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Editorial  

Trazemos hoje à estampa mais um Boletim  

Informativo da CERCIAG. Com ele pretendemos levar 

a todos os nossos Stakeholders noticias da nossa  

casa, da nossa actividade, de tudo o que, numa  

perspectiva absolutamente subjectiva, consideramos 

como sendo mais significativo no ultimo triénio. 

Com um ligeiro desvio do olhar, porque o que  

interessa, afinal, é sempre a linha do horizonte,  

dedicamos este boletim por inteiro, e bem assim as 

conquistas e alegrias que nele vos damos nota, num 

exercício da mais absoluta humildade e profundo  

reconhecimento, à memória do Arquitecto Gil  

Abrantes. 

O Arquitecto Gil Abrantes esteve ligado aos destinos 

da CERCIAG nos últimos 18 anos, integrando o seu 

Conselho Fiscal. Era um nosso; era um de nós; era, 

porventura, um dos melhores de nós. Orgulhava-se 

desta casa e orgulhava-se desta causa. E nós, todos 

nós, nos orgulhávamos dele. 

Para não exceder as palavras que fazem sentido,  

diremos que procurou encontrar o verso certo da  

vida sem resistir á tentação de fazer a humana  

geografia das ideias. Era um Homem Bom e era um 

Homem de Bem! São Homens talhados desta fibra 

que ultrapassam a espuma dos dias e dão sentido à 

ideia do outro. E que se atrevem a deixar marcas onde 

passam e na vida das pessoas. 

Cai-nos a palavra saudade da montanha dos  

instantes, trazida pelos graus superlativos do silêncio e 

são maiúsculas todas as letras que nos comovem. Há 

gente que não nos morre com um ponto final e  

tomara que tudo o que nos é caro, e mora do lado  

onde fica o coração, resistisse ao tempo. Porque  

ninguém gosta de ir embora dos sítios onde é feliz e 

porque não gostamos de ver partir aqueles que 

achávamos que seriam nossos para sempre. 

Somos, agora, das distâncias e dos silêncios. E são 

feitas de silêncios as palavras. E é nos silêncios que 

não se calam e na eternidade dos afectos, que  

celebramos a vida procurando olhar o mundo como os 

olhos dele o viam. Porque celebrar a vida é, de algum 

modo, manter presentes os que nos deixam, naquilo 

que de melhor nos legaram.  

A CERCIAG e cada um de nós, somos-lhe muito  

gratos. E porque ninguém morre enquanto alguém o 

mantiver vivo dentro de si, guardaremos a sua  

memória naquele lugar, em segredo, onde as historias 

começam e são eternas. 

Luísa Carvalho 

www.cerciag.pt 
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Relatório Intermédio de Actividades e Contas  

Como vem sendo habitual, e integrando os  

documentos de monotorização da gestão, a CERCIAG 

procedeu à elaboração do Relatório Intermédio de  

Actividades e Contas com a informação disponível 

relativa á primeira metade do exercício, que  

apresentou ao Conselho Fiscal e que contou com a 

presença do Revisor Oficial de Contas. 

Foi um período muito difícil, este que vivemos ao  

longo do primeiro semestre do exercício, que exigiu 

uma gestão de grande rigor assente numa estratégia 

de mobilização e rentabilização de recursos e de  

contenção de despesas, preservando a qualidade dos 

serviços.  

Ainda assim, e tendo em conta os objectivos  

estratégicos e operacionais que temos definidos, o 

balanço que fazemos é muito positivo, sendo de  

realçar o volume e qualidade da acção desenvolvida, 

com alguns dos indicadores de desempenho acima 

dos valores previstos e expectáveis e com um  

resultado global controlado. Cremos que os resultados 

obtidos espelham a preocupação que nos orientou de 

procurar desenvolver, dentro das melhores práticas e 

considerando a realidade, os serviços que  

disponibilizamos e/ou que nos foram solicitados,  

aproveitando oportunidades, arriscando e sendo  

perseverantes.  

Os principais desafios para o 2º semestre centram-se 

na manutenção e qualificação das actividades  

desenvolvidas, na recuperação de alguns dos  

indicadores com tendência negativa e na procura  

permanente do cumprimento dos objectivos  

estabelecidos, da eficácia dos serviços, da eficiência 

dos recursos, da inovação e da melhoria contínua.  

Quando algo é importante, procuramos fazer ainda 

que as probabilidades não estejam a nosso favor. É 

esse o nosso desiderato e começa a ser a nossa  

história. 
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I Simpósio de Educação Inclusiva 

A CERCIAG esteve representada no I Simpósio de 

Educação Inclusiva, que decorreu no dia 1 de Julho no 

Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, evento o 

qual foi organizado por alunos do Curso de  

Organização de Eventos da Escola Profissional de 

Aveiro. 

Durante a manhã, o evento contou com dois Painéis, o 

primeiro dedicado à Arte, Saúde e Bem-estar, e o  

segundo ao Emprego, Inclusão e Reabilitação  

Profissional, nos quais palestraram um conjunto de 

oradores de reconhecido mérito, tal como as temáticas 

assim o exigiam. 

A apresentação realizada pela CERCIAG esteve  

inserida no primeiro painel, tendo Thomas Cravo dado 

a conhecer algumas actividades desenvolvidas pela 

organização e que são promotoras de inclusão e auto-

determinação dos seus clientes, tais como a Fanfarra 

Zabumbar e o Judo. 

Durante a tarde, decorreram vários Worshops, com as 

seguintes temáticas: Mindsenses, EPAlerta,  

Intervenção Precoce ANIP e Mercado de Trabalho. 

Nos intervalos promoveram-se momentos de network 

entre os presentes com sucesso garantido. 

CERCIAG no AgitÁgueda 2019 

A CERCIAG esteve presente na edição 2019 do  

AgitÁgueda, na semana compreendida entre os dias 

14 e 20 de Julho. 

Durante este período foram muitos os que visitaram a 

nossa box e provaram as nossas iguarias  

gastronómicas, muitas delas confeccionadas e ofereci-

das por estabelecimentos, restaurantes e particulares 

do Concelho. 

Expressamos o nosso maior agradecimento a todos 

quantos colaboraram com a CERCIAG e a todas as 

pessoas que nos deram o privilégio da sua visita no 

decorrer desta semana. 
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Colónia de Férias - Tocha 2019 

Mais uma Colónia de Férias se passou na Quinta da 

Fonte Quente na Tocha, entre os dias 01 e 26 de julho. 

Este ano foram quatro semanas intensas de  

actividades diversas, em que o convívio com os pares 

de sempre e novas amizades ocorreram num local 

cheio de espaços verdes para explorar. 

Assim sendo, a Colónia de Férias contou com a  

participação de 74 Clientes, com deficiência intelectual 

e multideficiência, que usufruíram de vários programas 

nomeadamente, idas à praia, à piscina e ao Casino da 

Figueira da Foz, passeios/caminhadas pelas  

localidades mais próximas e pelos mercados, entre 

outras actividades do gosto dos mesmos. 

Esta actividade, além de ser uma experiência muito 

desejada pelos Clientes, permite também proporcionar 

um período de descanso aos cuidadores/familiares. É, 

sem dúvida, uma oportunidade inesquecível para todos 

os participantes directa e indirectamente envolvidos, 

pela riqueza e partilha de experiências. 

Gostaríamos, por isso, de deixar um enorme agradeci-

mento às Entidades que permitiram a concretização de 

mais uma Colónia de Férias, nomeadamente o Instituto 

Nacional para a Reabilitação, Câmara Municipal de 

Águeda, e a CERCIAG, bem como às Famílias e  

Significativos. Gostaríamos ainda de agradecer à  

Quinta da Fonte Quente e ao Casino da Figueira da 

Foz pela forma acolhedora como nos receberam mais 

um ano. 

Boas Férias! 

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento 

a Projetos pelo INR, I. P. 
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Fanfarra Zabumbar na Noite Branca de Lisboa 

A Fanfarra Zabumbar da CERCIAG foi convidada pela 

PMP Eventos, Lda, empresa organizadora da Noite 

Branca de Lisboa, a participar mais uma vez neste 

evento, no passado dia 13 de Setembro.  

A Noite Branca Lisboa é uma iniciativa da União de 

Associações do Comércio e Serviços da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, com o objectivo de dinamizar o 

comércio, com lojas abertas até às 23h, nas principais 

artérias da alta e baixa lisboeta.  

Durante as mais de 4 horas de actuação pelas ruas da 

cidade lisboeta, a Fanfarra foi largamente elogiada por 

todos, que se juntavam à festa e aos ritmos  

produzidos por este grupo de percussão, deixando 

lisboetas e turistas rendidos e com curiosidade sobre a 

Zabumbar. 

Aos nossos artistas, fica todo o reconhecimento por 

levarem o nome da CERCIAG e de Águeda mais  

longe. 

CERCIAG em Movimento 17 

Teve lugar, nos dias 20 e 21 de Setembro, a 17ª  

Edição do CERCIAG EM MOVIMENTO, organizada 

pela CERCIAG em colaboração com a Câmara  

Municipal de Águeda e a empresa Margens. 

Este evento decorre no âmbito da Semana Europeia 

da Mobilidade e pretende sensibilizar a população em 

geral para a temática da inclusão.  

Durante o primeiro dia do evento, mais de 1000  

pessoas, entre instituições, escolas, entidades  

dinamizadoras, instituições da área da deficiência de 

Portugal e comunidade em geral, usufruíram de  

diversas actividades desportivas, recreativas, culturais 

e de aventura, entre as 10 horas e as 17 horas, no 

Largo 1º de Maio. 

No dia 21, e ainda no âmbito do evento, realizou-se o 

Campeonato de Portugal de Ciclismo – ANDDI 

“Circuito CERCIAG EM MOVIMENTO”, que contou 

com a participação de 17 ciclistas, tendo a CERCIAG 

obtido a melhor classificação da prova por equipas. 

A CERCIAG manifesta o seu agradecimento público a 

todos os dinamizadores, parceiros, patrocinadores, 

participantes e comunidade em geral, que permitiram 

a realização e o sucesso de mais uma edição deste 

evento. 
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Curso de Jardinagem visita empresa Guida Maria 

Fonseca Gomes Pereira 

No dia 03 de Julho de 2019, o curso 9 - Jardinagem B, 

financiado pelo programa Operacional POISE-03-4229

-FSE-000190, do Departamento de Formação da CER-

CIAG, realizou uma visita de estudo à empresa Guida 

Maria Fonseca Gomes Pereira, dedicada à produção 

de mirtilos e kiwis, em Candieira, Avelãs de Cima. 

Esta atividade permitiu consolidar os conteúdos relati-

vos às unidades programáticas relacionadas com a 

multiplicação de plantas, as podas e as necessidades 

hídricas das plantas. Os/as formandos/as obtiveram, 

assim, melhor conhecimento deste tipo de plantas e 

cuidados a ter desde a plantação à colheita do fruto. 

O Curso de Jardinagem agradece a disponibilidade, 

acolhimento e simpatia por parte da D. Guida Maria 

Fonseca Pereira. 

Curso de Carpintaria visita Gilnev, Lda 

No dia 13 de Setembro de 2019, o Curso 2 – Carpinta-

ria C, financiado pelo Programa Operacional POISE-03

-4229-FSE-000190, do Departamento de Formação da 

CERCIAG, realizou uma visita de estudo á empresa 

Gilnev, Lda. 

Esta atividade permitiu consolidar os conteúdos relati-

vos aos conceitos básicos de Ambiente, Segurança, 

Higiene e Saúde no trabalho, as ferramentas manuais, 

as funções das máquinas e a composição dos materi-

ais que compõem as peças mobiliárias. Esta visita foi 

uma mais valia para os formandos, uma vez que no 

próximo semestre irão iniciar a sua Prática em Contex-

to de Trabalho. 

Os formandos do Curso de Carpintaria agradecem o 

excelente acolhimento por parte da empresa Gilnev, 

Lda. 
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Lançamento Receita Maria Leonor 

A CERCIAG participou na Festa do Leitão de Águeda, 

apresentando a sua nova marca, Receita Maria  

Leonor, que conta com doçaria regional de Águeda, 

tendo disponíveis para venda neste evento os  

tradicionais Fuzis assim como os Sequilhos.  

Esta nova área de actuação teve como ponto de  

partida a apresentação de candidatura ao BPI  

Capacitar 2018 que, sendo aprovado, permitiu o  

arranque do projecto.  

A Receita Maria Leonor, marca registada, conta para já 

com 4 produtos: Fuzis de Águeda, Sequilhos, Cavacas 

e Suspiros, segundo a receita e método de produção 

da D. Leonor Lemos, aguedense que durante muitos 

anos deu continuidade às receitas que a sua mãe  

elaborava.  

A produção, distribuição e venda dos produtos já se 

encontra em curso, tanto na CERCIAG como nalguns 

pontos de revenda concelhios, contando com o apoio 

incondicional da D. Leonor, a quem a CERCIAG está, 

reconhecidamente, muito grata. 

Contactos 
Raso de Paredes 
3750-316 Águeda 

 
Tel: +351 234612020 
Fax: +351 234612022 

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

Transformar multa em solidariedade 

Conforme previsto no artigo 281º do Código de  

Processo Penal, se for multado, pode doar a sua multa 

a uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS). 

Proponha ao tribunal entregar à CERCIAG a quantia 

que lhe foi determinada, em vez de a entregar ao  

Estado. Será emitido um recibo de donativo que fará 

prova de que a multa está liquidada. 

Ajude, não custa nada e faz a diferença! 

Mais informações: www.cerciag.pt 


