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EDITORIAL
Chega ao fim mais um ano e iniciamos uma nova etapa. Para o novo ciclo de 12 meses temos culturalmente a
esperança de um ano melhor.
Da última volta ao sol, que poucos dias passados já nos parece muito distante, guardamos alguns momentos
chave que marcaram o período e que farão parte das nossas memórias de 2021, pelo impacto dos
acontecimentos na vida da nossa organização, pelo fim de ciclos ou pelo início de novos caminhos. E neste
sentido, sem dúvida que este foi um ano muito rico.

Inevitavelmente, recordaremos 2021 como o pior ano da pandemia que assolou o mundo inteiro, com a vaga mais
gravosa, em que todos perdemos alguém das nossas relações. Mas foi também o ano em que se alcançou a tão
desejada vacinação, em que praticamente todos os clientes e funcionários cumpriram o plano vacinal de 2 doses,
reforçando a protecção de todos os que connosco privam diariamente.
Mas 2021 também ficará marcado como um forte ano de mudanças estruturais e paradigmáticas, que se
traduzirão num novo rumo na prestação dos serviços às pessoas com deficiência. Esta reorientação teve origem
na mudança do quadro comunitário de apoio, na Estratégia para os Direitos das Pessoas com Deficiência
2021-2030, apresentada pela Comissão Europeia em Março e por uma nova geração de políticas sociais que
muito têm sido discutidas nos últimos tempos. Da Estratégia Europeia resultou já a Estratégia Nacional para a
Inclusão das Pessoas com Deficiência que vigorará de 2021 a 2025.
A ENIPD 2021-2025 assenta em oito eixos estratégicos de intervenção: cidadania, igualdade e não discriminação;
promoção de um ambiente inclusivo; educação e qualificação; trabalho, emprego e formação profissional;
promoção da autonomia e vida independente; medidas, serviços e apoios sociais; cultura, desporto, turismo e
lazer; conhecimento, investigação, inovação e desenvolvimento.
Em termos práticos, esta herança obtida em 2021 e da qual continuaremos a assistir a fortes alterações ao
funcionamento da CERCIAG nos tempos futuros, tem impacto em praticamente todos os serviços e áreas de
actuação da CERCIAG.
Na área da Educação inscrevem-se os actuais serviços prestados pelo Centro de Recursos para a Inclusão, nos
quais decorre uma profunda alteração de paradigma. Na realidade, estes serviços, que iniciaram em 2008 com
uma abordagem reabilitativa, têm assistido nos últimos 2 anos a um redireccionamento para uma abordagem
habilitativa o que desafia a uma nova forma de olhar para a intervenção, que deixa de se focar na pessoa e passa
a centrar-se no meio em que esta deve ser inserida.
A Formação e o Emprego deixarão de funcionar conforme os conhecemos, não obstante todas as adaptações
verificadas nos últimos anos. É perspectivada uma agregação complementar de ambos os serviços em estruturas
de abrangência local ou regional, que se constituirão nos novos Centros de Recurso para a Qualificação e
Emprego. Maioritariamente, estes Centros irão responderão às pessoas que não consigam integrar estruturas
regulares de formação e emprego, ainda que com um suporte dos CRQE.
As Actividades para a Capacitação e Inclusão é a nova designação das Actividades Ocupacionais, conceito que
conhecemos há quase 30 anos. Com a alteração de designação veio também uma alteração substancial ao
modelo de funcionamento. Desde condições físicas, passando pelo quadro de recursos humanos, até ao tipo e
organização dos serviços disponibilizados e respectivos destinatários, o próximo ano será de para ajustar a oferta
às condições previstas na nova Portaria.
Não obstante a forte expressão que o movimento para a vida independente tem assumido nas políticas públicas, é
inegável a importância que a existência de estruturas de carácter residencial terá sempre para com pessoas com
deficiência com menores níveis de autonomia e sem suporte familiar, sendo a resposta mais ajustada a
necessidades de apoio permanente. O desafio nos tempos próximos está em alcançar o equilíbrio entre as
oportunidades de vida independente e as necessidades residenciais.
No Apoio domiciliário assistimos a uma nova geração de políticas que responde aos novos desafios, necessidades
e exigências que as pessoas têm nos cuidados que lhe podem ser prestados no domicílio.
Para todos os desafios que nos estão a ser lançados, será fundamental a coesão e alinhamento dos recursos
humanos uma vez que, no fundo, seremos todos nós que vamos escrever esta história.
A história que daqui a um ano passaremos a memória futura.
Ana Lopes
Coordenadora Centro de Recursos
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Recepção a atletas medalhados
Decorreu no dia 10 de Novembro, no
Salão Nobre da Câmara Municipal
de Águeda, a recepção aos quatro
Atletas recentemente medalhados
em Campeonatos do Mundo e da
Europa.

Da CERCIAG, foram reconhecidos
os atletas Paulo Lino e André Vieira
pelos excelentes resultados obtidos
na competição Euro-TriGames que se realizou em Ferrara - Itália, em
Outubro.
Paulo Lino sagrou-se Campeão Europeu de Judo, na categoria -66 Kg e
Vice-Campeão Europeu de Futsal, e André Vieira arrecadou o título de
Vice-Campeão Europeu de Judo, na categoria de -90Kg.

Conselho de Administração reúne com Conselho Fiscal
Nos termos da Lei e dos Estatutos da Cooperativa, o Conselho de
Administração reuniu com o Conselho Fiscal da CERCIAG, no dia 17 de
Novembro, para apresentação e discussão do Plano de Actividades e
Orçamento da organização para 2022 e emissão do Parecer deste órgão
fiscalizador, no âmbito da respectiva competência legal e estatutária.
Os documentos - Plano de Actividades e Orçamento para 2022 e o
Parecer do Conselho Fiscal - servirão de suporte à Assembleia Geral da
CERCIAG convocada para o próximo dia 26 de Novembro.
Na reunião, o Conselho de Administração esteve assessorado pelo
Revisor Oficial de Contas, pela Directora Financeira e pelo Responsável
da Qualidade.

Assembleia Geral Ordinária
A CERCIAG, reunida em Assembleia Geral
Ordinária, no dia 26 de Novembro, aprovou por
unanimidade o Plano de Actividades e o Orçamento
para 2022.
Nele é dito que não estão fáceis os tempos que
vivemos e não estão fáceis os tempos que se vivem
para as organizações que actuam na área do apoio
às pessoas com deficiência intelectual e
multideficiência. Somos chamados a planificar o ano
de 2022, que configura o período final das propostas
feitas em sede de plano estratégico, num contexto
político, económico e social instável, que produzirá impactos de natureza
imprevisível na vida das pessoas e, por maioria de razão, na vida e na
base competitiva das organizações, no qual seremos certamente convocados a tomar decisões que não serão fáceis, mas serão determinantes do
ponto de vista estratégico.
No desconhecimento daquilo que possa ocorrer nos tempos mais
próximos, por força da instabilidade politica, económica e social que
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vivemos, que exigirá um esforço grande e provavelmente muito maior do
que aquilo que todos desejaríamos, a CERCIAG tem de estar preparada
para responder a desafios e não perder oportunidades de crescimento e
desenvolvimento.
Documento disponível em www.cerciag.pt.

I Jornadas de Empregabilidade Inclusiva
A CERCIAG realizou nos dias 2 e 3 de Dezembro
as I Jornadas de Empregabilidade Inclusiva, em
colaboração com o INR, assinalando no dia 3 o Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência, este
ano com o tema “Liderança e participação das
pessoas com deficiência por um mundo
pós-Covid-19 inclusivo, acessível e sustentável”.
As referidas jornadas contaram com a participação
de 21 oradores de excelência que partilharam a
sua mensagem, a sua experiência, os seus
projectos e o seu conhecimento nas suas áreas de
actuação, com claros impactos na empregabilidade das pessoas com
deficiência.
As jornadas contaram ainda com a presença em permanência de uma
equipa de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa.
A CERCIAG agradece a quantos se juntaram a esta iniciativa ao longo
destes dois dias.
Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo
INR, I. P.

1º Fórum Portugal Contra a Violência
A CERCIAG participou no 1º Fórum Portugal Contra a Violência, que
decorreu na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, nos dias 17 e 18
de Novembro.
No âmbito das Respostas Específicas para Vulnerabilidades
Intersecionais, Ana Lopes, Coordenadora da Casa de Abrigo da
CERCIAG, falou do acolhimento para mulheres vítimas de violência
doméstica com deficiência e/ou incapacidade, assim como das
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características específicas deste tipo de violência e dos desafios que
acarreta esta abordagem especializada.

Repavimentação de espaços

Foi realizada a repavimentação dos espaços de acesso e circulação
interna da CERCIAG.
Esta obra foi realizada com a atribuição de um Apoio Extraordinário da
Câmara Municipal, por via de Protocolo celebrado entre o Município de
Águeda e a CERCIAG.

Projecto Grão a Grão
A CERCIAG renovou com a Câmara Municipal de Águeda a parceria no
âmbito do “Projecto Grão a Grão – Promoção de Competências
Linguísticas”, que vigorará até 31 de Dezembro de 2022.
O Projecto tem como objectivo a estimulação de competências
linguísticas de crianças que apresentam lacunas no desenvolvimento da
linguagem oral/escrita e a sensibilização para a importância da
estimulação da linguagem, particularmente da área da Consciência
Fonológica.
Este projecto tem sido desenvolvido em duas modalidades de
intervenção, selectiva e universal.
A intervenção selectiva caracteriza-se por um
acompanhamento terapêutico individualizado na área
da Terapia da Fala a cerca de 33 crianças dos
Agrupamentos de Escolas do Concelho, identificadas
com perturbação da linguagem e/ou fala.
A intervenção universal prevê a realização e
dinamização de acções de carácter preventivo e de
capacitação, destinadas a turmas do Pré-Escolar e 1º
ano do Ensino Básico, famílias, educadores e/ou
professores, dotando-os de conhecimentos, ferramentas
e estratégias essenciais para a promoção da
consciência fonológica no dia-a-dia.
Este Projecto, que já se encontra em implementação desde 2016, conta
ainda com a parceria do Curso de Terapia da Fala da Escola Superior de
Saúde da Universidade de Aveiro.
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IPDJ aprova Projecto Active8!
A CERCIAG viu aprovada a sua candidatura ao Programa Nacional
Desporto para Todos 2021 do Instituto Português do Desporto e
Juventude, I.P., com o projecto Active8!.
Este projecto teve como principal objectivo a dinamização de actividades
desportivas no decorrer de 2021 com clientes da CERCIAG,
contemplando as modalidades de caminhada, ciclismo, judo, escalada,
orientação, boccia, tiro com arco, canoagem.
A CERCIAG tem vindo desde há vários anos a apostar no Desporto com
vista a promover a inclusão activa, a igualdade de oportunidades e a
saúde dos seus clientes, tendo actualmente um papel relevante na
promoção e dinamização da prática desportiva, indo também de encontro
à estratégia do Município de Águeda, “Desporto para Todos”, que cria
oportunidades para a prática desportiva a todas as pessoas do Concelho.
Desde 2015 os atletas da CERCIAG já alcançaram mais de 150 menções
e prémios desportivos, dos quais se destacam prémios e menções
alcançados em competições nacionais e internacionais que resultaram da
representação das selecções nacionais.
Para implementação do Projecto Active8!, a CERCIAG contou com a
parceria estratégica da Câmara Municipal de Águeda e da Empresa
MARGENS, tendo abrangido cerca de 200 clientes nas actividades
desenvolvidas.

Projecto VIVAS
No 4º trimestre de 2021 teve continuidade o Projecto VIVAS, do qual
resultarão produções audiovisuais na área da violência, integrando uma
componente cultural e social.
Do trabalho realizado na fase inicial desta parceria com a Câmara
Municipal de Águeda, foram seleccionadas 7 clientes da CERCIAG que
avançaram para a segunda fase do projecto, constituída por uma
componente formativa.
As 7 clientes tiveram sessões semanais em Outubro e Novembro, com a
equipa da Produtora Claqueta Coqueta e com o realizador Rúben Riós.
Estas sessões já se encontram a ser filmadas, uma vez que servirão de
suporte à realização do documentário associado à longa-metragem.
Em 2022 será retomado o trabalho presencial, dando-se continuidade a
este Projecto.

CISensori – Centro de Integração Sensorial
A CERCIAG encontra-se em fase final de implementação do seu projecto
CISensori – Centro de Integração Sensorial, nas instalações do antigo
Jardim de Infância de Pedaçães.
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Este projecto, que resultou de uma candidatura aprovada ao programa
“Hoje Fazemos o Amanhã 2021” da Empresa HFA, tem por objectivo a
criação de uma Sala de Integração Sensorial. Este tipo de espaços são
direccionados para crianças dos 0 aos 12 anos com problemas de
integração sensorial e do neuro-desenvolvimento, seja autismo,
hiperactividade e /ou défices de atenção, prematuridade, dificuldades de
aprendizagem ou outros problemas de ordem genética.
A Integração Sensorial é um processo inconsciente do Sistema Nervoso
Central através do qual o cérebro interpreta e organiza as informações
sensoriais que recebe do corpo e do ambiente que o rodeia, para depois
utilizar na vida diária.
Actualmente, são poucos os espaços existentes no País que possuam
equipamento adequado para a intervenção com base nos princípios da
integração sensorial, não existindo nenhum nos Concelhos de
Abrangência da CERCIAG, estando os mais próximos localizados em
Santa Maria da Feira e Coimbra.
O CISensori tem previsto abrir ao público em Março de 2022 e prevê
apoiar mensalmente mais de 30 crianças.

Campanha Pirilampo Mágico 2021 / Agradecimento
Decorreu, de 15 de Outubro a 7 de Novembro, mais uma Edição da
Campanha Pirilampo Mágico, uma iniciativa da FENACERCI, RTP e
Antena 1 que, em conjunto com todas as CERCI’s, voltaram a unir
esforços para levar a luz da solidariedade a todo o País.
Realizada fora do mês de Maio em que tradicionalmente sempre decorre,
por força do período pandémico que não o aconselhava, a Campanha de
2021 contou com um redobrado esforço e sentido solidário da
comunidade e de todos quantos, desde sempre, esperam e acarinham o
Pirilampo como o símbolo maior da solidariedade, do respeito e da
aceitação incondicional da diferença. Porque é a diferença que nos
distingue mas é, tem de ser, a igualdade de direitos que nos identifica
como cidadãos de uma mesma comunidade - participantes, activos, que
não se deixam ficar pelo horizonte possível.
O nosso maior agradecimento às entidades públicas e privadas que
colaboraram connosco e às empresas. Um imenso agradecimento a cada
pessoa individual e anónima que colaborou connosco, aos nossos
trabalhadores que, mais uma vez, despenderam do seu tempo pessoal
para vender o pirilampo. A todos agradecemos reconhecidamente.
Permitam-nos, contudo, que aqui façamos um especial agradecimento às
escolas. Ao pessoal docente e não docente, mas sobretudo aos meninos
das escolas e aos meninos da escola do Adro. Em tempos tão difíceis
como os que todos vivemos, a generosidade deles comoveu-nos. Mas
também porque é neles, é nestes meninos, que depositamos, que todos
nós depositamos, a esperança maior num futuro mais solidário, mais
justo, mais inclusivo e mais igual para todos.
A todos, sem excepção, a CERCIAG expressa a sua maior gratidão.
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Iniciativa Solidária BPI
Os Colaboradores do Balcão de Águeda do BPI juntaram-se numa
iniciativa solidária, oferecendo presentes de Natal aos clientes dos Lares
Residenciais da CERCIAG.
A pandemia e os períodos de confinamento tiveram nesta população
impactos particularmente negativos. Por isso todos os “mimos” partilhados
e vindos do exterior têm um significado muito especial nestes 15
residentes.
Esta iniciativa dos Colaboradores do BPI de Águeda profetiza a
esperança, senão no melhor dos mundos, ao menos num mundo melhor.
O outro está connosco porque essa é a sua natureza.
Por isso a CERCIAG expressa-lhes sinceros votos de um ano
verdadeiramente especial.
Muito obrigada!

Entrega de donativo "Dá-me a tua mão”
Há histórias de solidariedade que merecem ser divulgadas. Nestas, há
pessoas que têm o dom de fazer, ou de mobilizar os outros, numa teia
muito grande, da qual resulta um final feliz.
Maria Arminda Alves Gomes, 78 anos, residente em Sangalhos, é uma
pessoa que reúne em si estes dons. É mãe de um jovem muito especial,
com Síndrome do Espectro de Autismo que frequenta a CERCIAG desde
1994.
Confessa o gosto pela leitura e escrita, transportando "para o papel o que
lhe vai na alma", dom que resultou na publicação da obra “Dá-me a tua
mão”.
Ao longo dos dois últimos e difíceis anos, teve ainda o dom de mobilizar
muita gente que, por sua vez, teve o dom de se deixar mobilizar e
envolver e, em conjunto, permitir a concretização de uma história de
solidariedade.
A proximidade e o carinho que esta mãe sempre teve pela CERCIAG,
levaram-na a doar inteiramente o valor da venda dos seus livros a esta
organização, num total de 5.770€.
De porta em porta, com a persistência, a garra e a boa disposição que lhe
reconhecemos, chegou a vários pontos do País, deu a conhecer a sua
obra e a CERCIAG.
Por isso e por muito mais que nos tem dado ao longo destes anos,
estamos-lhe profundamente agradecidos… A esta mãe e a todos os que
tornaram possível esta história.

CRITEC doa cadeiras
A empresa CRITEC - Creative Agency, doou à CERCIAG 9 cadeiras de
escritório.
A CERCIAG expressa publicamente à CRITEC o seu agradecimento por
este donativo.
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Empresa Momento Numérico oferece máscaras
A Empresa Momento Numérico, S.A. de Branca - Albergaria-a-Velha,
ofereceu à CERCIAG 9300 máscaras cirúrgicas.
A CERCIAG expressa publicamente o seu agradecimento a esta empresa
por este donativo, que reforçará os Equipamentos de Protecção Individual
utilizados na organização, fundamentais para a protecção de todos.

Departamento de Formação
Formação Prática em Contexto de Trabalho
No dia 11 de Outubro deram inicio à sua Formação Prática em Contexto
de Trabalho (FPCT), os/as formandos/as dos cursos 5 - Serralheiro/a
Civil e 8 - Operador/a de Jardinagem.
No dia 17 de Novembro chegou a vez dos/as formandos/as dos cursos 1 Operador/a de Acabamentos de Madeira e Mobiliário e 14 - Cozinheiro/a
e no dia 18 de Novembro, os/as formandos/as dos cursos 10 Assistente Administrativo/a e 12 - Empregado/a de Andares.
Para isso, o Departamento de Formação contou com a colaboração das
seguintes entidades:
Anadifer - Indústria e Comércio de Metais, Lda; Jairol - Sociedade de
Ferragens, Lda; Alubairro - Serralharia Civil, Lda; Fábrica de Ferragens
Jomalco, Lda; Mart - Metal Art Robot, Lda; Modern Impact, Lda;
Ecowood - Comércio de Produtos Florestais Unipessoal, Lda; Centro
Social e Paroquial da Borralha; Freguesia de Eixo e Eirol; Município de
Águeda; Senhora da Esperança - Centro Social Cultural e Recreativo de
Á-dos-Ferreiros;
Coelho & Lima, Lda (Águeda Hostel and Friends); Maria de Fátima Jaime
Silva Mendes (Pizzaria Suprema); IDL - Instituto Duarte Lemos; Santa
Casa da Misericórdia de Águeda; Centro Social Infantil de Aguada de
Baixo;
Raizarte, Lda; Madeirágueda, Lda; Momento Numérico, S.A.; JA Móveis João Jorge & António José Lda; HFA - Henrique, Fernando & Alves, S.A;
SmileTerrace, Lda; Agrupamento de Escolas de Águeda; Associação
Social de Avelãs de Caminho; Agrupamento de Escolas de Sever do
Vouga; Farmácia Janeiro - Joaquim António Janeiro, Unipessoal Lda;
Serviços Administrativos e Financeiros da CERCIAG;
APCDI de Sever do Vouga; Centro Ambiente para Todos; ARCOR Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira; Centro Social de Oiã;
Centro Social e Paroquial da Freguesia de Recardães; CERCIAG Departamento de Apoio Domiciliário.
A CERCIAG agradece a colaboração destas entidades e deseja a todos
os formandos muito sucesso nesta nova etapa!
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Cursos de formação profissional visitam Loja de Natal CERCIAG
Nos dias 03 e 20 de Dezembro de
2021, os formandos dos cursos de
formação profissional 11 - Práticas
Administrativas e 10 - Assistente
Administrativo/a, do Departamento
de Formação da CERCIAG,
financiados
pelo
Programa
Operacional POISE-03-4229-FSE000238, foram os principais responsáveis pelo atendimento ao público na
Loja de Natal da CERCIAG, em Águeda.
No âmbito da UFCD 0632 - Acolhimento e Encaminhamento, os
formandos tiveram oportunidade de aplicar em contexto real os
conhecimentos adquiridos nesta unidade e, por isso, esta atividade foi
uma experiência muito positiva e enriquecedora para todos!

Halloween - Dia das Bruxas 2021

Sabores sobre Rodas
A CERCIAG dinamizou, nos dias 9 e 16 de Dezembro, a
iniciativa “Sabores sobre Rodas”, que consistiu na venda ao
público de refeições confeccionadas pela CERCIAG e por
restaurantes e pastelarias que, de uma forma solidária, quiseram
participar através da confecção de sopas e sobremesas.

Este evento surgiu em 2020 e veio substituir o tradicional
concurso de sopas da CERCIAG “Sopas e Aromas”, que por
força das circunstâncias actualmente vividas, não permite a
concretização em segurança deste tipo de actividades.
A CERCIAG agradece
sucesso desta iniciativa.
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Festa de Natal CERCIAG

Apesar da situação pandémica que se vive, a CERCIAG não poderia
deixar de organizar a sua tradicional Festa de Natal, adaptada ao período
inusitado que atravessamos.
Com a distância recomendada e todas as medidas de segurança e
protecção, houve lanche, música, jogos, espírito natalício e presentes
entregues pelo Pai Natal.
Foi a forma possível de amenizar os constrangimentos actualmente
vividos e proporcionar momentos de alegria aos nossos clientes.

Distribuição Cabazes de Natal
O ano 2021 terminou! E nesse ano, em que continuaram a manter-se as
medidas de distanciamento social, voltámos a sentir o grande apoio e
proximidade da comunidade.
A CERCIAG agradece publicamente a todas as empresas, entidades e
pessoas em nome individual, que de alguma forma contribuíram para a
distribuição de 58 Cabazes de Natal, (cerca de 900kg de alimentos) aos
clientes e famílias com maiores dificuldades.
Qual - Indústria Metálica, Lda, Metalurgica Val D'Erva, Lda, Dinolux Indústria e Comércio de Material Eléctrico, SA, PECOL - Sistemas de
Fixação, SA, Tupai - Fábrica de Acessórios Industriais, SA, Arsénio
Miranda, Unipessoal, Lda, Formação e Contabilidade, Lda, Manuel
Malheiro - Caixilharia Metálica, Lda, Fercomacess, Lda, ATZ™,
Hegisantos - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda, Caves Primavera, SA,
José Luis & Filhos, Lda, Ajap - Automóveis, Lda, Rentokil, Mundiag Comércio Geral, Importação e Exportação, Lda, Rialto, Industria Alimentar, Lda, Indotool - Comércio de Ferramentas e Acessórios, Lda, Araújo &
Lino, Lda, Elisabeth Rodrigues.
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Entrega de Cabazes Apoio Domiciliário 2021
O Departamento de Apoio Domiciliário presenteou os seus clientes com
um pequeno Cabaz de Natal, feito quase exclusivamente na CERCIAG,
pelas suas áreas de formação, pelo projecto Maria Leonor e pelos
voluntários de outros departamentos, que muito se empenharam, numa
época que se quer de partilha, união e harmonia.
Este foi apenas um pequeno gesto de agradecimento pela escolha dos
nossos serviços e pelo carinho muitas vezes demonstrado às equipas,
traduzido na mensagem que partilhamos este ano: “O melhor do Natal e
tê-lo a si ao nosso lado”.

Sorteio rifas “Sopas e Aromas"
Foi realizado, no dia 6 de Janeiro, o Sorteio das rifas do evento “Sopas e
Aromas 2021”.
As rifas sorteadas foram:
1º prémio - Cabaz CERCIAG - rifa nº 0319, Sandra Marques;
2º prémio - Peça de Artesanato CERCIAG - rifa nº 0508, Francisco
Mendes;
3º prémio - Garrafa de Whisky - rifa nº 0248, Rique Campos.
A CERCIAG agradece o contributo de todos/as que participaram nesta
iniciativa.
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