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Editorial  

Não estão fáceis os tempos para as organizações da economia social em geral e para as que se enquadram no 

domínio do apoio à pessoa com deficiência intelectual, em particular. As indefinições ao nível das orientações 

políticas são evidentes e reflectem-se num planeamento cada vez mais de curto prazo e, ainda assim, ferido de 

falibilidade, tantas são as incertezas com que nos confrontamos. Continuamos a ter que decidir rumos em função 

de previsões pouco ou nada fundadas, com as evidentes consequências daí decorrentes. 

Em Março último apresentamos o Relatório de Actividades e as Contas relativas ao exercício de 2017, que  

espelha  as actividades e os projectos estruturantes da CERCIAG ao longo do último ano, tendo por referência o  

Plano Estratégico 2017-2019 e o correspondente Plano de Actividades, do qual vos damos aqui nota. 

Sendo claramente um exercício de continuidade, da avaliação global que fazemos resulta uma Taxa de Sucesso 

do Plano Estratégico 2017 de 91%, para uma execução que ultrapassou os 100%. Em termos operacionais, a 

taxa de concretização do Plano de Actividades foi de 95%, tendo por referência uma taxa de execução de 106%. 

Os resultados obtidos em ambos os planos – estratégico e operacional - demonstram o esforço e o empenho de 

toda a organização numa conjuntura que se sabe adversa. Em termos financeiros, e como se pode comprovar 

no balanço disponibilizado na rúbrica própria, o resultado líquido do exercício de 2017 apresenta um saldo  

positivo, valor que sendo residual não espelha, ainda assim, as dificuldades significativas com que a CERCIAG 

se confrontou ao longo do ano. 

Fazendo o balanço deste exercício e reflectindo sobre o que se fez, é certo que ficou muito por fazer, sobretudo 

se tomarmos por referência as intenções iniciais baseadas em expectativas que envolvem, necessariamente, 

riscos e incertezas. Todavia, não se pode deixar de considerar muito positivo este período e esperamos que o 

esforço desenvolvido se venha a traduzir numa organização mais forte, mais coesa e mais intrinsecamente  

solidária. 

E porque em 2017 a CERCIAG comemorou o seu 40º Aniversário, deixamos-lhe, a ela, a nossa última palavra: é 

em momentos de maior dificuldade que os laços organizacionais saem fortalecidos e que aqueles que a integram 

sentem que a mesma lhes pertence. É esta casa, através das causas que defende e dos projectos que  

empreende, que merece a nossa lealdade e o nosso reconhecimento. Uma organização viva, humana e  

dialogante, que recusa a submissão da Pessoa e dos seus valores à lógica da riqueza e, sobretudo, ainda que 

integrada numa cultura-mundo que institui dinâmicas de individualização, não se permite deixar de ser uma  

organização emocional, flexível e solidária. É um orgulho fazer parte da sua história. 

Assembleia Geral Ordinária da CERCIAG 

A CERCIAG, reunida em Assembleia Geral Ordinária 

no auditório do seu edifício sede, no dia 21 de Março 

de 2018, aprovou por unanimidade o Relatório e  

Contas da Direcção, bem como Parecer do Conselho 

Fiscal, relativos ao exercício de 2017. 

Foi também por unanimidade ratificada a deliberação 

de 20.12.2017 da Direcção desta Cooperativa,  

constituindo o CAVI – Centro de Apoio à Vida  

Independente, nos termos constantes da respectiva 

acta número 419, em conformidade com o disposto no 

Decreto-Lei Nº 129/2017, de 09 de Outubro.  
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Reunião FENACERCI - Pirilampo Mágico 2018 

Decorreu no dia 23 de Fevereiro, nas instalações da 

CERCIAG, Reunião da FENACERCI para preparação 

da Campanha Pirilampo Mágico 2018. 

Este encontro contou com a presença dos  

representantes da FENACERCI, Dr. Rogério Cação 

Vice - Presidente da Direcção e da Dra. Carla Silva, da 

Directora da CERCIAG e Delegada Regional do  

Centro da FENACERCI, Dra. Luísa Carvalho, que este 

ano assumirá a Coordenação Regional da Campanha 

Pirilampo Mágico 2018 e das associadas dessa  

mesma zona.  

Kayak indoor na CERCIAG 

Durante a manhã do dia 10 de Janeiro, realizou-se na 

CERCIAG um encontro experimental de kayak indoor 

com o apoio da Câmara Municipal de Águeda e da 

Federação Portuguesa de Canoagem. Todos os  

clientes do DAO que demonstraram interesse em  

participar tiveram a oportunidade de experimentar o 

kayak ergómetro. Durante o encontro foram também 

seleccionados os 6 participantes que realizaram um 

percurso de forma mais rápida. Os mais rápidos  

foram: António Paulino, Filipe Paiva, Luís Tavares, 

Paulo Dias, Paulo Lino e Victor Ribeiro. 

No dia 12 de Janeiro os clientes selecionados  

deslocaram-se até à Escola Secundária Marques  

Iniciativa "1 Árvore 1 Rotário"  

A CERCIAG aderiu à iniciativa "1 Árvore 1 Rotário", 

promovida localmente pelo Rotary Club de Águeda.  

Esta iniciativa traduziu-se na plantação de um  

sobreiro, uma espécie portuguesa e protegida, no  

Jardim Terapêutico EDP da CERCIAG. 

O projecto "1 Árvore 1 Rotário" está inserido nas  

iniciativas do Rotary International, tendo como  

objectivo a plantação de uma árvore por cada rotário, o 

que corresponderá a 1,2 milhões de árvores plantadas 

em todo o mundo. 

Esta iniciativa contou com a participação da área de 

Jardinagem da Formação Profissional e com o Grupo 

de Auto Representantes. 
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Castilho (ESMC) de Águeda para participarem na fase 

final do encontro de kayak indoor, onde estiveram  

também alunos da ESMC, da Escola Secundária Adolfo 

Portela (ESAP) e do Instituto Duarte Lemos (IDL).  

Na classe de Parakayak os vencedores foram Víctor 

Ribeiro (1º lugar), Paulo Lino (2º lugar) e António  

Paulino (3º lugar). Parabéns a todos os participantes. 

CERCIAG na Gala de Judo de Aveiro 

No dia 13 de Janeiro a Associação Distrital de Judo de 

Aveiro (ADJA) promoveu a Gala de Judo de Aveiro, 

com o objectivo de premiar os judocas e os clubes que 

se destacaram durante o ano de 2017, através da  

obtenção de resultados desportivos. 

Convidados pela organização do evento, estiveram  

presentes os judocas da CERCIAG André Vieira,  

António Paulino Gomes, Bruno Pereira e Paulo Lino, 

que receberam Prémios de Mérito Desportivo pela  

conquista de títulos e medalhas no Campeonato da 

Europa de Judo para pessoas com Síndrome de Down, 

realizado em Vila Nova de Gaia no passado mês de 

Outubro. O clube de judo da CERCIAG também foi  

distinguido tendo recebido um Diploma de Menção 

Honrosa. 

Paulo Lino no 1º e 2º estágios da Selecção  

Nacional de Futsal 

O atleta Paulo Lino, da CERCIAG, participou no dia 19 

de Janeiro no 1º estágio da Selecção Nacional de 

Futsal para atletas com Síndrome de Down. 

O estágio realizou-se no Centro de Alto Rendimento de 

Vila Nova de Gaia, com o objectivo de preparar a  

participação no 1º Campeonato da Europa de Futsal, 

que se realizará entre os dias 12 e 15 de Abril, em  

Lugano (Suiça).  

O 2º estágio de preparação realizou-se no dia 16 de 

Fevereiro em Vila Nova de Gaia. 

CERCIAG no Open Nacional de Judo ANDDI 

No dia 10 de Fevereiro a equipa de judo da CERCIAG 

viajou até Guimarães para participar no Open Nacional 

de Judo ANDDI. A prova decorreu no estádio D. Afonso 

Henriques, sob a organização da CERCIGUI e da  

secção de judo do Vitória Sport Clube de Guimarães. 

Os judocas da CERCIAG tiveram um desempenho  

muito bom tendo conquistado dois primeiros lugares 

(André Vieira e Paulo Lino) e um quarto lugar (António  

Paulino). Muitos parabéns aos nossos campeões. 

Deixamos também uma palavra de agradecimento à 

Câmara Municipal de Águeda pelo apoio que nos  

prestou através da cedência de uma viatura para a  

realização da viagem.  
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João Branco no Campeonato Zonal de  

Juniores 

No dia 10 de Fevereiro o judoca da CERCIAG João 

Branco participou no Campeonato Zonal Norte de  

Juniores 2018 em Arada - Ovar.  

Foi para o João uma estreia neste tipo de provas, mas 

como tem acontecido desde sempre, teve um  

desempenho muito bom, tendo alcançado um terceiro 

lugar na categoria +90kg. 

Parabéns ao João e ao nosso treinador António Costa 

que acompanhou o nosso judoca.  

CERCIAG no II Open de Judo Adaptado da 

ADJCB 

Decorreu no dia 17 de Fevereiro no Fundão o II Open 

de Judo Adaptado, sob a organização da Associação 

Distrital de Judo de Castelo Branco (ADJCB). A equipa 

de judo da CERCIAG fez-se representar nesta prova 

com a presença de quatro judocas, tendo conquistado 

dois primeiros lugares (João Branco e Paulo Lino) e 

dois segundos lugares (André Vieira e António  

Paulino). Muitos parabéns aos judocas e ao treinador 

António Costa por mais uma participação vitoriosa. 

Mais uma vez agradecemos à Câmara Municipal de 

Águeda que apoiou esta nossa participação através da 

cedência de uma viatura para o transporte da nossa 

equipa.  

CERCIAG conquista Taça Nacional de Ciclismo 

ANDDI 2018 

No dia 17 de Março realizou-se em Anadia a 20ª Taça 

Nacional de Ciclismo ANDDI 2018. A equipa da  

CERCIAG marcou presença na primeira prova de 2018 

da modalidade representada pelos ciclistas Luís  

Tavares, Paulo Dias, Paulo Lino, Ricardo Ribeiro e  

Victor Ribeiro. 

A CERCIAG foi a equipa que somou mais pontos na 

prova, vencendo assim o troféu em disputa. Desta  

forma, revalidou o título que alcançou em 2017, quando 

venceu este troféu pela primeira vez. 

Muitos parabéns a todos os ciclistas pelo excelente  

desempenho, fruto do seu compromisso e dedicação 

constantes. 
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I Encontro de Futsal Adaptado AFA 

Decorreu no dia 21 de Março, no Pavilhão das  

Travessas em São João da Madeira, o I Encontro de 

Futsal Adaptado AFA, sob a organização da  

Associação de Futebol de Aveiro (AFA) em parceria 

com a CERCI de São João da Madeira e da ANDDI.  

Estiveram presentes neste evento onze instituições do 

distrito de Aveiro, entre as quais a CERCIAG. A  

equipa da CERCIAG participou em quatro jogos contra 

outras instituições. Para além da participação nos  

jogos, os atletas tiveram ainda oportunidade de  

participar num circuito de desenvolvimento de acções 

técnicas individuais da modalidade. 

Foi para todos os participantes um dia de experiências 

enriquecedoras. 

Paulo Lino conquista bronze em Itália 

Realizou-se durante os dias 23, 24 e 25 de Março em 

Biella (Itália), o 2º Campeonato da Europa de Judown. 

O judoca Paulo Lino da CERCIAG fez parte da  

Selecção Nacional ANDDI/FPDD que representou  

Portugal, tendo conquistado a medalha de bronze na 

categoria -66kg. Para além destas medalhas, Portugal 

conquistou ainda 3 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 

de bronze. 

Muitos parabéns a toda a comitiva da Selecção  

Nacional. Todos sentimos muito orgulho em ver o  

Paulo Lino a representar as cores nacionais e  

conquistar mais uma medalha.  

(fotografias: ANDDI-Portugal) 

Departamento de Formação 

Início das Acções 

A 02 de Janeiro, deram início as acções da medida de 

Formação Profissional para Pessoas com Deficiência e 

Incapacidade, ao abrigo do Programa Operacional  

Inclusão Social e Emprego (POISE). Pela 1ª vez, o  

Departamento de Formação da CERCIAG tem 2  

candidaturas de Formação Profissional a ser  

desenvolvidas em simultâneo, o que permite manter a 

sua oferta formativa nos 8 cursos de formação  

profissional inicial, em percursos formativos de dupla 

certificação e de certificação profissional. No 1º  

trimestre de 2018, o Departamento deu continuidade a 

todos os cursos transitados de 2017 e iniciou 3 cursos 

de formação inicial de dupla certificação e 1 curso de  

formação contínua para activos desempregados.  

Relativamente às integrações profissionais, foram  

celebrados 40 Protocolos de Prática em Contexto de 

Trabalho para um total de 35 formandos da medida de 

Formação Inicial. 

Dia Europeu da Internet Segura 

Ação de Sensibilização 

No dia 06 de Fevereiro teve lugar no Auditório do  

Centro de Formação e Emprego da CERCIAG uma 

ação de sensibilização para as boas práticas da  

navegação online, no âmbito do Dia Europeu da  

Internet Segura.  

Sob o lema “Marca a diferença: Unidos por uma  
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Internet melhor!” a GNR, em parceria com a  

Microsoft, organizaram uma campanha que, neste  

caso, teve como público alvo os formandos da  

CERCIAG e abordaram temas como o cyberbullying, o 

furto de identidade, a privacidade, a incorreção das 

fontes de informação, os vírus informáticos e a  

dependência da Internet.  Com o aumento dos  

recursos tecnológicos, estas ações de sensibilização 

são cada vez mais importantes para evitar que sejam 

praticados crimes informáticos e para que sejam  

tomadas medidas preventivas em relação aos  

mesmos.  

Visita da Bela Vista à CERCIAG 

No dia 8 de Março de 2018, a área de Formação  

Tecnológica do curso de Cerâmica do Departamento 

de Formação da CERCIAG, teve a visita de um grupo 

de crianças do pré-escolar da Bela Vista. 

Esta visita teve como propósito a realização de uma 

lembrança para a comemoração do Dia do Pai. 

As crianças conheceram e manusearam os materiais 

para a construção das suas peças, na técnica do  

Fusing - trabalho em vidro.  Foi um momento de 

aprendizagem e criatividade.  

Curso de Carpintaria visita empresa Bilhares  

Carrinho  

No dia 13 de Março de 2018, a área de formação  

tecnológica do curso de Carpintaria, do Departamento 

de Formação da CERCIAG, visitou a empresa Bilhares 

Carrinho, em Avelãs de Caminho. Empresa de fabrico 

e comercialização de mesas de bilhar e matraquilhos. 

Esta actividade permitiu consolidar os conteúdos das 

unidades Qualidade no acabamento – produtos de 

madeira e mobiliário; Organização e preparação do 

trabalho – planificação e logística; Preparação e  

aplicação de acabamentos; Acabamentos tradicionais. 

Desde a recepção do material ao produto final,  

conheceram as matérias-primas, as diferentes equipas 

e postos de trabalho, a qualidade da produção e a  

utilização de diferentes materiais e design no fabrico. 

Esta visita foi muito positiva e enriquecedora para os 

formandos da área de Carpintaria. Agradecemos à 

empresa a sua atenção e disponibilidade! 
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Curso de Jardinagem visita empresa Plantaven 

No dia 14 de Março, o curso de Jardinagem da  

CERCIAG fez uma visita de estudo á empresa/ loja 

“Plantaven-Comércio de Plantas, Lda.”. 

Pretendeu-se, com esta visita, que os formandos  

contactassem com diversos tipos de plantas de interior 

e exterior, assim como conhecessem os cuidados a ter 

com cada uma. Os formandos observaram ainda  

vários métodos de adubação e sua aplicação prática 

nas plantas. 

Foi uma visita muito interessante e enriquecedora, 

para desenvolvimento das competências adquiridas no 

curso.  

Curso de Cerâmica visita Caves Aliança 

No dia 21 de Março, a área de Formação Tecnológica 

de Cerâmica, do Departamento de Formação da  

CERCIAG, visitou o Underground Museum em  

Sangalhos. A Aliança Underground Museum é um  

espaço expositivo, que se desenvolve ao longo das 

tradicionais caves da Aliança Vinhos de Portugal.  

Contemplando oito colecções distintas, abrange áreas 

como a arqueologia, etnografia, mineralogia,  

paleontologia, azulejaria, cerâmica e estanharia abran-

gendo uma impressionante extensão temporal com 

milhões de anos. Inseridos no grande universo da  

Colecção Berardo.  

A visita tornou-se uma experiência muito positiva para 

os formandos e muito enriquecedora ao nível das 

aprendizagens, estando sempre atentos às várias  

explicações e participando com dúvidas acerca da  

visita. 

Curso de Práticas Administrativas visita arquivo da 

Câmara Municipal de Águeda 

No dia 23 de Março de 2018, a área de Formação  

Tecnológica do Curso de Práticas Administrativas, do 

Departamento de Formação da CERCIAG, visitou o 

arquivo da Câmara Municipal de Águeda. 

Esta visita permitiu conhecer o funcionamento interno 

de um arquivo e todo o trabalho que envolve o  

tratamento da informação documental, permitiu  

também observar como estão organizados os  

documentos e processos.  

Agradecemos à Câmara Municipal de Águeda e à  

responsável pela visita, Dr.ª Manuela Almeida, a sua 

disponibilidade e toda a atenção dispensada. 
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Curso de Serralharia visita empresa Qual 

No dia 23 de Março de 2018, a área de formação  

tecnológica do curso de Serralharia, do Departamento 

de Formação da CERCIAG, visitou a empresa Qual, 

em Águeda. Empresa de fabrico e montagem de  

caixilharia metálica.  

Esta actividade permitiu consolidar os conteúdos das 

unidades Fabricação em caixilharia de alumínio –  

portas e janelas; Montagem em caixilharia de alumínio 

– portas e janelas; Fabricação e montagem em  

caixilharia de alumínio – varandas, tetos falsos e  

divisórias e Fabricação e montagem em caixilharia de 

alumínio – fachadas e marquises. 

Desde a recepção do material ao produto final,  

conheceram as diferentes matérias-primas, equipas e 

postos de trabalho, a qualidade da produção e a  

utilização de maquinaria de alta tecnologia. 

Esta visita foi muito positiva e enriquecedora para os 

formandos da área de Serralharia. Agradecemos à 

empresa a sua atenção e disponibilidade! 

DAO visita a II Exposição de Máscaras de 

Carnaval do CSPR 

No dia 8 de fevereiro, a convite do Centro Social  

Paroquial de Recardães (CSPR), a CERCIAG visitou 

com um grupo de 7 clientes do DAO a II Exposição de 

Máscaras de Carnaval organizada pela instituição já 

mencionada. Tivemos ainda oportunidade de assistir 

ao desfile de Carnaval das instituições de apoio a  

idosos da região que estava a decorrer no salão de 

festas. A visita terminou com um lanche que contou 

com a companhia dos clientes do Lar Residencial do 

CSPR. A CERCIAG agradece o convite e a partilha.  



Carnaval Trapalhão com muita animação  

Foi com muita alegria e animação que se realizou, no 

dia 9 de fevereiro nas nossas instalações a tradicional 

festa de Carnaval. 

Por entre máscaras, gargalhadas e caras pintadas  

fez-se uma bela festa de Carnaval.  As primeiras caras 

pintadas começaram a surgir ao longo da manhã, es-

tendendo-se a festa pela tarde dentro, com direito a 

animação musical a cargo da nossa fanfarra e com um 

delicioso lanche para terminar. 

Serpentinas e “papelinhos” no ar e boa disposição a 

reinar, fizeram com que todos os clientes estivessem 

visivelmente satisfeitos com os festejos.  

CERCIAG_ORA 
 
 

Boletim Informativo da CERCIAG   

Contactos 
Raso de Paredes 
3750-316 Águeda 

 
Tel: +351 234612020 
Fax: +351 234612022 

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

Dia de S. Valentim 

O Dia dos Namorados ou Dia de São Valentim é uma 

data especial e comemorativa na qual se celebra 

a união amorosa entre casais sendo comum a troca de 

cartões e presentes, tais como as tradicionais caixas de 

bombons.  

Em Portugal, assim como em muitos outros países, 

comemora-se no dia 14 de Fevereiro. 

A história do Dia de São Valentim remonta a um  

obscuro dia de jejum  em homenagem a São Valentim. 

A associação ao amor e ao romantismo chega depois 

do final da Idade Média, durante o qual o conceito de 

amor romântico foi formulado. 

O bispo Valentim lutou contra as ordens do  

imperador Cláudio II, que tinha proibido 

o casamento durante as guerras porque acreditava que 

os solteiros eram melhores combatentes. 

Continuou a celebrar casamentos, apesar da proibição 

do imperador mas a prática foi descoberta e Valentim 

foi preso e condenado à morte. 

Enquanto estava preso, muitos jovens enviavam flores 

e bilhetes a dizer que ainda acreditavam no amor.  

Enquanto aguardava na prisão o cumprimento da sua 

sentença, apaixonou-se pela filha cega de um guarda e, 

milagrosamente, devolveu-lhe a visão. Antes da  

execução, Valentim escreveu uma mensagem de adeus 

para ela, onde assinava como “Seu Namorado” ou “O 

seu Valentim”. Cumpriu-se a sentença no dia 14 de  

Fevereiro, que o levou á morte. 

De forma a cumprir a tradição, teve lugar mais um  

almoço comemorativo deste dia tão especial. Assim, no 

dia 14 de Fevereiro o AMOR foi mais uma vez vivido 

por todos porque TODOS têm direito ao amor. 


