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Editorial
O texto do presente editorial, não traz, desta 

vez, uma mensagem reivindicativa. Não aborda 
aspectos políticos e/ou económicos da vida destas 
instituições. Afinal, não deixam de ser uns trocos e 
umas ideias/políticas que vão mudando consoante 
os tempos e as vontades dos poderes. Naturalmente, 
não se pretende a minimização desses discursos 
até porque se revestem de importância crucial, 
embora, mais ou menos pontual. O que se apresenta 
é uma experiência pessoal que colocou em causa 
a interpretação que fazia da “deficiência”. É dessa 
forma que o texto deve ser interpretado.

O meu contacto com a população “deficiente”, 
era, antes da CERCIAG, semelhante ao contacto que 
a maiorias das pessoas tem no seu quotidiano: pouco 
ou nenhum. Entre família e amigos não me lembro 
de casos de “deficiência”. Depois, chego à CERCIAG, 
e tudo se inverte. Apesar de não ter uma função em 
que o contacto é continuado ao longo do dia, não é 
possível estar na CERCIAG alheado desta realidade. 
Aqui, somos confrontados com situações que não 
pensávamos existirem, histórias de vida que nos 
envergonham de pensarmos que temos problemas. 

Não porque elas sejam extraordinariamente 
incomuns, mas porque, a maioria de nós, vive grande 
parte da sua vida no seio de uma sociedade em que 
temos de nascer perfeitos e melhorar a cada dia 
que passa. Simplesmente, não pensamos nesta 
realidade, da mesma forma que em muitos dias 
da minha vida também eu não me lembrei que 
havia “deficientes”. Apesar disso, a verdade é que 
ninguém nasce realmente perfeito e isso, talvez 
nos torne, automaticamente, em “deficientes”. 
Há alguém que tenha duas pernas exactamente 
do mesmo tamanho? Há alguém que mais tarde 
ou mais cedo não vá perdendo a visão? É ou não 
verdade, que em média, não temos capacidade de 
usar 90% do potencial do nosso cérebro? Então, seja 
desde a nascença ou porque tivemos um acidente 
ou porque vamos envelhecendo, não somos 
perfeitos e isso nunca melhora. Quando cheguei 
à CERCIAG, entre cumprimentos mais ou menos 
formais, fui muito bem recebido e aconchegado pela 
simpatia das pessoas. Mas os “meninos” do CAO, 
correram para mim e abraçaram-me, sem nunca 
me terem visto antes. O carinho deles foi imediato 

e incondicional, como já foi noutras ocasiões. Então, 
e isso é deficiência? É por isso que prefiro o termo 
“especial”. Porque é disso que se trata: isto não é 
normal, é especial. Nunca me tinha acontecido e 
eu também nunca fiz tal coisa a um desconhecido. 
Então, é porque os meus sentidos e o meu corpo vão 
funcionando mais ou menos, que não sou rotulado 
de “deficiente”? E o facto de eu não ter a capacidade 
para fazer o que aqueles meninos do CAO fizeram, 
menoriza-me ou torna-os especiais? Talvez à custa 
de não pensarmos muito nisso, aceitamos sem 
custo, os rótulos que lhes são colocados apesar 
de eles variarem de país para país e muitas vezes 
terem significados diferentes. Da mesma forma, 
nem estranhamos não os vermos a comprar pão, 
na esplanada, na escola ou na rua. Estranhamos, 
sim, quando aparecem. Não fomos habituados a 
crescer com estas pessoas. E até há quem pense 
que são um encargo pesado e que estão a mais na 
nossa sociedade. A mim, parece-me precisamente o 
contrário, que a sociedade precisa de quem a torne 
especial, tal como foi aquele momento. 

Jorge Gamito

No âmbito do Projecto: “Creative Friendship 
in Europe” – Grundtvig 2, de 30 de Abril a 4 de 
Maio de 2008 a Fanfarra Zabumbar da CERCIAG 
participou no projecto de parceria entre sete 
países europeus, Portugal, Letónia, Espanha, 
Suécia, Chipre, Espanha e Alemanha, que se 
realizou em Wurzburg, Alemanha. O projecto 
contou com participações de diversas Instituições 
portuguesas em workshops criativos.

Da CERCIAG participaram 6 clientes,  
acompanhados por três técnicos da Instituição. 

No dia 30 de Abril de 2008, realizou-se 
um jantar com a participação de todos os 
participantes dos diversos países parceiros.

No dia 1 de Maio de 2008, Dia do Trabalhador, 
as actividades decorreram no âmbito do Festival 
em St. Josefs-Stift, Einsigen, com a celebração 
de uma eucaristia, seguida da montagem ao 
ar livre, pelos diversos parceiros, de uma banca 

de produtos de divulgação cultural do país de 
origem. Todo o dia foi preenchido pelas diversas 
actuações e trocas culturais com a comunidade 
local. Nesse âmbito, a Fanfarra da CERCIAG teve 
a oportunidade de actuar conjuntamente com 
um grupo alemão de samba que se encontrava 
no recinto. 

No dia 2 de Maio de 2008, as actividades 
tiveram início com a recepção oficial na Câmara 
Municipal de Wurzburg, com a participação do 
Presidente da Câmara, sendo seguida de um dia 
de actividades e workshops no centro da cidade, 
novamente com mostra de produtos culturais 
de cada país. O dia foi pautado por uma dinâmica 
interactiva em que todos os elementos (parceiros 
do projecto assim como comunidade local) 
puderam participar nas diversas actuações. 

Ainda nesse dia, realizou-se um jantar 
dançante na Robert Kummert Akademie, onde 

se comemorou o final do projecto.
No que concerne à participação da Fanfarra 

Zabumbar esta foi descrita pelo Presidente 
da Robert Kummert Akademie (organização 
coordenadora do projecto) como “o ponto alto 
das actividades”, 

No dia 3 de Maio de 2008, o dia foi 
reservado à visita à cidade de Wurzburg, onde 
tivemos a oportunidade de andar pelas ruas 
desta e conhecer pontos de interesse turístico, 
nomeadamente o Fortress Marienberg e os 
Jardins da Residence Palace (Património Cultural 
da UNESCO). Foi, ainda, realizado um passeio de 
barco pelo Rio Main.

Finalmente, no dia 4 de Maio de 2008 
realizou-se a viagem de regresso a Portugal.

Os técnicos acompanhantes
Carla Lança, Zélia Marques, Miguel Cruz

Fanfarra Zabumbar contagia Wurzburg (Alemanha)
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O Presidente da Assembleia da CERCIAG, o  »
Exmo. Senhor Augusto de Almeida Gonçalves, 
foi Agraciado, pelo Senhor Presidente da 
República, com a Comenda da Ordem do Mérito, 
em reconhecimento da acção desenvolvida 
como empresário, como político e como 
Homem cultural e social. Por ocasião de tão 
nobre e oportuna distinção, a CERCIAG presta-
lhe a sua mais sincera e sentida homenagem. 

Realizou-se de 23 de Maio a 27 de Junho a  »
Colónia de Férias do Centro de Actividades 
Ocupacionais. Participaram na referida colónia 
44 clientes do CAO e 1 aluna da Unidade 
Educativa, tendo cada cliente usufruído de 7 
dias de actividades que decorreram na Barra. 

A CERCIAG participou, com o envio de trabalhos  »
realizados por alunos da Unidade Educativa 
e por clientes do CAO e CFE, que frequentam 
a área da expressão plástica, no VI Concurso 
Nacional de Postais de Natal – “A Cor do Natal”, 
promovido pela a ANACED – Associação 
Nacional de Arte e Criatividade de e para 
Pessoas com Deficiência.

Foram afixados, a 24 de Abril, os resultados da  »
Avaliação do Desempenho dos Colaboradores, 
processo implementado no presente ano. 

A CERCIAG participou, no dia 29 de Março,  »
na Assembleia-geral Ordinária da FENACERCI 
de apresentação e discussão e aprovação 
do Relatório de Actividade e Contas de 2007 
e na Assembleia Eleitoral para eleição dos 
novos corpo sociais, continuando a CERCIAG 
a fazer parte dos corpos sociais da referida 
Federação para o triénio 2008/2010, na 
qualidade de secretário da Assembleia Geral . 

O Rancho do Centro de Actividades Ocupacionais  »
participou, com 8 clientes, no VI Encontro 
de Dançares e Cantares – 2008, organizado 
pela APPACDM de Soure. O referido encontro, 
integrado no certame “Soure – Artesanato, 
Gastronomia e Cultura”, realizou-se no dia 
28 de Junho no Parque da Várzea em Soure. 

O CAO participou a 15 de Abril, com 7 clientes,  »
na segunda edição do encontro “Ao Alcance 
de Todos – Música, Tecnologia e Necessidades 

Especiais”, promovido pela Casa da Música 
no Porto. Os referidos clientes participaram 
no Workshop CaDaReMi , dinamizado 
por Rolf Gelhlhaar e Luís Girão, onde os 
mesmos aprenderam a transformar os seus 
movimentos em sons e interagir com objectos 
virtuais criados a partir da presença de cada 
pessoa dentro de um determinado espaço. 

Participação na Sessão Solene de Entrega  »
de Cadeiras de Rodas Eléctricas, na qual foi 
entregue uma cadeira a um cliente do Centro 
de Actividades Ocupacionais da CERCIAG, que 
se realizou no dia 20 de Maio no Pavilhão do 
Conhecimento – Parque das Nações em Lisboa. 
A atribuição destas cadeiras de rodas deveu-
se ao facto da FENACERCI em colaboração 
com a Empresa Fénix Lusitana (Rainbow), 
terem realizado a Campanha “A FENACERCI, 
a Rainbow Portugal e Você, estão de mãos 
dadas na aquisição de cadeiras de rodas” com o 
objectivo  de criarem um fundo para aquisição 
de cadeiras de rodas.

Breves ...

A CERCIAG candidatou-se em Abril a Centro  »
de Recursos para a Inclusão, financiado 
pelo Ministério da Educação. O Centro de 
Recursos tem como objectivo colaborar 
com os agrupamentos de escolas de 
Águeda, Valongo do Vouga, Aguada de 
Cima e Fermentelos envolvendo-nos no 
planeamento, implementação e avaliação 
de respostas inclusivas às necessidades 
educativas especiais dos alunos, com 
limitações significativas ao nível da actividade 
e da participação num ou vários domínios da 
vida, decorrentes de alterações funcionais 
e estruturais, de carácter permanente. A 
operacionalização do projecto será feita com 
a rentabilização dos recursos existentes e com 
a participação activa dos parceiros envolvidos. 

Ao Programa Operacional Potencial Humano  »
(POPH) ao Eixo 6 – Cidadania, Inclusão e 
Desenvolvimento Social, na Tipologia 6.2. 

- Qualificação de Pessoas com Deficiência 
ou Incapacidade, para as medidas de IAOP 
e de Formação Profissional,  a 30 de Abril 

Ao  INR- Instituto Nacional de Reabilitação, ao  »
Sub-Programa II para Todos, na área temática 
“Comunicação e Informação”, com o “Projecto 
Átomo – Educação Afectivo-Sexual”, 20 de Maio 

Ao Programa  Juventude em Acção, acção  »
4.5  - Projectos de informação e Comunicação 
com dimensão europeia destinadas ao jovens 
e aos animadores juvenis, com o Projecto LINK 
que tem como objectivo dar oportunidade aos 
clientes da CERCIAG e de outras duas entidades 
europeias, FASAD de Espanha e a Crysallis da 
Gécia, de trocarem experiências, métodos 
e ideias. Este projecto, a implementar em 
2009/2010, pretende realizar dois intercâmbios 
culturais, um em Oviedo com a actuação 
do Rancho do CAO e outro em Águeda no 

âmbito do CERCIAG em Movimento VII. 

Envio ao Centro Distrital  do Instituto de  »
Segurança Social, I.P. Fundamentação 
Técnica para Celebração de novos Acordos 
de Cooperação para as Respostas Sociais 
Unidade Residencial, abertura de mais 16 
vagas, e Centro de Actividades Ocupacionais, 
abertura de mais 20 vagas, a 13 de Junho. 

À Câmara Municipal de Águeda: ao Programa  »
de Apoio às Organizações de Solidariedade 
do Concelho de Águeda, à medida A – 
Apoio à aquisição de equipamentos. Esta 
candidatura surge da necessidade da 
renovação do parque informático da CERCIAG;  
ao Programa de Apoio  às Associações 
Culturais e Recretivas do Concelho de Águeda 
para participação em actividades culturais 
e recreativas da Fanfarra Zabumbar, fora do 
território continental.

A CERCIAG candidatou-se ...
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No passados dias 5 e 6 de Maio tive a 
oportunidade de dinamizar, em colaboração 
com o Professor de Música da fanfarra da 
CERCIAG, Tiago Soares, um Workshop de 
Movimento e Corpo e Teatro a um grupo 
de colaboradores da CERCIAG. Foi uma 
experiência muito enriquecedora e gratificante 
verificar a disponibilidade e o entusiasmo dos 
colaboradores que participaram nesta iniciativa 
a qual extrapolou o dia do workshop, pois 
algumas acções estão já a ser implementadas 
nas áreas de CAO no início de cada dia e na hora 
de almoço.

Professora Maria Manuel

Testemunho

A CERCIAG foi convidada, mais uma vez, para participar no Dia da Arte da Escola EB 2,3 de 
Anadia, evento dinamizado pelo Departamento de Educação Artística e Tecnológica daquela 
Escola. Neste evento, que decorreu no dia 12 de Junho de 2008, participaram as áreas de Costura, 
Cerâmica, Carpintaria e Serralharia. A nossa participação teve como objectivo a sensibilização da 
comunidade escolar para a temática da deficiência, incidindo sobre as capacidades dos nossos 
jovens que demonstraram, in loco a “arte” das suas áreas de formação. 

Participação no Dia da Arte 

Seminário “Envelhecimento com 
Dependência: Responsabilidade da Família”

A CERCIAG, dando cumprimento ao Plano Anual do Departamento de Formação e do Serviço 
de Apoio Domiciliário realizou, no passado dia 6 de Junho, o Seminário “Envelhecimento com 
Dependência: Responsabilidade da Família”, cujo o objectivo principal foi reflectir o envelhecimento 
e o papel dos cuidadores.

Para tal, contou com a presença do Dr. Agostinho Lobo (Director do Internato Complementar 
de Clínica Geral do Centro de Saúde de Águeda), enquanto moderador da mesa; com o Dr. Pedro 
Roque, Dr. Berto Gil e Dr. Rui Maneiras (Internos do Internato Complementar de Clínica Geral) que 
abordaram o tema “Envelhecimento com Dependência na Perspectiva de Jovens Médicos”; da 
Dra. Mónica Teixeira (Directora Técnica do Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros) 
que reflectiu o tema “Estão as famílias preparadas para lidar com o envelhecimento…que 
responsabilidades…que sentimentos?” e a Dra. Luísa Henriques (Responsável pelo Serviço de Apoio 
Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro) que fez uma exposição sobre o 
tema “Onde começa e onde termina a intervenção ao nível dos Serviços de Apoio Domiciliário”.

Estiveram presentes cerca de 100 participantes entre Dirigentes, Quadros Técnicos, Pessoal 
de Acção Directa e Famílias, que representaram várias instituições do concelho de Águeda e 
limítrofes.

Decorreu de 16 a 20 de Junho a revisão dos  »
Planos Individuais de Formação, precedidos das 
avaliações dos formandos nas áreas de formação, 
nas actividades complementares e em posto de 
trabalho.f fdgdfgfdgfdgfdgdfgdfgdfgfdfddfd 

Foram integrados no decorrer do 2º trimestre 3  »
formandos em FPT e 1 formando em Estágio. 

Outras notícias do CFE

Nos dias 5 e 6 de Maio, realizou-se na 
CERCIAG, o Workshop “ComunicAr-te” no 
qual participaram colaboradores da CERCIAG 
das Unidades do CFE, do CAO e da UE. Este 
Workshop foi dividido em duas actividades 
distintas: Musicoterapia e Dramaterapia, e 
Movimento e Corpo e Teatro, dinamizadas 
respectivamente pelo Monitor João Cartaxo, 
e pela Professora Maria Manuel em conjunto 
com o Professor Tiago Soares. Foi um dia 
diferente, de aprendizagem e partilha, o qual 
os participantes esperam vir a repetir.

ComunicAr-te

Actuações

30/04/08 a 04/05/08  »
Intercâmbio Creative Friendship in Europe – 
Alemanha
11/05/08  »
Inauguração do Centro de Noite da IPSS- 
Comissão de Melhoramentos de Vilamar
25/05/08  »
Encontro de Danças e Cantares da Minha Aldeia – 
Murtede – Cantanhede
06/ 06/08  »
Festa de Final de Ano Lectivo do Agrupamento de 
Escolas de Valongo do Vouga
21/06/08  »
Feira das Sopas - Febres – Cantanhede
24/ 06/08  »
Festa de Final de Ano Lectivo da EB 2,3 de 
Fermentelos
27/06/08  »
Feira dos Stocks em Águeda 

Próximas Actuações

26/07/08  »
Feira dos Enchidos e dos Queijos – Vila de Rei – 
Castelo Branco
31/08/08  »
Festas Santa Apolónia da Moita – Águeda
26/09/08  »
CERCIAG em Movimento - Águeda
24 e 25/10/08  »
Reabilitar em Palco – Torres Novas
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Dando cumprimento ao Plano Anual do Departamento de Formação, concluíram-se durante este 
trimestre as formações/cursos: 2 cursos de Certificação de Motoristas e uma acção de Formação 
Pedagógica Contínua de Formadores (7 formandos internos e 5 externos).

Decorrem ainda, no âmbito do Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, os 
cursos de equivalência ao 9º ano e 12º ano.

Irá iniciar, com data prevista para 10 de Julho, o curso que dará equivalência ao 6º ano.

Departamento de Formação

6 de Maio – Escola Secundária da Branca – uma  »
turma do 12º ano, no âmbito da disciplina de 
Psicologia, visitou as instalações do CAO e do CFE. 

6 de Maio – Escola Secundária Marques  »
Castilho – 4 alunos do 12º Ano visitaram as 
Instalações do CAO e do CFE e falaram com 
alguns clientes, com o objectivo de realizarem 
um trabalho sobre mutações genéticas. 

8, 13 de Maio – Recebemos a visita de 2  »
turmas do 1º ciclo da EB1 de Águeda, às quais 
prestamos apoio no âmbito das Actividades de 
Enriquecimento Curricular – Actividade Física e 
Desportiva nas instalações da EB,23 Fernando 
Caldeira. Os alunos visitaram o CFE, a U.E. e o CAO, 
tendo tido a oportunidade de constatarem as 
actividades desenvolvidas pelos nossos clientes. 

15 de Maio - O Formador da área de Olaria e  »
a psicóloga da APACI – Associação de Pais e 
Amigos das Crianças Inadaptadas de Arcozelo 
visitaram a CERCIAG com o objectivo de 
partilhar experiências sobre a prática formativa, 
em particular, da nossa área de Cerâmica. 

29 de Maio – 2 Técnicos e 3 utentes da  »
Instituição ASSOL, de Lafões, passaram o dia na 
área de Cerâmica, com o objectivo de partilhar 
experiências sobre as práticas desta área de 
formação.

Visitas à CERCIAG

No dia 27 de Junho de 2008, fomos visitar 
a 1ª Feira Internacional do Mirtilo e foi muito 
interessante, pois o mirtilo é um fruto que 
poucos de nós conhecíamos e nem se tinha ideia 
das coisas que se podiam fazer com ele.

Na feira, tivemos oportunidade de provar 
o gelado de mirtilo, broa de milho com mirtilo, 
sumo, bolo e queques de mirtilo, era tudo 
saboroso. Ficamos surpresos das coisas deliciosas 
que se podia fazer com este pequeno fruto.

Visitámos também uma exploração, vimos a 
planta, colhemos o fruto e ouvimos a explicação 
dos cuidados a ter para uma colheita perfeita. 
Concluindo, a visita foi muito boa, convivemos, 
aprendemos coisas novas que se pode aplicar 
nas nossas áreas de formação.

Os formandos

Saídas do CFE

Nos dias 24 e 25 de Junho um grupo de 6 clientes de CAO e 2 acompanhantes participaram 
nas Jornadas Desportivas da CERCIMIRA. No programa das Jornadas constaram actividades de 
aventura, remo indoor, matraquilhos humanos, jogos na praia, marchas dos Santos Populares e 
Karaoke.

Jornadas Desportivas - CERCIMIRA

Realizou-se entre 9 de Maio e 1 de Junho a 
Campanha Pirilampo Mágico/2008, tendo sido 
vendidos 11.000 pirilampos e 2.000 pin’s.

A CERCIAG participou na Cerimónia de 
Abertura da referida Campanha no  dia 7 Maio, 
com um total de 15 clientes, que assistiram ao 
Jogo de Futebol, entre a equipa da RTP1/Antena 
1 e a equipa de antigas glórias nacionais, que 
se realizou no Estádio do Restelo em Lisboa. 
Presidiu a esta cerimónia de abertura: a Primeira 

Dama, Maria Cavaco Silva, sendo acompanhada 
pela Ministra da Educação, Maria de Lurdes 
Rodrigues, pela Secretária de Estado Adjunta 
e da Reabilitação, Idália Moniz, pelo Secretário 
de Estado da Juventude, Laurentino Dias, pelo 
Director do Gabinete de Relações Institucionais 
e Internacionais da RTP, José Maria Lopes de 
Araújo, pelo Presidente do Belenenses, Fernando 
Miguel Sequeira e pelo Presidente da Direcção 
da FENACERCI, Mário Aboim.

Campanha Pirilampo Mágico

Nos passados dias 8 e 9 de Maio de 2008, 
teve lugar, em Miranda del Castañar (Salamanca), 
um Encontro Ibérico de Auto-Representantes 
organizado pela CERCIG e Câmara Municipal 
da Guarda, em cooperação com a Junta de 
Castilla y León e a Associação ASPRODES (FEAPS 
– Salamanca). O Programa de Actividades do 
Encontro, apelando à participação activa de todos 
os auto-representantes presentes, circunscreveu-

se a dois grandes Workshops: “Cooperação 
Luso-Espanhola em Matéria de Emprego” e 
“Cooperação Luso-Espanhola de Grupos de Auto-
Representantes”. O formando Luís Correia foi o 
auto-representante seleccionado para participar 
neste evento, tendo transportado para o país 
vizinho uma enorme vontade de debater, falar, 
estar e alterar a realidade e os caminhos da auto-
representação. 

Encontro Ibérico de Auto-Representantes
Miranda del Castañar – Salamanca

Foi dinamizado no dia 21 de Abril, pela Prof.ª Maria Manuel Carvalho um Workshop de “Adaptação 
ao Meio Aquático para Pessoas com Deficiência” a uma monitora de CAO Domiciliário e a uma 
auxiliar de CAO. Esta iniciativa teve como objectivo dotar as colaboradoras de ferramentas básicas 
de intervenção ao nível da AMA; melhorar a qualidade e a segurança do apoio prestado e fomentar a 
polivalência dos colaboradores. 

Workshop
Adaptação ao Meio Aquático (AMA)


