No âmbito de um trabalho realizado por um grupo de
alunos do 12º ano da Escola Secundária Dr. Mário
Sacramento de Aveiro, na disciplina de Área de Projecto, a
Cerciag foi convidada a realizar um conjunto de actividades
com o objectivo de sensibilizar a população escolar para a
Deficiência, assim como a participação de um colaborador
da nossa instituição na palestra “Empregabilidade e
Deficiência”. Este evento decorreu no dia 6 de Junho, e teve
como actividades: circuitos adaptados, torneio de Boccia,
bem como actuação da fanfarra da Cerciag.
Deste dia diferente, este grupo de alunos concluiu que a
maior parte dos estabelecimentos de ensino não tem
infraestruturas ou pessoal especializado para receber alunos
com deficiência. Concluiu ainda que “se os processos
produtivos forem adaptados às características das pessoas,
os trabalhadores deficientes são igualmente produtivos”.

Avaliação da Acção de
Sensibilização na Escola
Secundária Dr. Jaime Magalhães
Lima em Esgueira
Como conclusão do trabalho realizado por duas alunas da
Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima em Esgueira, as
técnicas da instituição, Professora de Actividade Física
Adaptada e Terapeuta Ocupacional, foram convidadas a
participar, no dia 4 de Junho, na qualidade de júri na
avaliação da Acção de Sensibilização organizada pelas
referidas alunas, que decorreu no passado dia 27 de
Fevereiro.
Mais uma vez conclui-se que a população escolar está
atenta a esta problemática, contribuindo desta forma para
desmistificar a questão da deficiência.

E demos música… Novamente…

Zab mbar
FANFARRADACERCIAG

04/05/07 -

Dia do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga.

15 e 16/05/07 - Sensibilização para a problemática da deficiência, para 2 turmas do 4º ano no âmbito das
Actividades de Enriquecimento Curricular da Escola Fernando Caldeira, na CERCIAG.
18/05/07 -

Concerto de Solidariedade realizado pelo Colégio Nossa Senhora da Assunção em Famalicão.

06/06/07 -

Sensibilização para a problemática da deficiência na Escola Secundária Mário Sacramento de
Aveiro.

11/06/07 -

Entrega do ramo à nova mordomia da festa de S. Sebastião.

22/06/07 -

Solstício de ORFEU, promovido pela Associação Cultural d'Orfeu.

27/06/07 -

Festa de final de ano da E.B.1 de Águeda (P3).

30/06/07 -

V Encontro de Danças e Cantares-2007, promovido pela APPACDM de Soure.

Raso de Paredes 3750-316 Águeda
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Editorial
CERCIAG
Uma realidade de todos e que tantos desconhecem

Empregabilidade e Deficiência em
debate

Foi há 30 anos!
Um testemunho de minha parte,
necessariamente curto, para afirmar com
convicção e um sentimento profundo a acção
que tem tido esta Instituição no seio da
Sociedade em que está inserida.
Tem sido para mim um privilégio ter podido
inteirar-me através do cargo que
institucionalmente desempenho dentro da
CERCIAG, quanto carinho, quanto amor, quanto
humanismo, quanta dedicação ali são praticados
no dia a dia.
Com algumas pequenas faltas, teremos que
admitir pois todos somos humanos, mas sempre
na tentativa permanente de melhorar o que
esteja menos bem, para que assim os nossos
utentes, que nasceram ou ficaram com
limitações e insuficiências, em alguns casos
muito profundas, possam ter uma vida com a
dignidade e felicidade a que todo o ser humano
tem direito.
O testemunho também do meu apreço pelo
trabalho daqueles que ali desempenham as suas
tarefas, desde directivas a todas as outras, o que
tem contribuído para que a Instituição seja uma
estrutura verdadeiramente digna e indispensável
à nossa Sociedade e ao meio em que está
inserida. Trinta anos a servir uma causa nobre.
Termino como comecei: CERCIAG, uma realidade
de Todos e que infelizmente tantos
desconhecem.

Foi um pequeno passo na vida da Instituição mas é um passo de
gigante na vida de centenas de jovens.
Há 30 anos no escaldante braseiro pós revolucionário, em período
de todas as utopias e idealismos, mesmo os que se viriam a
transformar nos mais perversos, nascia em Águeda, filha de utopia e
do mais sincero e genuíno Humanismo a ideia da criação da
C.E.R.C.I.A.G. Cooperativa para a Educação e Reabilitação das
Crianças Inadaptadas de Águeda.
É esta jovem Instituição de Solidariedade Social, actualmente de 30
anos, portanto na sua máxima força de pujança, que não precisando
que a invejam e a admirem, - porque sabe o que vale e mantém a
auto estima mas que precisa que a respeitem, ajudem e a amem,
por tudo o que fez e faz, em prol dos mais necessitados de carinho,
conforto, acompanhamento e respeito pela sua diferença.
Águeda, que soube estar na génese dessa extraordinária obra
talvez a maior empresa produtora de serviços do Concelho e que
irradia a sua acção para Concelhos limítrofes, como fruto da
vontade intrépida de cerca de uma dezena de pessoas, que talvez
nem sonhassem no filho que fizeram nascer, quando iniciaram os
trabalhos de parto, precisa hoje, mais do que nunca, de acarinhar
esta jovem e promissora senhora, para que não desfaleça e continue
a propiciar aos seus utentes as pessoas mais frágeis e vulneráveis
da nossa sociedade os melhores cuidados e o amor a que têm
direito e merecem.
A Cerciag é, em termos da área de actuação e serviços prestados,
talvez, a mais importante e significativa Instituição de Solidariedade
Social do Concelho, que não exigindo nada, nem pedindo
demasiado, solicita, apenas, reciprocidade. Disposta a dar-se e
partilhar Amor, pede a Águeda que lhe retribua de igual forma,
neste seu feliz aniversário.

Augusto de Almeida Gonçalves
presidente da assembleia geral da CERCIAG

Manuel Antunes de Almeida
presidente do conselho fiscal da CERCIAG

E-mail: cerciag@cerciag.pt
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30º
Aniversário da CERCIAG

Já teve inicio a colónia da Barra 2007. Esta actividade é composta por 4 grupos de clientes do Centro de Actividades Ocupacionais que
usufruirão da praia e de saídas à noite aos bares da Vila.
Ao contrário dos outros anos, irá usufruir-se também da casa da praia aos fins de semana, por outros 4 grupos de clientes que os
objectivos serão visitar a cidade de Aveiro, ida ao cinema, passeio de barco, etc..

A CERCIAG, está este ano a comemorar o seu 30º Aniversário. Para o efeito foram organizados vários eventos, alguns já realizados, e
outros o serão até ao fim do ano.
Saúdo nesta altura, a audácia dos pioneiros desta casa de igualdades.
Representou, um exercício de cidadania, pouco tempo após a conquista da liberdade e da democracia.
Cidadania, representa não só, igualdade, como também solidariedade. É uma nova maneira de encarar a diferença. A diferença não é
só a deficiência. Esta é no entanto a mais gritante.
Os diferentes não tiveram culpa de o serem. Compete-nos a nós anularmos este estigma, para nos podermos sentir realizados naquilo
que orgulhosamente demos continuidade.
Saudamos os pioneiros, agradecemos aos seguintes e hoje é a nós que cabe continuar esta grandiosa ideia, de sermos todos iguais, na
diferença.

CERCIAG Centro de Diplomas

...Parabéns Cerciag...

CERCIAG encontra-se credenciada como um Centro de Diplomas, estando habilitada a certificar gratuitamente as competências básicas
em TIC a qualquer cidadão que o pretenda. Oferece, mediante inscrição, a possibilidade de frequência gratuita de acções de formação
com vista à obtenção do Diploma de Competências Básicas em Tecnologias de Informação.

Agradeço profundamente a todos os nossos colaboradores pela continuidade da realização deste sonho.
Insistimos em criar uma sociedade sem barreiras.
Alfredo Carlos Domingues Vaz Franco
presidente da direcção da CERCIAG

CERCIAG 30 ANOS
Aconteceu......
Parabéns CERCIAG
A CERCIAG comemorou o seu trigésimo aniversário, a 28 de Junho de 2007, com dinamização de várias actividades em que
participaram todos os clientes e colaboradores da CERCIAG. De manhã os participantes tiveram à sua disposição uma variedade de
actividades desde os jogos tradicionais, passando pelo Karaoke, expressão plástica, fanfarra, experiências sensoriais, CERCIDISKO, “Foto
de Família” e tiveram igualmente à sua disposição uma “Zona Zen”.
No final destas actividades foi inaugurada uma Exposição que ficará patente até ao final do ano. A referida Exposição tem como
objectivo reflectir as actividades realizadas ao longo destas três décadas, nomeadamente inaugurações, visitas de entidades,
publicações da e sobre a instituição, actividades realizadas com os clientes, serviços que prestamos... Para culminar esta comemoração
foram cantados os parabéns ao qual se seguiu um lanche convívio para todos os participantes.
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Em nossa opiniaã
o…

VI Encontro Nacional de Formandos da FORMEM
“Nos dias 4, 5 e 6 de Junho, realizou-se o VI Encontro de Formandos organizado pela FORMEN, no hotel Sotto-Mayor na Figueira da
Foz.
Nós (João Castro, formando da área da costura e Susana Craveiro formanda da área da restauração), estivemos a representar a nossa
instituição (CERCIAG).
Nestes três dias tivemos oportunidade de conviver com outros formandos de outras instituições. Fizemos várias actividades que foram:
-Hipismo
-Ténis
-Dança
-Piscina
No dia 5 fomos à discoteca mais antiga da cidade, divertimo-nos muito.
Concluindo, estes três dias foram óptimos fizeram-nos crescer como pessoas, foi gratificante o convívio com outros formandos.
E não nos poderemos esquecer do direito de igualdade para todos.
Obrigada pela oportunidade que nos deram.”
João Castro
Susana Craveiro
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Breves...

Candidatura ao Programa PARES

Na qualidade de Delegada Regional do Centro, a CERCIAG representará a FENACERCI na Plataforma Territorial Supra - Concelhia
do Baixo Vouga.

Em Maio de 2006, a CERCIAG apresentou candidatura ao Programa PARES (Programa de Ampliação da Rede de Equipamentos Sociais)
para conclusão das obras da Unidade Residencial de Travassô.
A candidatura veio a ser indeferida, conforme notificação de 16 de Janeiro de 2007 com base no facto de, alegadamente, a CERCIAG
não ser legítima titular do terreno onde se situa a referida Unidade.
Por não corresponder à verdade, a instituição apresentou, em sede de Audiência Prévia, o competente Recurso Administrativo, o qual
também foi indeferido.

Na qualidade de Secretária da Mesa da Assembleia Geral da FENACERCI, a CERCIAG participou, no dia 31 de Março, na Assembleia
Geral da FENACERCI - Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, para aprovação do Relatório de Actividades
relativo a 2006, que se realizou no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros.

Um grupo de alunos da Unidade Educativa da Cerciag participou, a 12 de Abril, em actividades de minigolfe e ping pong, na Escola
E.B.2,3 de Valongo do Vouga.

No dia 4 de Maio, um grupo de alunos da Unidade Educativa da CERCIAG, participou nas actividades do Dia do Agrupamento de
Escolas de Valongo do Vouga.

Realizou-se, no dia 10 de Maio, uma visita de estudo com participação em actividades no Quadro Interactivo da Escola E.B.1 de
Recardães, pelos alunos da Unidade Educativa da CERCIAG.

Inserido na disciplina de Ensino Clínico III, 4 alunos do 2º ano do Curso de Licenciatura de Enfermagem da Universidade de Aveiro
realizaram na nossa instituição, de 7 a 11 de Maio, Estágios de Observação de Curta Duração, subordinado ao tema “Ser Diferente:
A Pessoa com Necessidades Especiais”.

Concerto de Solidariedade
Realizou-se, no dia 18 de Maio, um Concerto de
Solidariedade, cujas verbas angariadas
reverteram a favor da instituição, iniciativa de
um grupo de alunas do 12º ano do Colégio Nossa
Senhora da Assunção em Famalicão, que
realizaram um projecto, em conjunto com a
CERCIAG, subordinado ao tema “ Renovar Mentes
A Deficiência no século XXI”. O Concerto
realizou-se nas instalações do Colégio, no qual
esteve também presente a Fanfarra da CERCIAG.

Senhas dos Membros da
Assembleia a favor da
CERCIAG

Campanha
Pirilampo
Mágico

Por proposta da Mesa da Assembleia
Municipal de Águeda, o dinheiro
correspondente às senhas de presença dos
membros daquele órgão na sessão de sextafeira, para eleições para a GAMA, reverterá a
favor da CERCAIG, pela sua colaboração na
sessão comemorativa do 25 de Abril. Uma
decisão que foi aprovada por unanimidade.

Realizou-se entre 5
e 26 de Maio a
Campanha
Pirilampo Mágico /
2007 tendo sido
vendidos 10.000
Pirilampos e 2000
Pins.

Realizou-se, a 22 de Maio, uma Reunião Geral de Formandos, com a participação da Directora Geral da CERCIAG, com o objectivo
de comunicar aos mesmos o início do processo de renovação da acreditação e discutir as regras transversais aos espaços comuns.

Visita do IEFP
Realizou-se, a 1 de Junho, a reunião do grupo de Auto-Representantes na qual foi debatido o tema “Cancro da Mama e
Sexualidade” com a participação e dinamização da Dr.ª Isabel Duque, Dr.ª Heunice Nunez e Enfermeira Margarida Oliveira do
Centro de Saúde de Águeda.

Um grupo de clientes de CAO assistiu, a 9 de Junho, ao concerto da banda musical “Da Weasel”, inserido no Programa da Festa da
Vinha e do Vinho de Anadia.

Nos dias 19 e 23 de Abril de 2007, a CERCIAG recebeu a visita de acompanhamento de dois Técnicos do Instituto de Emprego e
Formação Profissional de Coimbra.
Os objectivos da visita estiveram relacionados, respectivamente, com a verificação da Execução da parte Pedagógica relativa ao ano de
2007 e a Execução Pedagógica e Financeira do ano de 2006, no âmbito do Programa Constelação. Realizaram ainda a visita às
instalações do Centro de Formação e Emprego.

A CERCIAG promoveu, no dia 12 de Junho, um intercâmbio entre praticantes do Boccia da APPACDM de Anadia e do Centro de
Actividades Ocupacionais da instituição, iniciativa proposta por um elemento do grupo de Auto-Representantes da Cerciag.

Certificação da CERCIAG
Participaram 6 Clientes de CAO, a 15 de Junho, no VII Encontro de CAO's promovido pela CERCICAPER.

Participaram 6 Clientes de CAO, nos dias 26 e 27 de Junho, na 17ª Edição das Jornadas Desportivas promovidas pela CERCIMIRA.

A CERCIAG deu inicio, a 4 de Maio, ao processo de Certificação - Implementação do Sistema de Gestão e Qualidade. Encontra-se
igualmente a elaborar Candidatura para renovação da Acreditação como Entidade Formadora.
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Colocação em Estágio e Formação em Posto de Trabalho

Actividades de Enriquecimento Curricular

No 2º trimestre foram colocados 10 formandos em Estágio e 8 formandos em Formação em Posto de Trabalho.
Foram estabelecidos, ainda, Protocolos com as empresas Mercatus e Ciclofapril, para a realização de Estágios Curriculares por 2 e 5
formandos respectivamente

Durante o ano lectivo que agora terminou, a CERCIAG participou na qualidade de parceira da Câmara
Municipal e do Agrupamento de Escolas de Águeda nas Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, na vertente da Actividade Física e Desportiva. A participação neste projecto
realizou-se na Escola Fernando Caldeira através da dinamização de actividades a duas turmas do 4.º
ano.
A CERCIAG, devido à especificidade da população que atende, pretendeu participar neste projecto com o
intuito de se tornar numa mais valia para enriquecimento curricular dos alunos, não só ao nível da
actividade física e desportiva como também para os aspectos ligados à cidadania. Desta forma, foi
criado um espaço diversificado de aprendizagem onde as crianças puderam contactar com uma
variedade de experiências motoras nomeadamente ao nível dos desportos adaptados. Através do
trabalho de sensibilização realizado ao longo do ano, as opiniões dos alunos acerca da CERCIAG e da
Deficiência foram sofrendo modificações bastante positivas. A visita das duas turmas à CERCIAG, nos dias
15 e 16 de Maio, foi provavelmente o ponto alto de todo este trabalho de sensibilização, uma vez que os
alunos contactaram de perto com as diferentes unidades e serviços da CERCIAG. As opiniões deste alunos
com idades compreendidas entre os 9 e 12 anos que agora serão transcritas espelham bem essas
modificações.

Formação de Activos
II Curso de Socorrismo
O 2º Curso de Socorrismo teve início a 26 de Junho e decorre nas
instalações da Cerciag. Está a ser frequentado por 8 colaboradores da
instituição e 4 de outras instituições, estando a formação a ser
ministrada por um formador da Cruz Vermelha Portuguesa.
Esta acção visa dotar os formandos de conhecimentos teórico-práticos
de socorrismo para poderem actuar em situações de
urgência/emergência, certificando-os no final do curso com um
diploma e cartão de socorrista.
Tem uma carga horária de 24h, distribuídas por duas sessões
semanais de 3 horas cada, estando a ser promovido pelo
Departamento de Formação da CERCIAG.

Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC)
A CERCIAG, no âmbito das TIC’s, certificou 6 formandos
externos tendo-lhes sido passados os respectivos
diplomas de “Competências Básicas em Tecnologias da
Informação”.
Estão a decorrer, actualmente, dois cursos de 12h em TIC
Tecnologias da Informação e Comunicação, para
trabalhadores externos à Instituição.

Em destaque...
Workshop “Sistema de Gestão da
Qualidade nas Respostas Sociais - Como
Fazer?”
Realizou-se, no passado dia 17 de Maio, no Auditório do Centro de
Formação e Emprego da CERCIAG, um Workshop em parceria com a DQMF
e a Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro destinado a Dirigentes
e Quadros Técnicos das IPSS's.
Esta acção teve como objectivo transmitir aos participantes os
conhecimentos de práticas de implementação de um Sistema de Gestão da
Qualidade. Os palestrantes nesta conferência foram o Engº Manuel
Figueiredo Simões, Auditor e Consultor da DQMF e a Drª Anabela Carvalho,
Responsável de Sector da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro.
Interessa sublinhar que dos trabalhos realizados nasceu o desafio para a
criação de um Fórum de Debate, relativo ao tema em discussão, utilizando
as sinergias das Instituições presentes.

Workshop “Quintas
Criativas”
Realizou-se na CERCIAG, a 31 de Maio, o
Workshop “Quintas Criativas”, promovido pelos
Departamentos de CAO e de Artes da
FENACERCI, no âmbito do Programa Sócrates Projecto Grundtvig 2, Parcerias de
Aprendizagem Creative Friendship in Europe. Os
elementos dos referidos Departamentos
dinamizaram as actividades propostas para os 4
ateliers: Música, Dança, Teatro e Expressão
Plástica, contando com a participação de oito
Instituições: CERCILAMAS, CERCILEI, CERCICAPER,
CERCIESPINHO, CERIESTA, CERCIGUI, VÁRIOS e
CERCIAG, num total de 42 participantes.
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Antes de visitar a CERCIAG …
“Eu pensava que a CERCIAG era um sitio onde as pessoas com deficiência dormiam e comiam e não
faziam mais nada”
“Eu achava que na CERCIAG não se fazia nada de interessante …”
“ Antes pensava que era um lugar triste e sem condições”
Depois de visitar a CERCIAG…
“… quando cheguei a CERCIAG e vi as coisas nunca pensei que fosse assim.”
“ Eu nunca pensei que a CERCIAG fosse assim tão fixe”
“ Nunca pensei que as pessoas com deficiência fossem como nós, porque fazem tudo igual a nós e só
precisam de um bocadinho de ajuda”
“ Eu adorei ir à CERCIAG e nunca pensei que as pessoas com deficiência fossem capazes de fazer tantas
coisas”
“.. fiquei espantada com as condições e pelo tratamento dos professores aos alunos”
“… quando lá entrei percebi que as pessoas não estão tristes nem obrigadas”
“Adorei ir à CERCIAG e ver finalmente a suas condições humanas e sociais”

Todo este processo de sensibilização culminou com a actuação conjunta com Fanfarra da CERCIAG no dia
27 de Junho na Festa de encerramento de actividades lectivas realizada no pavilhão do GICA. É
importante referir que foi necessário realizar um sorteio para seleccionar os alunos que iriam actuar
com a Fanfarra uma vez que a maioria dos alunos queria participar nesta actividade conjunta.
Para o próximo ano lectivo a CERCIAG continuará a participar neste projecto prevendo-se que
assegurará igualmente duas turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico no mesmo local.
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