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“SABIA QUE?”

EDITORIAL
Mais três meses passaram repletos de

Após a criação do Grupo de Desenvolvimento Pessoal,

muitas iniciativas, estas sempre muito
constituído por 7 clientes do CAO e, que pretende

animadas e concentradas na satisfação
da

sensibilizar os mesmos para os seus direitos e formas

instituição, bem como na partilha com a

adequadas de os defender, começaram a ser elaborados

comunidade em geral. Vários foram os

os folhetos “Sabia que?”. Estes, são destinados às famílias,

e

no

bem-estar

dos

clientes

eventos organizados pelo grupo de
procurando sensibilizá-las para o respeito dos direitos das

amigos da CERCIMARCO, no âmbito

pessoas com deficiência. Os panfletos estão disponíveis

da angariação de fundos a favor do
Complexo

CERCIMARCO

que

se

para download no site da CERCIMARCO.

encontra em construção na freguesia

MÃOS COM ARTE VII

de Alpendorada. Salientamos o baile

Em Outubro, realizou-se mais um Concurso Mãos com Arte,

FEIRAS DE SÃO MARTINHO

solidário realizado em Magrelos, o

o sétimo. Desta vez, o desafio lançado foi a criação de

Como já tem sido habitual em anos anteriores, a

brinquedos com direito a escolha livre do material a utilizar.

CERCIMARCO voltou a participar na Feira de S. Martinho

NATAL. Foram muitos os momentos

Todos os trabalhos participantes estiveram expostos no

de Sande (Escola EB 2/3 de Sande) e na Feira de S.

em que os grupos de expressão

Museu Cármen Miranda, entre os dias 23 de Outubro e 14

Martinho de Alpendorada (Escola EB 2/3 de Alpendorada).

corporal e de expressão dramática da

de Novembro. Foram diversas as instituições participantes:

A primeira realizou-se no dia 7 de Novembro e a segunda

APPACDM Vila Nova de Gaia, APPDA Norte, ALADI, APPC

no dia 9. Em ambas, foram apresentados diversos

Villa Urbana, Associação de Deficientes das Forças

trabalhos

capacidades artísticas apresentando

Armadas, Associação de Paralisia Cerebral do Porto,

Atividades Ocupacionais da CERCIMARCO. Esta iniciativa,

algumas coreografias e dramatizações.

Associação

Espadanedo,

continua a ser uma forma de divulgar junto da comunidade

CERCIMARANTE, Santa Casa da Misericórdia de Baião e

e das famílias algumas das capacidades artísticas dos

CERCIMACO. Desta vez, os prémios foram atribuídos a:

jovens que frequentam a instituição promovendo, assim, a

marcaram momentos de sensibilização

ASSE Cinfães, CERCIMARCO e APPC Porto. Os prémios

realização pessoal e a alegria dos mesmos.

para a problemática da deficiência.

foram oferecidos pela papelaria Tropical, Guma Sport,

espetáculo de variedades em Soalhães
e o I passeio solidário MOTO PAI

CERCIMARCO, bem como as crianças
que frequentam o ATL de Vila Boa de
Quires,

puderam

Realizaram-se
geracionais

expor

as

intercâmbios

que,

para

suas

inter

além

de

Solidariedade

Social

de

de

promoverem o convívio e a alegria,

Passou-se mais uma época natalícia

oportunidades

de

divulgação

dos

trabalhos realizados pelos clientes e
pelas

crianças

que

frequentam

pelos

clientes

do

Centro

de

Standarte e Câmara Municipal de Marco de Canaveses.

DIA

repleta de momentos especiais, de
surpresas a favor da instituição e de

elaborados

INTERNACIONAL

DA

PESSOA

COM

Para a avaliação dos trabalhos contou-se com a colaboração

PARTICIPAÇÃO EM JOGOS SEM FRONTEIRAS

DEFICIÊNCIA

da Dra. Manuela Reis, da Dra. Paula Queirós e da Dra.
No dia 16 de Outubro, os jovens do Centro de Atividades
Gorete Monteiro.
Ocupacionais participaram, mais uma vez, a convite da

No dia 3 de Dezembro, no âmbito do Dia Internacional da

a

Pessoa com Deficiência, a CERCIMARCO foi convidada a

Santa Casa da Misericórdia de Baião, nos “XIV Jogos sem

atuar numa iniciativa organizada pela Câmara Municipal

esquecer mais um concurso Mãos com

fronteiras”. Durante a manhã, foram realizadas várias

de Marco de Canaveses. A mesma, que decorreu no

Arte que se concretizou com muito

atividades aquáticas nas Piscinas Municipais de Baião.

Centro Comercial Praça da Cidade contou, ainda, com a

Seguiu-se um almoço volante na Sede dos Bombeiros

presença de crianças de alguns jardins-de-infância do

Voluntários da região. Já durante a tarde, os jovens tiveram

concelho. Os clientes da CERCIMARCO apresentaram

a possibilidade de participar numa prova de orientação

uma peça de teatro designada “O pequeno trevo” que

adaptada. Foi um dia bem passado, tendo os clientes tido a

emocionou toda a assistência. A mesma participação deu

oportunidade de colocar à prova as suas competências

direito a uma entrevista realizada pelo Porto Canal que

desportivas mas, acima de tudo, tiveram a oportunidade de

permitiu, de certa forma, dar visibilidade à instituição e

se divertirem e de conviver com colegas de outras

sensibilizar a comunidade em geral para a problemática da

instituições.

deficiência.

CERCIMARCO.

Não

podemos

sucesso.
Até à próxima edição!
PROTOCOLO CENTRO ÓTICO
A CERCIMARCO e o Centro Ótico do
Marco de Canaveses estabeleceram,
em meados de Outubro, um protocolo
através do qual os clientes e seus
familiares, os colaboradores e sócios
da instituição beneficiam de diversos
descontos e regalias.

Adquira a “LITA”
Mas c ote da CERCIMARCO

Facebook.com/CERCIMARCO

50.000 VISITAS

1º – PASSEIO SOLIDÁRIO MOTO PAI NATAL

O site da CERCIMARCO ultrapassou a

No dia 23 de Dezembro, a MOTOREPARADORA juntou-se a uma

marca das 50.000 visitas.

causa, levando a cabo um passeio solidário a favor da

A todos aqueles que contribuíram para

CERCIMARCO, no âmbito da angariação de fundos para o

este número o nosso obrigado!

Complexo que a instituição se encontra a construir em
Alpendorada e Matos. Ao todo, foram 27 os “motards” que

NOVO PORTAL CERCIMARCO

participaram no evento, vestindo-se a rigor, ou seja, de Pai Natal.

O Site da CERCIMARCO tem agora um

A ideia não teria sido colocada em prática sem o apoio da

novo portal de entrada.

MOTOREPARADORA, da Papelaria Tropical, dos Gémeos

Com esta alteração, pretendemos dar

Ferreira e da Câmara Municipal de Marco de Canaveses.

um ar mais alegrem, e ter as áreas de
maior interesse à distância de um clique.

BAILE SOLIDÁRIO EM MAGRELOS

O novo visual foi inspirado na nova

No dia 20 de Outubro, os amigos da CERCIMARCO organizaram um baile solidário, mais uma iniciativa que reverteu a

interface

sistema

favor da construção do Complexo de Alpendorada. A animação ficou a cargo de João Teclas que divertiu todos os

operativo da Microsoft, o Windows 8.

presentes. O evento aconteceu no pavilhão gimnodesportivo de Magrelos e teve como principais apoiantes o já referido

do

mais

recente

grupo de amigos da CERCIMARCO, a Junta de Freguesia de Magrelos, o Grupo Desportivo de Magrelos, Padarias
Reunidas, Padaria A. Moreira, Padaria Ideal, Padaria Helantei – Doçura de Trigo, Talho Teixeira, Talho Entroncamento
– Lamoso, Talho Feira Nova – Ariz, Talho Ecomarché – Alpendorada, Talho Mini Preço – Marco de Canaveses,
Gémeos Ferreira, Mini Mercado Dulce Pinto e Ferreira, Lda. e Mini Mercado da Veiga – Sande.
CERCIMARCO ADERE À INICIATIVA
“O PILHÃO VAI À ESCOLA”

INTERCÂBIO COM EB1 DA FREITA

A Campanha “Pilhão vai à Escola” é um

O dia 11 de Dezembro foi marcado por uma manhã de

desafio lançado pela Ecopilhas, com o
objetivo de sensibilizar a comunidade
escolar para a necessidade de recolher,
seletivamente, pilhas e baterias usadas,
incentivando as Escolas a adotar as

Deste modo, os estabelecimentos de
ensino que recolham e depositem no
Pilhão este tipo de resíduos receberão
troca,

material

para

Atividades Ocupacionais da CERCIMARCO e as crianças
da Escola da Freita. A ideia partiu dos professores da
referida escola que pretenderam sensibilizar as crianças
para a questão da deficiência. Foi um momento muito
especial, com muita música e dança, que terminou com

melhores práticas ambientais.

em

troca de experiências entre os jovens do Centro de

um lanche convívio.

NOITE DE VARIEDADES – CASA DO POVO DE SOALHÃES
No dia 8 de Dezembro, realizou-se mais uma festa solidária o âmbito da angariação de fundos a favor do Complexo que

atividades
se encontra a ser construído em Alpendorada. Mais uma iniciativa que contou com o apoio de diversas Associações,

escolares.
nomeadamente: grupo de danças e cantares de Soalhães, jovens cantores da Casa do Povo de Soalhães, Grupo de
Cavaquinhos de São Miguel de Rio de Galinhas, Rancho Folclórico de Quintã e Rancho Etnográfico de Soalhães. Os
clientes da CERCIMARCO participaram com uma coreografia bem animada. Tratou-se, portanto, de uma noite de
variedades, realizada na Casa do Povo de Soalhães.
FORMAÇÃO INTERNA
Nos dias 8 e 14 de Dezembro, a
MEDIMARCO orientou, nas instalações
da

CERCIMARCO,

uma

formação

relacionada com o tema “Plano de
Intervenção”

em

situação

de

emergência. A mesma, que contou com
a presença dos funcionários, esteve
direcionada,

sobretudo,

eventualidade de incêndio.

para

a

QUIOSQUE DE NATAL

GESTO SOLIDÁRIO BPI

Entre os dias 10 e 23 de Dezembro, a CERCIMARCO organizou uma venda de trabalhos realizados pelos clientes da

Os funcionários e clientes do BPI

instituição. A iniciativa decorreu num quiosque, situado no centro da cidade do Marco, cedido pela Associação

ofereceram

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses. Para além da intenção de angariação de fundos,

crianças que frequentam o CATL de

pretendeu-se divulgar os trabalhos realizados pelos jovens que frequentam a CERCIMARCO.

Vila Boa de Quires. Uma oferta que

prendas

de

Natal

às

deu um outro colorido às crianças da

FESTA DE NATAL DA CERCIMARCO

instituição

A festa de Natal da CERCIMARCO realizou-se no dia 20 de Dezembro, no salão dos Bombeiros Voluntários de Marco
de Canaveses. A mesma contou, como é habitual, com atuações dos clientes do Centro de atividades e das crianças

que,

por

sua

vez,

se

mostraram bastante contentes.
.

que frequentam o ATL de Vila Boa de Quires. Esta é, também, uma forma de conviver com as famílias e de lhes dar a

AMIGOS

DA

CERCIMARCO

conhecer um pouco do trabalho desenvolvido.

VISITAM OBRAS DO FUTURO
COMPLEXO CERCIMARCO EM
ALPENDORADA.
No passado dia 01 de Dezembro, a
convite da Direção da CERCIMARCO,
o “grupo de Amigos” da instituição
deslocou-se a Alpendorada para visitar
o desenvolvimento da Construção do
futuro

complexo.

Ficaram

todos

agradavelmente surpreendidos com o
desenvolvimento das obras.

GESTO SOLIDÁDIO – LIBERTY SEGUROS
Esta manhã, os mediadores da Liberty Seguros de Amarante, juntamente com o responsável pelo Marco de
Canaveses, vieram entregar cabazes de alimentos e t-shirts aos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais.
A presença dos colaboradores da Liberty trouxe mais alegria aos utentes da nossa instituição. Os clientes do CAO e a
Direção da CERCIMARCO agradecem o gesto solidário dos colaboradores da Liberty, deixando-lhes o desejo de um
bom Natal. Há muitas maneiras de ajudar a CERCIMARCO e os mediadores da Liberty encontraram esta.

REDE DE PARCERIAS
Um conjunto de parcerias ativas, são uma garantia de ligações com a comunidade, assentes numa clara vontade e

SÓCIOS DA CERCIMARCO

interesse em partilhar projetos, de participar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com
A CERCIMARCO estabeleceu uma
deficiência. O estabelecimento de uma rede de parcerias constitui, por isso, um dos objetivos prioritários, quer pela
rede

de

parcerias

com

diversas

manutenção das existentes, como também pela promoção e procura contínua de novas e diferentes parcerias.
empresas de Marco de Canaveses
com intuito de oferecer vantagens aos

DIREITO DE ESCOLHA

seus sócios, Mais informações no

As pessoas com deficiência têm de ser respeitadas pela Lei, como qualquer outra pessoa.
As pessoas com deficiência têm o direito de tomar decisões importantes para a sua vida, como qualquer
outra pessoa.
As pessoas com deficiência têm de receber o apoio de que precisam para tomar decisões.
Se a pessoa com deficiência precisar de alguém que fale e/ou decide por si, têm de existir regras para
que isto seja bem feito.

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência — Agora
fácil de ler e entender.

FENACERCI / INR

nosso site.

FAÇA PARTE DESTE SONHO

DIA ANIMADO MAR SHOPPING
Nas férias de Natal, as crianças do
Centro de Atividades de Tempos Livres
de Vila Boa de Quires tiveram a
oportunidade de, para alguns, conhecer
um centro comercial, e para outros,

A CERCIMARCO, com o apoio do POPH – Programa Operacional Potencial Humano, medida 6.12 – Apoio ao
Investimento em Respostas Integradas de Apoio Social, iniciou a construção de um Complexo Social em
Alpendorada e Matos. Para que tal seja possível, a CERCIMARCO necessita de angariar cerca de 270.000,00€.
Valências a Instalar: Lar Residencial com capacidade para 16 pessoas, Centro de Actividades Ocupacionais com
capacidade para 30 pessoas, Serviço de Apoio Domiciliário com capacidade para 15 pessoas

voltar onde só tinham ido uma ou duas
vezes. Começaram por ir ao cinema
onde

assistiram

ao

filme

Quem já contribuiu:

“Hotel
1ª Concentração Motard - Motoclube Várzea
do Douro

688,96 € Junta de Freguesia de Constance

100,00 €

almoço, deliciaram-se no McDonald’s

80 e Tal - TRENÓ Caffé Bar

164,50 € Junta de Freguesia de Penha Longa

100,00 €

com o tão apetecido Happy Meal!

Adão Adriano T. de Freitas

200,00 € Junta de Freguesia de Toutosa

100,00 €

Alberto de Sousa Viaturas Com Interesse,
Unipessoal, Lda.

50,00 € Junta de Freguesia de Tuías

250,00 €

António Monteiro

65,00 € Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo

300,00 €

Transilvânia”.

Chegada

a

hora

de

Seguiu-se um passeio pelo shopping e
até houve quem aproveitasse para fazer
pequenas compras. A tarde terminou
com muita diversão no parque infantil e

Arraial Minhoto – Feira Nova – Ariz

3.993,01 € Laurinda M.S. Monteiro / Jerónimo T. Monteiro

com uma visita à aldeia Natal com direito

Baile Solidário - Magrelos

3.492,20 € Laurinda Pereira Silva

a uma voltinha no comboio solidário.

Barraquinha Festas em honra Sta. Eulália –
Ariz

588,37 € Margadureira - Contabilidade e Gestão, Lda.

Caminhada Solidária – “Caminhar pela
CERCIMARCO”

845,03 € Maria da Conceição Leite Pinto

Carlos Artur Ferraz V. Borges

670,00 € Maria Francisca T. e Pinho R.

Foi, de fato, um dia em cheio tendo todos
regressado

fatigados

mas

muito

satisfeitos e felizes.

500,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
5,00 €

Cycle Portugais Neuchatel

6.360,00 € MEDIMARCO – Serviços Médicos, Lda

615,00 €

VISITA AO CENTRO DE DIA DA

Desfile Vestido de Noivas - Alpendorada

5.423,94 € Moto Pai Natal - Motoreparadora

225,00 €

LIVRAÇÃO

Farmácia Confiança - Ariz

500,00 € Noite de Variedades - Casa do Povo de Soalhães

503,12 €

Farmácia Martins

350,00 € Noite Solidária – Festas da Cidade do Marco

766,00 €

Farmácia Nova

800,00 € Noite Solidária – Festas S. João de Alpendorada

916,28 €

no espirito natalício, estas passaram a

Festa Remember Naif

260,00 € O Malmequer – Inf. e Centro de Estudos, Lda.

250,00 €

tarde no Centro de Dia da Livração. Foi

Festival de Danças de Salão

O dia 26 de Dezembro foi muito especial
para as crianças que frequentam o ATL
de Vila Boa de Quires. Ainda envolvidos

uma tarde marcada

por

cantares onde, sobretudo,

danças

e

Filomena Gisela Silva Monteiro

reinou o
FotoRui, Unipessoal, Lda.

2.585,00 € OLV – Estudos e Serviços Técnicos de Gestão e
Fisalização de Obras, Lda
50,00 € OVAL – Gabinete de Arquitectura, Planeamento e
Engenharia, Lda
201,00 € Papelaria Tropical

3.000,00 €
7.000,00 €
400,00 €

convívio entre duas distintas gerações.
Fundação Manuel António da Mota

5.000,00 € Participação FAEMARCO 2012

fundamental proporcionar momentos de

Granitos Irmãos Soares, Lda.

1.000,00 € PE. Domingos de Lima Milheiro Leite

lazer,

Hélio Monteiro da Rocha

485,00 € Portonatural, Lda.

Ilda Natividade Ferreira

250,00 € PreCur - Saúde, Higiene e Segurança, Lda.

100,00 €

Jantar 25 Anos CERCIMARCO

636,50 € Quermesse - Festas Sta. Maria Maior de
Penhalonga

300,26 €

Joaquim Jesus Andrade

500,00 € TRENÓ Caffe Bar

228,50 €

equipamentos sociais existentes. Ficou a

José Manuel Vieira Soares

500,00 € OUTROS DONATIVOS E INICIATIVAS

vontade de repetir.

José Monteiro Moreira

Nos

tempos

que

convívio

população

e

idosa

correm

partilha
mas

torna-se

com

a

sobretudo

sensibilizar a camada mais jovem para a
problemática

do

envelhecimento

na

solidão e dar a conhecer o tipo de

José Vieira Pinheiro

100,00 €

Junta de Freguesia de Alpendorada e Matos

700,00 €

RIFAS DE NATAL 2012

Sorteado pela Lotaria de Natal

1.º Prémio (Arca Congeladora) → 14187
2.º Prémio (Ferro de Engomar) → 10569
3.º Prémio (Varinha Mágica)
→ 24860

5.000,00 € TOTAL

Junta de Freguesia de Avessadas

1.000,00 €

1.514,53 €
10.000,00 €
50,00 €

8.458,72 €
78.340,92 €

