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Editorial 

A situação actual que se vive no país e na Europa é de 

uma incerteza nunca antes vivenciada. A contribuir para 

esta situação de instabilidade, numa área mais macro, es-

tá também a grave crise económico-social dos países da 

América Latina e dos países da Lusofonia. 

Nenhum destes cenários beneficia a economia portuguesa 

e consequentemente a vida em sociedade. 

Estando as organizações do 3º sector, nomeadamente as 

instituições de solidariedade social de utilidade pública, 

fortemente dependentes dos apoios directos do Estado e/

ou dos apoios dos programas comunitários, nomeadamen-

te do Portugal 2020, é no mínimo triste chegarmos ao final 

do 1º semestre de 2016, sem certezas sobre esses mes-

mos apoios ou como serão aplicados. As justificações, de 

erros de plataforma, as cargas burocráticas e os atrasos 

das próprias candidaturas, dificultam e não tornam acessí-

vel de igual forma a todas as entidades/instituições o aces-

so a esses mesmos fundos. 

A CERCIAG, com o seu excelente know-how tem conse-

guido elaborar e submeter as candidaturas ao Portugal 

2020, vem suportando até ao momento os encargos das 

candidaturas aprovadas, contudo a demora e inércia dos 

organismos intermédios na aprovação e implementação 

das respectivas acções, lança algum receio sobre o que 

nos reservará o futuro. 

É neste cenário que avançamos, para um 2º semestre, 

sem certezas ou orientações concretas do que serão os 

próximos meses e até os próximos anos. 

Resta a esta casa, manter a confiança nos seus activos e 

na sua capacidade de se reinventar, encontrando mais 

uma vez, estratégias que lhe permita atingir um equilíbrio 

económico-financeiro capaz de manter as suas respostas 

em funcionamento. 

IEFP. Para agravar a situação, salienta-se o facto de o 

Plano de Acção 2016 do Centro de Recursos apenas ter 

sido aprovado a 12 de Maio, o que costuma verificar-se 

logo no decorrer do mês de Janeiro. 

Integrações 

No decorrer do 2º trimestre de 2016, foram celebrados 17 

novos protocolos de Prática em Contexto de Trabalho para 

16 formandos, tendo o Serviço de Mediação para o Em-

prego acompanhado 55 formandos durante o 1º semestre. 

No âmbito do Centro de Recursos (CR), foram integrados 

8 candidatos em medidas de emprego (7 em Estágio-

Emprego e 1 em Contrato Emprego-Inserção+), encon-

trando-se actualmente em Acompanhamento Pós-

Colocação (APC) um total de 19 trabalhadores. Durante o 

1º semestre de 2016, o Centro de Recursos acompanhou 

44 trabalhadores nesta medida. 

Foram ainda realizadas e submetidas ao Centro de Em-

prego de Águeda 5 candidaturas à medida Emprego Apoi-

ado em Mercado Aberto, sendo uma respeitante a um cli-

ente actualmente em Acompanhamento Pós-Colocação e 

quatro referentes a ex-clientes do Centro de Recursos. 

Departamento de Formação e Emprego 

A partir de 01 de Abril, o Departamento de Formação e 

Emprego admitiu 19 novos formandos na medida de Quali-

ficação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade, ao 

abrigo da nova candidatura submetida ao Programa Ope-

racional Inclusão Social e Emprego (POISE). Apesar desta 

candidatura ter sido submetida, no Balcão Portugal 2020, 

a 19 de Março, até à data, ainda não houve qualquer co-

municação de aprovação nem adiantamentos financeiros. 

Os atrasos verificados na aprovação e financiamento de 

candidaturas estendem-se também às medidas financia-

das directamente pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP). Assim, comparativamente ao mesmo 

período do ano anterior, verifica-se uma redução significa-

tiva no que diz respeito às integrações profissionais de 

PCDI’s, uma vez que grande parte destas integrações são 

financiadas através de medidas activas de emprego do 

1ª Assembleia Geral PNAR 

Decorreu no dia 4 de Abril na CERCIAG a 1ª Assembleia 

Geral da Plataforma Nacional de Autorrepresentantes 

(PNAR) com o objectivo de aprovar o Plano de Actividades 

para o mandato de 3 anos do grupo dinamizador eleito. 

Participaram nesta Assembleia Geral CERCIAG (Águeda), 

CERCIBRAGA, CERCICA (Cascais), CERCIESPINHO, 

CERCIPENICHE, CERCI (Lisboa), CERCIPOM (Pombal) 

e fizeram-se representar CERCIOEIRAS, CECD MIRA 

SINTRA e CERCISIAGO (Santiago do Cacém). 
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Judo da CERCIAG 

A equipa de Judo da CERCIAG, a convite do Professor 

António Costa do Núcleo de Judo da Associação Académi-

ca da Universidade de Aveiro, participou no passado dia 7 

de Abril, no evento Noite de Desportos que decorreu na 

Feira de Março. A acção, para além de dar a conhecer  7 

modalidades de combate, visou sensibilizar o público para 

Visita à Fundação Dionísio Pinheiro 

No dia 5 de Abril o curso de Cerâmica visitou a Fundação 

Dionísio Pinheiro. Esta visita tinha como principal objectivo 

a amostra de peças cerâmicas de várias épocas e países. 

Além disso visualizou-se também algumas das tendências 

da área da pintura. 

Os formandos estiveram interessados na visita, questio-

nando por diversas vezes o director do museu, que foi o 

nosso guia.  

 

Estágios curriculares 

A CERCIAG recebe ao longo do ano diversas solicitações 

para a execução de estágios curriculares por parte de di-

versas instituições, em diferentes áreas.  

Neste momento decorre um estágio desenvolvido no Per-

curso de Saúde Mental em Geriatria do Centro de Empre-

go e Formação Profissional de Águeda, no período de 19 

de Janeiro a 20 de Maio, contemplando duas formandas. 

No dia 4 de Março teve início também um estágio de 2º 

ano do Curso de Técnico Auxiliar de Saúde do Centro de 

Emprego e Formação Profissional de Águeda, com térmi-

no a 27 de Setembro, contemplando uma formanda. 

Na semana de 4 a 8 de Abril recebemos ainda, seis estu-

dantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Es-

cola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, para a 

realização de um estágio de observação subordinado ao 

tema “Ser diferente: a pessoa com necessidades especi-

ais”. No decorrer deste estágio foi dinamizada uma aula de 

a prática de desporto adaptado, permitindo a igualdade de 

oportunidades no que diz respeito ao livre acesso ao des-

porto. 

A mesma equipa realizou também, no passado dia 10 de 

Abril, um treino de Judo Adaptado na III Feira da Saúde de 

Águeda, sensibilizando a comunidade em geral para a im-

portância da prática de desporto para a saúde e bem-

estar. 

Zumba que contou com a participação de todos os clientes 

do DAO, como forma de comemorar o Dia Mundial da Acti-

vidade Física que se celebrou no dia 6 de Abril. A activida-

de foi recebida com agrado pelos clientes, tendo sido um 

momento bastante agradável e divertido. 
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Boccia da CERCIAG 

No dia 20 de Abril, os atletas de Boccia da CERCIAG des-

locaram-se ao Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro 

para assistir ao Campeonato Nacional de Boccia Senior – 

equipas – zona Centro e Sul. Durante a manhã, foram es-

pectadores atentos dos jogos que decorreram e da parte 

da tarde tiveram a oportunidade de jogar num dos campos 

do pavilhão onde decorreu o evento.  

Visita Pastoral ao Arciprestado de Águeda 

…Primeiro as Pessoas 

No âmbito da Visita Pastoral ao Arciprestado de Águeda, a 

CERCIAG recebeu o Senhor D. António Moiteiro Ramos, 

Bispo de Aveiro. 

Do programa de visita constou um circuito guiado por to-

das as respostas da organização, seguido de um almoço 

com a Equipa da CERCIAG. 

Deste encontro, que muito nos honrou, fica-nos a proximi-

dade, o afecto e a solidariedade do Sr. D. António, que 

guardamos com particular carinho, num tempo que é pou-

co fácil e em que nem sempre as pessoas estão primeiro. 

Feira de Março 2016 

Faz parte da tradição da cidade de Aveiro e é considerada 

a maior mostra económica da Região Centro. Organizada 

pela Câmara Municipal de Aveiro e pela Aveiro-Expo, a 

Feira de Março 2016 realizou-se entre os dias 25 de Mar-

ço e 25 de Abril, no Parque de Feiras e Exposições de 

Aveiro. Um mês de pura animação para os fãs da gastro-

nomia, da adrenalina e da música, num dos principais par-

ques de diversão do país.” 

E foi neste contexto que, como manda a tradição, os 

“foliões” do Departamento de Actividades Ocupacionais da 

CERCIAG, nos dias 08,13,20 e 21 de Abril invadiram mais 

uma vez o recinto da feira com o seu entusiasmo e boa 

disposição. Haja diversão! Até para o ano… 
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Oficina do ADRO - Acção 23 

Espaço dos Saberes 

Com o objectivo de criação de emprego, potenciar e dina-

mizar o artesanato, realizou-se a primeira mostra de arte-

sanato do projecto ADRO inserido na Feira dos saberes e 

dos sabores. Com intuito de um maior desenvolvimento e 

investimento nas artes e ofícios, contamos com a partici-

pação de artesãos das freguesias de Águeda/Borralha; 

Macinhata do Vouga e Valongo do Vouga, tendo participa-

do um total de 14 artesãos.  

A feira ficou representada com os principais ofícios da re-

gião, contando com diversas mostras do melhor que se faz 

no concelho de Águeda. 

Além da dinâmica da acção da oficina do ADRO, a feira 

serviu também para poder chegar mais perto das pessoas, 

saber as suas ideias, intenções e qual a melhor via para 

conseguirmos potenciar e dinamizar o que melhor se faz 

nas nossas freguesias. Esta primeira abordagem permitiu 

um maior entrosamento entre a equipa do projecto e os 

artesãos, como também entre eles, criando aqui a possibi-

lidade de troca de experiencias, necessidades, meios de 

exposição e técnicas de venda. 

Esta primeira mostra de artesanato irá permitir desenvol-

ver grupos de trabalho, dinâmicas de grupo, de forma a 

poder criar acções de formação e de sensibilização com o 

objectivo de promover e fomentar o artesanato local. 

Feira dos Saberes e Sabores 

A CERCIAG participou no dia 23 de Abril na Feira dos Sa-

beres e Sabores, no Instituto da Vinha e do Vinho junto ao 

Rio Águeda. 

O evento Feira dos Saberes e Sabores é um evento anual 

organizado pela Bela Vista, que tem como objectivo pro-

mover a participação de todas as instituições e associa-

ções do Concelho, numa mostra de saberes e sabores da 

região. 

A CERCIAG teve este ano uma dupla participação na fei-

ra. Por um lado, contou com uma banca de sabores que 

fizeram as delícias dos visitantes e por outro a parceria 

com o projecto ADRO 3G que dinamizou o espaço dos 

saberes, onde se encontrava a exposição dos artesãos.  

O tema da Feira “Conheces os teu Direitos?”, levou a 

CERCIAG a apresentar uma casa em 3D, construída pelo 

curso de Cerâmica da Formação Profissional e que simbo-

lizou o “Direito a Sonhar”, princípio basilar da metodologia 

de actuação da CERCIAG. 

Um dos pontos altos da Feira foi, sem dúvida, a actuação 

brilhante da Fanfarra Zabumbar da CERCIAG que veio, ao 

final do dia, animar ainda mais o evento. 
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Visita da Comissão Executiva da TUPAI 

A CERCIAG recebeu, no dia 27 de Abril, a visita da Co-

missão Executiva da TUPAI – Fábrica de Acessórios In-

dustriais, SA., entidade com quem vem tendo, desde há 

muitos anos, fortes ligações de parceria, designadamente 

através da colocação em mercado de trabalho e em activi-

dades ocupacionais no exterior de alguns dos seus clien-

tes. 

A TUPAI é uma empresa com mais de 38 anos de ativida-

de, que representa uma missão empresarial. Para além 

A Fanfarra Zabumbar parti-

cipou no dia 23 de Abril, na 

Feira dos Saberes e Sabo-

res organizada pela Bela 

Vista, animando todos os 

que estavam presentes 

com alguns dos seus te-

mas mais conhecidos. 

No mesmo dia, o grupo de 

percussão da CERCIAG foi 

também convidado para abrir o concerto do cantor Miguel 

Araújo na Feira de Março em Aveiro. No final da apresen-

tação, a Fanfarra foi ovacionada pelo público presente, 

tendo sido destacado pelo apresentador o trabalho e o 

talento dos nossos artistas. 

Actuações da Fanfarra Zabumbar  

Realizadas 

- 16 de Abril - Feira dos Saberes e Sabores; 

- 16 de Abril - Feira de Março - Aveiro; 

- 29 de Abril - Dia do Agrupamento - Albergaria-a-Velha; 

- 07 de Maio - Selfie Stick Run - Aveiro; 

- 20 de Maio - Pirilamparada - Aveiro; 

- 31 de Maio - Fermentelos Fest 

- 04 de Junho - Despertar os Sentidos - Escola Fernando 

Caldeira 

- 05 de Junho - Arraial Rotário Cúria 

disso, sendo uma indústria que serve vários países em 

vários continentes, serve as empresas mas também o con-

sumidor final. Nasce do empreendedorismo familiar e con-

solidou o desígnio empresarial no bom serviço aos clien-

tes, na qualidade dos seus produtos e no elevado nível de 

equipamento e instalações. Uma empresa muito focada no 

que tem de fazer e muito atenta ao que tem de mudar.  

Uma empresa socialmente responsável e muito atenta ao 

seu contexto, a quem a CERCIAG agradece e com a qual 

se orgulha de ter as melhores relações. 

- 13 de Junho - Festa de S. Sebastião 

- 25 de Junho - Marchas Populares de Águeda 

 

Próximas Actuações 

- 03.07.2016 - OPÁ - Orquestra Percussiva de Águeda - 

Agitágueda  

- 06.07.2016 - Arruada Pirilampo Albergaria-a-Velha 

- 15.07.2016 - Encontro de Jovens do Concelho de Águe-

da - Cruz Vermelha de Águeda  

- 16.07.2016 - Caminhada Solidária TUPAI - Águeda  
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Rancho Folclórico “Saltátio” nas IV 

Olimpíadas Seniores 2016 

A convite da CEDIARA - Centro de Dia de Ribeira de Frá-

guas, o Rancho Folclórico “Saltátio” da CERCIAG actuou 

nas IV Olimpíadas Seniores 2016 desta instituição. 

Esta actividade dinamizada pela CEDIARA reuniu seniores 

de várias instituições nacionais no Grupo Recreativo e 

Cultural de Telhadela no dia 28 de Abril. Parabéns pela 

iniciativa CEDIARA! 

CERCIAG aderiu ao desafio do Grupo de 

Voluntariado Comunitário de Águeda 

A CERCIAG aderiu ao desafio do Grupo de Voluntariado 

Comunitário de Águeda (GVCA) na confecção de sacos 

para drenos de mulheres com cancro da mama 

As Voluntárias do Movimento Vencer e Viver (MVV), visi-

tam mulheres no pós-operatório e, para além do apoio e 

informação, oferecem um saco de tecido para colocação 

do dreno.  

Como forma de angariar o maior número de sacos num 

curto espaço de tempo, desafiaram a comunidade Ague-

dense (particulares, instituições e empresas) a contribuir 

para esta causa e poderem assim fazer a entrega dos sa-

cos no dia 01 de Maio, dia da Mãe. 

A CERCIAG participou nesta iniciativa, através da sua 

área de formação de costura, confeccionando 25 sacos 

que foram entregues no dia 28 de Abril.  

Dia do Agrupamento de escolas de Al-

bergaria-a-Velha 

A convite do Agrupamento de escolas de Albergaria-a-

Velha, a CERCIAG participou no dia 29 de Abril nas come-

morações do dia deste Agrupamento. Esta actividade, com 

carácter lúdico, cultural, artístico e de formação ética e 

pessoal, serviu ainda de convívio e de partilha entre vários 

elementos e entidades da comunidade. 

A CERCIAG teve o prazer de participar com uma mostra 

de Cerâmica e Carpintaria do Departamento de Formação 

e Emprego e uma mostra de Tecelagem do Departamento 

de Actividades Ocupacionais na qual estiveram presentes 

clientes e monitores, demonstrando ao vivo a elaboração 

de diversos artigos e dinamizando uma exposição de arti-

gos já finalizados. 

Houve ainda a oportunidade da Fanfarra “Zabumbar” da 

CERCIAG actuar nesta iniciativa animando o evento com 

algum do seu repertório, dando ainda a oportunidade a 

alguns alunos presentes de experimentar os instrumentos. 
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Campeonato Nacional de Judo ANDDI 

No dia 7 de Maio viajámos até Ronfe para participar no 

Campeonato Nacional de Judo ANDDI 2016, no qual parti-

ciparam cerca de 250 praticantes de judo e judo adaptado. 

Os nossos atletas alcançaram resultados muito interes-

santes: Fábio Santos 1º lugar, Bruno Pereira 1º lugar, 

Paulo Dias 3º lugar, André Vieira 3º lugar, Paulo Lino 4º 

lugar, António Paulino 4º lugar. As 10 vitórias obtidas per-

mitiram à equipa da CERCIAG um 3º lugar por equipas na 

prova.  

Muitos parabéns a todos os nossos atletas que mais uma 

vez tiveram um desempenho muito bom. 

Actividade de Orientação 

No dia 11 de Maio um grupo de 7 clientes do DAO partici-

param numa actividade de Orientação na Escola Secundá-

ria Marques Castilho em Águeda, organizada pelo Clube 

de Aventura da Bairrada. Esta actividade serviu para assi-

nalar o Dia Mundial da Orientação e para promover a mo-

dalidade.  

Durante a actividade todos os clientes demonstraram mui-

to interesse e agrado em participar e tiveram um desem-

penho exemplar nas actividades propostas. 

Campeonato Nacional de Ciclismo ANDDI  

A CERCIAG marcou presença, dia 14 de Maio, no Campe-

onato Nacional de Ciclismo ANDDI 2016 realizado no par-

que empresarial do Casarão em Águeda. 

A exibir as cores da CERCIAG estiveram: José Carlos 

Azevedo, Paulo Lino, Ricardo Ribeiro e Victor Ribeiro, que 

mais uma vez voltaram a ter desempenhos muito bons: 

Paulo Lino 1º lugar no escalão Síndrome de Down, Victor 

Ribeiro 1º lugar no escalão Adaptado, José Carlos Azeve-

do 4º lugar e Ricardo Ribeiro 5º lugar no escalão Sénior. 

Parabéns aos nossos 4 ciclistas. 
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2º Encontro de Boccia Sénior 

No dia 20 de Maio, a convite da Câmara Municipal de 

Águeda, os nossos atletas de Boccia foram assistir ao 2º 

Encontro de Boccia Sénior realizado na Praça 1º de Maio 

em Águeda. Da parte da manhã os atletas da CERCIAG 

presenciaram aos jogos da fase de grupos e da parte da 

tarde estiveram a jogar com uma das equipas que partici-

param no Encontro. No final todos demonstraram muito 

agrado em ter participado nesta actividade. 

Campanha Pirilampo Mágico 2016 

A campanha Pirilampo Mágico decorreu entre os dias 07 e 

29 de Maio e, para além da venda nos postos habituais, 

que foi um sucesso, a CERCIAG levou a cabo a Pirilampa-

rada: 

II Pirilamparada – Caminha Nocturna  

Uma noite absolutamente fantástica, será a melhor forma 

para descrever a II Pirilamparada – Caminha Nocturna 

Solidária, organizada pela CERCIAG em parceria com a 

Câmara Municipal de Águeda e Centro Municipal de Mar-

cha, que se realizou no passado dia 20 de Maio. 

A iniciativa, enquadrada no âmbito da campanha do Piri-

lampo Mágico, realizada anualmente no decorrer do mês 

de maio em parceria com a RDP - Antena 1 e FENACER-

CI, contou com a participação de mais de 700 pessoas, 

que preencheram um cenário em que a solidariedade e a 

prática desportiva se uniram num esforço conjunto, sensi-

bilizando toda a comunidade Aguedense para a problemá-

tica da deficiência. 

Durante os quase 5 km foi visível a alegria no rosto de to-

dos os participantes, que durante a caminhada foram sur-

preendidos com actuações especiais do Grupo Mundo No-

vo, Rancho Folclórico e Etnográfico de Recardães, Banda 

Binos, Fanfarra Zabumbar e no final, com uma energética 

aula de Zumba. 

Com a certeza que o evento se voltará a realizar no próxi-

mo ano, a CERCIAG expressa publicamente o seu agra-

decimento a todos os patrocinadores do evento, que torna-

ram esta iniciativa solidária num verdadeiro sucesso. 
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Campanha Pirilampo Mágico 2016 (continuação) 

Desafio Fotográfico 

A CERCIAG lançou um desafio aos participantes da Piri-

lamparada, tirar fotografias ao longo do percurso para se-

rem colocadas a votação através de "Gostos" no Face-

book. 

Esta fotografia, com a legenda “Solidariedade não tem ida-

de!”, foi a vencedora, com 146 "Gostos”.  

 

Apresentação de Oferta Formativa da 

CERCIAG no Agrupamento de Escolas de 

Valongo do Vouga 

No dia 25 de Maio de 2016 no período da tarde decorreu 

na EB 2,3 de Valongo do Vouga uma actividade que tinha 

como população alvo os alunos do 9º ano de escolaridade. 

Esta actividade contava com uma zona de expositores, 

stands de instituições de ensino e centros de formação 

profissional, no qual participou o Departamento de Forma-

ção e Emprego da CERCIAG, com a finalidade de apre-

sentar a sua oferta formativa e as medidas de apoio e in-

centivo ao emprego. 

Para uma melhor explicação das áreas de formação exis-

tentes na CERCIAG, estiveram presentes três formandas 

de três das áreas de oferta, acompanhadas por dois técni-

cos do Departamento de Formação e Emprego. 

Europe in Action 

Decorreu entre 26 e 28 de Maio a Conferência Europe in 

Action 2016, subordinada ao tema da educação inclusiva. 

Participaram nesta conferência mais de 160 pessoas de 

24 países, entre profissionais, familiares e pessoas com 

deficiência intelectual e /multideficiência. Durante 3 dias 

foram discutidas questões que se prendem com o papel 

das famílias na promoção da educação inclusiva mas tam-

bém de que forma podem os profissionais e as próprias 

pessoas com deficiência, contribuir para que a escola seja 

para todos e para cada um. Foram também abordadas as 

questões relativas à vida depois da escola. Que respos-

tas? Que percursos? Que futuro? 

Durante a Conferência teve também lugar a Assembleia 

Geral da Plataforma Europeia de Autorrepresentantes, que 

contou com mais de 60 participantes, a sua maioria pesso-

as com deficiência intelectual. De destacar a presença de 

autorrepresentantes portugueses em número significativo, 

mais de metade dos participantes. 

As conclusões e também as apresentações estarão dispo-

níveis brevemente no sítio internet da conferência.” (Fonte: 

FENACERCI, www.fenacerci.pt) 

Esteve presente na Assembleia Geral da Plataforma Euro-

peia de Autorrepresentantes a cliente do CAO da CERCI-

AG Carla Sofia, dinamizadora da PNAR – Plataforma Na-

cional de Autorrepresentantes. 
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Workshop “Importância da Formação 

Profissional” 

Decorreu no dia 31 de Maio o Workshop “Importância da 

Formação Profissional” para beneficiários de RSI 

(Familiares e Formandos) no âmbito do Núcleo Local de 

Inserção, numa actividade em parceria com a Cruz Verme-

lha de Águeda. 

Bênção da CERCIAG 

Decorreu no dia 3 de Junho, a bênção da CERCIAG. 

A cerimónia foi presidida pelo Senhor Bispo de Aveiro, D. 

António Moiteiro, e contou, ainda, com a presença dos 

Srs. Padres José Camões e Jorge Fragoso, da Paróquia 

de Águeda. 

Realçando a feliz coincidência de se tratar do dia do Sa-

grado Coração de Jesus, e colocando enfase “nas pesso-

as e não nas paredes”, o Senhor D. António Moiteiro diri-

giu aos clientes, aos colaboradores e aos órgãos directi-

vos, palavras calorosas, de grande conforto e afecto, con-

siderando que quem trabalha nesta área “recebe muito 

mais do que aquilo que dá”. 

Foi um momento profundamente intimista e marcante na 

vida da organização e das suas pessoas, num tempo con-

juntural de acentuados desequilíbrios económicos e soci-

ais, que reforça na CERCIAG a convicção que diariamente 

põe no contributo para a construção de uma nova cidada-

nia mais activa, mais participada e mais inclusiva. 

“É a partir daqui que a memória nos convoca para o futuro. 

Que não nos falte coragem”. 

Lançamento do Livro “Exercício Físico 

na Gravidez” 

Da autoria do reputado Investigador Aguedense, Dr. Már-

cio Domingues e com chancela da Chiado Editora, teve 

lugar no dia 4 de Junho pelas 17.30, no Auditório da CER-

CIAG, o Lançamento do Livro “Exercício Físico na Gravi-

dez”. 

Na sessão pública usaram da palavra o Representante da 

Chiado Editora, Dr. Gustavo Martins, o Vereador do Des-

porto da Câmara Municipal de Águeda, Dr. Edson Santos, 

a Directora Geral da CERCIAG, Dra. Luísa Carvalho e o 

Autor, Dr. Márcio Domingues. 

Na última década tem-se assistido a um grande desenvol-

vimento da investigação sobre o exercício físico durante a 

gravidez. O livro editado procura responder a dúvidas e, 

ao mesmo tempo, fornecer pistas para que a grávida pos-

sa viver este período inconfundível da sua vida de forma 

ainda mais marcante e saudavelmente positiva. 

Um terço da receita do lançamento do livro «Exercício Fí-

sico na Gravidez», reverte a favor da CERCIAG. Ser soli-

dário é transpor o limite das palavras. 

Márcio Domingues é Investigador Convidado do Centro de 

Pesquisa e Estudos Sociais da Universidade Lusófona e 

Investigador Associado ao Grupo de Investigação em 

Adaptação, Rendimento e Desenvolvimento Humano 

(ARDH_GI).É Doutorado pela Faculdade de Ciências do 

Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. 
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CERCIAG no 1º Encontro Regional de 

Paracanoagem 

Entre 30 de Maio e 3 de Junho, realizou-se em Águeda a 

Semana da Paracanoagem, organizada pela Câmara Mu-

nicipal de Águeda em parceria com a FENACERCI, a Fe-

deração Portuguesa de Canoagem (FPC), a ARCOR e a 

CERCIAG. Durante a semana, 3 atletas da selecção naci-

onal de Paracanoagem e o seu seleccionador estiveram 

em Águeda a realizar um estágio. No dia 31 de Maio, os 

elementos da selecção nacional de Paracanoagem visita-

ram as instalações da CERCIAG e no dia 1 de Junho, de 

manhã, 16 clientes do DAO participaram no 1º Encontro 

Regional de Paracanoagem – Zona Centro, no rio em 

Águeda. Neste mesmo dia, da parte da tarde, decorreu o 

colóquio “Reflexões sobre o tema Desporto para Todos”, 

no qual participaram técnicos de várias entidades, entre os 

quais o seleccionador nacional de Paracanoagem Ivo 

Quendera, o Presidente do Comité Paralímpico de Portu-

gal sr. Humberto Santos, Luís Carneiro da empresa Viking 

Kayak Clube e o professor Helder Fonseca da CERCIAG.  

Exames de graduação de Judo 

No passado dia 08 de Junho, os 9 judocas da CERCIAG 

realizaram exames de graduação sob a orientação do Pro-

fessor António da Costa. 

A Graduação é uma referência de nível que incentiva a 

aprender sempre mais e motiva a alcançar o sucesso na 

modalidade, que também se repercute na vida. 

Parabéns a todos os atletas graduados! 

Visita da Secretária de Estado da Cida-

dania e Igualdade à CERCIAG 

A CERCIAG recebeu no dia 21 de junho a visita da Senho-

ra Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, 

Dra. Catarina Marcelino.  

O programa da visita contou, num primeiro momento, com 

uma reunião de trabalho entre a Sra. Secretária de Esta-

do, a Direcção da FENACERCI – Federação Nacional de 

Cooperativas de Solidariedade Social, a Direcção da CER-

CIAG e respectiva Equipa Técnica, num esforço conjunto 

para delinear um projecto no âmbito da Violência Domésti-

ca e de Género em Pessoas com Deficiência Intelectual e/

ou Multideficiência. Posteriormente, a reunião foi alargada 
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aos potenciais parceiros locais e regionais convidados a 

integrar o projecto, designadamente Segurança Social, 

Câmara Municipal de Águeda, Ministério Público, Universi-

dade de Aveiro, Guarda Nacional Republicana, Centro de 

Festa dos Santos Populares 

No dia 24 de Junho, pelas 19 horas, realizou-se mais uma 

edição da festa os Santos Populares na CERCIAG.  

Este ano pela primeira vez o evento decorreu no jardim 

terapêutico, um espaço acolhedor, que proporcionou a 

todos os que participaram, nomeadamente, colaboradores, 

clientes, familiares e população em geral, um ambiente 

rico em aromas e sabores permitindo uma experiência úni-

ca.  A edição deste ano foi a que contou com o maior nú-

mero de participantes. 

A animação musical esteve a cargo de Los Sameros, que 

contribuíram para uma noite animada, com muita diversão 

e “bailarico”.  

Saúde de Águeda, CPCJ de Águeda, NAVVD de Aveiro, 

Agrupamentos de Escolas de Águeda, Águeda Sul e Va-

longo do Vouga e Delegação de Águeda da Cruz Verme-

lha Portuguesa. 
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Visita do curso de Restauração ao hiper-

mercado Continente 

No dia 27 de Junho de 2016,  o curso de restauração reali-

zou uma visita ao hipermercado Continente, de Águeda. 

Esta visita teve como objetivo mostrar alguns ingredientes 

utilizados na confecção de pratos e não só: variedades de 

pão, de bivalves, peixes e moluscos, variedades de car-

nes, queijos, frutas, legumes e especiarias, conteúdos das 

unidades do referencial de formação. 

Os formandos que participaram na visita foram: Helena 

Santos, Paula Robalo e José Carlos Azevedo. Todos de-

monstraram muito interesse e curiosidade nas diferentes 

variedades de bivalves e moluscos. Foi também muito en-

riquecedor conhecer as origens e validades dos produtos. 

Marchas Populares de Águeda 

No dia 25 de Junho de 2016 realizou-se a 13ª edição das 

Marchas Populares de Águeda, organizada pela Câmara 

Municipal e a Associação Sol Nascente, na Praça 1º de 

Maio. 

A CERCIAG participou pela 5º vez, com um grupo de 41 

elementos dançantes, do qual faziam parte colaboradores, 

seus familiares e clientes. A Fanfarra Zabumbar acompa-

nhou a nossa marcha, intitulada  "Dança dos Manjericos". 

A Fanfarra da CERCIAG também abrilhantou a abertura 

do espetáculo. O desfile contou ainda com a presença e 

apoio das Madrinhas da Marcha da CERCIAG. 

O evento foi um verdadeiro sucesso, tendo contado com 

uma assistência de centenas de pessoas da comunidade, 

que viveram euforicamente o momento. 



Boletim Informativo da CERCIAG  | Pág. 15 de 16  

39º Aniversário CERCIAG 

Há 39 anos por um mundo melhor! 

A CERCIAG comemorou, a 28 de Junho de 2016, 39 anos 

de existência com a missão em apoiar a participação e (re)

integração na vida social e profissional de públicos desfa-

vorecidos, designadamente de pessoas com deficiência e/

ou incapacidade, promovendo o exercício pleno da sua 

cidadania através de um conjunto integrado de acções e 

serviços personalizados e de valor. 

Começou com uma churrascada, para clientes, colabora-

dores e órgãos sociais, onde reinou a alegria, a música e a 

partilha de emoções! 

Durante a tarde a festa continuou com o cantar dos para-

béns, as palmas e principalmente com os sorrisos de 

quem quer continuar a lutar pelos valores e por esta mis-

são de conseguir um mundo melhor! 

Parabéns a nós! 

.  

Visita à GROW Berry 

No passado dia 30 de Junho de 2016 um grupo do DAO 

visitou a Grow Berry, uma quinta de plantação de mirtilos 

na zona de Águeda. 

Além da visita à plantação de mirtilos, participaram no pro-

cesso de apanha e embalamento dos mesmos. 

Foi uma experiência muito gratificante para os clientes, 

que que expressaram por várias vezes o seu agrado e sa-

tisfação pela realização desta actividade. 

Também os responsáveis da Grow Berry afirmaram ter 

sido uma experiência muito enriquecedora, com uma dinâ-

mica muito positiva.  

No final da actividade foi dada a cada visitante a embala-

gem de mirtilos colhidos por cada um. 

Tendo como frase “Mirtilos de Águeda, Oferecemos um 

sorriso.”, agradecemos à Grow Berry a hospitalidade, dis-

ponibilidade para nos receber e os sorrisos proporciona-

dos. É certamente uma experiencia a repetir! 



Pág. 16 de 16 | Boletim Informativo da CERCIAG 

Contactos 

Raso de Paredes 

3750-316 Águeda 

Tel: +351 234612020 

Fax: +351 234612022 

E-mail: cerciag@cerciag.pt 

Website: www.cerciag.pt 

EIXO2 - Intervenção familiar e parental, preventiva da po-

breza infantil: Neste eixo estão também previstas acções 

dirigidas especificamente às famílias e crianças, onde seja 

necessária uma intervenção para aumentar ou melhorar 

as suas competências pessoais como na gestão da sua 

vida doméstica e familiar. Com este eixo pretende-se tam-

bém reactivar ou promover o sentimento de pertença e de 

vizinhança, no apoio e interajuda em comunidades mais 

pequenas. 

EIXO3 - Capacitação da comunidade e das instituições: 

Criação de serviços que reduzam o isolamento das locali-

dades mais distantes da sede de freguesia. A acção princi-

pal deste eixo tem o nome Oficina do Adro, que contará 

com inúmeras actividades ao nível das artes e ofícios da 

região. Este eixo tentará ainda reavivar o voluntariado, 

criando instrumentos facilitadores de oferta e procura.  

O ADRO já está online, no endereço electrónico: 

www.clds-adro.pt  

Apresentação Pública CLDS3G - ADRO 

Decorreu no dia 6 de Abril, no Auditório da CERCIAG, 

Apresentação Pública do Contracto Local de Desenvolvi-

mento Social – 3ª Geração de Águeda – ADRO. 

A mesa da sessão foi constituída pela Directora do Núcleo 

de Apoio a Programas do Centro Distrital de Aveiro do Ins-

tituto de Segurança Social I.P, Dra. Cláudia Andrade, pela 

Vereadora da Acção Social da Camara Municipal de Águe-

da, Dr.ª Elsa Corga, pela Directora Geral da CERCIAG, 

Dra. Luísa Carvalho e pelo Coordenador do Projecto 

“ADRO”, Dr. Ricardo Claro. 

Esta apresentação serviu para divulgar uma vez mais este 

projecto e solicitar a colaboração de todas as organiza-

ções das freguesias de abrangência e demais entidades 

concelhias.  

A Escola do Adro, referência identitária de Águeda, deu 

mote o mote para este CLDS – Associar; Desenvolver; 

Reabilitar e Optimizar e traduz a certeza de que as respos-

tas associadas à inclusão social dos cidadãos e ao com-

bate à pobreza persistente e à exclusão social em territó-

rios deprimidos têm de ser procuradas numa convergência 

de esforços dos diferentes sectores institucionais, através 

de abordagens complementares e sinérgicas. 

O projecto assenta em 3 eixos de intervenção, dividido em 

32 acções, que serão desenvolvidas por um período de 3 

anos. Trata-se de acções concertadas com o Plano de 

Desenvolvimento Local, no sentido de melhorar a eficácia 

da intervenção social local. Este projecto conta como Enti-

dades Executoras com a Bela Vista da União de Freguesi-

as de Águeda/Borralha, a AMAR da Freguesia de Maci-

nhata do Vouga e a Fundação Nossa Senhora da Concei-

ção da Freguesia de Valongo do Vouga e tem como Enti-

dade Promotora a CERCIAG. 

Os 3 eixos de intervenção são: 

EIXO1 – Emprego, formação e qualificação: em articula-

ção com o IEFP, o objectivo será trabalhar as questões da 

empregabilidade e qualificação das pessoas que não es-

tão sinalizadas /intervencionadas por esta entidade. Neste 

eixo será criado um Núcleo Itinerante de Apoio ao Empre-

go, ao qual caberá trabalhar não só a qualificação e procu-

ra de emprego, como também envolver empresas e poten-

ciais empreendedores da região.  


