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Editorial

Departamento de Formação e Emprego

Existe uma história brasileira de um rato que morava numa
fazenda e um dia viu o dono a armar uma ratoeira na cozinha.
Assustado e sentindo a ameaça à sua vida, foi logo contar
a novidade à galinha, ao porco e à vaca. Estes não lhe
deram grande atenção dizendo que aquele era um problema dele e que isso não os afectava. No entanto uma cobra
foi apanhada na ratoeira, e quando a mulher do fazendeiro
ouviu o barulho e foi ver pensando tratar-se do rato, a cobra mordeu-a e ela ficou doente. O fazendeiro mandou
matar a galinha para fazer uma canja para a mulher doente. Porém a mulher piorou e ele precisou de chamar alguns familiares para o ajudar e teve que matar o porco
para os alimentar. Contudo, logo de seguida a mulher morreu, o que trouxe à fazenda muitos familiares e amigos
para o velório e funeral, levando o fazendeiro a matar, por
fim, a vaca para os alimentar a todos. Só o rato sobreviveu.
Quantos de nós frequentemente pensamos que não é problema nosso e que não nos irá afectar. Quantas vezes
ignoramos questões e problemas dos outros, sentindo-nos
intocáveis no nosso pedestal.
Nestes momentos conturbados, faz-nos bem reflectir sobre esta pequena fábula.

No decorrer do 1º semestre de 2015, foram celebrados 62
protocolos de Prática em Contexto de Trabalho. No âmbito
do Centro de Recursos, foram integrados 23 candidatos
em medidas de emprego, num total de 54 trabalhadores
acompanhados até à data, na medida de Acompanhamento Pós-Colocação.
Relativamente à medida de Formação Contínua, durante o
2º trimestre do ano, terminaram as duas primeiras acções
previstas para 2015, com a certificação de 11 formandos.
Candidaturas - Com o objectivo de garantir a continuidade
dos serviços para o 2º semestre de 2015, foram apresentados, ao POPH, os seguintes Pedidos de Alteração:
Tipologia 6.2 – Qualificação de Pessoas com Deficiência e
Incapacidade
• Formação Inicial;
• Formação Contínua;
• IAOQE.

Festa da Primavera - Páscoa Sensacional
No dia 2 de Abril, realizou-se a Festa da Primavera - Páscoa Sensacional, que decorreu o dia todo no Jardim EDP
e contou com várias actividades organizadas pela Comissão de Festas do DAO e pela equipa do CRI.
Da parte da manhã concretizaram-se as seguintes actividades: Construção de pompons; Construção de Cestos;
Pinturas Faciais; Pinturas de Ovos.
Da parte da tarde realizou-se a Caça ao Tesouro, o Jogo
do Rabo do Coelho e o Jogo da Pinhata.

A CERCIAG está lá!
A CERCIAG convida-o a visitar o AgitÁgueda, de 11 a 18
de Julho.
Teremos muito gosto em que venha desfrutar, com os
seus familiares e amigos, das nossas iguarias da cozinha
tradicional portuguesa.
Esperamos por si. Até já...

Mais Informação em www.cerciag.pt
Website oficial do evento: www.agitagueda.com

Para animar mais ainda, além do bom tempo, tivemos a
visita de dois animais, um coelho e um pato, e animação
constante com música e já no final da tarde, um lanche
comemorativo do dia.
Como símbolo desta época festiva, os clientes levaram
para casa um ovo pintado pelos próprios.
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Actividade na Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima
No âmbito da Prova de Aptidão Prática organizada pelo
estagiário André Dias, no dia 9 de Abril participámos numa
actividade na Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, em Esgueira com um grupo de 6 clientes do
DAO que praticaram três modalidades desportivas (boccia,
judo e badminton) com alunos de turmas da escola referida anteriormente durante as suas aulas de Educação Física. Os clientes gostaram de participar nesta actividade e
divertiram-se bastante. O balanço desta actividade é bastante positivo pois fomos bem recebidos. Queremos deixar
uma palavra de agradecimento ao mestre Pedro Lima que
mais uma vez nos acompanhou numa actividade.

Quando a saúde faltou...a vida mudou
No âmbito da parceria da CERCIAG com a Casa Municipal
da Juventude de Aveiro participámos na iniciativa “Quando
a saúde faltou...a vida mudou” no dia 10 de Abril.
Foram oradores/dinamizadores os colaboradores Alberto
Almeida e Helder Fonseca, o primeiro relatando a sua experiência de vida como pós traumático e o segundo no
âmbito do desporto adaptado. A iniciativa contou ainda
com a colaboração de técnicos de outras instituições e
teve na assistência um grupo de 15 jovens que frequentam um curso de técnicos auxiliares de saúde e algumas
pessoas a título individual.

Infantário da Bela Vista na área de Cerâmica
No dia 15 de Abril, a CERCIAG recebeu os “Pequenos
Grandes Artistas" do Infantário da Bela Vista.
Esta visita teve como objetivo a realização de uma lembrança para o Dia da Mãe, em barro. A modelagem de um
coração.
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Feira de Saberes & Sabores
Desde sempre com a participação animada da nossa
FANFARRA no Saberes & Sabores, este ano a CERCIAG
voltou à feira da iniciativa da “Bela Vista”, com um pouco
do que se faz bem nesta instituição. Uma participação discreta mas responsável, participando com as áreas de carpintaria, cerâmica e tecelagem nos Saberes, e com a restauração nos Sabores…
O S. Pedro não nos poupou, obrigando ao plano B, tendo
a feira sido realizada dentro do Instituto do Vinho e da Vinha. A moldura institucional não se deixou abalar pela
chuva, e foi com agradável surpresa a aderência dos familiares dos clientes e restante público.
A feira de Saberes & Sabores contou com perto de 30 Instituições, a animação do evento foi dinamizada pela nossa
FANFARRA que no período da manhã animou o mercado
de Águeda; AFA; CP de Valongo do Vouga; Pioneiros; Bela Vista, CS Recardães; O Catraio; Associação Ucraniana;
All4gym; O Mágico; Ginásio Social e Cultural e no final o
momento “Volto já” proporcionado por Ludin.
A colaboração e o empenho traduzem-se no sucesso dos
eventos em que participamos. Neste sentido, um obrigado
a todos os que colaboraram e participaram.

DAO na Feira de Março
Como é habitual, o DAO da CERCIAG deslocou-se em
diversos dias à Feira de Março em Aveiro. Sendo uma
oportunidade única de lazer e que tanto agrada aos clientes, organizaram-se os grupos para que as pessoas usufruíssem o mais possível das visitas.
Assim, no dia 27 de Março visitou a Feira de Março um
grupo de 9 clientes e 4 colaboradores do DAO, no dia 20
de Abril um grupo de 22 clientes e 5 colaboradores, no dia
21 de Abril um grupo de 29 clientes e 8 colaboradores e
finalmente no dia 23 de Abril um grupo de 19 clientes e 7
colaboradores.
Os carrosséis, as farturas e a visita aos diversos stands da
feira foram as actividades que mais divertiram e entusiasmaram os clientes do DAO. Até para o ano!
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Exposição "maus-tratos na infância"
No dia 29 de Abril, a Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens de Águeda, dinamizou uma exposição, na Praça
de Município de Águeda, alusiva ao mês de abril, mês da
prevenção dos maus-tratos na infância, com trabalhos,
sobre os direitos das crianças, elaborados pelos alunos de
todos os Agrupamentos de Escolas de Águeda e por uma
turma do Departamento de Formação e Emprego da CERCIAG. O tema trabalhado pela CERCIAG foi o “Direito a
um Nome e a uma Nacionalidade”. Na exposição estiveram expostas 10 molduras, feitas e oferecidas pela CERCIAG, cada uma retractando um direito da criança.

Campeonatos Nacionais Individuais de
Ciclismo
No sábado (2 de Maio) realizaram-se em Águeda os Campeonatos Nacionais Individuais e Torneio Nacional Adaptado de Ciclismo, organizados pela ANDDI e pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Mais uma vez a CERCIAG
esteve presente com os ciclistas Luís Tavares e Victor Ribeiro no escalão Competição Adaptada e Paulo Lino no
escalão Síndrome de Down.
Os ciclistas Paulo Lino e Victor Ribeiro receberam prémios
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relativos aos seus escalões, primeiro e segundo lugar respectivamente. O Luís Tavares fez a sua estreia neste tipo
de eventos e ficou no quarto lugar. Todos eles estão de
parabéns pela sua excelente participação.

Campeonato Nacional de Judo Adaptado
No dia 9 de Maio a CERCIAG participou no Campeonato
de Judo Adaptado em Guimarães, organizado pela ANDDI
e com o apoio da secção de judo do Vitória Sport Clube e
do Clube Desportivo da CERCIGUI.
A defender as cores da CERCIAG estiveram Nuno Firmino, Paulo Lino e Victor Ribeiro do DAO e Armindo Silva e
Fábio Santos do DFE.
O evento decorreu de forma maravilhosa, pois todos se
sentiram radiantes em poder participar. Os resultados desportivos foram muito bons: 2 primeiros lugares (Victor Ribeiro e Fábio Santos), 3 segundos lugares (Nuno Firmino,
Paulo Lino e Armindo Silva) e 2º lugar por equipas.
Queremos deixar um agradecimento à Câmara Municipal
de Águeda, na pessoa do Sr. Vereador Dr. Edson Santos
por nos ter emprestado uma carrinha para a viagem e ao
mestre Pedro Lima que mais uma vez nos acompanhou.
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Workshop para beneficiários de RSI
Workshop para beneficiários de RSI com filhos/familiares a
frequentarem formação profissional na CERCIAG
No âmbito da parceria com o Núcleo Local de Inserção –
medida RSI, a CERCIAG responsabilizou-se por levar a
cabo uma acção de sensibilização e esclarecimento para
beneficiários da medida de RSI que têm familiares a frequentar formação na CERCIAG.
Esta acção decorreu no dia 20 de Maio, da parte da tarde,
nas instalações da Cruz Vermelha de Águeda, e onde estiveram presentes cerca de 20 agregados familiares.
Nesta acção relembrou-se qual o objectivo último da frequência de um curso de formação profissional, direitos e
deveres de ambas as partes e as regras de funcionamento. Exemplificou-se a acção com diferentes tipos de percurso, mas que acabaram em casos de sucesso.

Actividade na Escola Secundária Marques de Castilho
A CERCIAG participou no dia 21 de Maio, a convite de um
aluno da Escola Secundária Marques de Castilho (ESMC),
numa actividade organizada por si na escola em Águeda,
com um grupo de 10 clientes do DAO. A actividade consistiu em integrar os nossos clientes em aulas de Educação
Física de turmas da escola, durante as quais realizaram
exercícios relacionados com várias modalidades desportivas (basquetebol, voleibol, boccia, badminton).
Foi um dia de muitas actividades para os nossos clientes
que se divertiram bastante e tiveram a oportunidade de
conhecer outros espaços, outra dinâmicas e outras pessoas. Esta iniciativa permitiu uma sensibilização na comunidade escolar para a inclusão e para a problemática de
pessoas com deficiência ao mesmo tempo que diversificou, mais uma vez, contextos e actividades dos clientes
da CERCIAG.
Uma palavra de agradecimento pela forma que nos receberam na escola, em especial ao professor Jorge Gomes
e ao aluno Rafael Azevedo pela oportunidade que nos
concederam.
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17ª Taça Nacional de Ciclismo ANDDI
No sábado (23 de Maio) a CERCIAG participou na 17ª Taça Nacional de Ciclismo da ANDDI que se realizou em
Anadia.
Os ciclistas que representaram a CERCIAG foram o Luís
Tavares, Paulo Lino, Paulo Dias, Ricardo Ribeiro e Victor
Ribeiro.
Apesar do muito calor que se fez sentir o desempenho dos
nossos ciclistas foi espectacular tendo conseguido o 2º
lugar por equipas e ficado apenas a um ponto da equipa
vencedora (APPACDM Anadia).

Projecto TOPSIDE+
A FENACERCI encontra-se a desenvolver o Projecto
TOPSIDE+ em parceria com as entidades Inclusion Europe, Adapei, Lebenshilfe e Vitilis.
TOPSIDE significa Oportunidade de Formação para Pares
de Apoio com Deficiência na Europa e tem por objectivo
formar pessoas com deficiência para se tornarem Pares
de Apoio.
No âmbito deste projecto pretende-se realizar 40 horas de
formação dirigidas a 8 pessoas com deficiência que tenham interesse em tornarem-se pares de apoio.
A primeira formação teve início no dia 27 de Maio de 2015
(todo o dia) e decorreu em Lisboa, nas instalações da FENACERCI. As restantes sessões serão realizadas de forma sequencial durante uma semana, entre os dias 14 – 18
de Setembro de 2015, em local a designar.
Carla Sofia de Jesus Rodrigues, cliente do Centro de Actividades Ocupacionais da CERCIAG, após exigente processo de selecção, foi escolhida para participar neste interessante projecto dinamizado pela FENACERCI.
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Campanha Pirilampo Mágico 2015
No âmbito da campanha Pirilampo Mágico, a CERCIAG,
para além da venda nos postos habituais, levou a cabo
duas iniciativas:
PirilamParada da CERCIAG junta 700 pessoas
A CERCIAG realizou no passado dia 29 de Maio, uma PirilamParada – caminhada nocturna nas ruas da cidade de
Águeda, que juntou 700 participantes.
Esta iniciativa, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Águeda e Centro Municipal de Marcha, pretendia
mobilizar e sensibilizar a comunidade em geral para o trabalho que é desenvolvido pela CERCIAG e para a iniciativa Pirilampo Mágico 2015, organizada pela FENACERCI e
RDP Antena 1.
Os participantes da caminhada foram surpreendidos ao
longo do percurso de 3,5 km por pirilampos gigantes e animados por diversos grupos musicais e artísticos do Concelho.
A CERCIAG torna público o seu agradecimento a todos os
participantes, à Câmara Municipal de Águeda, ao Centro
Municipal de Marcha e a todas as empresas e particulares
que apoiaram este evento.
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Fotografa o teu Pirilampo

► 52 Gostos - Doença misteriosa ataca Pirilampos… Suspeita-se de SOLite
no tablier aguda!
“Fotografa o teu Pirilampo” foi uma
► 29 Gostos - A magia de acreditar!
campanha de promoção do Pirilampo
► 14 Gostos - 24 Anos com amor e dedicação.
Mágico 2015 realizada pela CERCIAG.
► 11 Gostos - Floresta Luminosa.
Decorreu entre 14 e 31 de Maio e cada ► 11 Gostos - São todos Mieeuuus.
fotografia a concurso deveria conter um
ou mais pirilampos, deste ou outros
anos.
A melhor fotografia foi seleccionada
pelo público através do Facebook e foi
a que reuniu maior número de “gostos”
até às 11 horas do dia 01 de Junho.
Parabéns a todos os participantes.

Visitas à CERCIAG

Festa dos Santos Populares

Visita CERCIAV

No dia 20 de Junho, pelas 18h, a sardinha assada e a febra na brasa foram reis na festa dos Santos Populares da
CERCIAG.

No âmbito de uma solicitação de visita à CERCIAG por um
grupo de clientes da CERCIAV, recebemos 1 técnica, 1
monitora, 7 clientes da Secção de Peças/Velas e Secção
de Tecelagem desta organização congénere no dia 4 de
Junho durante todo o dia.

A festa contou com muita animação, música, cor, cerveja
fresquinha, rifas, sobremesas e o tradicional caldo verde e
com a participação especial de Vital Santos, música para
espetáculos e Lachos Drom.
Colaboradores, clientes, familiares e população em geral
marcaram a sua presença dando brilho à festa!
Até para o ano!

Visita CERCIBRAGA
No âmbito de uma solicitação de visita à CERCIAG pela
Presidente da CERCIBRAGA, organização congénere que
pretende construir um CAO de raiz, recebemos Vera Vaz –
Directora Técnica/Presidente, Rui Dória – Responsável
Administrativo e Financeiro, Joel Machado – Fisioterapeuta, Tânia Crista – Psicóloga no dia 5 de Junho durante todo o dia.
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TOCHA 2015
Colónias de Férias Departamento de Actividades Ocupacionais – CERCIAG

Estas férias só são possíveis com a colaboração financeira das nossas famílias, da CERCIAG, da Camara Municipal de Águeda e com o apoio do Programa de Financiamento a Projectos pelo Instituto Nacional de Reabilitação,
IP, 2015.

Vamos de férias para a Tocha e já estamos a preparar as
malas com os fatos de banho, chinelas chapéus e protec- Voltamos a dar notícias em meados de Julho, aquando do
tores solares também, temos que levar, uma “ roupinha “ nosso regresso.
mais janota para as nossas noites de discoteca e casino.
Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a
Este ano somos 57 Pessoas Apoiadas por cerca de 30 Projetos pelo INR, I. P.
colaboradores da CERCIAG que com grande dedicação e
esforço nos facilitam e proporcionam um período de veraneio que perdurará nas nossas memórias durante todo o
ano.
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Jornadas Desportivas CERCIMIRA 2015
Nos dias 23 e 24 de Junho estivemos, tal como acontece
todos os anos, em Mira a participar nas XXV Jornadas
Desportivas da CERCIMIRA com um grupo de 7 clientes
do DAO. Durante estes dias participámos em várias actividades: pinturas temáticas, jogos tradicionais, “special colour run”, desfile com roupas tradicionais, karaoke e jogos
na praia. Todos os clientes mostraram bastante satisfação
em poder participar e conviver com clientes e colaboradores de outras instituições convidadas, ficando desde logo o
desejo de voltar a participar na próxima edição deste
evento.
Deixamos um agradecimento à Câmara Municipal de
Águeda, na pessoa do sr. vereador Dr. Edson Santos por
nos ter emprestado uma carrinha para a viagem.

Visita Professor Sampaio da Nóvoa
O Professor Sampaio da Nóvoa, candidato à Presidência
da República, no âmbito da sua volta a Portugal para ouvir
os Portugueses, na passagem pelo concelho de Águeda,
visitou a CERCIAG.
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Actuações da Fanfarra Zabumbar
18.04.2015 - Feira dos Saberes e Sabores
29.04.2015 - Exposição CPCJ
09.05.2015 - NEON RUN Aveiro
29.05.2015 - PirilamParada - Águeda
01.06.2015 - Fermentelos FEST
15.06.2015 - Festa de S. Sebastião
Águeda
27.06.2015 - Marchas Populares Águeda
28.06.2015 - Festa de S. João Ameal

Renovação frota automóvel
Para renovação da frota automóvel, a CERCIAG adquiriu
2 viaturas, uma de 5 lugares, Opel Corsa, e uma de 9 lugares, Opel Vivaro, ambas para substituição de viaturas
em final de vida útil.

Próximas actuações
08.07.2015 - Agitagueda - OPA Orquestra Percussiva de Águeda
12.07.2015 - Torneio Internacional Engº
Adolfo Roque – Garland
17.07.2015 - Encontro de Jovens do
Concelho de Águeda
18.07.2015 - Caminhada Solidária TUPAI

Implementação dos primeiros aparelhos
de teleassistência do projecto In Home
No âmbito do projecto In Home, financiado pelo BPI Sénior
2014, foram implementados durante o mês de Junho os
primeiros aparelhos de teleassistência.
Este equipamento que, em caso de emergência, permite a
realização de uma chamada direccionada para familiares
ou elementos da equipa de apoio domiciliário, apenas
pressionando 1 botão de SOS.
A comunicação é bilateral, podendo os familiares ou a
equipa, a qualquer momento, entrar em contacto com o
cliente utilizando o dispositivo, permitindo uma supervisão
mais constante, caso a situação o exija.
Os aparelhos, que estão equipados com outras funções,
permitem que a enfermeira possa, remotamente, controlar
alguns parâmetros clínicos, indicadores de possíveis anomalias.
Paralelamente a esta monitorização, foi ainda adquirido
um equipamento de avaliação de colesterol e triglicerídeos, valores que são fundamentais monitorizar e avaliar
com alguma periodicidade, em alguns clientes do apoio
domiciliário.

Marchas Populares de Águeda
No dia 27 de Junho de 2015 realizou-se a 12ª edição das
Marchas Populares de Águeda, organizada pela Câmara
Municipal e a Associação Sol Nascente, na praça 1º de
Maio.
A CERCIAG participou pela 4ª vez com um grupo de 36
elementos dançantes, do qual faziam parte colaboradores
e seus familiares e clientes. As Fanfarra com 15 elementos e as Madrinhas acompanharam a nossa marcha intitulada “Sonhos do Coração”.
Este evento serviu para, mais uma vez, a família CERCIAG demonstrar o entusiasmo e dedicação que coloca no
seu trabalho diário, mesmo nestes momentos mais conturbados.
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Que a alegria e brilho com que marchámos sejam motivo
de esperança e que contagiem quem nos rodeia.

Dançámos às 24 badaladas, com a CERCIAG a fazer 38
anos de existência. Parabéns CERCIAG!

Contactos

Tel: +351 234612020
Fax: +351 234612022

Raso de Paredes
3750-316 Águeda

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

