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Editorial 
Ano Novo, vida nova? O ditado popular aparece na forma 

de interrogação, como forma de provocação com o intuito 
de levar à reflexão. 

Nos dias que correm, muitas são as preocupações que 
enchem a cabeça das pessoas. Créditos à habitação, crédi-
tos pessoais, créditos automóvel, problemas de saúde, o 
comportamento e sustento dos filhos, bem como muitas 
outras. Ora, para levar a melhor sobre estas questões, pla-
nos são feitos, estratégias montadas e o início de um novo 
ano é muitas vezes escolhido como o momento para os 
colocar em prática.  

Existe, para a maioria das pessoas, uma esperança implí-
cita no início de um novo ano. A esperança de que as coisas 
melhorem, que o deixar mais um ano complicado para trás 
traga uma força de vontade extra para conquistar aquilo 
que se pretende. Há algo de mágico no início de um novo 
ano. E ainda bem. É bom que as pessoas encarem este 
momento como fonte de inspiração e apoio. 

Por outro lado há aqueles que, vendo tão maus cenários 
à sua volta, olham para o despertar do novo ano como a 
chegada de um profeta da desgraça. Um profeta que se 
aproxima apenas com mais más noticias. 

Para todos esses, aqueles em quem a esperança e o alen-
to já faltam, deseja-se um ano de 2009 cheio de progresso e 
de alegria, de vitórias pessoais e profissionais. 

Hugo Cardoso 

N.º 8 - Dezembro, 2008 

A CERCIAG candidatou-se… 
» Ao Programa Operacional Potencial Humano (POPH), 

ao Eixo 6 - Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social, na 
Tipologia 6.4 - Qualidade dos Serviços e Organizações no 
âmbito do Programa Arquimedes. Com o projecto PROQUAL 
- Gestão com Qualidade, a CERCIAG pretende a certificação 
da qualidade Nível 1, no âmbito do Sistema EQUASS - Euro-
pean Quality Assurance for Social Services, que contempla 
não só a certificação do sistema de gestão da qualidade, 
mas também a certificação da qualidade dos serviços. 

O projecto terá a duração de 2 anos, de Janeiro de 2009 a 
Dezembro de 2010, sendo a entidade consultora responsá-
vel pelo processo de consultoria o CRPG – Centro de Reabili-
tação Profissional de Gaia. 

A  operacionalização das acções e medidas deste projecto 
compreende uma “Dinâmica de Envolvimento”, que prevê o 
desenvolvimento de sinergias centradas na qualidade, que 
envolvam as pessoas em todos os níveis da organização, de 
forma a serem atingidos os objectivos definidos, privile-
giando a comunicação, a consciencialização  e a formação 
de todos. 

Compreende também “Trabalho em Equipa” como con-
dição sine qua non para a concretização das acções. 

 
» 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 Formação Profissional 
Inicial e de Informação, Avaliação e Orientação Profissional 
(IAOP) para o ano de 2009, a 5 de Dezembro. 

 
» No dia 3 de Dezembro, Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência, foi formalizada a relação de parceria entre a 
CERCIAG – Centro de Recursos Local e o Instituto de Empre-
go e Formação Profissional, I.P., numa cerimónia presidida 
por Sua Excelência o Ministro do Trabalho e da Solidarieda-
de Social, no CACE Cultural, Porto.  

O referido acordo permitirá a concessão de apoios pelo 
IEFP, IP ao nosso Centro de Recursos, para o desenvolvimen-
to de acções de Informação, Avaliação e Orientação Profis-
sional, Apoio à Colocação e Acompanhamento Pós-
Colocação de pessoas com deficiências e incapacidade. 

 
» Ao programa “Participação da Sociedade Civil – Concur-

so de Outubro de 2008” da Direcção-Geral da Saúde (DGS), 
com o Projecto Átomo-  Educação Afectivo-Sexual, no senti-
do de se poder avançar com acções específicas deste projec-
to. 

 
» Ao POPH, ao Eixo 6 - Cidadania, Inclusão e Desenvolvi-

mento Social, na Tipologia 6.4 - Qualidade dos Serviços e 
Organizações e ao Eixo 3 – Gestão e Aperfeiçoamento Pro-
fissional, na Tipologia 3.2 – Formação para a Inovação e 
Gestão, para o desenvolvimento das seguintes acções de 
formação: Reabilitação e Inserção Profissional, Curso Básico 
de Informática, Primeiros Socorros e Cuidados Básicos de 
Enfermagem, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e 
Noções Básicas de Podologia.  

Dia do Formando 
No passado dia 23 de Dezembro de 2008, realizou-se a 

segunda edição do Dia do Formando. Este ocorreu nos mes-
mos termos do ano anterior: da parte da manhã realizou-se 
uma Reunião Geral de Formandos e experiências nas 9 
áreas de formação; da parte da tarde, com início pelas 14 
horas, ocorreu a Eleição dos Formandos do Ano de 2008, 
procedeu-se à Entrega dos Diplomas aos formandos que 
nesse dia terminaram esta etapa das suas vidas, tendo o dia 
terminado com um lanche e convívio. 

Pela dificuldade na selecção destes formandos, uma vez 
que alguns outros se destacam, foram ainda atribuídos 
alguns Prémios de Mérito, que retratam o percurso destes 
jovens, e relativamente aos quais têm primado pela dife-
rença. 
 
Formandos do Ano de 2008  
» Andreia Conceição (1º Ano) 
» Paulo Castro (2º Ano) 
» Marina Monteiro (3º Ano) 
» Susana Pereira (4º Ano) 
 
Prémios de Mérito 
» Prémio de Mérito por Empenho – José Pereira  
» Prémio de Mérito por Companheirismo – Marco Rodrigues  
» Prémio de Mérito por Disponibilidade – Luís Correia  
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Mais valias… O Saber… As 
Pessoas 

Foram concluídas todas as acções de 
formação aprovadas no âmbito das 
candidaturas ao Programa Operacional 
Potencial Humano (POPH), ao Eixo 6 - 
Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento 
Social, na Tipologia 6.4 - Qualidade dos 
Serviços e Organizações e ao Eixo 3 – 
Gestão e Aperfeiçoamento Profissional, 
na Tipologia 3.2 – Formação para a Ino-
vação e Gestão. 
 
RVVC 

No âmbito dos RVCC, e para nosso 
contentamento, parabenizamos os 
seguintes colaboradores: Vanda Alves e 
Sandra Dias pela conclusão do 12º ano. 
Alberto Almeida, Ana Branco, Cristina 
Freitas, Isilda Madail, Maria da Concei-
ção Carvalho, Maria da Conceição Fer-
nandes, Maria de Lurdes Santos, Maria 
Rita Aguiar e Paula Cristina Almeida, 
pela conclusão do 9º ano de escolarida-
de. 

Como é nosso apanágio, o saber 
gera saber e quem mais aprende mais 
vontade tem de aprender… 

Acção de Sensibilização para 
Pais 
Realizou-se nos dias 24 de Novembro e 
5 de Dezembro de 2008, duas acções 
de sensibilização sobre Afectividade e 
Sexualidade na Deficiência dinamizada 
por psiquiatras e psicólogos dos HUC, 
Sobral Cid e Departamento de Pedopsi-
quiatria de Coimbra. As acções, que 
decorreram na CERCIAG, foram dirigi-
das a pais e familiares dos formandos 
do CFE, CAO/CAO Domicílio e Unidade 
Educativa, contudo puderam contar 
igualmente com a participação dos 
colaboradores da CERCIAG que quise-
ram estar presentes. 
Foi mais uma acção realizada no âmbi-
to do Projecto Átomo – Educação Afec-
tivo-Sexual. 
 

CIF  
Realizou-se, a 13 de Novembro de 
2008, uma acção de esclarecimento 
dirigida aos técnicos da CERCIAG acer-
ca da CIF - Classificação Internacional 
da Funcionalidade, Incapacidade e Saú-
de e sua utilização no processo de ava-
liação. 

A acção foi dinamizada pela Profes-
sora Maria Manuel Carvalho e Psicólo-
ga Carla Lança, após as mesmas terem 
frequentado uma acção de formação 
sobre a mesma temática na Associação 
Terapêutica Pó de Ser, em Aveiro. 
 

Encontro de Pais 
No passado dia 29 de Outubro, reali-

zou-se o primeiro Encontro de Pais e 
Familiares do CAO Domicilio. 

O Encontro teve como principal 
objectivo a troca de experiências e 
vivências dos pais, para  assim não se 
sentirem sozinhos na luta do dia-a-dia. 
Visitaram as instalações do CAO, e no 
final os pais/familiares estavam muito 
satisfeitos e surpreendidos com as con-
dições da CERCIAG. 

Exprimiram também o desejo destes 
encontros continuarem, pelo que a 
partir de 2009 irão realizar-se de 2 em 
2 meses. 

A equipa do CAO Domicilio quer 
mais uma vez agradecer à Direcção da 
CERCIAG por ter permitido o transporte 
de alguns pais/familiares, utilizando os 
transportes da CERCIAG. 

Estudo de Satisfação de Bene-
ficiários 

Realizou-se em Setembro de 2008 o 
Estudo de Satisfação de Beneficiários 
do Centro de Formação e Emprego. Os 
questionários foram aplicados a for-
mandos, ex-formandos, familiares e 
entidades empregadoras, tendo como 
objectivo estudar a satisfação dos 
beneficiários da formação profissional 
e da integração em mercado de traba-
lho, de forma a melhorar os referidos 
serviços. Foram aplicados questioná-
rios a 93 formandos e ex-formandos, a 
28 famílias e a 38 entidades emprega-
doras. 

 
Alguns números… 
- 85% dos formandos e famílias con-

sideram que na formação aprendem 
regras úteis para uma profissão;  

- 93% dos formandos e 88% das 
famílias consideram que a formação 
tem em conta as dificuldades de cada 
formando;  

- 96% das famílias encontram-se 
satisfeitas com o que os formandos 
aprendem, com apoio técnico que os 
formandos recebem, considerando 
ainda que a formação profissional será 

importante para a vida do formando e 
que os cursos ministrados são interes-
santes;  

- 92% das famílias consideram que 
existem todas condições para filho 
aprender e estão satisfeitas com a cola-
boração mútua família-instituição ao 
longo do processo de formação e inte-
gração;  

- 100% das famílias sentem abertura 
por parte da instituição para informar, 
orientar e apoiar os pais ou familiares.  

 
Relativamente às entidades empre-

gadoras que têm formandos da CER-
CIAG em Prática em Contexto de Tra-
balho ou que têm trabalhadores con-
tratados, ex-formandos,… 

- 97% está satisfeito com os serviços 
prestados, referindo ainda que todas as 
condições negociadas foram sempre 
cumpridas e respeitadas por ambas as 
partes;  

100% referiram que receberam 
todas as informações necessárias sobre 
o novo formando, que a instituição 
respondeu sempre de forma positiva e 
em tempo útil às solicitações e que 
concordam que o acompanhamento 
dos formandos tem sido feito regular-
mente e com a frequência necessária. 

Avaliação de Satisfação de 
Colaboradores 

Foi aplicado, durante o mês de 
Setembro, um Inquérito de Satisfação 
aos Colaboradores da CERCIAG. 

Este inquérito versa um conjunto de 
temáticas relativas ao modo como o 
colaborador percepciona a CERCIAG, de 
modo a aferir o grau de satisfação com 
a organização e de motivação sobre as 
actividades que desenvolve. 

Foi efectuado um estudo comparati-
vo com os resultados da avaliação do 
ano transacto, tendo os dados resul-
tantes sido disponibilizados ainda no 
mês de Outubro. 

 

Visita de Acompanhamento  
No dia 13 de Novembro de 2008 a 

Unidade Educativa recebeu a visita do 
Dr. Marinho Borges da DREC, responsá-
vel pelo Ensino Especial da Região Cen-
tro. 

Esta visita de acompanhamento 
teve como objectivo a análise global do 
funcionamento desta unidade a nível 
técnico-pedagógico. 

 O trabalho foi muito elogiado por 
este responsável. 
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Actuações 
1 de Outubro - Dia Mundial da Músi-

ca – EB2,3 Penalva do Castelo e Nelas 
3 de Outubro - CERCICAPER - Casta-

nheira de Pêra 
24 e 25 de Outubro - Reabilitar em 

Palco - Torres Novas 
3 de Dezembro - Acção de sensibili-

zação no âmbito do Dia Internacional 
da Deficiência - Escola Secundária Mar-
ques de Castilho, Águeda 

10 de Dezembro - Acção de sensibili-
zação no âmbito do Dia da Declaração 
dos Direitos Humanos - Águeda 

18 de Dezembro - Festa de Natal- 
CERCIAG 

23 de Dezembro - Dia do Formando – 
CFE/CERCIAG 
 
Próximas Actuações 

12 de Janeiro - Festa de S. Gonçali-
nho - Aveiro 

24 de Fevereiro - Desfile de Carnaval 
- Águeda 

Email à Sala de Multideficiên-
cia da Escola Fernando Cal-
deira 

Eu no dia treze de Novembro de 
2008, de manhã, estive a ensaiar com 
os meus colegas a História de Um Cão 
Preto que pesquisei na internet com a 
Mónica e que tinha adorado, ou seja, 
achei gira e divertida.  

Então é assim, depois de ensaiar eu 
fui com os meus colegas à escola Fer-
nando Caldeira contar o conto. 

Quando lá cheguei fiquei admirada 
porque estavam lá umas professoras 
que já conhecia quando era pequena e 
também estavam uns amigos pequeni-
nos ou seja quase bebés. Quando os vi 
peguei neles e brinquei muito, eles 
adoraram muito brincar comigo.  

Foi giro, depois disso contei o conto 
com a Natália e a Mónica e eles adora-
ram, foi giro estar com eles todos, foi o 
melhor dia da minha vida, adorei mui-
to!!! 

Eu gostava de ir lá outra vez contar 
outro conto, ou fazer uma experiência 
de ciências, para eles seria muito diver-
tido estarmos outra vez juntos. O que 
acham?  

Espero uma resposta vossa. 

A Tanocas já disse tudo o que tinha 
para dizer e manda muitos beijinhos 
para vocês todos, adorei estar com 
vocês, obrigada por este dia. A Tanocas 
adorou, foi muito foi fixe!!!!  

Tânia Filipa Santos Mendes 
 

Dia das Bruxas 
No dia 31 de Outubro de 2008, o 

Centro de Actividades Ocupacionais, 
organizou uma saída ao bar French, em 
Águeda, para comemorar o dia das bru-
xas. 

Mascarámos - nos  e convidámos a 
Unidade Educativa para festejarem 
este dia connosco. Já no French, estive-
mos  a dançar e a divertirmo-nos. 

Desde já agradecemos ao Sr. João 
que disponibilizou o bar, exclusivamen-
te para nós.    

A Comissão de festas 
 

O nosso Magusto 
No dia 11 de Novembro de 2008, o 

Centro de Actividades Ocupacionais e a 
Unidade Educativa festejaram o 
Magusto. 

Passaram uma tarde agradável a 
assar castanhas e a ouvir musica. 

A Comissão de Festas 

Auto-Representantes 
 
I Encontro Nacional de Auto-

Representantes 
No dia 15 de Dezembro de 2008, a 

CERCIAG participou com 2 Auto-
Representantes, Lizeta Henriques e 
Marco Rodrigues, no I Encontro Nacio-
nal de Auto-Representantes, em Lisboa. 
A iniciativa decorreu nas instalações do 
INR (Instituto Nacional de Reabilitação) 
e contou com a presença de Auto-
Representantes de várias instituições 
nacionais.  

Neste evento foram abordados 
temas como: a intervenção na área da 
deficiência ao longo dos tempos; esti-
los de comunicação (através de exercí-
cios de Roleplaying) e o movimento de 
Auto-representação em Portugal.  

O ponto alto deste encontro consis-
tiu na apresentação de testemunhos 
sobre alguns grupos de Auto-
Representantes que se encontravam 
no evento.  

O grupo de Auto-Representantes da 
CERCIAG foi representado pelo Marco 
Rodrigues que eloquentemente apre-

sentou o nosso grupo.  
 
Seminário 
Dois elementos do grupo de Auto-

representantes da CERCIAG juntamen-
te com 2 técnicos da instituição deslo-
caram-se a Lisboa no passado dia 18 de 
Novembro à Faculdade de Motricidade 
Humana para participar no Seminário 
sobre o movimento de Auto-
Representação . 

Estiveram Presentes a FENACERCI, 
CERCIMA e CERCIAG. 

Foi feita uma apresentação em 
Powerpoint destas 3 instituições e de 
seguida foram feitas variadíssimas 
questões colocadas pelos alunos da 
Faculdade acerca do movimento de 
Auto representantes, as quais os ele-
mentos de Auto-Representantes iam 
respondendo.  

Os alunos da Faculdade ficaram com 
uma experiencia enriquecedora do 
seminário e gostaram das nossas apre-
sentações.  

Os Auto-Representantes também se 
enriqueceram com esta experiencia e 
sentimo-nos bem por haver alguém 
com disponibilidade para nos ouvir. 

Visita CERCIZIMBRA 
No dia 18 de Dezembro de 2008 o 

Grupo de Auto-Representantes foi visi-
tar a CERCIZIMBRA em Sesimbra. O 
Grupo quando chegou à Instituição já 
de noite e instalou-se para descansar 
depois da longa viagem. De manhã 
actuou com alguns elementos da fan-
farra Zabumbar, de seguida o grupo fez 
uma breve apresentação dos seus tra-
balhos.  

Depois o grupo foi presenteado com 
um belo almoço, onde conviveu com os 
seus novos amigos da CERCIZIMBRA, 
durante a tarde o grupo desceu a serra 
da Arrábida até a praia de Sesimbra 
onde deu para ver as vistas panorâmi-
cas da serra e da praia. 

Assembleia-Geral 
No dia 12 de Dezembro de 2008 rea-

lizou-se, no auditório do Centro de For-
mação e Emprego da CERCIAG, a 
Assembleia-geral Ordinária de apre-
sentação, discussão e aprovação do 
Plano de Actividades e Orçamento para 
o ano de 2009. 
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“Abrir Portas à Diferença” 
No passado mês de Dezembro de 

2008, na semana de 14 a 19, sete clien-
tes do CAO Domicilio e três acompa-
nhantes, foram para Vila Nova de Cer-
veira ao abrigo do Programa “Abrir Por-
tas à Diferença”, organizado pela Fun-
dação do Inatel. 

Ao longo dessa semana foram reali-
zadas visitas à vila de Cerveira e locali-
dades próximas, bem como à nossa 
vizinha Espanha, especificamente Baio-
na. 

Foram realizadas igualmente diver-
sas actividades lúdicas com as monito-
ras do centro e o turismo sénior. Des-
sas actividades foi construído um cisne 
em papel, feito pelos clientes, oferecido 
à CERCIAG. 

No final da estadia a satisfação era 
notória. 

Semana Cultural da ASSOL 
À semelhança dos anos anteriores a 

ASSOL – Associação de Solidariedade 
Social de Lafões realizou a sua Semana 
Cultural. No âmbito desta comemora-
ção, a CERCIAG recebeu a visita de 18 
participantes desta instituição (14 
clientes e 4 técnicos) no dia 11 de 
Novembro de 2008 para usufruírem da 
Sala de Snoezelen. O ambiente na sala 
de Snoezelen promove o auto-controlo, 
autonomia, descoberta e exploração, 
bem como efeitos terapêuticos e peda-
gógicos positivos. O ambiente multi-
sensorial permite estimular os sentidos 
primários tais como o toque, o paladar, 
a visão, o som, o cheiro, sem existir 
necessidade de recorrer às capacidades 
intelectuais mas sim às capacidades 
sensoriais dos indivíduos. 

 

Dia na Comunidade 
No passado dia 27 de Novembro 

realizou-se o Dia na Comunidade do 
CAO. Esta iniciativa teve lugar no Colé-
gio Nossa Senhora da Assunção em 
Famalicão – Anadia, tendo participado 
um grupo de 9 clientes de CAO e 3 
acompanhantes. A organização prepa-
rou uma série de actividades interes-
santes para receber o grupo, como: a 
visita às instalações, aprendizagem de 
cânticos religiosos e jogos de sensibili-
zação para a temática deficiência reali-
zados em conjunto com uma turma do 
Colégio. Esta actividade foi bastante 
interessante, uma vez que permitiu a 
interacção entre clientes da CERCIAG e 
alunos do Colégio de uma forma muito 
agradável.  

Festa de Natal 
No dia 18 de Dezembro a CERCIAG 

realizou a sua Festa de Natal onde par-
ticiparam todos aos clientes e colabo-
radores.  

Nesta edição no palco central do 
auditório do CFE, iniciamos as apresen-
tações com a actuação do Coro da Uni-
dade Educativa com os temas “Rondo 
Alla Turca de Mozart” e “Oh Happy DAy 
- Sister Act”. 

De seguida assistimos a uma coreo-
grafia dos clientes que frequentam o 
projecto de parceria entre a Escola de 
Bailado de Aveiro e a uma demonstra-
ção de Hip Hop dos clientes que fre-
quentam o projecto de parceria entre a 
CERCIAG e o Fórum da Juventude de 
Águeda. 

Os clientes de CAO presentearam a 
assistência com a sua apresentação 
“Malabares”. 

Prosseguimos com o CFE e a sua 
dança e o Show Surpresa que contou  
com as prestações de voz dos clientes 
de CAO e respectivas colaboradoras. 

A ultima actuação, prevista no pro-
grama, da parte da manhã foi preen-
chida pela declamação de várias men-
sagens de Natal de cada área de forma-
ção do CFE. Contudo, alguns forman-
dos presentearam-nos com uma 
demonstração surpresa de Hip Hop. 

Todas as actuações foram intercala-
das com temas percutidos pela 
ZABUMBAR, a fanfarra da CERCIAG. 

Da parte da tarde a animação  conti-
nuou com a actuação do Rancho do 
CAO e com a actuação dos bailarinos 

da Escola Afroswing de Coimbra, pre-
sentes a convite do CFE. Esta escola 
organizou também para os presentes 
um pequeno workshop e jogos de dan-
ça. 

Terminadas as actuações procedeu-
se à entrega de  presentes de Natal a 
todos os clientes da CERCIAG, efectua-
da pelos Pais. A entrada destes criou 
agitação e alegria nos clientes. A entre-
ga decorreu de forma frenética e ani-
mada.  

O evento terminou com um lanche! 
 

O Natal dos nossos Idosos 
A CERCIAG, à semelhança do ano 

anterior procedeu, mais uma vez, à 
distribuição de 24 Cabazes de Natal 
pelos clientes do Serviço de Apoio 
Domiciliário. A entrega dos cabazes foi 
realizada pela Coordenadora e por uma 
das Ajudantes de Acção Directa, no dia 
22 de Dezembro, com o objectivo de 
proporcionar um Natal como é de tra-
dição. Os cabazes resultaram do empe-
nho de alguns colaboradores da CER-
CIAG que junto de empresas do Conce-
lho conseguiram apelar ao seu sentido 
de solidariedade. Os cabazes conti-
nham produtos “indispensáveis” numa 
mesa de Natal, como o azeite, o baca-
lhau, bolo-rei, vinho, passas, nozes, etc. 
Além dos cabazes foi ainda distribuída 
roupa oferecida pela Lanidor a alguns 
dos clientes mais carenciados. 

 

Jantar de Natal 
Realizou-se, no dia 16 de Dezembro 

de 2008, no auditório do Centro de For-
mação e Emprego, o Jantar de Natal da 
CERCIAG, promovido pela direcção, 
para todos os colaboradores. 

 

Ceia de Natal 
Realizou-se a 15 de Dezembro de 

2008 a Ceia de Natal das Unidades 
Residenciais, com a participação de 
todos os Clientes e Colaboradores. 

A ementa foi tradicionalmente nata-
lícia e houve uma animada distribuição 
de presentes pelos clientes. 

Vendas de Natal 
Decorreu entre os dias 24 de 

Novembro e 24 de Dezembro a venda 
dos nossos produtos na Loja de Natal, 
na Avenida Eugénio Ribeiro. 

Decorreu também durante o ultimo 
trimestre do ano 2008 a venda de Pos-
tais de Natal da CERCIAG. 

 

NATALIS 
A CERCIAG participou na 3ª edição 

da NATALIS - Feira de Natal e da Solida-
riedade de Lisboa, que decorreu de 6 a 
14 de Dezembro de 2008 nas instala-
ções da FIL - Feira Internacional de Lis-
boa. 

A NATALIS é uma Feira de caracterís-
ticas muito especiais, onde se pode 
encontrar uma oferta original para 
todos os gostos e simultaneamente, 
auxiliar todas estas instituições de soli-
dariedade social em duas vertentes: 
divulgando as suas causas e atribuindo
-lhes a totalidade do valor da bilheteira. 


