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primeiro as pessoas...

A morte de Rogério Cação e a inevitabilidade de um editorial!...
Impus-me ser eu a escrevê-lo, fazendo-o na primeira
pessoa. Com indescritível emoção e profunda
humildade intelectual.

Ao longo da minha vida muitas foram as ocasiões em
que as palavras do Rogério, cheias de alma, me
aconchegaram e reconciliaram. Não pretendo ter a
veleidade de lhas retribuir; queria, tão só, ter a sublime
capacidade de lhe prestar uma sentida homenagem.
Sei não ser capaz. Mas o que porventura a emoção me
roube na capacidade de escrever, soçobra no afecto
incondicional que lhe dedico. As palavras podem ser
reconfortantes, mesmo que não mudem nada. O que

"Experimentem borrifar de amor a dúvida e o desespero
e atentem no que se transforma em nós e nos outros".
Rogério Cação

www.cerciag.pt

quer que diga pecará sempre por incompletude na
medida em que, sobre ele, só sei com toda a certeza
que «tudo está escrito nos espaços brancos que ficam
entre uma palavra e a outra».
O Rogério é, foi, e sempre será, uma referência na
minha vida - como Homem, como Amigo, como
Profissional e como Guardador de Causas. A minha
inquietação pela causa das Pessoas com Deficiência e
da solidariedade, aprendi-a muito com ele. E a sua
perseverança obrigou a que esta minha inquietação
continue por fatigar. P.2
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Nele tudo fazia sentido e somos tantos os que lhe ficam em dívida! Ao longo de uma vida foi um exemplo de
dedicação e entrega à nossa causa e, por via disso, ficamos muito mais pobres. O Rogério Cação era a figura de
proa do Movimento CERCI em particular e do Cooperativismo Social em geral. Era o rosto, era o nome e era a voz.
Era o capitão ao leme, de olhos sempre postos na linha do horizonte. E, de repente, pelo país inteiro, sentiu-se um
vazio tremendo e um silêncio ensurdecedor: O Capitão partiu!
Garantidamente uma referência e um paradigma, o Rogério - sempre o Rogério – era tudo isto e era sempre
muitíssimo mais, o que lhe conferia a dimensão maior de um ser humano mais inteiro. Partilhou connosco projectos
e sonhos, mas sobretudo a força e a sabedoria e aquele sabor único que tem o afecto.
Era um Humanista, um Homem de causas nobres a que se entregava completamente e nas quais se perpetua. E
era um Homem da Liberdade e um inconformista! Um Homem do mundo, da cultura, das letras, da música e do
mar, sempre o mar! E era o Amigo de peito aberto e braços imensos onde cabiam todos; da palavra certa, do
conselho sábio. Dava-nos a mão para estarmos mais perto, inventava a solidariedade, gritava pelos que não tinham
voz, emprestava o ombro aos que teimavam em não encontrar o amor, partilhava as lágrimas dos que sofriam
desigualdades incontáveis. E saudava em todos a ternura, o carinho, a força, mas sobretudo a coragem de
continuarem a lutar pela igualdade de direitos e oportunidades. Se outros calavam, o Rogério cantava!... Com a
alegria e a magia que o sonho imprime aos nossos mais genuínos desejos.
Durante trinta anos tive a honra e o privilégio de partilhar com ele ideias e objectivos (como se alguma vez
merecesse ser considerada seu par) e conhecer de muito perto, para além de um dos mais brilhantes profissionais,
pensadores e visionários, um dos seres humanos mais excepcionais que conheci na vida. Reforçou em mim a
urgência de acreditar e a necessidade de saber lutar por aquilo em que acreditamos. Com paixão, com afecto, com
solidariedade e, sobretudo, com dignidade.
Em discurso directo, a ti Rogério, tu que escolheste “nascer no dia dos afectos e partir no dia do beijo” (porque
contigo nada é por acaso), deixa que te diga que é de pessoas como tu que se alimentam os meus afectos.
Devo-te tanto!! E se há pessoas que eu não tenho dúvidas que estarão sempre comigo, tu és certamente uma
delas. Até porque, como te guardo no coração, estás sempre muito pertinho, mesmo aqui à mão, nas dores e nas
alegrias. Sempre que ouvir um trovão numa noite mais escura, saberei que és tu a dizer-me, com a tua voz firme,
que não é bem por aí; e quando o vento assobiar uma melodia mais doce, não terei dúvidas que és tu a
lembrar-me, na voz do teu poeta de eleição, que “isto vai, meus amigos, isto vai…”.
E regressarei sempre, devagar, à tua voz, às tuas palavras, ao teu sorriso, uma e outra vez, como quem regressa a
casa. Com esta dor imensa de quem achava que serias nosso para sempre.
Falar de ti é sempre inspirador e será sempre um pretexto para celebrar a amizade e para renovar a convicção que
pomos, e que tu nos exiges, no desempenho de uma nova cidadania. Num tempo em que o outro, o que vem da
outra margem, fica sempre para depois, saibamos pelo menos ajudá-lo a contar os sonhos e a lutar pelo futuro.
Fica o compromisso.
Em nome da CERCIAG, e em meu nome, obrigada Rogério! Infinitamente. Sempre.
Luísa Carvalho
[NOTA: O Dr. Rogério Cação era Presidente da CONFECOOP - Confederação Cooperativa Portuguesa, sendo o
seu representante na Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Era
Vice-Presidente do Conselho de Administração da FENACERCI - Federação Nacional de Cooperativas de
Solidariedade Social, Membro do Conselho Económico e Social, Vice-Presidente da Confederação Portuguesa de
Economia Social e Membro do Conselho Nacional de Educação.
Era, ainda, Presidente da Direção da CERCIPENICHE - Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e
Inclusão de Peniche, Vereador da Câmara Municipal de Peniche, tendo sido Presidente da Assembleia Municipal
daquele Município.
O seu percurso pelas Organizações de Solidariedade Social, com particular destaque para o Cooperativismo,
valeu-lhe a atribuição do Grau de Comendador da Ordem de Mérito.
Editou 5 livros, o último dos quais, “Coração Bom e Bom Coração”, foi apresentado no dia 1 de Junho no âmbito da
Campanha Pirilampo Mágico 2021.
Natural de Peniche, Rogério Cação era licenciado em Pedagogia e Antropologia pela Escola Superior de Educação
de Lisboa e pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, respectivamente.]
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Novos Órgãos Sociais da CERCIAG – Quadriénio 2021/2024
Na sequência do Acto Eleitoral, realizado em sede de Assembleia Geral,
foram eleitos, por unanimidade, os novos Órgãos Sociais da CERCIAG
para o Quadriénio 2021-2024, que passam a ter a seguinte composição:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente – Augusto de Almeida Gonçalves
Vice-Presidente – Carla Eliana da Costa Tavares
Secretária – Maria da Conceição Duarte Arede Fernandes Almeida Lagarto
CONSELHO FISCAL
Presidente – Aníbal Rui de Carvalho Antunes das Neves
Secretário – António José Duarte Arede Fernandes
Relator – Marco André de Carvalho Abrantes
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente – Alfredo Carlos Domingues Vaz Franco
Vice-Presidente – Manuel Augusto Quaresma Figueiredo Simões
Secretária – Maria Luísa Leite de Carvalho
Tesoureiro – Jorge Manuel Correia Gonçalves
Vogal – António Manuel de Castro Figueiredo

44º Aniversário da CERCIAG

CERCIAG escreve-se com nome de Mulher!
Na secreta geografia da mulher existe um recanto que, amadurecendo,
não envelhece e por isso é eterno - o colo.
Resguardo de mimos onde se existe e cresce, porto de abrigo de medos e
tormentas, o colo é o leito aveludado e doce onde não há longe nem
distância, nem angústia, nem impossível. No colo cabem todos os medos e
é nele que nos fazemos grandes. E o colo embala, sofre por nós, chora em
vez de nós. E dá impulso.
Por destino, e por vocação, o colo não tem a idade que se conta no tempo
dos relógios.
Quarenta e quatro anos depois, foram invernos aquecidos e verões de
frescura acesa; florais primaveras e outonos festejados nas folhas
amarelecidas que forraram os caminhos do futuro.
Quarenta e quatro anos depois, nas muitas lágrimas está a luz das luas
que já passaram e nos imensos sorrisos, o brilho das estrelas que nascem
hoje e desenham, sem lápis e sem bússola, o antes e o depois, sem
tempo, que será sempre o amanhã.
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Relatório de Actividades e Contas
A CERCIAG, reunida em Assembleia Geral, no dia 23 de Abril, aprovou o
Relatório de Actividades e as Contas relativas ao exercício de 2020.
Os documentos apresentados espelham as actividades e os projectos
estruturantes da CERCIAG ao longo do último ano, tendo por referência o
Plano Estratégico 2020-2022 e o Plano de Actividades e Orçamento para
2020, avalia e analisa os resultados obtidos, o grau de execução e de
sucesso estratégico e operacional e os recursos utilizados, justificando os
desvios verificados, ao qual acrescem a prestação de Contas com a
respectiva Certificação Legal e o Parecer do Conselho Fiscal. Para a sua
elaboração concorreram, como habitualmente, os relatórios elaborados por
unidade orgânica e por departamento, tendo a informação obtida sido
sistematizada e harmonizados os dados respeitantes à responsabilidade
exclusiva de cada departamento e os da responsabilidade partilhada de
toda a estrutura, e pretende ser, simultaneamente, um instrumento de
análise circunstanciada da actividade desenvolvida pela CERCIAG no
período em análise.
Fica disponível para consulta nos locais habituais e em www.cerciag.pt.

Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Arquitecto Carlos
Eduardo Guerra da Veiga Pinto Camelo
A Assembleia Geral da CERCIAG aprovou por unanimidade o Voto de
Pesar pelo falecimento do Senhor Arquitecto Carlos Eduardo Guerra da
Veiga Pinto Camelo, proposto pela Direcção, com o seguinte teor:
O Arquitecto Veiga Camelo esteve ligado aos destinos da CERCIAG nos
últimos 22 Anos, tendo integrado a composição dos seus Órgãos Sociais
nos mandatos de 2001 a 2008, desempenhando as funções de Tesoureiro
da Direcção.
Foi, contudo, enquanto Arquitecto, que o seu contributo mais se destacou
na relação absolutamente ímpar que manteve com esta casa e com esta
causa. São da sua autoria inúmeros projectos, uns concretizados, outros
que por força das circunstâncias e do contexto não foi ainda possível
executar. Falamos, mencionado apenas alguns, do Projecto de
Arquitectura da Residência de Travassô, da Ampliação do Centro de
Actividades Ocupacionais, do projecto da Residência a construir no topo do
edifício do CAO, do edifício do Fórum de Saúde Mental, do alargamento
dos espaços de cozinha e refeitório, da cobertura entre edifícios, da Loja de
venda de produtos da CERCIAG, até ao mais icónico, o magnífico
Projecto de Reabilitação e Ampliação do Edifício Sede da CERCIAG.
Arquitecto, temos para nós, é aquele que consegue dar traço e forma aos
sonhos para que se construam novas e melhores realidades. As pedras e a
luz assumem novas dimensões quando mescladas pela imaginação de um
criador predestinado. Assim era ele. Foram finos e marcantes os traços do
seu lápis, quer na obra que eterniza o homem, quer na vida que o homem
viveu. Eram concordantes o charme pessoal e a alma de artista.
O Sr. Arquitecto Veiga Camelo era um homem notável do ponto de vista da
relação, dos valores intrínsecos, da disponibilidade e dos afectos. Era um
cidadão de tempo inteiro. Personificava o velho princípio, que impõe, como
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único limite à dignidade de cada homem, o mesmo direito à dignidade dos
outros homens. Era grande na sua singularidade e deu-nos sempre, e por
isso nos deixou em legado, uma certa ideia de liberdade e de esperança de
futuro. Há pessoas que não passam impunemente nas nossas vidas.
Passam e fica a obra, passam e fica o lastro.
Profundamente querido e respeitado por toda a comunidade que compõe a
CERCIAG, sabe a Direcção traduzir a vontade comum ao desejar perpetuar
a sua memória, associando a este voto de pesar uma singela, porém
profunda e justíssima homenagem.
Assim, propõe-se que a Assembleia Geral da CERCIAG, na primeira
reunião que realiza após o seu falecimento, Delibere:
Aprovar o presente Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Arquitecto
Carlos Eduardo Guerra da Veiga Pinto Camelo;
Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor
deste Voto de Pesar;
Respeitar um minuto de silêncio em sua memória.

Mês Europeu da Diversidade
Em Maio assinala-se o Mês Europeu da Diversidade, iniciativa que
pretende alertar as pessoas para a importância da diversidade e da
inclusão nos locais de trabalho e na sociedade em toda a União Europeia.
A Diversidade é entendida como o reconhecimento, o respeito e a
valorização da(s) diferença(s) entre as pessoas, particularmente as
diferenças relativas ao sexo, identidade de género, orientação sexual, etnia, religião, credo, território de origem, cultura, língua, nacionalidade, naturalidade, ascendência, idade, orientação política, ideológica ou social, estado civil, situação familiar, situação económica, estado de saúde, deficiência, estilo pessoal e formação.
Numa organização, a Diversidade é potenciadora de inovação, atracção,
retenção, promoção de talento e de competências diversas e representa
uma mais-valia, ao tornar a própria organização um espelho da sociedade
onde se insere e actua.
A Carta para a Diversidade, iniciativa da Comissão Europeia, é um
instrumento de adesão voluntária, criada com o objectivo de encorajar os
empregadores a implementar e desenvolver políticas e práticas internas de
promoção da diversidade.
A CERCIAG é signatária da Carta Portuguesa para a Diversidade desde
2016.

Grupo de Trabalho de Direitos Fundamentais, Direitos dos
Cidadãos e Livre Circulação de Pessoas (FREMP)
A CERCIAG participou, no dia 20 de Maio, numa videoconferência
Europeia do Grupo de Trabalho de Direitos Fundamentais, Direitos dos
Cidadãos e Livre Circulação de Pessoas (FREMP), apresentando uma
comunicação sobre a Casa de Abrigo para mulheres vítimas de violência
doméstica com deficiência, enquadrada no ponto da ordem de trabalhos de
Serviços especializados para mulheres com deficiência vítimas de violência
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de gênero: práticas promissoras nos Estados membros.
O FREMP é a instância preparatória do Conselho Europeu responsável
pelo acompanhamento de temas relativos à promoção e protecção dos
direitos fundamentais na União Europeia.
A luta contra a violência de género e de públicos particularmente
vulneráveis, designadamente pessoas com deficiência, assume particular
preocupação no Programa da Presidência Portuguesa do Conselho da
União Europeia.
Procurou-se, com este encontro, conferir visibilidade ao tema da violência
contra as mulheres, em particular as mulheres com deficiência, e promover
uma troca de boas práticas nos Estados Membros.

1ª Conversa Temática “Ler antes de Ler”
A CERCIAG, no âmbito do Projecto Grão a Grão, desenvolvido em parceria
com a Câmara Municipal de Águeda, realizou no passado dia 1 de Junho a
1ª Conversa Temática “Ler antes de Ler: Importância da Literacia
Emergente”.
Esta iniciativa, que contou com a participação de cerca de 50 pessoas de
vários pontos do País, foi dinamizada pela Terapeuta da Fala e Professora
da Escola de Saúde da Universidade de Aveiro, Dra. Isabel Costa, e pela
Terapeuta da Fala Filipa Graça, Investigadora na área da Literacia Familiar
com a implementação do Programa “Conto Contigo” da Fundação
Aga Khan.
O principal objectivo foi o da sensibilização para a importância da
promoção da literacia emergente e a apresentação de sugestões para a
sua estimulação, através de exemplos práticos e com recurso, sobretudo,
ao livro infantil.
O Projecto Grão a Grão da CERCIAG prevê ainda, nos próximos meses,
desenvolver outras Conversas Temáticas relacionadas com o
Desenvolvimento Infantil e Aprendizagens.

Directo solidário
A loja on-line Pura Tendência realizou um directo solidário de venda de
roupa, cujo valor angariado reverteu integralmente para a CERCIAG.
Expressamos o nosso publico agradecimento por este gesto de enorme
generosidade e pela forma como nos distinguiram, que reforça a convicção
que pomos na execução do desempenho de uma nova cidadania social.
Da nossa parte fica a garantia que tudo continuaremos a fazer para que as
pessoas que representamos e que apoiamos continuem a ter os melhores
serviços e as melhores oportunidades de participação com vista a uma
sociedade verdadeiramente inclusiva.
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Sabores sobre Rodas – Edição Santos Populares
A CERCIAG dinamizou, no dia 30 de Junho, o evento “Sabores sobre
Rodas – Edição Santos Populares”, que consistiu na venda ao público de
refeições confeccionadas na Organização, através de take-away, com
recurso ao sistema de drive-through.
O evento revelou-se um êxito, tendo cumprido com os objectivos
delineados, nomeadamente a angariação de fundos e, principalmente, a
promoção de espírito de alegria e boa disposição, que os Santos Populares
sempre inspiram.

A iniciativa “Sabores sobre Rodas”, que se caracteriza como evento
gastronómico, tem como propósito substituir alguns dos eventos que a
CERCIAG habitualmente dinamiza para a comunidade, e que, por força das
circunstâncias actualmente vividas, não podem ser realizados
precisamente porque implicam o convívio e a concentração de pessoas em
momentos de lazer.
A CERCIAG agradece publicamente a todos os que colaboraram no evento
“Sabores sobre Rodas – Edição Santos Populares”.

Departamento de Formação
Formação Prática em Contexto de Trabalho
No dia 16 de Abril, 40 formandos/as do Departamento de Formação da
CERCIAG, concluíram a sua Formação Prática em Contexto de Trabalho
(FPCT). Para tal, a CERCIAG contou com a colaboração de várias
entidades parceiras que acolheram os/as nossos/as formandos/as e lhes
proporcionaram várias aprendizagens em contexto de trabalho:
Libório Pereira Matias; Até Aqui - Gestão de Restaurantes Unipessoal, Lda
(McDonald´s Águeda); ARCOR - Associação Recreativa e Cultural de Óis
da Ribeira; CERCIAG – Projeto Receita Maria Leonor, Serviços
Administrativos e Financeiros e Serviço de Limpeza; Freguesia de Angeja;
Automatizadora – Transformação de Metais, SA (ATZ); HFA – Henrique,
Fernando & Alves, S.A.; Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga;
Hegisx - Sociedade de Higiene Global, Lda.; Litan - Estantes Metálicas,
Lda; Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro; Maia &
Henriques Lda. (Drogaria Miko); Vitricer - Fritas e Vidros Cerâmicos, Lda.;
Bela Vista - Centro de Educação Integrada; AEAS - Agrupamento de
Escolas Águeda Sul; Clinica Veterinária VetAmigo, Lda.; QUAL - Indústria
Metálica, Lda.; Tupai, S.A.; Kind - Perfis e Derivados S.A.; CleverMan, Lda.;
Freguesia de Branca; União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do
Vouga; Casa do Povo de Amoreira da Gândara; Freguesia de Talhadas;
Ecowood - Comércio de Produtos Florestais Unipessoal, Lda. (Agrijardim);
Casa do Povo de Valongo do Vouga; Município de Sever do Vouga –
Biblioteca; Utilzás, S.A.; Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Aveiro;
Centro Clínico Santa Terezinha; Agrupamento de Escolas de Águeda; Os
Pioneiros – Associação de pais de Mourisca do Vouga; Misericórdia da
Freguesia de Sangalhos (Centro de Bem Estar Infantil da Misericórdia da
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Freguesia de Sangalhos); Simões & Rodrigues, Lda. (Aqua Doce); Centro
Social e Paroquial Santa Eulália de Vale Maior.
Importa referir que 14 formandos/as vão ficar integrados nestes locais com
medidas ativas de emprego do IEFP (7 Contratos Emprego-Inserção e 7
Estágios de Inserção), e 11 formandos/as aguardam ainda resposta por
parte de algumas entidades.
A CERCIAG agradece publicamente toda a disponibilidade que estas
organizações demonstraram ao longo deste percurso, no acolhimento e na
integração destes/as nossos/as formandos/as.

Agradecimento Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro
A CERCIAG expressa o seu profundo agradecimento pelo excelente
acolhimento e acompanhamento que a Fundação Dionísio Pinheiro e Alice
Cardoso Pinheiro prestou ao nosso formando Almir Silva. A Formação
Prática em Contexto de Trabalho é uma componente fundamental dos
nossos cursos de formação e assume uma grande importância na
preparação dos formandos e formandas para o seu futuro profissional.
Estas palavras são o melhor reconhecimento que poderíamos esperar do
trabalho desenvolvido pela CERCIAG há mais de 40 anos! Muito obrigada
por tudo!
Finalistas de Serralharia, Jardinagem, Práticas Administrativas,
Serviços Gerais, Restauração, Cerâmica e Carpintaria

No dia 19 de Abril, 30 formandos e formandas do Departamento de
Formação concluíram os seus cursos de formação profissional!
A 20 de Abril, mais um dia de orgulho para a CERCIAG! Os formandos e
formandas do curso de Cerâmica concluíram os seus percursos formativos.
No dia 27 de Abril, foi a vez dos formandos e formanda do curso de
Carpintaria concluírem os seus cursos de formação profissional.
Apesar das interrupções e constrangimentos que acompanharam as suas
vidas, no último ano, estes e estas finalistas mantiveram-se resilientes e
alcançaram o objectivo final da conclusão dos seus cursos.
A CERCIAG felicita estes formandos e formandas pela conclusão dos seus
cursos de formação profissional e a obtenção da certificação profissional
das referidas áreas e deseja-lhes muito sucesso nesta nova etapa das suas
vidas.
Foi um prazer trabalhar convosco. Muitos parabéns!
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Curso de Formação Contínua
O Departamento de Formação da CERCIAG concluiu, no dia 30 de Abril,
uma acção de formação contínua subordinada aos temas Desenvolvimento
Pessoal, Competências Empreendedoras e Técnicas de Procura de
Emprego, destinada a activos desempregados.
A acção de 50 horas decorreu em período laboral e teve como principal
objectivo dotar os seus destinatários de ferramentas e estratégias
facilitadoras de uma reintegração profissional.
A CERCIAG felicita estes formandos e formandas pela conclusão do seu
curso de formação e deseja-lhes muito sucesso pessoal e profissional.
Foi um prazer trabalhar convosco. Muitos parabéns!

Colónia de Férias - Tocha 2021
Tiveram início, a 31 de Maio, as Colónias de Férias 2021 do Centro de
Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) da CERCIAG.
Foi com receio e expectativa que tomámos a decisão de realizar as
Colónias dada a situação pela qual passamos. Contudo, o enorme período
de confinamento e restrições, a impossibilidade de desenvolver actividades
desta natureza durante um longo período, o cansaço das famílias e
cuidadores formais e a enorme vontade das pessoas que apoiamos,
levou-nos a encetar todos os esforços para garantir as condições para que
as Colónias se realizassem.
Desde logo a inexcedível colaboração do Centro de Férias Quinta da Fonte
Quente na Tocha da APPACDM de Coimbra que, além de toda a atenção e
amabilidade a que nos habituou nos últimos anos, reforçou todas as
medidas de segurança, garantindo instalações exclusivas e desenvolvendo
actividades de compensação a outras que não poderiam ser desenvolvidas.
Fica, por isso, um enorme agradecimento à APPACDM de Coimbra e a
toda a sua equipa do Centro de Férias Quinta da Fonte Quente.
Depois, a organização de grupos mais pequenos, o aumento do número de
semanas e a testagem COVID dos grupos, antes e depois de cada Colónia,
são medidas essenciais que nos garantem uma minimização efectiva do
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risco associado à situação pandémica.
Apesar das limitações de circulação e da não realização de algumas
actividades, o balanço das duas primeiras colónias é bastante positivo
tendo em conta a enorme satisfação dos participantes.
Todos precisamos de alguma normalidade e de retomar, cautelosamente,
as rotinas suspensas há tanto tempo. E a forma como as Pessoas que
apoiamos nos mostram que é possível retomar essa rotina sem colocar em
causa a sua saúde e a dos outros, que conseguem usufruir e divertir-se
cumprindo as medidas de segurança, são um exemplo para outras pessoas
e situações que infelizmente temos vindo a assistir noutros eventos.
Um agradecimento especial às famílias/significativos que se mobilizaram
para que as Colónias fossem uma realidade, e à Câmara Municipal de
Águeda pelo apoio financeiro disponibilizado mais uma vez.
Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR,
I. P.

Agradecimento
A CERCIAG agradece reconhecidamente a todos quantos lhe consignaram
0,5% do seu IRS.
O seu apoio vai ajudar-nos a dar continuidade ao trabalho que realizamos
diariamente no apoio às pessoas com deficiências e incapacidades, ou com
outras condicionantes individuais ou sociais que as colocam em situação
de desvantagem e, consequentemente, em risco de exclusão social.
Muito obrigada por apoiar as Pessoas com quem trabalhamos.
Contactos
Raso de Paredes
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Tel: +351 234612020
Fax: +351 234612022

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

