiro de intervenção ao nível da inclusão
social, nas suas múltiplas vertentes. Desde há largos anos que as
parcerias estabelecidas resultam na promoção do acesso e participação
dos cidadãos mais vulneráveis ao nível da educação, formação e inclusão
na vida ativa. Na sociedade atual, e perante os mais diversos desafios, o
reforço das parcerias incrementam a cooperação e, consequentemente,
melhoram as respostas em quantidade e, sobretudo, em qualidade. Este
é o motivo pelo qual agradecemos a oportunidade de trabalhar com um
parceiro de excelência como a CERCIAG.
Parabéns pelo trabalho desenvolvido e obrigado pela colaboração!

António Santos
Presidente da Câmara
Municipal de
Albergaria-a-Velha

Testemunho na primeira pessoa

“O Município (...) reconhece a
CERCIAG como importante e
insubstituível parceiro de
intervenção ao nível da
inclusão social, nas suas
múltiplas vertentes.”

“Vir para a CERCIAG abriu-me mais os olhos pois vi muitas pessoas dependentes que precisam que lhes deem
comer, banho e façam higiene, e isso impressionou-me muito.”
Leocádia
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Todas as Instituições de Solidariedade Social têm um papel determinante
na vida dos mais vulneráveis, mas não pode deixar de ser realçada a
actividade especifica de quem se dedica às pessoas com deficiência e
incapacidades várias que as colocam em situação de maior desvantagem
e grande risco de exclusão social. A CERCIAG é, sem dúvida, uma
dessas Instituições.

Paulo Seara
Presidente da União de
Freguesias de Águeda e
Borralha

“É com grande satisfação que
a União de Freguesias de
Águeda e Borralha tem (...)
colaborado com a CERCIAG,
Instituição de referência no
apoio ao cidadão com
deficiência (...)”

É com grande satisfação que a União de Freguesias de Águeda e
Borralha tem, ao longo destes anos, colaborado com a CERCIAG,
Instituição de referência no apoio ao cidadão com deficiência seja na
vertente de assistência, seja na promoção da integração activa na
sociedade dos seus utentes. É nesta última vertente da actuação da
CERCIAG que temos estabelecido vários protocolos com um grau de
satisfação que não poderemos deixar de registar.
Todas estas experiências têm sido, para nós, lições de vida que nos
ensinam e melhoram. Só queremos que quem nos chega como estagiário
e fica como amigo, tenha a retribuição na medida do que dá.
Bem-haja a todos os Cooperantes, Técnicos e demais Funcionários pelo
seu brilhante trabalho realizado nestas quatro décadas.
Águeda fica mais rica com Instituições como a CERCIAG.

VENHAM MAIS… 40!

Julieta Sanches
Presidente da Direção da
Fenacerci

“(...) a vossa festa é também
a minha festa, a nossa festa,
de todos quantos há um ror
de anos que hoje nos
parecem distantes,
embarcámos nessa aventura
assumida de darmos uma
Escola a crianças a quem era
negado o direito à
Educação.”

Podiam ser venham mais cinco, como se canta no refrão da canção do
Zeca Afonso, mas com o que sabemos que têm para dar, no mínimo
venham quarenta anos a transformar ideias solitárias em projetos
solidários. Enquanto mãe, sinto-me orgulhosa por saber que a minha filha
pode contar com organizações como a CERCIAG para a ajudar a cumprir
e fruir todos os direitos que decorrem das suas dimensões humana e
cidadã. E enquanto dirigente associativa, também não posso deixar de
manifestar a minha alegria, por atingirem quatro décadas com a vitalidade
e modernidade que todos vos reconhecem. É por isso que a vossa festa é
também a minha festa, a nossa festa, de todos quantos há um ror de
anos que hoje nos parecem distantes, embarcámos nessa aventura
assumida de darmos uma Escola a crianças a quem era negado o direito
à Educação. E tenho a certeza que guardam na memória o voluntarismo
dos primeiros tempos, quando era preciso inventar quase tudo porque
não havia praticamente nada como hoje celebram o muito que foi
conseguido até chegarem à organização moderna e inclusiva que hoje
são. Envolvo por isso num grande abraço solidário, todos os que
ajudaram a construir estes quarentas anos de história e a todos quantos
beneficiaram e beneficiam dela. Não tenho dúvidas que a CERCIAG
continuará à procura de mais e melhores caminhos, que continuará a
sonhar por um mundo diferente onde todos, sem exceção, vejam
reconhecidos e praticados os seus direitos. Deixo-vos por isso com uma
citação do poeta alemão Goethe “Quando uma criatura humana desperta
para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o
universo conspira a seu favor”. Parabéns a toda a família da CERCIAG.
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Uma senhora de idade respeitável
A CERCIAG, como muitas das associadas da FORMEM, está a atingir
uma idade respeitável.
As organizações, como as pessoas, têm a sua infância, em que todos
dias vemos as coisas a crescer, e são raras as que escapam a uma
adolescência mais ou menos turbulenta. Aos quarenta costumam chegar
as crises da meia idade e os desafios que lhe são próprios, mas também
a sabedoria e a clarividência própria da idade.
A CERCIAG tem um percurso de vida muito rico, interessante e dinâmico,
mas aos quarenta há o risco de ficarmos mais apáticos, mais tempo
sentados no sofá e a começar a ganhar gorduras.
Esperamos continuar a encontrar-vos nas atividades da FORMEM, pois
só estabelecendo correntes de partilha e apoio mútuo seremos capazes
de manter o espírito aberto de modo a, como uma vez me disse um
ex-formando, “sermos capazes de acompanhar a evolução do tempo”.
A experiência de 40 anos de vida é, nas nossas organizações, mais do
que um estatuto, é uma responsabilidade e estamos certos que a
CERCIAG estará à altura.

Mário Pereira
Presidente da Direção da
FORMEM

“A experiência de 40 anos de
vida é, nas nossas
organizações, mais do que
um estatuto, é uma
responsabilidade e estamos
certos que a CERCIAG
estará à altura.”

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Águeda tem
contado desde 2011 com a colaboração da CERCIAG, como
representante das IPSS(s) com caráter não institucional. Tem sido uma
representação pautada pela dedicação, competencia e profissionalismo
dos vários técnicos que tem representado a Instituição, que muito tem
pesado em todo o trabalho realizado por esta Comissão em Águeda.
Além desta colaboração estreita que tem havido na cedência dos
técnicos, a CERCIAG tem sempre que possível colaborado no âmbito da
sua missão e atribuições na resposta dada a jovens e famílias com
processos de Promoção e Proteção nesta Comissão, quer ao nível da
sua inclusão nas varias respostas que a Instituição dispõe, quer ao nível
do apoio realizado nas escolas a crianças e jovens nas mais variadas
valências.
A CPCJ tem participado anualmente no evento CERCIAG em Movimento,
este momento tem servido para aproximar ainda mais as crianças e
jovens que em especial neste dia tem um contacto mais próximo com
jovens e adultos com deficiência, sendo esta uma forma de acabar com
alguns estigmas instalados na nossa sociedade, assim como serve para
divulgar o trabalho realizado e aproximar a comunidade da CPCJ de
Águeda.
Trata-se de uma parceria consolidada, que se vai fortalecendo no dia dia,
que esperamos que se mantenha durante muito tempo. A CPCJ
congratula a CERCIAG por todo o trabalho desenvolvido em prol da
população de Águeda, em especial pelos mais jovens, que fruto da sua
circunstancia de vida já são mais vulneráveis.
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Rui Branco
Presidente da CPCJ de
Águeda

“Tem sido uma
representação pautada pela
dedicação, competencia e
profissionalismo dos vários
técnicos que tem
representado a Instituição,
que muito tem pesado em
todo o trabalho realizado por
esta Comissão em Águeda”.
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CERCIAG – Um Projeto Sempre em Aberto
As organizações são entidades com vida: nascem, crescem, fazem o seu
caminho, de forma muito diversa, é certo e morrerão um dia.
Se algumas reproduzem os dias e os modos, sobrevivendo, outras
reinventam-se e redescobrem-se em cada tempo, tentando reinterpretar a
sua missão e atualizar os modos de a cumprir, adequando-os a cada
tempo.

Jerónimo Sousa
Director Centro de
Reabilitação Profissional de
Gaia

“(...) organização
permanentemente inquieta,
não pela insegurança sobre o
seu presente, mas pela
vontade permanente de
agarrar o futuro.”

O que caracteriza estas últimas é serem organizações com alma, com
paixão, com uma cultura marcada e forte, geradoras de inquietação
tranquila, na contínua busca de sentido e significado para o que fazem e
sobretudo para o que devem fazer. Não se esgotam na
autocontemplação dos seus méritos. A partir da satisfação que sentem
sobre o seu passado e presente, lançam-se na construção de novos
futuros. Não conhecendo muito bem os seus contornos, mas sabendo
que apenas há futuro no futuro! E a ele se lançam com garra,
determinação, movidas pelo sonho.
É assim que vejo a CERCIAG. Foi de algum modo essa a marca que me
ficou desde que há largos anos tomei contacto com a organização.
Privando depois mais de perto com ela, com os seus profissionais e
dirigentes, mais se consolidou essa imagem de organização
permanentemente inquieta, não pela insegurança sobre o seu presente,
mas pela vontade permanente de agarrar o futuro.
Conheci o seu sentido de organização responsável, moderna, orientada
pelas preocupações de uma liderança e gestão competentes. Conheci os
seus profissionais empenhados, comprometidos, dedicados e
competentes. Senti o apoio e entusiasmo dos seus dirigentes, na
prossecução dos caminhos que se iam desenhando e percorrendo.
Embora algo à distância, acompanhei sempre muito de perto a total
dedicação e entrega da sua Diretora Geral, a sua apaixonada paixão pelo
projeto, a sua indomável e corajosa vontade de futuro, a sua capacidade
de sonhar de energizar a organização, mobilizando-a e arrastando-a
nessa direção.
É a feliz conjugação de todas essas circunstâncias que torna a CERCIAG
uma organização que sabe que o futuro é incerto, mas que ao mesmo
tempo não tem medo dele, pois confia na sua capacidade para o
construir.
São 40 anos que celebra. Reconhece com orgulho humilde o mérito do
seu trabalho, pois tem consciência que os níveis de qualidade de vida e o
acesso aos direitos das pessoas que serve estão ainda aquém daquilo a
que têm direito. Reconhece que há ainda muito trabalho a desenvolver,
talvez até muito diferente do que tem sido feito. Todos na CERCIAG
aproveitarão com certeza este aniversário para renovar o compromisso e
o sentido de missão que orientam cada um dos seus dias como membro
da organização.
Porque partilho a filosofia e os valores que inspiram e orientam em cada
dia a CERCIAG, a filosofia, a alma e a força inspiradora da sua liderança,
manifesto o meu orgulho em ter conhecido e convivido com todos, com a
firme convicção de que o vosso futuro será inspirador e capaz de gerar
aquilo que no fundo se constitui como a razão de ser das nossas
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organizações: dar vida com sentido, com valor e com qualidade às
pessoas com quem trabalhamos, de quem outras organizações
desistiram!
Não desistam nunca de ninguém!

“As botas de biqueira de aço”
Conheci o Toninho há 13 anos, numa turma de um curso PIEF, da qual
era diretor.
Para quem não está familiarizado com estes assuntos de educação,
estas turmas era uma espécie de “fim de linha”, uma derradeira
oportunidade, para jovens cujo percurso escolar e pessoal eram, no
mínimo, complicados!...
O Toninho era um desses jovens a quem a vida tinha ”pregado uma
partida”. Com um histórico familiar de incompetência parental e a
abandono emocional, o Toninho era um jovem de 14 anos a quem tinham
sonegado o amor, o carinho e a atenção que lhe eram devidos e que o
deviam ter amparado durante o seu crescimento.
Assim colecionou insucesso escolar e violências várias que o atrasaram
quase irremediavelmente. Mas longe de se revoltar e de apostar numa
destrutiva mágoa, o Toninho, pelo contrário era simpaticamente dócil e
desesperadamente carente. Estava sempre pronto a ajudar nas tarefas e
a criticar os seus colegas, quando estes adotavam comportamentos mais
perturbadores.
Além de mais, o Toninho tinha um sonho, ou melhor, dois! Queria
aprender uma profissão para trabalhar, para se sentir útil e para ganhar
dinheiro, e por outro lado, queria ter umas botas de biqueira de aço! Dizia
-me, que “é por uma questão de segurança, professor, não quero que, se
alguma coisa me cair nos pés, fique com uma unha negra, porque isso
dói muito!”
Quando o curso chegou ao fim, encaminhei, por vontade própria, o
Toninho para uma formação em marcenaria na CERCIAG.
Durante um ano, não mais soube o que lhe tinha acontecido.
Quando voltei à Instituição, para a visitar no âmbito da sua apresentação
a um novo curso PIEF, encontrei o Toninho na oficina a fabricar móveis
de cozinha, todo vaidoso a explicar-nos em que consistia a sua formação.
No fim veio ter comigo e disse-me: “veja, professor, foi a primeira coisa
que comprei com o meu dinheiro!” e apontou para os pés. Reluzentes e
garbosas, não pude deixar de reparar nas suas botas de biqueira de aço!
Obrigado do fundo do coração, CERCIAG, por ter ajudado “muitos
Toninhos” da nossa terra a terem sonhos ou a concretizar sonhos antigos
e merecidos - nem que tivessem apenas a forma dura e rude de umas
botas de biqueira de aço!
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Vítor Manuel Rodrigues
Professor e Presidente do
Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas
de Águeda

“(...) «veja, professor, foi a
primeira coisa que comprei
com o meu dinheiro!» e
apontou para os pés.
Reluzentes e garbosas, não
pude deixar de reparar nas
suas botas de biqueira de
aço!”
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A CERCIAG, a Bela Vista, Nós e os Outros
Foi com grato gosto que a Bela Vista viu nascer a CERCIAG,
acompanhou o seu crescimento e faz caminho em conjunto.

Direcção da Bela Vista
Centro de Educação
Integrada de Águeda

“E nesta luta diária, tão típica
das Instituições preocupadas,
atentas e fazedoras,
realçamos a colaboração da
CERCIAG para o sucesso
dos eventos da Bela Vista
(...)”

Deste a abertura da CERCIAG, em 1977, a Bela Vista iniciou com a
mesma uma parceria, rica e complementar, na procura de soluções de
suporte e orientação às crianças, jovens e adultos com deficiências e
incapacidades.
Atendendo à especificidade de cada instituição esta parceria
materializa-se por um lado na orientação e acompanhamento de projetos
educativos individualizados durante a 1ª infância por parte da Bela Vista e
em idades maiores pela CERCIAG, e por outro lado, na interação em
diversas atividades com os mais variados utilizadores, contribuindo para a
socialização do respeito, a consciencialização da diferença e o
desenvolvimento da cidadania.
Nesta vida, em conjunto, das nossas Instituições, apontamos como
exemplo de partilha e oportunidade de aprendizagem o privilégio de as
crianças da Bela Vista terem podido viajar num mundo de imaginação e
criatividade nas Oficinas organizadas pela CERCIAG; terem descoberto o
poder modificativo das matérias-primas ao brincar com o barro e o vidro;
terem experimentado o poder das luzes, sons, cores e texturas na Sala
Snozeleen; terem aprendido no Evento CERCIAG em Movimento a viver
com a deficiência, a entendê-la, a fazer dela parte normal e real do seu
ser.
E nesta luta diária, tão típica das Instituições preocupadas, atentas e
fazedoras, realçamos a colaboração da CERCIAG para o sucesso dos
eventos da Bela Vista, feita através da cedência de recursos materiais,
emprestando-nos a cor e o sabor das suas “barraquinhas” para a
Sardinhada ou os transportes que levam e trazem os sonhos das nossas
crianças.
E a relação da CERCIAG e da Bela Vista é muito mais! É também colaboração multidisciplinar de profissionais, sendo atualmente, parceiras
formais com o Programa Contrato Local de Desenvolvimento Social CLDS 3G - Projeto Adro, com 3 eixos de intervenção: Emprego,
Formação e Qualificação; Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da
Pobreza e Capacitação da Comunidade e das Instituições.
Por tudo o que não cabe neste texto, a Bela Vista felicita a CERCIAG
pelos 40 anos ao serviço da inclusão, pelos 40 anos a dar sentido à
palavra igualdade, pelos 40 anos em prol de todos aqueles que sempre
considerou semelhantes.

Testemunho na primeira pessoa
“A CERCIAG mudou a minha vida, ajudou-me a encontrar trabalho, melhorou a minha vida em todos os
aspectos pois tenho uma casa onde morar, e sinto-me em família. Sem a CERCIAG não era quem sou hoje e
espero que continue a ajudar-me e a ajudar muita gente.”
Carlos
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PARABÉNS CERCIAG: CANTO E CONTO CONVOSCO
Escrever sobre a CERCIAG é lembrar amigos, companheiros e
companheiras destas lutas solidárias que soubemos sempre temperar
com um afeto que o tempo não consegue beliscar. Permitam-me por isso
que entre na vossa festa, com o orgulho de quem sabe que está no sítio
certo e com as pessoas certas. Afinal, foram tantos os momentos que
partilhei convosco, tantos os mimos que fizeram o favor de me dispensar,
tantas as deferências que vos fiquei a dever, que as palavras que me
possam sair da inspiração serão sempre pequenas para demonstrar o
que vos admiro e o quanto gosto de vocês. Quanto a tudo o resto, outros
melhor do que eu falarão certamente da história rica de dificuldades
superadas e sucessos alcançados que cabem nestes quarenta anos que
agora celebram. E eu tenho a honra de vos ter tido sempre ao lado em
todas as lutas (e foram muitas) que tivemos que travar em várias frentes,
para que as nossas organizações pudessem ser o que são hoje e que tão
bem está espelhado na CERCIAG: organizações modernas, com
fortíssimas ligações à comunidade que servem e com padrões de
qualidade na ação centrados nos direitos das pessoas que servem. Por
isso, daqui de Peniche, vai um abraço solidário, onde cabe uma infinidade
de sentimentos que sinto por vocês: admiração, respeito, amizade,
solidariedade, esperança… Muitos parabéns pelos vossos 40 anos.
Canto e conto convosco! Sempre!

Rogério Cação
Presidente da Direção da
Cercipeniche

“Permitam-me (...) que entre
na vossa festa, com o
orgulho de quem sabe que
está no sítio certo e com as
pessoas certas.”

Fiquei a conhecer a CERCIAG através da Luísa Carvalho, Diretora-geral
da CERCIAG, quando ambos participámos no Curso de Preparação de
Gestores e Responsáveis da Formação, promovido pelo IEFP. A partir de
então e graças à amizade que fomos construindo, a CERCIAG passou a
fazer parte do meu dia-a-dia. Foi através da Luísa que descobri “por
dentro” a CERCIAG, não só a sua organização e funcionamento, mas
também a qualidade profissional, interesse e dedicação dos seus
colaboradores. Conheci pessoas maravilhosas com quem mantenho
excelentes relações de respeito e amizade.
Conjuntamente, os técnicos da CERCIAG e da CERCIFAF, produziram
imensos documentos que fazem parte do processo de Qualidade
EQUASS, em vigor nas duas organizações; participámos em
intercâmbios com utentes e técnicos da CERCIAG; participamos nas suas
atividades sempre que nos é possível; partilhamos documentos e
informações nas áreas da Contratação Pública, Contabilidade e
Fiscalidade. Ambas as organizações têm documentos técnicos/
pedagógicos que apenas se distinguem pelo logótipo e nome da
Instituição, considerando que foram construídos em parceria.
Quatro décadas passadas a CERCIAG é uma entidade reconhecida e
respeitada, que se abre para todos e que, pelo seu dinamismo, tem forte
presença no concelho de Águeda. Nada disto lhe foi dado, antes
conseguido com muito esforço, dedicação e competência.
Em meu nome e do Conselho de Administração e colaboradores da
CERCIFAF, manifestamos o desejo de possamos prosseguir a
caminhada que iniciámos há muitos anos.
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José Luís Ribeiro
Conselho de Administração
da CERCIFAF

“Quatro décadas passadas a
CERCIAG é uma entidade
reconhecida e respeitada,
que se abre para todos e
que, pelo seu dinamismo,
tem forte presença no
concelho de Águeda.”
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Existem momentos na vida em que nada parece seguro e tudo parece
incerto. É nesses momentos que entram pessoas na nossa vida que nos
fazem sentir de que vale a pena viver e sermos felizes. E é aqui que tudo
começa…

Marta Vidal
Mãe Cliente CRI

“A relação com a CERCIAG
cresceu e neste momento
não existem barreiras para a
minha filha, graças a todo o
trabalho que esta equipa
fantástica desenvolveu junto
da Escola, da comunidade e
até da família.”

A minha relação com a CERCIAG iniciou quando a minha filha com 2
anos foi operada a um tumor cerebral bastante agressivo, tendo ficado
ficou com um comprometimento bastante grave, a nível das funções
neuromusculoesqueléticas e da comunicação. Todo o processo de
recuperação foi bastante desesperante. Entre hospitais, Centros de
Reabilitação e Escola, a minha filha estava na idade, que era emergente
ter Terapeutas que a pudessem ajudar. Foi nesse preciso momento em
que a equipa da CERCIAG entrou na nossa vida.
Não sei explicar, nesse momento tive a sensação de uma luz ao fundo do
túnel. Senti que esse seria o momento em que tudo iria mudar.
Daí até agora o tempo passou a voar, e já la vão perto de 9 anos! A
relação com a CERCIAG cresceu e neste momento não existem barreiras
para a minha filha, graças a todo o trabalho que esta equipa fantástica
desenvolveu junto da Escola, da comunidade e até da família.
Pessoalmente como mãe tenho que agradecer à CERCIAG todo o
trabalho que tem desenvolvido, e Parabenizar esta grande Instituição
pelos seus 40 anos e pelo lindo e precioso trabalho que tem prestado
junto da comunidade, principalmente junto das pessoas com deficiência e
das suas famílias.
Este é um reconhecimento do fundo do coração, de uma mãe que muitas
vezes desesperou e que encontrou um porto seguro na CERCIAG… Um
grande obrigado.

Ana Maria Silva
Mãe Cliente DFE

“(...) muito obrigada por nos
ajudarem a tornar a minha
filha e os outros filhos mais
felizes (...)”

C – Casa
E – Empreendedora
R – Resistente
C – Calorosa
I – Interactiva
A – Amizade
G – Gigante
U – União
E – Empenho
D – Dar
A – Amor

Que venham muitos mais 40 anos, e com a ajuda
de todas as pessoas que aí trabalham, e com
empenho e dedicação, porque os meninos que
vivem nesta casa são mesmo muito especiais.
A CERCIAG é um jardim, que está sempre
verdejante porque todos os dias é regado, cada
menino é uma flor. Os pais que têm flores nesse
jardim podem ir para os seus empregos
tranquilos, porque os seus bens mais preciosos
ficam bem. Eu assim faço! Sinto todos os dias a
felicidade da minha filha por fazer parte desse
jardim.
Um bem-haja a todos e muito obrigada por nos
ajudarem a tornar a minha filha e os outros filhos
mais felizes no vosso jardim. Com a ajuda de
todos, vamos continuar a plantar mais sementes e
a fazê-las crescer coloridas e brilhantes.
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O meu filho chama-se Tomás, tem 23 anos, autismo e frequenta as
Actividades Ocupacionais na CERCIAG.
O primeiro contacto com a Instituição deu-se na altura em que ele
frequentava a Sala Teach da Escola da Mealhada no âmbito do plano de
transição para uma Instituição.
Logo de inicio me apercebi que a resposta que queria para ele era a
CERCIAG, ele esperava ansiosamente o dia em que ia para lá, acordava
de madrugada a perguntar se ainda não eram horas de ir. Conforme o
tempo foi passando mais certa fiquei de que era esta a
reposta que queria para ele.
A adaptação dele foi óptima, adora as actividades, embora seja um
bocado preguiçoso e alguns dos locais favoritos dele sejam o jardim para
passear e sala Snozelen para fazer sorna e descansar. Conhece todos os
funcionários e todos os colegas e fala imenso deles, gosta imenso de ir
no autocarro e fica triste quando por algum motivo sou eu que o levo ou
vou buscar.
Nesta altura falta quase um mês para ir para a colónia de férias e já anda
há mais de duas semanas a perguntar se não fazemos a mala, tal é a
alegria que lhe dá participar nessa actividade.

Margarida Marques
Mãe Cliente DAO

“Ele é feliz na CERCIAG e eu
sinto-me descansada pois sei
que ele frequenta uma
Instituição onde se sente bem
e que lhe dá as respostas
adequadas.”

Posso resumir a minha experiência numa frase: Ele é feliz na CERCIAG e
eu sinto-me descansada pois sei que ele frequenta uma Instituição onde
se sente bem e que lhe dá as respostas adequadas.
Parabéns pelos 40 anos e que venham muitas vezes mais 40 para
poderem continuar a apoiar as pessoas que apoiam.

Na

sociedade em que vivemos, com as adversidades que todos
conhecemos, o que dizer de uma instituição que, há quatro décadas, luta
para proporcionar formação, proteção e uma vida melhor aos cidadãos
mais frágeis?
Tem sido uma luta árdua e constante para ultrapassar dificuldades de
vária ordem, mas a persistência e a qualidade do serviço prestado foram
abrindo caminho, continuando a ser a única resposta para pessoas que
mais necessitam de apoio e afeto. Assim, não podia deixar de dar o meu
testemunho resultante da minha prestação de serviço na CERCIAG,
como docente, durante dezassete anos.
O trabalho em articulação com bons profissionais e a genuinidade de
sentimentos e atitudes dos utentes proporcionaram-me experiências e
aprendizagens únicas, que continuam muito presentes na minha vida.
Sendo o local onde permaneci mais tempo, ao longo da minha carreira
profissional, foi também aquele que mais contribuiu para a minha
formação pessoal e profissional, determinando muito daquilo que hoje
sou.
Deixo o meu apreço e gratidão pelo trabalho que continua a desenvolver
e sinto-me privilegiada por ter tido a oportunidade de fazer parte dessa
grande família que é a CERCIAG.
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Maria Alice Pereira da
Silva
Docente de Educação
Especial

“Sendo o local onde
permaneci mais tempo, ao
longo da minha carreira
profissional, foi também
aquele que mais contribuiu
para a minha formação
pessoal e profissional,
determinando muito daquilo
que hoje sou.”
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40 Anos CERCIAG
Tendo como visão “as pessoas primeiro”, a CERCIAG é uma instituição
social que tem na base dos seus alicerces a (re)integração na vida social
e profissional de públicos carenciados, desde a idade jovem até à fase
sénior.
Através de uma avaliação individual dos seus clientes, é determinado o
tipo de apoio que essas pessoas necessitam para desenvolver as suas
capacidades de resposta à vida em sociedade.

Dora Viegas
Professora na
CERCIAG

“Na CERCIAG, somos pelas
pessoas, na CERCIAG, as
pessoas sempre primeiro!”

Promove assim intervenções em diversas áreas, tais como atividades
ocupacionais; formação e emprego; centro de recursos para a inclusão;
residências e apoio domiciliário.
Trabalhar nesta instituição tem sido uma experiência gratificante, que
diariamente me faz entender que um simples gesto que nos parece
pequeno e rotineiro, pode atingir proporções enormes na vida de outras
pessoas.
Aqui aprendi que a (re)integração social continua a ser uma necessidade
da nossa sociedade atual, que através das suas metodologias de
atuação, promove a nossa própria formação como seres melhores,
dinamizando a nossa vida, a vida dos nossos clientes e magnificando a
nossa determinação em ajudar o próximo.
Nesta instituição tentamos todos os dias trabalhar um pouco mais,
superar os obstáculos, fazer hoje sempre melhor que ontem e lutar contra
as adversidades em prol de quem de nós depende. Na CERCIAG, somos
pelas pessoas, na CERCIAG, as pessoas sempre primeiro!

A fechar!...

A CERCIAG ao longo destes anos ajudou-nos a ter mais oportunidades
de darmos a nossa opinião e a transmitirmos as nossas vontades.
Deu-nos toda a liberdade para fazermos as nossas escolhas, não nos
limitando naquilo que queremos fazer e estando sempre disponível para
nos ouvir.
A CERCIAG deixa-nos participar e dar a nossa opinião no seu dia-a-dia, e
conseguimos que nos ajudem, organizem e façam as coisas que nós
queremos e precisamos.

Grupo de
Autorrepresentantes da
CERCIAG
“A CERCIAG faz-nos
acreditar que há sempre uma
solução para tudo e que não
desanimemos com os nossos
problemas.”

Ajuda-nos tanto cá como em casa e na rua nas nossas necessidades e
problemas e está sempre do nosso lado nos momentos mais felizes e
piores.
Com a ajuda da CERCIAG conseguimos estar mais perto das pessoas,
de fazermos parte da sociedade, não nos sentimos excluídos. Sempre
que pode, ajuda-nos a participar em actividades desportivas, culturais e
de lazer do nosso gosto.
A CERCIAG deixa-nos dizer aquilo que pensamos e sentimos. Não são
as outras pessoas que falam e decidem por nós. Assim somos mais
independentes e autónomos.
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Alguns projectos da CERCIAG ajudam-nos a crescer e assim podemos
ajudar os outros que precisam mais.
A CERCIAG deixa-nos viver livremente a nossa religião, a nossa vida
afectiva e tudo o que diga respeito à nossa intimidade.
Através da CERCIAG temos os melhores cuidados que precisamos, mais
rápidos e conseguem explicar aos que não nos conhecem o que nós sentimos e como nós somos.
A CERCIAG faz-nos ver que não temos só direitos. Apesar de nos ajudar
a lutar por esses direitos, mostra-nos também que temos deveres e que
os devemos cumprir.
A CERCIAG faz-nos acreditar que há sempre uma solução para tudo e
que não desanimemos com os nossos problemas.
A CERCIAG ajuda-nos a concretizar os nossos sonhos! Parabéns e
Obrigado por tudo. Contamos com vocês por mais 40 anos, pelo menos…
O Grupo de Autorrepresentantes da CERCIAG

Testemunho na primeira pessoa

“Tenho trabalho numa fábrica, vou de férias e gosto de todos os que cá estão.”
António

“A minha vida deu uma volta de 180º. A CERCIAG fez-me mudar de vida. Sem a CERCIAG não conseguia a
minha autonomia, trouxe tudo de bom como o acompanhamento por diversos profissionais. Sem ela não tinha
tantos amigos e não conhecia tantas pessoas do país inteiro. É basicamente a minha casa.”
Carla

“Gosto de estar na CERCIAG, gosto dos meus colegas. É muito importante para mim.”
Augusto

15 | 16
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