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EDITORIAL
A CERCIAG comemora 45 Anos e por essa razão queremos fazer desta, uma edição especial.
Especial no que aqui trazemos sempre, nas actividades que partilhamos – normais, da nossa vida diária, das nossas
conquistas, das coisas boas e das outras não tão boas. Mas também daquilo que sobre nós dizem
aqueles que, de uma ou outra maneira, partilham das suas vidas connosco; em quem encontramos pedaços de nós;
daqueles que nos constroem todos os dias, dos que nos justificam, dos que nos procuram, e dos tantos que nos
acarinham e que nos impelem a continuar. Rostos, nomes, vozes e palavras, que vistos de cima parecem uma lagoa
de feitiços verdes a pedir esperança para todos os bem-quereres.
Na CERCIAG não há lugar para ambições menores; há sempre alguém desperto para o sonho quando
acordamos e ninguém dorme até à rendição incondicional das tropas. É a esses, aos nossos e aos de nós, a quem
quisemos, por altura destes breves e gigantes 45 anos, que dessem voz por nós. Aqui, na CERCIAG,
sabemos que os sonhos não são para quem os sonha, são para quem os persegue e que metade das coisas que
chamam histórias são as memórias escritas dos vencedores.
Neste Boletim prestamos ainda homenagem ao Dr. Américo Barata Figueira e à sua Esposa, Dra. Esmeralda
Barata Figueira. Uma homenagem de profunda e rendida gratidão. Há pessoas que passam pela vida e que
mudam a visão cromática, a gama de cores, e criam em nós a capacidade absoluta de perpetuar o espanto.
Pessoas incríveis que devolvem à nossa humanidade a absurda e deliciosa arte da vida. É também de pessoas assim
que se faz a nossa história.
E daqui a 45 anos estaremos por aqui, e tudo continuará a ser sempre uma surpresa e continuaremos a erguer os
olhos devagarinho, com a adrenalina das vertigens de quem ainda procura acertar no chão. E no caminho. Mantendo o
fascínio pela causa em que acreditamos, rendidos ao fascínio da vida, da igualdade e dos direitos. Porque nós
sabemos que há coisas que nós temos e há coisas que nos têm a nós.
“Um brinde aos provadores de sonho; não aos que aprovam, mas aos que têm a sorte de os beber todos os
dias”.
Luísa Carvalho
directora executiva

A CERCIAG FAZ 45 ANOS!
A CERCIAG comemora 45 anos. Sem pompa e circunstância, que os tempos aconselham prudência, mas com a
dignidade e o orgulho que o momento merece. São quatro décadas e meia ao serviço de quem tem poucas
oportunidades de ser igual aos demais e é por isso justa a homenagem que lhe possa ser feita.
A CERCIAG começou do sonho de uns quantos, a partir de um punhado de nada e de uma vontade enorme de
construir coisas e é hoje uma organização reconhecida pela qualidade dos serviços que disponibiliza e pela acção que
desenvolve.
Somos o nosso passado, o nosso presente e esta certeza imensa de futuro. Somos os nossos sócios fundadores, os
nossos colaboradores - os actuais e cada um dos que fizeram parte desta vasta equipa. Somos os nossos clientes, as
nossas famílias, os nossos amigos e a nossa comunidade. E somos aqueles que já só lembramos em memória e em
saudade e que nos deram a força e a coragem para chegarmos aqui.
Hoje, neste 45º Aniversário, continuamos na luta por uma sociedade mais justa, mais solidária e mais igual para todos.
Parabéns a nós! Um grande obrigada a si que fez, e faz, connosco este caminho.
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45 anos - Testemunhos na primeira pessoa
CERCIAG - Uma realidade que provavelmente muitos desconhecerão
Parabéns Cerciag. Quarenta e cinco anos ao serviço da comunidade numa das
atividades mais sensíveis da nossa sociedade.
Embora a conhecesse desde a fundação, os vinte e um anos consecutivos na
Presidência da Mesa da Assembleia Geral desta prestigiosa instituição permitiram-me
conhecer de bem perto o extraordinário trabalho desenvolvido e prestado por todas e
todos aqueles que fizeram e ou fazem parte de toda esta grande família.
Por isso, e porque sinto ser da mais elementar justiça, aqui deixo o testemunho do meu
profundo respeito e reconhecimento por todos e todas os que deram o melhor de si para
os que necessitam da Cerciag se sintam o mais confortáveis possível. Incluo aqui, como
é óbvio, os que têm tido a difícil e complexa tarefa de gerir os seus destinos: direções e
restantes corpos sociais. Falo com desassombro sobre isto porque sou seguramente dos
que menos mérito têm em se ter alcançado este desiderato.
A Cerciag não atingiu a perfeição em tudo o que faz, porque ninguém atinge. Porém, luta
diariamente pelo aperfeiçoamento, e se porventura alguma exceção existiu ou existe,
confirmará a regra, e não deveremos nunca permitir que duas ou três árvores possam
ser confundidas com a maravilhosa floresta.

Comendador Augusto de
Almeida Gonçalves
Presidente da Mesa da
Assembleia da CERCIAG

A. Gonçalves
São passados 45 anos desde a criação da Cerciag. Nascida num contexto
pós-revolucionário quando os idealismos andavam um pouco por todo o lado, um
sobressaiu. O Direito à Inclusão.
O Direito à Inclusão é o Dever Social mais importante porque só ele é que consegue criar
uma Sociedade mais equitativa, mais equilibrada ao fim e ao cabo mais justa.
Volvidos 45 anos os ideais que motivaram a sua criação continuam perfeitamente
actualizados embora pareça que estejam a ser esquecidos.
A Cerciag presta um serviço à Sociedade pela defesa que faz da inclusão de todos os
cidadãos excluídos.
Vai continuar a trilhar o mesmo caminho e para isso basta que cada trabalhador no início
de cada dia tenha em mente que se não cumprir a missão que lhe foi confiada, mais
ninguém o fará.
Quem faz a Cerciag são pessoas que cuidam de outras pessoas.
Enquanto assim pensarmos a Cerciag continua a ser precisa porque o Mundo continuará
a ser desigual.

Alfredo Carlos Domingues
Vaz Franco
Presidente do Conselho de
Administração da CERCIAG

Parabéns aos que se dedicam a uma tarefa tão nobre.
45 anos - Parabéns CERCIAG
A CERCIAG completou 45 anos de existência, ao serviço da qualificação e apoio das
pessoas na comunidade de Águeda e sua região, com competência, profissionalismo,
mas também muita atenção, disponibilidade e empatia para todos. O período pandémico
que ainda atravessamos, veio colocar à prova a organização e os seus profissionais, que
souberam responder de forma excelente ao imprevisto e à mudança.
Neste momento, deveremos dar os parabéns a TODOS, mas principalmente aqueles que
contribuem no quotidiano para que os objetivos sociais da CERCIAG se cumpram e
tornem a vida das crianças, jovens e adultos mais qualificada, com mais alegria e prazer
nas atividades educativas e de formação em que se envolvem. A CERCIAG cumpre 45
anos de existência com um amplo leque de valências de intervenção e desenvolvendo
projetos sociais e de formação diferenciadores. O futuro será sempre aquele que formos
capazes de construir, marcando a diferença das diferenças e contribuindo para uma
sociedade mais igual e solidária. Na maturidade do seu percurso de vida, importa que
todos nós saibamos cumprir e aprofundar os objetivos daqueles que em 1977 se
aventuraram na sua criação. Parabéns CERCIAG. Que venham mais 45!

Aníbal Rui de Carvalho
Antunes das Neves
Presidente do Conselho
Fiscal da CERCIAG
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Dr. Américo Barata Figueira e Dra. Esmeralda Barata Figueira
Um Legado de Solidariedade

Por testamento lavrado em cartório notarial, o Dr. Américo Dias Barata Figueira e a Esposa, Dra. Esmeralda Barata
Figueira, legaram à CERCIAG um apartamento de tipo T3, sito em Mourisca do Vouga, Águeda.
O legado que nos deixaram honra-nos, dignifica o trabalho que fazemos, contribui de modo efectivo para a
prossecução daquela que é a nossa Missão, e dele queremos dar público testemunho fazendo eco da nossa mais
profunda gratidão.
Porque dependente de autorização da tutela, a ocupação que será dada ao imóvel não está ainda definida, sendo
certo que lhe será dado o melhor uso, sempre no superior interesse das pessoas que apoiamos e que representamos.
Seja qual for a sua utilização, é intenção do Conselho de Administração da CERCIAG, que disso apresentará proposta
a ser discutida em próxima Assembleia Geral, que o espaço receba o nome de ambos os beneméritos – Américo
Barata Figueira e Esmeralda Barata Figueira - perpetuando desse modo o legado que nos foi feito, mas sobretudo o
nome de quem o fez e a sua generosidade na memória colectiva.
É também intenção do Conselho de Administração propor à Assembleia Geral que seja atribuído, ao Dr. Américo
Barata Figueira e à Dra. Esmeralda Barata Figueira, a título póstumo, o Estatuto de Sócios Honorários da CERCIAG.
Este exemplo de solidariedade de que aqui damos testemunho, aumenta em nós o compromisso de prometemos ser
honestos no caminho e acrescentarmos valor aos outros e a nós próprios. E ainda que a vida desenhe saídas
diferentes para cada um de nós, quando a consciência cívica e a cidadania activa se congregam em pessoas assim,
todos ficamos a ganhar e ficamos mais fortes e mais seguros do nosso lugar na vida e no mundo.

E para que a memória se não perca aqui deixamos um pequeno registo biográfico das suas vidas e obra.

Dr. Américo Dias Barata Figueira
UMA VIDA AO SERVIÇO DO ENSINO, DA ETNOGRAFIA E DA HISTÓRIA LOCAL
Notas Biográficas
Américo Dias Barata Figueira nasceu a 11 de janeiro de1937 na Casa da Figueira, na Aldeia dos Padrões, Freguesia
da Portela do Fojo, Município da Pampilhosa da Serra, no seio duma família de lavradores e de proprietários rurais. Foi
o quarto filho, de nove, de Manuel Antão Barata Figueira Júnior e D. Arminda Dias de Jesus Tavares Figueiras.
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PERCURSO ACADÉMICO
Américo Barata Figueira frequentou a Escola Primária da Amoreira Cimeira e aos 11 anos ingressou no seminário das
Missões de Nossa Senhora da Consolata, sedeado na Cova da Iria (Fátima, Ourém), o qual abandou aos 17 anos.
Rumou, depois, a Coimbra para frequentar o curso liceal, primeiro no Colégio Luís de Camões e, depois, no Colégio
Dom João de Castro, concluindo o curso complementar liceal no Liceu Dom João III, ingressando de seguida na
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde frequentou, entre os anos lectivos 1960/1961 e 1964/1965, o
curso de História. Apresentou como dissertação para a sua licenciatura uma tese subordinada ao tema «A População
da Vila de Pedrógão Grande de 1690 a 1740 - Subsídios para uma monografia histórica».

CASAMENTO
Foi também em Coimbra que Américo Barata Figueira descobriu aquela que viria a ser a sua mulher e o grande amor
da sua vida: Esmeralda Augusta Pereira, também estudante de História.
Casaram-se, ainda estudantes, no dia de Natal de 1963, na igreja Matriz de São João Baptista da Vila do Figueiró dos
Vinhos. Este matrimónio manteve-se até à morte de Américo Barata Figueira, tendo durado 55 anos. Deste casamento
não houve geração.
CARREIRA PROFISSIONAL
Durante 36 anos, tempo correspondente à sua actividade docente, Américo Barata Figueira leccionou nas seguintes
instituições: Liceu Nacional da Covilhã, Escola Industrial e Comercial de Santarém, Escola Industrial e Comercial de
Viana do Castelo, Escola Industrial e Comercial de Avelar Brotem (Coimbra), Escola Industrial e Comercial de Jaime
Cortesão (Coimbra), Escola Industrial e Comercial de Vila do Conde, Escola Industrial e Comercial de Águeda (que em
1978 viu o seu nome alterado para Escola Secundária de Águeda e em 1984 alterado para Escola Secundária Marques
de Castilho), onde entrou, após concurso público, em 1972, e se manteve até à sua aposentação, até 28 de Novembro
de 2003.
Desempenhou, ainda, ao longo da sua carreira docente, os seguintes cargos:
Director do jornal escolar «Alfageme», da Escola Industrial e Comercial de Santarém (1967/ 969); Director do jornal
escolar «O Botaréu», da Escola Industrial e Comercial de Águeda (1972/1974); Membro do Conselho Administrativo da
Escola Industrial e Comercial de Águeda (1972/1974); Vice-diretor dos cursos nocturnos (1973/1974) da mesma
Escola; Presidente do Conselho Directivo (Outubro/1974 a Janeiro/1975); Director da Biblioteca Escolar; Delegado de
Grupo e Director de Turma; Membro do Júri de Avaliação dos Currículos dos Docentes concorrentes à subida de
escalão; Secretário da Mesa da Assembleia-Geral da CERCIAG - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de
Cidadãos com Incapacidades de Águeda (1986 e 1987); Membro do Conselho Fiscal da Rádio Botaréu; Corpo
redactorial do Jornal Republicano «Independência de Águeda»; Co-fundador da ADERAV - Associação de Defesa do
Património Natural e Cultural da Região de Aveiro e membro da sua primeira Direcção; Vogal da Mesa da AssembleiaGeral e Secretário da Secção do Património Cultural do Grupo Típico "O Cancioneiro de Águeda".
OBRAS PUBLICADAS
História da Civilização Romana. Trabalho de que também foi co-autor, entre outros, o Professor Doutor Luís
Manuel Soares dos Reis Torgal; História da Cultura Medieval. Trabalho elaborado, segundo as lições do Professor
Doutor Joaquim Ferreira Gomes; História da Idade Média. Trabalho elaborado segundo os sumários e aprovação do
docente da cadeira - Professor Doutor Torquato de Sousa Soares - de que foi co-autor juntamente com o Professor
Doutor Luís Reis Torgal; História do Cristianismo. Trabalho elaborado segundo os sumários das lições do Professor
Doutor Manuel Augusto Rodrigues; A População da Vila de Pedrógão Grande de 1690 a 1740 - Subsídios para uma
monografia histórica; A Freguesia de Espinhel - Alguns subsídios para a sua História. Publicado em 1996,
editado e distribuído pela ARCEL; Santidade e Ideologia no Seminário do P.e José Tavares Camelo. Publicado em
1998, editado e distribuído pela Câmara Municipal de Águeda; Escola Secundária Marques de Castilho - Fotobiografia.
Co-autor, publicado em 2001, editado e distribuído pela Escola Secundária Marques de Castilho; Grupo Típico "O
Cancioneiro de Águeda” - Uma vida a cantar e a dançar as memórias de um povo. Publicado em 2002, editado e
distribuído pelo Grupo Típico "O Cancioneiro de Águeda"; Grupo Típico "O Cancioneiro de Águeda" - Época 2003.
Brochura sobre o município de Águeda, que acompanhou o grupo na sua digressão a Newark (Estados Unidos da
América), a convite do "Núcleo Humanitário de Águeda" e da "Bernardino Coutinho Foundation"; Cantadores e
Cantadeiras - Reposição de uma vida (1958-2000). Publicado em 2003, editado e distribuído pelo Grupo Típico
"O Cancioneiro de Águeda"; Grupo Típico "O Cancioneiro de Águeda" - Época 2004: Folkloríada. Texto bilingue
(português e inglês), publicado em 2004, editado e distribuído pelo Grupo Típico "O Cancioneiro de Águeda"; Grupo
Típico "O Cancioneiro de Águeda''. História - Folclore - Um Quadro em Movimento: Bodas de Ouro (1958-2008).
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Publicado em 2008, editado pelo autor, com o apoio da Câmara Municipal de Águeda e da Junta de Freguesia de
Águeda.
ASSOCIATIVISMO
Américo Barata Figueira foi sócio de diversas colectividades, com as quais se identificava, nomeadamente:
ACP - Automóvel Clube de Portugal; ANATA - Associação dos Naturais e dos Amigos de Águeda; Associação de
Caçadores da Freguesia do Machio e Portela do Fojo; Associação de Melhoramentos de Padrões; Associação de
Professores de História; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda; Associação Portuguesa de
Genealogia; CERCIAG - Cooperativa para a Educação de Crianças Inadaptadas de Águeda; Círculo de Leitores Cartão Ouro; Clube de Caçadores e Pescadores "Os Petróneos" - Pedrógão Grande; Defesa do Consumidor - DECO
PROTESTE; Fundação Dionísio Pinheiro; Fundação INATEL (Sócio n.º 411 893); GICA - Ginásio Clube de Águeda
(Sócio n.º 348); Grupo Típico "O Cancioneiro de Águeda" (Sócio n.º 15); LAAC - Liga dos Amigos de Aguada de Cima;
Santa Casa da Misericórdia de Águeda; Santa Casa da Misericórdia do Pedrógão Grande; União Desportiva
Mourisquense.
ÓBITO
Américo Dias Barata Figueira faleceu em 30 de Dezembro de 2017, com 80 anos. As suas cinzas repousam agora
junto dos restos mortais de seus pais, como era seu desejo, no cemitério da freguesia da sua naturalidade (Portela do
Fojo, Pampilhosa da Serra).
Fonte: Nuno Miguel Marques Barata Figueira
in Raízes e Memórias, Nº 34, Dez. 2017, Associação Portuguesa de Genealogia

Dra. Esmeralda Augusta Pereira Barata Figueira
Esmeralda Augusta Pereira, nasceu na Freguesia de Santa Maria, Município de Bragança, Distrito de Bragança em 21
de Maio de 1936, filha de Aníbal Augusto Pereira, um militar de origem minhota, e de D. Liana da Glória Cunha, uma
transmontana que em tenra idade deixou sua filha órfã, pelo que foi criada pela sua madrasta, D. Maria João Pinto
Pereira, que afectuosamente tratava por "madrinha".
Casou a 25 de Dezembro de 1963, tendo adoptado o nome Esmeralda Augusta Pereira Barata Figueira.
Licenciou-se em História, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 1974 e realizou a
profissionalização na Escola Preparatório de Águeda, concluída em 15 de Julho de 1977.

Ao longo da sua actividade docente, Esmeralda Barata Figueira leccionou nas seguintes instituições:
Externato Alves Mendes de Arganil; Estabelecimento de Ensino Particular em Cernache; Escola Industrial e Comercial
de Santarém; Colégio Alexandra; Escola Secundária de Águeda; Escola Preparatória de Pedrógão-Grande; Escola
Preparatória de Águeda; Escola E.B. 2/3 Fernando Caldeira).
Exerceu, em 1990, o cargo de Presidente do Conselho Directivo da Escola Preparatória de Águeda, tendo-se
aposentado em 1 de Julho de 2003.
Foi associada da CERCIAG entre 1981 e 2022.
Faleceu a 20 de Outubro de 2021.

Pelo compromisso cumprido a cada dia,
com a qualidade e dedicação a que nos
habituaram, a família Briosa agradece o
inestimável apoio ao nosso querido irmão
Ricardo. Parabéns pela obra, obrigada
pelo apoio e investimento na excelência…
Votos de muitos anos de dedicação a
esta superior causa!
Aplaudimos de pé a vossa obra. Bem
hajam… muitos anos de vida!
Ana Paula Medina
Familiar de Cliente CACI
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Quero dar os parabéns à
CERCIAG por mais um
aniversário e agradecer a todos
por serem como família para
mim, por cuidarem, pelo
carinho de todos os dias e por
fazerem desta instituição uma
casa de verdade para todos
nós.”
Liseta Henriques
Cliente Residências

CERCIAG_ORA

Edição comemorativa 45 Anos

A CERCIAG está de Parabéns!
No dia 28 de Junho, a CERCIAG organizou um evento comemorativo do seu
45º aniversário.
Para assinalar tão importante data, juntou clientes, colaboradores/as e
Conselho de Administração num almoço partilhado, ao qual se seguiu uma
tarde de actividades, com destaque para o “Masterchef da CERCIAG” que
voltou a juntar clientes de diferentes departamentos, na confecção de uma
sobremesa. A tarde terminou com o tão emblemático bolo de aniversário.
É do trabalho, do esforço e da dedicação individual que se constroem
memórias colectivas de sentido de pertença a uma casa que existe para as
pessoas que são a nossa Missão, desde 1977.

Iniciativa “Brincar Saudável e Sustentável"
A CERCIAG dinamizou no dia 14 de Abril, a iniciativa “Brincar Saudável e
Sustentável" em parceria com a HFA, actividade que envolveu os filhos dos
colaboradores da Empresa.
Esta iniciativa, que se encontrava inserida no âmbito da comemoração do
“Dia da Família”, contou com a participação de cerca de 40 crianças e
consistiu na dinamização de um conjunto de actividades relacionadas com o
brincar e que são essenciais para o desenvolvimento do raciocínio, da
atenção, da imaginação, da criatividade e da motricidade.

Receita Maria Leonor na Feira dos Saberes e Sabores
Realizou-se, no dia 07 de Maio, a 12ª Edição da Feira dos Saberes e
Sabores, organizada pela Bela Vista - Centro de Educação Integrada. Como
vem sendo hábito, a CERCIAG marcou presença neste evento, desta vez
com a Receita Maria Leonor, uma marca registada pela CERCIAG, que alia a
aposta na recuperação da doçaria regional de Águeda à integração
profissional de pessoas com deficiência.
Esta foi mais uma oportunidade de divulgar a Receita Maria Leonor, um
projecto desenvolvido pela CERCIAG que dá continuidade a um saber local,
os bolos regionais tão apreciados e procurados por toda a comunidade. Com
Gratidão é a palavra que define o que
sinto pela CERCIAG. Gratidão pela
oportunidade de trabalhar numa casa
onde existe bondade e onde se dá o
melhor de cada um no apoio a quem
mais precisa. Parabéns pelos 45 anos
de trabalho e dedicação.
Parabéns...
Maria Helena Cruz
Departamento Apoio Domiciliário

CERCIAG, parabéns pelas conquistas
durante estes 45 anos de trabalho árduo,
de amor, carinho e entrega. Mesmo com
os obstáculos encontrados deram sempre
a volta por cima, contornando-os, deram
valor e resposta aos problemas dos
nossos familiares que tanto precisam da
ajuda, apoio e esperança no dia de
amanhã. Sou grata a toda a equipa que me tem dado
ajuda diária, técnicos, monitores, direcção. Obrigada!
Marina Rodrigues
Familiar de Cliente CACI
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lançamento em Setembro de 2019, a marca conta com 4 produtos: Fuzis de
Águeda, Sequilhos, Cavacas e Suspiros, segundo a receita e método de

produção originais.

Mercado de Oportunidades
No passado dia 14 de Maio, a CERCIAG marcou presença no Mercado
de Oportunidades, que teve lugar na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice
Cardoso Pinheiro. A convite desta casa, que tão bem acolhe e
acompanha a nossa formanda Irene Moutela, na sua componente de
formação prática em contexto de trabalho, os formandos e formandas dos
cursos profissionais de Cerâmica tiveram a oportunidade de mostrar
alguns dos trabalhos realizados diariamente.
A CERCIAG agradece o convite e a oportunidade de divulgar o trabalho
desenvolvido pela nossa Organização!

Peregrinação da Imagem de Nossa Senhora de Fátima
A Unidade Pastoral de Águeda realizou, nas suas Paróquias durante o
mês de Maio e início de Junho, uma Jornada de Peregrinação com a
Imagem de Nossa Senhora de Fátima.
Na programação, incluíram as
Instituições que quisessem acolher
a Imagem Peregrina, tendo a
CERCIAG aceite o convite da
Unidade Pastoral, respeitando e
aceitando todas as congregações
religiosas, e independentemente
das crenças de cada um.
No dia 31 de Maio, a CERCIAG acompanhou a Imagem da Nossa
Senhora de a instituição “O Mágico” até às suas instalações, tendo sido
recebida pelos corpos sociais, clientes, famílias, colaboradores e outras
pessoas que se quiseram juntar a este momento de oração.
Na tarde do dia 1 de Junho, foi celebrada uma missa pelo Sr. Pe. Fábio
Freches dirigida a clientes e colaboradores da CERCIAG. Ainda neste dia
a Imagem de Nossa Senhora rumou à Santa Casa da Misericórdia de
Águeda.

Festa do Leitão da Bairrada
A CERCIAG marcou presença na 27ª Edição da Festa do Leitão da
Bairrada, que teve lugar entre os dias 01 e 05 de Junho, no Instituto da
Vinha e do Vinho. Após 2 anos de interrupção, esta festa icónica

Estamos na CERCIAG para
termos uma oportunidade no
mundo do trabalho.
Gostamos de cá estar e
agradecemos todo o apoio
que nos dão.
Formandos/as de Cerâmica
Formação Profissional

8 | 14

Celebrar 45 anos de CERCIAG é festejar
esse desejo de nunca esquecermos
quem somos, de onde viemos e para
onde queremos ir. Festejamos não só os
anos que fazemos mas a oportunidade de
poder estar cá no dia seguinte com a
mesma dedicação, vontade e crença.
PARABÉNS CERCIAG.
Emanuela Lemos
Departamento de Actividades Ocupacionais
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regressou a Águeda, onde o leitão, o espumante e a doçaria tradicional
fizeram as delícias dos visitantes.
A participação neste evento foi uma excelente oportunidade de
divulgação da Receita Maria Leonor, uma marca registada pela
CERCIAG, que dá continuidade a um saber local: os Fuzis de Águeda, os
Sequilhos, as Cavacas e os Suspiros, confeccionados segundo a receita
e método de produção originais da D. Leonor Lemos.

A CERCIAG agradece à ACOAG – Associação Comercial de Águeda a
possibilidade de participar na Festa do Leitão e, acima de tudo, o carinho
e a receptividade com que nos acolheram. Fica também um sincero
agradecimento a todos os que nos visitaram e colaboraram na divulgação
deste projecto, em especial o estabelecimento Ivo dos Leitões e o
Património dos Pobres da Paróquia de Águeda.

CACI no CIRCOagitado
As artes circenses não são novidade
para nós. Um circo é comumente
uma companhia em colectivo que
reúne
artistas
de
diferentes
especialidades, como malabarismo,
palhaços, acrobacia, monociclo,
contorcionismo, equilibrismo, ilusionismo, entre outros. O nosso Grupo
de Malabares já o desenvolve há muitos anos e tem sido uma actividade
que anima quem o faz e quem assiste.
Enquadrado numa iniciativa da Câmara Municipal de Águeda que
promoveu entre os dias 5 e 20 de Junho mais uma edição do
CircoAGITado, que incluiu espetáculos e aulas livres, nos dias 2 e 3 de
Junho fomos convidados para participar com um grupo de entusiastas do
Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e curiosos
fomos à descoberta no parque da Alta Vila.
Primeiro assistimos a um espectáculo magnífico e depois todos nós
fomos envolvidos naquela magia e experimentámos o que é ser do circo
como verdadeiros profissionais lado a lado com os artistas “residentes”.
Agradecemos mais este convite, e viva o Circo!

Com diferenças, crescemos!
Um grupo de estudantes de 2.º ano da Licenciatura de Secretariado e
Comunicação Empresarial, da Escola Superior de Tecnologia de Águeda
da Universidade de Aveiro (ESTGA-UA), em parceria com a Cooperativa

Na CERCIAG não há espaço para a
solidão, são 45 anos cheios de amor no
coração.
PARABÉNS, feliz aniversário e muitos
anos de amizade e do profissionalismo
que vos define.
Sandra Cardoso
Familiar Cliente SAD

Para mim a CERCIAG é uma segunda
casa e uma segunda família.
Agradeço tudo o que fazem por mim.
Parabéns CERCIAG.
Célia Figueira
Cliente SAD
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de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda
(CERCIAG) e o Centro da Juventude de Águeda realizaram no passado
dia 22 de Junho, um evento de caráter social, intitulado “Com diferenças,
crescemos!”.
Esta iniciativa foi realizada no âmbito da unidade curricular de Projeto em
Organização e Gestão de Eventos, nas instalações da ESTGA-UA,
durante a qual os clientes do CACI da CERCIAG tiveram a oportunidade
de conhecer e interagir com voluntários estrangeiros, que estão
temporariamente na nossa cidade. Participaram nesta iniciativa 52
pessoas, entre clientes da CERCIAG, voluntários do Centro da
Juventude, alunos e docentes da ESTGA-UA e outras pessoas, como
intérpretes. Entre todos foram desenvolvidas algumas dinâmicas de
grupo, as quais se revelaram adequadas e do agrado geral.
Estava prevista a plantação de 30 árvores autóctones, no parque fluvial
do Alfusqueiro, na freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba, mas tal
não foi possível, atendendo às condições meteorológicas. A plantação
far-se-á posteriormente.
O sucesso do evento, não teria sido possível sem o apoio da União de
Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, da ESTGA-UA, da docente
que orientou o grupo, dos estudantes e dos intérpretes que permitiram
uma melhor comunicação entre todos. Este projeto contou ainda, com o
apoio de várias organizações de Águeda e não só, sem as quais não teria
sido possível a sua concretização (Restaurante Katy, Casa dos leitões do
Troviscal, Águas Serrana; Pizzaria Avenida; Padaria - Pastelaria Mica
Vina; Associação Desportiva Valonguense, Frutas J.S).

Santos Populares CERCIAG
No dia 24 de Junho, sexta-feira, realizou-se mais uma edição da festa os
Santos Populares na CERCIAG, após uma suspensão de 2 anos no
formato presencial deste evento. Devido às condições meteorológicas, a
sua realização decorreu no amplo auditório do edifício sede, permitindo a
todos os que nos visitaram (colaboradores, clientes, familiares de ambos
e população em geral) usufruírem deste momento de convívio.
Como habitual, os visitantes puderam jantar o tradicional caldo verde,
fêveras e sardinhas e ainda contar com um alargado leque de
sobremesas para todos os gostos. A animação musical esteve a cargo da
artista Valéria Show, que proporcionou uma noite repleta de música
tradicional portuguesa.

Parabéns CERCIAG! O sucesso surge
como consequência do trabalho realizado
com dedicação, empenho, resiliência e
ambição. Fazer parte desta equipa é um
orgulho.

Nesta casa tão minha, cresci e amadureci,
vivi, chorei e ri! Ao teu lado, já lá vão 23
anos… Vou caminhar contigo para o
futuro. Parabéns minha, nossa CERCIAG.

Muitos parabéns a todos os que ao longo
destes 45 anos estiveram ao lado da
CERCIAG, ajudando-a dar forma a um
projeto que olha para os seus utilizadores.
Agradeço a simpatia e amizade, o profissionalismo e espírito solidário de todos os
seus colaboradores. A sua vontade de ajudarem os
nossos filhos a tomar o seu lugar na sociedade e os
ajudarem a alcançar o que muitos consideram ser um
sonho é algo verdadeiramente extraordinário de se ver.
Que venham daí mais 45 anos de vida!

Vanda Alves
Departamento de Actividades Ocupacionais

Lurdes Galhano
Familiar Cliente CACI

Marta Pinheiro
Departamento de Formação
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Retomados os eventos presenciais na CERCIAG que há muito
ansiávamos, salvaguardamos que procuraremos sempre manter medidas
adicionais de higienização, de forma a garantir a segurança de todos os
que marcam a sua presença.

Formação Profissional
Cursos de Carpintaria visitam a empresa Momento Numérico, SA
Nos dias 11 e 13 de Abril de 2022,
os Cursos de Operador/a de
Acabamentos
de
Madeira
e
Mobiliário e de Carpintaria do
Departamento de Formação da
CERCIAG, realizaram visitas de
estudo à empresa Momento
Numérico, SA, sediada na zona
industrial de Albergaria-a-Velha.
Esta empresa dedica-se à produção de mobiliário infantil/juvenil, de
produtos certificados com elevada qualidade, design e acabamentos
inovadores, nomeadamente ao nível das cores utilizadas e das nervuras
e relevos incorporados na madeira.
As visitas foram uma mais-valia para todos os formandos, na medida em
que puderam contactar com toda a logística que envolve a produção das
peças de mobiliário, desde o seu planeamento às variadas formas de
acabamentos do produto final, as máquinas e ferramentas utilizadas e
todas as normas e equipamentos de protecção envolvidos.
Todos os formandos reconheceram a óptima receptividade da empresa e

A CERCIAG representa muito nas
nossas vidas. Todo o ensinamento
que nos proporciona, faz acreditar
que somos capazes e teremos um
futuro melhor. Toda a preocupação,
acolhimento diário, muda a nossa
vida. Obrigado CERCIAG.
Formandos/as de Jardinagem
Formação Profissional

A CERCIAG deu-me a oportunidade que ninguém mais me deu. Estou longe dos 45, mas
são já 14 anos de muita aprendizagem, partilha, crescimento e, acima de tudo, vivências
que não têm preço. Obrigada CERCIAG!
Margarida Ré
Coordenadora Departamento de Formação

A CERCIAG ajuda muitas famílias.

Parabéns CERCIAG! Ou seja, parabéns a
todos os que contribuíram das mais variadas
formas para este 45º ano de existência.

Mónica Santos
Cliente CACI

Manuela Marques
Departamento Administrativo e Financeiro
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elogiaram a forma cuidada como decorreu a visita guiada, tendo sido
fornecida informação detalhada sobre o funcionamento da produção,
havendo espaço para o esclarecimento de todas as dúvidas dos
presentes. As visitas tornaram-se experiências muito positivas e
enriquecedoras, complementares às aprendizagens desenvolvidas nos
cursos de formação.
Os cursos de Carpintaria da CERCIAG desejam a toda a empresa o maior
sucesso!
Curso 15 - Restauração visita Restaurante Telhas e Canecos
No dia 20 de Abril de 2022, os formandos
do Curso 15 - Restauração, financiado
pelo Programa Operacional POISE-034229-FSE-000238, do Departamento de
Formação da CERCIAG, realizaram uma
visita de estudo ao Restaurante Telhas e
Canecos, com sede na baixa de Águeda.
Os formandos puderam familiarizar-se
com a preparação e confecção de pratos
regionais. Seguidamente, os formandos
tiveram a oportunidade de conhecer a copa, dispensa e respectiva sala de
servir as refeições, sempre com as devidas explicações sobre o seu
funcionamento.
Esta visita foi essencial para os formandos perceberem a importância do
trabalho em equipa, a higienização dos espaços, sempre priorizando a
qualidade do trabalho.
O Curso de Restauração agradece toda a simpatia e receptividade nesta
visita guiada.

Tudo o que a CERCIAG representa para a minha
família…
Comemoramos 45 anos de história de dádiva, amor e
perseverança de uma instituição representada por uma
Equipa com um cariz único que durante estes anos
conseguiu desbravar e lapidar pessoas diferentes
transformando-as em seres únicos de uma forma
harmoniosa na sociedade.
Hoje quero afirmar e agradecer o quanto toda a Equipa
sem exceção, foi, é e será uma família e uma referência
no crescimento do meu/nosso Paulo Lino.
Muitos mais anos queremos ver pela frente a eternizar
todo o Vosso amor, respeito, dedicação e trabalho
tornando pessoas diferentes mais felizes, mais capazes
para com a sociedade.
Parabéns...
Elisete Lino
Familiar Cliente CACI
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Desde já, quero felicitar a CERCIAG, pelos
seus 45 anos.
De 2002 até aos dias de hoje a minha vida
mudou muito para melhor com a vinda para
a CERCIAG, porque nunca pensei ou
imaginei que ia viver várias experiências ou
conseguir realizar sonhos que jamais que
poderiam acontecer na minha vida. Estabeleci uma grande
e forte amizade com as pessoas que me apoiam porque
senti esse apoio sempre que precisei e também me
incentivaram e continuam a incentivar para que eu seja uma
pessoa esforçada e desenrascada para fazer as coisas que
tenho capacidade fazer sozinha. Ao longo destes meus
vinte anos não tenho nada a apontar, só tenho que
agradecer o trabalho, a dedicação e o carinho que me têm
dado ao longo deste tempo que estou na CERCIAG. O meu
obrigada a todos sem exceção.
Carla Sofia Rodrigues
Cliente CACI
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Cursos de Cerâmica visitam Revigrés
No dia 21 de Abril de 2022, o Curso 3 – Cerâmica e o Curso 4 Cerâmica, financiados pelo Programa Operacional POISE-03-4229-FSE000238, do Departamento de Formação da CERCIAG, visitaram a
empresa Revigrés, Indústria de Revestimento de Grés, Lda, sediada na
zona industrial de Barrô.
A Revigrés é uma empresa 100% portuguesa que, desde cedo, se
destacou num país com forte tradição em cerâmica, pela aposta no
design e na inovação. Esta empresa dá seguimento ao seu legado
contribuindo para a criação de ambientes únicos e inspiradores através
da produção de soluções cerâmicas de design tecnicamente avançadas.
Desde a recepção, acolhimento e explicação dos vários processos de
produção, os formandos foram unânimes na sua apreciação,
demonstrando entusiasmo e interesse, o que os motiva para as suas
próprias integrações em mercado de trabalho. No final, aquando da visita
ao showroom , todos foram presenteados com uma lembrança!
Assim, os formandos dos cursos de Cerâmica agradecem a
disponibilidade e gentileza por parte da empresa Revigrés. Um bem-haja
a toda a equipa!!
Cursos de Jardinagem visitam o Parque Alta Vila
Nos dias 27 de Abril e 02 de Maio
de 2022, o curso de Operador/a
de Jardinagem e o curso de
Jardinagem do Departamento de
Formação da CERCIAG realizaram
visitas de estudo ao Parque Alta
Vila, em Águeda.
Esta atividade permitiu consolidar
os conteúdos relativos a várias

A CERCIAG acompanha-me há 33 anos…
entrei jovem e tornei-me mulher. Muito do
que sou aprendi nesta casa. Obrigada
CERCIAG por fazeres parte da minha vida!
Orlanda Ceia
Departamento de Residências

CERCIAG dos teus 45 anos de existência
cruzámo-nos há 18 anos, contigo aprendo,
sofro e com orgulho contribuo para o teu
grande nome. Obrigada!
Ana Gomes
Departamento de Emprego

Sabem aquela questão sobre o sentido da
vida? Trabalhar estes anos todos com a
CERCIAG faz parte do sentido da minha.
Teresa Fonseca
Departamento de Educação

A instituição CERCIAG são pessoas, todas
elas especiais (as que por lá passaram e
as que lá estão), colaboradores e utentes.
A minha Vida e a da CERCIAG
misturam-se.
Posso não vos conhecer a todos, mas bato
palmas a cada um de vocês: Parabéns!
Estão todos de parabéns pela: resiliência, persistência,
humanidade, amor ao próximo...
O que posso escrever em tão poucas palavras, quando
convosco poderia escrever um livro...
Beijos para todos vós!
N.B.: Um beijinho no Coração.
Helena Braz
Familiar Cliente Residências
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unidades programáticas, tais como: Botânica, Estilos de Jardins, Plantas
Ornamentais e Morfologia Vegetal.
Os/as formandos/as observaram a estrutura de um parque, identificaram
as várias espécies de plantas e árvores ornamentais, aprenderam a
estruturar um espaço verde, bem como um circuito de manutenção.
Reconheceram os cuidados a ter com as árvores e como as agrupar,
tendo em conta o seu porte para o espaço envolvente.

Foi uma actividade muito enriquecedora pois serviu para aprender e
consolidar conhecimentos de como estruturar um parque.
Cursos de Serralharia visitam a empresa Silva Tavares, Lda
Nos dias 17 e 19 de Maio de 2022, o curso de Serralheiro/a Civil e o curso
de Serralharia do Departamento de Formação da CERCIAG realizaram
visitas de estudo à empresa Silva Tavares, Lda. A sede da Empresa
localiza-se em Águeda, na freguesia de Raso de Travassô e as suas
principais áreas de mercado são a construção e montagem de estruturas
metálicas.
Foi uma actividade enriquecedora permitindo conhecer os diferentes
perfis na execução de construção de estruturas metálicas. Consolidou
conteúdos relativos às unidades programáticas relacionadas com
soldadura, acessórios de estruturas, organização e preparação do
trabalho e um melhor conhecimento da estrutura de uma empresa de
Serralharia.
Os cursos de Serralharia da CERCIAG agradecem a disponibilidade,
acolhimento e simpatia por parte da empresa Silva Tavares, Lda.

A si que nos consignou 0.5 do seu IRS, o nosso
agradecimento por ter escolhido fazer a diferença.

Obrigada!

Contactos
Raso de Paredes
3750-316 Águeda
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Tel: +351 234612020
Fax: +351 234612022

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

