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Mensagem do Presidente da Câmara Municipal de Águeda pelos 40 anos da CERCIAG
Foi há 40 anos que um grupo de pais de crianças deficientes, técnicos e amigos, impulsionados pelo contexto
social e político da época, ganharam força para lutar contra a desigualdade de direitos e a ausência de equipamentos e respostas sociais ao nível do Ensino Especial em Águeda.
Assim não podemos falar da CERCIAG sem falar em Democracia, Igualdade e Justiça Social. De um contexto
de total deserto de resposta e soluções para aqueles que necessitavam de respostas adaptadas ao seu percurso
de vida, passamos – 40 anos volvidos – a ter uma CERCIAG vibrante, ativa e visível.
Claro que “o caminho se faz a andar” e nem tudo foi ou é fácil, mas graças ao espírito de esforço, e até abnegação, de muitos e muitas que colaboraram e colaboram com a CERCIAG, muitas metas vão sendo cumpridas
todos os dias.
O nosso profundo reconhecimento pela missão que desempenham e irão continuar a desempenhar. Águeda
completa-se convosco.
Parabéns e Obrigado CERCIAG!
O Presidente da Câmara,
Gil Nadais.

Serviço de Mediação para o Emprego: Integrações
No âmbito do Departamento de Formação e Emprego, e no decorrer do 2º trimestre de 2017, foram celebrados
20 novos protocolos de Prática em Contexto de Trabalho (PCT), para um total de 19 formandos, tendo o Serviço
de Mediação para o Emprego acompanhado um total de 52 formandos durante o 1º semestre. Foi ainda submetida, no 2º trimestre, uma candidatura a Estágio de Inserção para PCDI de uma formanda que irá ficar integrada
no local da sua PCT.
No âmbito do Centro de Recursos (CR), relativo ao 2º trimestre, foram integrados 10 candidatos em medidas de
emprego, 3 em Estágio de Inserção, 2 em Contrato Emprego-Inserção+ e 5 em contratos de trabalho através da
Medida Emprego Apoiado em Mercado Aberto, encontrando-se actualmente em Acompanhamento PósColocação (APC) um total de 55 trabalhadores. No entanto, é importante referir que durante o 1º semestre, 9
trabalhadores deixaram de ser acompanhados em APC por fim de tempo de acompanhamento e 1 por rescisão
de contracto, perfazendo um total de 10 conclusões. Durante o 2º Trimestre de 2017, foram realizadas e submetidas 3 candidaturas à medida Estágio de Inserção e 1 candidatura à Medida Emprego Apoiado em Mercado
Aberto. Realizaram-se ainda 6 Avaliações da Capacidade de Trabalho na medida de Informação, Avaliação e
Orientação para a Qualificação e o Emprego (IAOQE).

Formandas de Costura visitam Dias e Vicente,
Lda.
No dia 20 de Abril, o Curso de Formação Profissional
de Costura realizou uma visita de estudo à empresa
Dias & Vicente, fabricante de produtos de protecção
individual no trabalho.
A visita permitiu, às formandas, o contacto com a realidade da empresa como fabricante de roupa de trabalho, em constante evolução, no que diz respeito a novos modelos e também à maquinaria adequada, para
que todo o vestuário tenha um bom nível de qualidade,
comodidade e durabilidade.
A visita foi uma experiência muito positiva e enriquecedora para as formandas, pois potenciou a aprendizagem das competências desenvolvidas no curso.
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Perigos na Internet - Acção de Sensibilização
Teve lugar no dia 19 de Maio, no Auditório do Centro
de Formação e Emprego da CERCIAG, uma acção de
sensibilização subordinada ao tema “Perigos na Internet”. Nesta iniciativa, dirigida aos Clientes, a CERCIAG contou, como vem sendo hábito, com a colaboração do Núcleo Escola Segura, da GNR de Águeda,
que dinamizou a acção, onde foram abordados temas
mais específicos, tais como, boas práticas no uso da
Internet, comunicar em segurança, os jogos violentos
e cuidados a ter na utilização de redes sociais. O principal objectivo desta iniciativa foi o de fornecer aos
Clientes apoiados pela CERCIAG informação relevante acerca destas situações, prevenindo fenómenos
como o cyberbullying e o sexextorsion. Esta acção
serviu para alertar os presentes para os perigos online, que ganham cada vez mais força com a utilização
do telemóvel.

Workshop
“Importância
Profissional”

da

Formação

Decorreu no dia 25 de Maio de 2017 o Workshop
“Importância da Formação Profissional” para beneficiários de RSI (Familiares e Formandos) no auditório da
CERCIAG, tendo contado também com algumas das
Técnicas Gestoras que fazem acompanhamento directo de processos. Esta actividade resulta da parceria
com o Núcleo Local de Inserção de Águeda, e teve
como objectivo sensibilizar o público para o cumprimento dos direitos e deveres da frequência de um curso de formação profissional.

Formandos de Cerâmica visitam “Borralheira”
No dia 30 de maio 2017, o Curso de Formação Profissional de Cerâmica visitou a empresa Borralheira em
Águeda.
Esta visita foi muito positiva e enriquecedora. Conheceram o funcionamento de uma empresa de produção
em série, conformação de peças por moldes de gesso
e metal, o “showroom” e todo o processo até ao produto final.
Agradecemos a disponibilidade da empresa por nos
ter recebido.
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Formandos de Jardinagem
Nacional do Mirtilo

visitam

Feira

No dia 30 de Junho, o Curso de Formação Profissional
de Jardinagem foi fazer uma visita de estudo á Feira
Nacional do Mirtilo em Sever do Vouga.
Com esta visita os formandos tiveram oportunidade de
ver o cultivo de vários frutos, nomeadamente mirtilo,
framboesa, amoras, morangos, groselhas, maracujá.
Também conhecer as técnicas de cultivo, adubação,
podas e os benefícios dos frutos para a saúde.
Concluindo tiveram oportunidade de observar uma
realidade num contexto diferente e em grandes dimensões e aprofundar conhecimentos.

Rancho Folclórico “Saltatio” nas X Jornadas
Educativas de Valongo do Vouga
No dia 18 de Abril, no âmbito das X Jornadas Educativas de Valongo do Vouga, o Rancho Folclórico
“Saltatio” da CERCIAG foi convidado pela organização
para a abertura deste evento.
O grupo teve a honra e o prazer de brindar a vasta
audiência com mais uma brilhante apresentação.
Agradecemos o convite à organização, e a calorosa
recepção a todos os presentes.
Até á próxima!

Paulo Lino no Mundial de Futsal
Realizou-se entre os dias 8 e 15 de Abril na cidade de
Viseu o 1º Campeonato do Mundo de Futsal para pessoas com Síndrome de Down em paralelo com o 5º
Campeonato do Mundo de Futsal para pessoas com
Deficiência Intelectual. Em ambas as competições
Portugal esteve representado, tendo o nosso cliente
Paulo Lino feito parte da Selecção Nacional de Síndrome de Down.
Durante a semana a “Selecção das Quinas” realizou 4
jogos, nos quais obteve 2 vitórias(6-0 e 10-0, ambas
frente ao México), 1 empate (4-4 com a Itália) e uma
derrota no jogo final frente à Selecção da Itália (4-1).
Desta forma Portugal conquistou o segundo lugar, sa-
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grando-se Vice Campeão do Mundo. De referir que a
Selecção Nacional de Deficiência Intelectual venceu a
competição tornando-se Tetracampeã Mundial.
Muitos parabéns ao Paulo por ter representado Portugal ao mais alto nível.

CERCIAG na Feira dos Saberes e Sabores
A CERCIAG participou no dia 22 de Abril de 2017 na
Feira dos Saberes e Sabores, no Instituto da Vinha e
do Vinho junto ao Rio Águeda.
O evento Feira dos Saberes e Sabores é um evento
anual organizado pela Bela Vista, que tem como objectivo promover a participação das instituições e associações do Concelho, numa mostra de saberes e
sabores da região.
A CERCIAG teve, mais uma vez, uma participação
forte na feira, através de várias actividades. Por um
lado, contou com uma banca de sabores que fizeram
as delícias dos visitantes e por outro, na zona dos saberes a dinamização da acção 31 do projecto ADRO
3G, onde se encontravam as Comunidades Ciganas
da Carvalhosa e Aguieira de Valongo do Vouga, numa
demonstração de execução da arte de cestaria.
Um dos pontos altos da Feira, a que nos habituámos a
assistir, foi sem dúvida, a actuação brilhante da Fanfarra Zabumbar da CERCIAG que veio dar uma nova
dinâmica ao evento.

“Nenhum pai deve desistir dos seus filhos.
Devemos lutar sempre pelos direitos dos
nossos filhos”
A CERCIAG realizou no dia 3 de Maio o “I Encontro de
Trabalho e Reflexão – Que mudanças para uma escola e sociedade verdadeiramente inclusivas?”, que juntou meia centena de participantes.
Com esta iniciativa pretendia-se ouvir na primeira voz,
alunos com Necessidades Educativas Especiais
(NEE), pais/encarregados de educação, docentes,
técnicos, autarquias e outros agentes envolvidos na
área da educação especial, conhecer os problemas
existentes nesta área e recolher os seus contributos.
Durante quase 3 horas sucederam-se relatos sobre as lutas que os pais travam para incluir os seus filhos, mas
também algumas boas práticas de inclusão nas escolas de ensino regular.
A primeira intervenção da tarde ficou a cargo da Dra. Luísa Carvalho, Directora da CERCIAG, que reforçou a
importância deste tipo de encontros: “O que hoje aqui queremos trazer é uma dimensão de reflexão sobre o sistema. Não há dúvida sobre o privilégio das lógicas inclusivas, tendo no entanto presente que, não fora o trabalho
especializado e de grande proximidade que tem sido feito pelas entidades deste sector e teríamos a maior parte
das pessoas com deficiência que hoje estão empregadas, em casa ou numa estrutura ocupacional, com elevados custos sociais e financeiros, quer para as pessoas e para as famílias, quer para o Estado”.
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Relembrou também o papel relevante que as CERCI’s
e em particular as Escolas de Ensino Especial tiveram
e têm na vida dos alunos com NEE: “As CERCI’S foram pioneiras em Portugal na criação de Escolas de
Educação Especial para crianças com deficiência intelectual e/ou multideficiência, rompendo com uma tradição de atendimento meramente assistencial até então
predominante no nosso país".
Durante o seu discurso a Dra. Luísa salientou ainda
algumas mudanças essenciais necessárias que garantam a prestação de um serviço que responda eficazmente às necessidades das crianças e jovens com
NEE: “Relativamente ao modelo, é pois fundamental
consolidar e ou estabilizar alguns critérios, designadamente: o da universalidade; a aprovação atempada
dos planos de acção com mecanismos de gestão flexível articulados entre os Centro de Recursos para a
Inclusão e os Agrupamentos de Escolas; a aprovação
dos Planos de acção plurianuais, preferencialmente
por ciclos de ensino, a consolidação através de normativo próprio da rede de CRI’s e do papel que estes
assumem na intervenção educativa e assegurar cobertura nacional da rede de CRI´s”, destacando o facto de
estas serem algumas das fragilidades do sistema.
“Sou mãe de uma menina com NEE que tem 10 anos.
A minha filha foi operada a um tumor cerebral e ficou
com sequelas em termos motores, mas cognitivamente não. Andou sempre um bocadinho atrás dos outros.
As dificuldades têm sido muitas e continuam a ser
muitas. Por várias vezes fui abordada para que a minha filha tivesse um Currículo Específico Individual (CEI).
Não assino um CEI porque ela tem capacidades, tem apenas a área motora afectada, mas tem capacidades e
vale a pena investir mais. Aquilo que noto é o que que os professores não sabem o que fazer. Não sabem como
podem aplicar algumas medidas. Nunca devemos desistir, nunca vou desistir da minha filha. Nenhum pai deve
desistir dos seus filhos. Devemos lutar sempre pelos direitos dos nossos filhos”, foi este o primeiro testemunho
emocionado de um Encarregado de Educação, que prosseguiu a sua intervenção afirmando: “Espero que haja
formação para os professores, porque eles também precisam de ser ajudados, com turmas grandes, muitas crianças, eles também têm que ser ajudados. E é fundamental o trabalho em equipa, entre professores, técnicos,
famílias. É fundamental que exista esta rede”.
De seguida foi a vez de uma ex-aluna e actual cliente da CERCIAG falar sobre a sua realidade e demonstrar
como por vezes ainda acontecem situações de exclusão: “Nunca estive numa escola normal. Nunca estive numa
escola porque nunca ninguém quis assumir o trabalho e ficar comigo”.
Uma outra ex-aluna com Paralisia Cerebral, quis por sua vez partilhar um testemunho positivo de vida: “Fiz o
meu percurso académico todo em Águeda sem problemas e com a ajuda que precisava. Depois fiz o meu décimo segundo ano em Coimbra, na Quinta da Conraria, conheci o meu marido e lá fiquei. Ninguém queria que eu
me casasse. Hoje vivo em Águeda, ando na CERCIAG e tenho a minha própria casa”.
A primeira docente a intervir manifestou estar surpreendida com alguns testemunhos de encarregados de educação, reforçando a ideia de se ter que reflectir verdadeiramente sobre algumas questões que foram levantadas:
“Não é fácil ter uma perspectiva do lado dos professores. É importante estar aqui e ouvir o desânimo dos pais.
Trabalho há tanto tempo deste lado e nunca tinha percebido a dificuldade dos pais em perceber o trabalho desenvolvido e a falta de confiança do que é feito nas escolas com os seus filhos. Isto faz-me reflectir também sobre o educar. É muito complexo. Estar dentro do sistema educativo é ainda mais complexo porque nós complicamos tudo. Eu ouvi os pais e percebi isso. Efectivamente os pais têm dificuldade em compreender a resposta da
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escola porque para os nossos filhos nós queremos tudo e nem sempre conseguimos perceber o que está a
acontecer se não for ao encontro das nossas expectativas.”.
Uma outra docente deu o seu testemunho para descrever que a actual carga burocrática e o elevado número de
alunos com NEE que os docentes e técnicos têm que acompanhar, não permite que seja dado um apoio de qualidade e que responda a todas as necessidades e especificidades destes alunos. Reforçou ainda a necessidade
de se simplificarem os processos e procedimentos, de forma a que se melhorem as condições de apoio a estes
alunos e destacou a necessidade de os pais terem um papel mais activo na vida escolar dos seus educandos.
Já na fase final do Encontro uma mãe tomou da palavra para manifestar preocupação sobre o futuro da sua filha:
“A minha filha vai ser sempre dependente… Ela neste momento está numa unidade de multideficiência. E depois
disso? As instituições estão sem vagas para receber os nossos filhos”, dando conta da actual situação alarmante
que vivem as organizações com Centros de Actividades Ocupacionais, que não dispõe de condições físicas e
financeiras suficientes para receber mais pessoas com deficiência, sendo necessário mais investimento para
alargar estas respostas.
Os testemunhos recolhidos neste encontro irão ser descritos em relatório, que será enviado ao Grupo de Trabalho de Educação Especial, criado no âmbito da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência.
O coordenador do Centro de Recursos para a Inclusão da CERCIAG, Dr. Thomas Cravo, comunicou por fim que
a CERCIAG já tem pensado um segundo encontro, onde serão desenvolvidas oficinas de trabalho específicas,
destinadas a capacitar os diversos intervenientes envolvidos na vida dos alunos com NEE e a criar uma verdadeira rede de apoio a estas crianças e jovens.

CERCIAG com 2 campeões nacionais de Judo
A equipa de Judo da CERCIAG participou no dia 6 de
Maio no Campeonato Nacional de Judo ANDDI realizado em Pevidém. Individualmente os nossos judocas
Paulo Lino e João Branco sagraram-se campeões nacionais nas suas categorias. Para além deles, o André
Vieira foi vice-campeão (2º lugar) e conquistámos ainda mais 3 terceiros lugares com os judocas Paulo Dias, António Paulino e Bruno Pereira. Colectivamente a
CERCIAG conquistou o 3º lugar, tendo a CERCIGUI
vencido o Campeonato Nacional.
Mais uma vez a nossa equipa conquistou resultados
excelentes estando de parabéns pela sua dedicação e
empenho.

Visita da Nossa Senhora à CERCIAG
No âmbito do Centenário da Aparições de Fátima, a
Paróquia de Águeda percorreu durante o mês de Maio
lugares e instituições, prestando desta forma homenagem a Nossa Senhora.
A CERCIAG recebeu a imagem da Virgem Peregrina,
no dia 11 de Maio, passagem de testemunho feita pelos Socorristas da Cruz Vermelha de Águeda.
Em procissão, muitos foram os funcionários e corpos
sociais, que vestidos de branco, quiseram transportar
a Nossa Senhora e acompanhá-la num percurso sentido e carregado de simbolismo para aqueles que, da
comunidade, decidiram juntar-se a esta instituição,
que faz no dia 28 de Junho 40 anos de existência.
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A luz e a paz sentida ao entrar na CERCIAG, não pode aqui ser transmitida, mas foi sem dúvida vivida por
todos os presentes.
No dia 12, a receber o Santo Padre, estiveram no auditório da CERCIAG a decorrer em directo as transmissões de Fátima e que contou com a visita de pessoas da comunidade, e de outras instituições do concelho. À noite, e em simultâneo com as cerimónias de
Fátima, rezou-se o terço e assistiu-se à procissão das
velas.
No dia 13, foi dia do ADEUS à Nossa Senhora, onde
os lenços brancos trouxeram mais emoção à despedida.

Visita ao ZOO Santo Inácio
No dia 16 de Maio, um grupo constituído por 7 Clientes do Departamento de Actividades Ocupacionais
visitou o ZOO Santo Inácio, em Avintes.
Durante este dia, tiveram a oportunidade de observar
e conhecer alguns hábitos e curiosidades sobre diversos animais provenientes dos 5 Continentes. Deixaram-se ainda surpreender com a Demonstração da
Vida Selvagem e, de uma forma interactiva e divertida,
concretizaram os seus sonhos.
Esta experiência tornou-se num momento único que
ficará nas suas memórias.

CERCIAG na IV Feira da Saúde de Águeda
A equipa de Judo da CERCIAG marcou presença na
IV Feira da Saúde de Águeda na tarde de sábado, 20
de Maio, através da realização de uma aula/
demonstração prática de judo.
A aula/demostração foi conduzida pelo mestre António
Costa que, tal como acontece semanalmente, acompanhou os nossos judocas. Esta foi mais uma oportunidade que os nossos judocas tiveram para mostrar as
suas capacidades a todos quantos assistiram.
A CERCIAG também esteve representada neste mesmo evento no colóquio realizado sob o tema Conversa
sobre...Desporto é vida “Desporto para Todos, boas
práticas”, no qual participou o professor Hélder Fonseca como orador.
nhora Peregrina - CERCIAG;
09.06 - Festa de Macinhata do Vouga;
22.04 - Feira dos Saberes e dos Sabores 09.06 - Pirilamparada;
Águeda;
23.06 - Arruada na Mourisca - Fim de se27.04 - Feira da Educação Especial - Agrumana Pioneiro;
pamento de Escolas de Oliveira do Bairro;
24.06 - Marchas Populares de Águeda;
11.05 - Recepção à Imagem de Nossa Se28.06 - Comemoração 40 anos CERCIAG.

Actuações da Fanfarra Zabumbar
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Fórum Nacional para a Diversidade
A CERCIAG, signatária da Carta para a Diversidade,
participou no primeiro Fórum Nacional para a Diversidade no Grande Auditório do ISCTE - Lisboa, que
aconteceu no dia 22 de Maio.
O objetivo da Carta para a Diversidade é encorajar as
empresas e entidades a implementar e desenvolver
políticas de promoção da diversidade e igualdade.
No Fórum foi apresentado o Selo da Diversidade, que
premiou as organizações com as melhores práticas no
reconhecimento, respeito e valorização da diversidade
no local de trabalho.

CERCIAG vence a Taça Nacional de Ciclismo
ANDDI 2017
A equipa de Ciclismo da CERCIAG participou, no dia
20 de Maio, na 19ª Taça de Ciclismo ANDDI 2017,
realizada em Anadia.
Os nossos ciclistas estiveram todos em excelente plano. O Ricardo Ribeiro ficou em 3º no escalão Séniores, o Victor Ribeiro ficou em 1º no escalão Adaptado
e o Paulo Lino venceu no escalão Síndrome de Down.
Pela primeira vez a CERCIAG conseguiu conquistar a
Taça Nacional por equipas, troféu há muito desejado.
Para além dos ciclistas referidos, contribuíram também
para a conquista do troféu os ciclistas Paulo Dias e
Luís Tavares obtendo ambos o 2º lugar nos escalões
Síndrome de Down e Adaptado, respectivamente.
Muitos parabéns a todos eles. Força campeões.

Festa dos Santos Populares na CERCIAG
A CERCIAG festejou no dia 3 de Junho a sua já tradicional Festa dos Santos Populares, evento o qual já
vai na sua 8ª Edição e que tem revelado ser um sucesso.
O evento, que decorreu nas instalações da CERCIAG,
proporcionou a todos os visitantes momentos de alegria e boa disposição características das festividades
dos Santos Populares, num ambiente de informalidade
e de solidariedade.
A animação ficou a cargo do artista João Claro, que
durante quase duas horas, colocou todo o público a
dançar ao som dos seus maiores sucessos.
No decorrer do evento os visitantes tiveram oportunidade de degustar a Rainha desta época do ano, a saborosa sardinha assada e broa, entre outros pratos
típicos tal como bifanas, doces tradicionais, o maravilhoso e já famoso caldo verde da CERCIAG.
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CERCIAG 40 anos em Pessoa (s)… Vidas Preto no Branco
A CERCIAG, no âmbito do seu 40º Aniversário, inaugurou no dia 20 de Junho, no Centro de Artes de
Águeda, a Exposição “CERCIAG 40 anos em Pessoa
(s)… Vidas Preto no Branco”.
O convite, feito na primeira pessoa, dizia que
“raramente o tempo nos dá tempo enquanto passa;
muito mais quando urge, quando é preciso, quando
falamos da berma do caminho e não da estrada principal.
É pouco importante conhecer o mundo inteiro quando
as luzes da cidade grande raramente iluminam as vielas distantes.
Fizemos um caminho de pedras frias mas determinadas e com rumo decidido. Fomos construindo a casa
com as pessoas e a ingenuidade do querer muito; somos mais dos silêncios incómodos, cívicos e limpos.
Deles, dos silêncios e dos rostos, vos trazemos excertos, alguns detalhes. Deixamos ao livre arbítrio intuírem o que aqui não é visível.
Esta é a viagem, através de nós, que vos convidamos
a fazer”.
CERCIAG na Socializar + 2017
A CERCIAG participou no evento SOCIALIZAR+ 2017
(3ª edição), promovido pela Autarquia, que decorreu
no Instituto do Vinho e da Vinha Águeda, nos dias 1 e
2 de Junho 2017, sob o tema "Cidadania Participativa".
Tendo no último ano, em conjunto com outras instituições, trabalhado na reflexão desta temática, culminouse com a exposição/divulgação dos testemunhos recolhidos, junto de diferentes públicos, nomeadamente
dos que têm maior dificuldade em fazer chegar os
seus pontos de vista a quem de direito (Poder Local).
O ponto alto do grupo de trabalho “Cidadania Participativa”, surgiu com a simulação de 4 Assembleias de
Freguesia, onde foram ouvidos 4 grupos de crianças
de jardim de Infância de diferentes freguesias do Concelho de Águeda, com o objectivo de “Dar voz a quem
não tem Voz”, e onde foram recolhidos depoimentos e
sugestões de melhoria para os locais onde estas crianças residem.
A CERCIAG, neste evento, colaborou ainda com o
grupo de trabalho “Mobilidade”, através da actividade
“Circuito Adaptado”, onde foi possível demonstrar as
dificuldades diárias das pessoas portadoras de
deficiência, nomeadamente quanto às acessibilidades.
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Festa do Dia da Criança PECOL
No dia 3 de Junho a empresa PECOL realizou a sua
Festa do Dia da Criança, dedicada aos filhos dos seus
colaboradores. A empresa associou este evento a
uma campanha de angariação de bens alimentares
destinados à CERCIAG, reforçando assim o seu papel
no âmbito da responsabilidade social e de serviço à
comunidade. Neste sentido, alguns Clientes da CERCIAG passaram a manhã de sábado na PECOL, onde
puderam disfrutar de algumas actividades lúdicas e
recreativas, na companhia dos mais novos. A campanha de angariação de bens alimentares foi um autêntico sucesso, iniciativa que a CERCIAG vem por este
meio publicamente agradecer!

Concerto sensorial- SYN.Tropia
A Cerciag foi convidada pelo Centro de Artes e Espetáculos de Águeda, a assistir ao concerto sensorialSYN.Tropia, no dia 6 de Junho, pelas 14h30.
Face ao convite, 50 pessoas do CAO, das diversas
áreas, juntamente com 7 colaboradores/técnicos, assistiram ao concerto que teve a duração de cerca de
60 minutos.
Este concerto foi criado especificamente para pessoas
com condições do espectro do autismo, síndrome de
Asperger, pessoas com deficiência intelectual, Pessoas com Síndrome de Down, etc.
O concerto apelava ao uso dos sentidos, principalmente o táctil, auditivo e visual, pelo recurso a sons diatónicos de intensidade variável que induziam vibrações
que podiam ser sentidas pelos clientes.
O ambiente era escuro, monocromático, procurando
assim despertar o sentido da visão e focar a tenção
em aspetos particulares do palco, como a dança ou
determinados efeitos criados pelos objetos.
Os artistas procuraram interagir com os clientes, sendo que estes tiveram a oportunidade de participar ativamente durante um momento do concerto.
As opiniões recolhidas após esta experiência, foram
bastante positivas. Os clientes gostaram muito, referindo que foi uma experiência diferente e muito interessante.
Agradecemos ao Centro de Artes e Espetáculos de
Águeda o convite e a experiência proporcionada.
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Pirilamparada: Caminhada Solidária da
CERCIAG junta cerca de 1000 participantes
No passado dia 9 de Junho a cidade de Águeda voltou
a brilhar com a III Pirilamparada - Caminhada Nocturna Solidária, organizada pela CERCIAG em parceria
com a Câmara Municipal de Águeda e Centro Municipal de Marcha e Corrida.
Esta iniciativa, que se encontra enquadrada no âmbito
da campanha do Pirilampo Mágico, realizada anualmente no decorrer do mês de maio em parceria com a
RDP - Antena 1 e FENACERCI, juntou cerca de 1000
pessoas, que em ambiente de festa e solidariedade
iluminaram e animaram as ruas da cidade.
Este evento visou também destacar o trabalho desenvolvido pela CERCIAG, que se encontra a celebrar o
seu 40º Aniversário, e sensibilizar a comunidade
Aguedense para a necessidade de se defenderem os
direitos das pessoas com deficiência, promover a
igualdade de oportunidades e garantir o exercício de
uma cidadania plena por parte desta população em
todas as dimensões da vida humana.
No decorrer dos 5 km de trajecto os participantes foram surpreendidos e animados por diversos grupos
musicais e até por um campo repleto de pirilampos
que quiseram dar um ar da sua graça e abrilhantar a
noite.

Marchas Populares de Águeda
Pelo sétimo ano consecutivo a CERCIAG participou
nas Marchas Populares de Águeda que se realizaram
no dia 24 de Junho, esta que foi a sua 14ª edição, iniciativa dinamizada e organizada conjuntamente pela
Câmara Municipal de Águeda e Associação Sol Nascente.
Este ano o mote escolhido foi “A sorrir há 40 anos”,
alusivo às comemorações do quadragésimo aniversário desta instituição.
Com a participação de colaboradores, clientes, familiares e amigos da CERCIAG, o desfile foi rico em alegria
e boa disposição, e foi uma forma de demonstrar todo
o esforço, dedicação e espírito de camaradagem bem
patentes nos ensaios.
“CERCIAG 40 anos a brilhar para vós”
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Dois Campeões Nacionais de Ciclismo na
CERCIAG
No dia 24 de Junho a CERCIAG marcou presença no
Campeonato de Portugal de Ciclismo ANDDI 2017 em
Barcouço, mais uma vez com resultados excelentes.
Os nossos ciclistas Paulo Lino e Victor Ribeiro conquistaram o título de campeão nacional nos escalões
Síndrome de Down e Adaptado, respectivamente. O
Luís Tavares também conseguiu um muito bom segundo lugar no escalão Adaptado e o Ricardo Ribeiro
ficou em quarto lugar no escalão Séniores.
Muitos parabéns a toda a equipa.

40º Aniversário CERCIAG
A CERCIAG comemorou, a 28 de Junho de 2017, o
seu 40º aniversário. São 40 anos a cumprir com excelência a missão de lutar pelos valores pelos quais pauta a sua acção, visando a participação e (re)integração
na vida social e profissional de públicos desfavorecidos.
Foi um dia diferente que se iniciou com a animação a
cargo da nossa Fanfarra Zabumbar seguida de uma
churrascada para clientes, colaboradores e órgãos
sociais. Após o almoço, a tarde começou com um
competitivo peddy-paper, composto por vários jogos
tradicionais e desafios aliciantes. Cantaram-se os parabéns e cortou-se o bolo, com palmas, alegria e partilha de um alegre momento que é de todos. A festa foi
encerrada com uma actuação da Academia de Música
Audioglobo, de Sever do Vouga, à qual prestamos os
nossos agradecimentos.
Parabéns a nós e que venham mais 40!

CERCIAG_ORA, edição comemorativa
Por ocasião da comemoração do seu 40º Aniversário,
e de forma a assinalar essa efeméride, a CERCIAG
lançou no dia 28 de Junho uma edição especial do seu
boletim informativo CERCIAG_ORA.
Esta edição especial reuniu um conjunto de textos e
depoimentos de diversas pessoas de várias entidades
e famílias, que gentilmente se associaram às comemorações da CERCIAG e deram o seu testemunho na
primeira pessoa sobre a organização e sua história.
A CERCIAG manifesta publicamente o seu agradecimento a todos aqueles que contribuíram para a edição
especial do boletim CERCIAG_ORA, e para todas a
pessoas que felicitaram a organização pelos seus 40
anos de existência.
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3ª Caminhada Solidária TUPAI
No passado dia 1 de Julho realizou-se a 3ª Caminhada
Solidária TUPAI, uma iniciativa organizada pela empresa TUPAI - Fábrica de Acessórios Industriais SA,
em que os fundos que foram angariados reverteram
para a CERCIAG.
Foram cerca de 350 os participantes que se quiseram
associar a esta iniciativa e contribuir para uma organização que já conta com 40 anos de história ao serviço
da comunidade.
A concentração dos participantes aconteceu na TUPAI, onde, após a tradicional foto de grupo e actuação
da Fanfarra Zabumbar, partiram em direcção ao centro
da Cidade, num percurso de 7 Km feito com boa disposição.
Este tipo de iniciativas vão muito para além da dita
responsabilidade social. Para além de envolverem activamente toda a comunidade em prol de uma causa,
são um reforço às excelentes relações de parceria
estabelecidas entre a TUPAI e a CERCIAG.
A CERCIAG expressa deste modo o seu sincero agradecimento a todos os participantes e em particular à
empresa TUPAI, pela organização e dinamização desta iniciativa.

CERCIAG no AgitÁgueda
A CERCIAG esteve presente na edição 2017 do AgitÁgueda, na semana compreendida entre os dias 1 e 8
de Julho.
Durante este período foram muitos os que visitaram a
nossa box e provaram as nossas iguarias gastronómicas.
A todos os que nos deram o privilégio da sua preferência, deixamos o nosso maior agradecimento.

Renovação acreditação CRI
O Centro de Recursos para a Inclusão da CERCIAG renovou a acreditação por mais quatro anos, integrando
assim a Rede Nacional destes centros até 2021.
O Centro de Recursos para a Inclusão é uma estrutura que centra a sua intervenção na inclusão de crianças e
jovens com Necessidades Educativas Especiais, através da facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada indivíduo, em
parceria com as estruturas da comunidade.
O CRI da CERCIAG abrange 9 Agrupamentos de Escolas de 5 Concelhos, intervindo nas áreas de Terapia da
Fala, Terapia Ocupacional, Psicologia, Fisioterapia e Acompanhamento aos Planos Individuais de Transição
(PIT) com mais de 300 alunos com Necessidades Educativas Especiais.
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Inclusão Digital - Acção 27
No âmbito do Projecto ADRO implementou-se um
equipamento na Junta de Freguesia de Macinhata do
Vouga, com o objectivo de combater a solidão e o isolamento, promover maior proximidade dos idosos com
os seus familiares e promover a aquisição de noções
elementares de informática. Pretende-se ainda que
este equipamento tenha a função de ferramenta de
procura activa de emprego ou formação profissional,
no sentido de atenuar os níveis de desemprego sentidos nesta freguesia.
Esta acção visa a disponibilização de equipamentos
como meio de capacitação de idosos e de pessoas
com deficiência e incapacidade para a inclusão digital
e social, visando promover a cidadania e inserção nas
novas tecnologias de comunicação, de modo seguro.

Requalificação de Pessoas Desempregadas
em Idade Activa - Acção 13
Decorreu nos dias 9, 12, 14 e 16 de Junho, uma acção
de formação, na área da língua inglesa aplicada a restaurante/bar, na Sede de Freguesia de Águeda e Borralha, que contou com a presença de 8 formandos,
todos desempregados.
Esta formação vem na sequência de uma realizada
em 2016, após a qual outras pessoas manifestaram
vontade de frequentar o mesmo tipo de formação.
Desta forma, foi constituída uma nova turma em 2017,
com recurso à mesma UFCD – 4214, língua inglesa
aplicada a restaurante/bar.

Plataforma do Voluntário - Acção 31
Envolvimento da comunidade cigana para actividades de cariz comunitário
No 1º semestre de 2017 foram desenvolvidas 3 actividades dinamizadas pela Comunidade Cigana de Aguieira e Carvalhosa, da Freguesia de Valongo do Vouga.
No dia 22 de Abril, realizou-se uma demonstração de
cestaria na Feira dos Saberes e dos Sabores, que decorreu no IVV. A 3 de Maio, no Centro Escolar de Valongo do Vouga, estas comunidades realizaram um
workshop de cestaria destinado aos alunos do projecto Pontes Entre Nós, e a 14 de Junho, uma demonstração
desta arte, na mesma escola, para toda a comunidade escolar.Todas as actividades tiveram por base os mesmos objectivos: valorizar os saberes destes grupos e demonstrar a toda a importância da sua integração, bem
como possibilitar a inserção destes elementos em grupos de trabalho, de forma a poderem integrar acções de
formação e de sensibilização com o objectivo de promover e fomentar o artesanato local e a cultura cigana.
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Consigo... sou capaz!
A campanha “Consigo... sou capaz!”, é
uma campanha de sensibilização desenvolvida pela CERCIAG com algumas empresas, com o intuito de sensibilizar e
comprometer a comunidade e entidades
empregadoras a conhecerem a realidade
sobre a empregabilidade de pessoas com
deficiência e incapacidade.
É também uma campanha que pretende
quebrar barreiras e tabus que ainda existem na sociedade actual, sobre as capacidades e a participação destas pessoas a
nível profissional.

Mais informações
Poderá encontrar mais informações sobre
apoios e incentivos e legislação aplicável,
entre outras, em cerciag.pt.

Contacte-nos
Se desejar pode contactar-nos por telefone, através do 234 612 020, por
e-mail para cerciag@cerciag.pt ou preenchendo o formulário da página de contactos em cerciag.pt.

Projeto cofinanciado pelo Programa de
Financiamento a Projetos pelo INR, I. P.

Contactos
Raso de Paredes
3750-316 Águeda

Tel: +351 234612020
Fax: +351 234612022

E-mail: cerciag@cerciag.pt
Website: www.cerciag.pt

