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É com muita satisfação que comunico a todas 

as partes interessadas, que a CERCIGUI alcan-

çou, o nível II – Excelência no passado dia 

04.11.2013 , resultado de uma auditoria reali-

zada em finais de setembro. Este dia ficou 

marcado pela confirmação oficial de que a 

CERCIGUI para além de manter a sua certifica-

ção ao nível da qualidade, elevou o seu pata-

mar para um nível de excelência no âmbito do 

EQUASS European Quality in Social Services 

(Certificação da Qualidade dos Serviços 

Sociais) destacando-se, assim, as suas boas 

práticas. 

 

Sinto-me privilegiada por fazer parte desta gran-

de equipa e manifesto o meu contentamento em 

ter contribuído para o crescimento e reconheci-

mento do trabalho de excelência que a CERCIGUI 

tem desenvolvido e irá continuar a desenvolver.  

 

Envolvo nesta alegria todos aqueles que direta e 

indiretamente, com toda a sua dedicação e saber 

foram, são e serão os grandes obreiros do suces-

so alcançado. 

 

Parabéns à CERCIGUI! 

 

Gestora da Qualidade 

Virgínia Fernandes Certificação EQUASS 

Excelência 

Dia Internacional da  

Pessoa com Deficiência 
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Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
3 de Dezembro 2013 
Para assinalar esta data, o Fórum 

Municipal da Pessoa com Deficiên-

cia de Guimarães onde está repre-

sentada a CERCIGUI, organizou um 

programa entre os dias 3 e 9 de 

dezembro, com as seguintes ativi-

dades: 

No dia 3 de dezembro um espetá-

culo no Grande Auditório do Centro 

Cultural Vila Flor com 4 apresenta-

ções da CERCIGUI (Tai-chi, Dança 

para a inclusão, Teatro dançado e 

Danças Regionais) e outras apre-

sentações das organizações APCG, 

AE Abação, AE João de Meira, 

AIREV e Jardim de infância da Fra-

terna; 

No dia 6 de dezembro uma Marcha 

pela Inclusão denominada “Romper 

barreiras, abrir portas: por uma 

sociedade inclusiva para todos” no 

centro histórico de Guimarães; 

No dia 7 de dezembro decorreu a 

entrada de alguns jovens com os 

jogadores, no relvado do estádio 

do VSC no início do jogo VSC-

Belenenses; 

Por ultimo, no dia 9 de Dezembro 

houve uma sessão de autógrafos 

com os jogadores do VSC no cam-

po de treinos do clube. 

Estas atividades envolveram mais 

de 220 participantes da CERCIGUI 

entre clientes e colaboradores, e 

muitos outros participantes de 

organizações como Agrupamentos 

de Escolas de Guimarães, APCG, 

AIREV e Fraterna. 

Na perspetiva das políticas da qua-

lidade de vida e da participação, 

esta atividade promoveu a inclusão 

social através da divulgação para a 

comunidade de performances artís-

ticas dos nossos clientes, colabora-

dores e voluntários, e de uma 

demonstração de poder através de 

uma marcha na via pública que 

apelou aos direitos das pessoas 

com deficiência. 

Na perspetiva da política da res-

ponsabilidade social, esta atividade 

permitiu aumentar a participação 

da CERCIGUI na comunidade e a 

realização de trabalho voluntário 

por conta do colaborador. 

 

Paulo Miranda e Carla França 
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Somos hoje, uma organização 

com qualidade reconhecida ao 

nível dos serviços sociais que 

prestamos. Este reconhecimen-

to é fruto do empenho coletivo, 

dedicação e trabalho em equi- 

Esta conquista não é só de 

alguns, mas sim de todos!  

 

De todos aqueles que traba-

lham diariamente em prol da 

melhoria da qualidade de vida 

das pessoas com deficiência, 

daqueles que dedicam com 

todo o seu  profissionalismo e 

carinho, parte da sua vida a 

apoiar aqueles, que por dife-

rentes circunstâncias se vêm 

privados de iguais oportunida-

des. 

 

Devemos continuar a construir 

um horizonte de esperança a 

todos os CLIENTES que apoia-

mos e a todos os clientes que 

procurarão o nosso apoio. Pois 

é  por eles e para eles que a 

CERCIGUI trabalha conti-

nuamente em prol de um 

futuro melhor.  

Assim, imbuídos neste espírito 

de missão não podemos abran-

dar o ritmo nesta nossa cami-

nhada e continuar a trabalhar 

no sentido de colocar a CERCI-

GUI entre as melhores organi-

zações sociais do país. 

 

 

Parabéns à CERCIGUI! 

 

Gestora da Qualidade 

Virgínia Fernandes 

Certificação EQUASS  

Excelência na CERCIGUI 

No dia 22 de 

Novembro de 

2013, a CER-

CIGUI foi cer-

tificada como 

entidade for-

madora pela 

Direcção-Geral do Emprego e das Rela-

ções de Trabalho (DGERT), entidade 

que reconhece e valida a capacidade 

técnica de uma entidade para intervir 

no âmbito da formação profissional 

Esta certificação significa, mais uma 

vez, o reconhecimento da qualidade da 

prestação dos serviços formativos do 

Centro de Reabilitação e Formação Pro-

fissional da CERCIGUI. Esta é a imagem 

de excelência que queremos manter. 

Para o efeito, a CERCIGUI continua a 

procurar a total adequação das práticas 

formativas aos seus clientes e aos 

requisitos de qualidade exigidos pela 

DGERT, a partir da realização de ações 

formativas direcionadas para as neces-

sidades dos seus públicos e do mercado 

de trabalho.  

A CERCIGUI à semelhança do ano 

anterior, no âmbito da sua responsabi-

lidade social, realizou durante o mês de 

dezembro de 2013 a II Campanha de 

recolha de alimentos para as famílias 

dos clientes mais carenciados. Vários 

colaboradores, clientes e comunidade 

em geral contribuíram com todo o tipo 

de alimentos e outros produtos, que 

culminou na preparação e distribuição 

de cerca de 25 cabazes. 

CERCIGUI renova Certificação 

como Entidade Formadora 

II Campanha de Recolha de  
Alimentos 

pa.  



 

 

Edição nº11 │ dezembro de 2013 

Boletim Informativo da CERCIGUI 

 

Realizou-se, no dia 20 de Dezembro, pelas 

10 horas, no auditório da Universidade do 

Minho de Guimarães, a festa de natal da 

CERCIGUI.  

Esta atividade, como todas as outras leva-

das a cabo pela Instituição, teve como 

objetivos principais a promoção da inclu-

são social, a participação dos clientes na 

comunidade, o aumento da valorização 

identitária, o desenvolvimento de senti-

mentos de pertença, entre outros. 

O dia iniciou-se com a concentração de 

todos os clientes e técnicos na CERCIGUI - 

Sede, de onde partiram para o auditório 

da UM, onde decorreu o espetáculo, que 

contou com a participação de vários cola-

boradores e clientes das várias respostas 

sociais, bem como outros convidados 

representantes de entidades e instituições 

da comunidade. Na assistência contou-se, 

também, com a presença de pais e antigos 

colaboradores. 

No final do espetáculo, todos voltaram à 

CERCIGUI - Sede, onde foram recebidos 

com música ao vivo, interpretada por duas 

alunas da Escola de Música Valentim 

Moreira de Sá, o que proporcionou um 

ambiente agradável para o almoço de 

Natal que foi servido no refeitório. 

Após o almoço, foram distribuídos presen-

tes por todos os clientes, tendo a comissão 

procurado ir ao encontro das escolhas e 

preferências manifestadas por todos eles. 

Para a aquisição destes presentes contou-

se com o apoio do banco BPI. Os colabora-

dores da CERCIGUI, também foram pre-

senteados (pela mão da gestora da quali-

dade), com o diploma de Certificação de 

Excelência, em agradecimento individual – 

“Com o seu contributo conseguimos!” e 

votos de boas festas.  

Em jeito de balanço, pode constatar-se, 

mais uma vez, que a junção de todas a 

respostas sociais neste tipo de eventos é 

uma mais-valia para o alcance dos objeti-

vos a que a CERCIGUI se propõe, uma vez 

que promove o sentimento de igualdade e 

de pertença desde dentro e, ainda que 

algumas diferenças sejam notórias, todos 

são iguais na e para a comunidade. 

Carina Guise e Estrela Rodrigues 

Festa de Natal 
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A CERCIGUI, através de um projeto 

financiado pelo INR, realizou uma 

Colónia de Férias, entre 12 e 21 de 

agosto, com 20 clientes e 6 colabo-

radores. Esta decorreu na Colónia de 

Férias da Praia de Árvore – Vila do 

Conde e consistiu sobretudo em 

atividades de praia. Esta foi a pri-

meira vez que foi possível realizar 

uma colónia de férias no verão para 

todos os clientes dos Lares Residen-

ciais.    

Para além de atividades de praia, os 

clientes tiveram oportunidade de 

realizar outras atividades na colónia, 

nomeadamente karaoke, interagindo 

com outras pessoas que lá estavam 

também em férias.  

Esta colónia permitiu melhorar a 

qualidade de vida dos clientes ao 

lhes proporcionar o contacto com 

outro contexto fora do habitual do 

seu dia-a-dia de lar residencial, 

podendo vivenciar uma experiência 

inacessível às condições socioecóno-

micas e familiares dos clientes. Tam-

bém possibilitou aumentar a autoes-

tima e satisfação dos clientes, indo 

ao encontro das suas necessidades e 

expectativas, ou seja, terem férias 

fora de casa. 

Adélia Gomes 

Colónia de Férias 2013 

O CRI-Centro de Recursos para a Inclusão, 

depois de um ciclo de 4 anos que teve início 

em 2009/2010, viu renovada até 2016/2017 

a sua acreditação pelo Ministério da Educa-

ção e Ciência (MEC) como Centro de refe-

rência de serviços a alunos com Necessida-

des Educativas Especiais (NEE) de carácter 

prolongado. O nosso Centro abrange todos 

os agrupamentos de escolas e escolas 

secundárias dos concelhos de Guimarães e 

Vizela. 

Neste ano letivo 2013-2014, os nossos servi-

ços de terapias da fala, terapia ocupacional, 

fisioterapia, psicologia e planos de transição 

para a vida pós-escolar cresceram novamen-

te em número de agrupamentos de escolas 

abrangidas (atualmente são 19 com a inclu-

são das escolas secundárias) e no número 

de alunos apoiados nas escolas (atualmente 

são cerca de 200 alunos com idades entre 

os 6 e os 18 anos). 

O início dos serviços não coincidiu com o 

arranque do ano letivo devido a um atraso 

do MEC na definição do orçamento para 

este ano, mas em outubro passado a equipa 

de 12 colaboradores que formam este CRI, 

em conjunto com os coordenadores e pro-

fessores da educação especial organizaram, 

numa corrida contra o tempo, os horários e 

serviços a estes alunos nas suas escolas.  

O CRI conquistou, por isso, o seu lugar 

como um importante Centro de serviços da 

CERCIGUI, sendo mesmo o serviço que  tem 

a maior população-alvo na nossa organiza-

ção. Este centro destaca-se também como 

um dos maiores CRI da Região Norte em 

número de agrupamentos de escolas e alu-

nos abrangidos. 

No dia 15 de novembro de 2013 a CERCI-

GUI festejou o dia de S. Martinho. Esta festa 

decorreu nas instalações do CAO I/Ponte e 

contou com todos os clientes e colaborado-

res da instituição. A festa incluiu jogos tradi-

cionais (corrida de sacos, concurso de 

matraquilhos, etc.), almoço com o prato 

típico (rojões, papas de sarrabulho e casta-

nhas assadas), bailarico e lanche. Esta foi 

mais uma festa conjunta onde imperou a 

alegria, a boa-disposição e a união de todos. 

Centro de Recursos para 

a Inclusão - C.R.I . 

Festa do Magusto 
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No passado mês de novembro de 

2013, um grupo de voluntários da 

Associação Portuguesa de Reiki 

(APR) – Núcleo de Guimarães, 

organizou a 1ªcampanha de natal, 

designada por “Reiki no Sapati-

nho”. Esta campanha teve como 

objetivo angariar presentes de 

natal, para oferecer aos nossos 

clientes do Lar Residencial (LRE). 

Para a sua concretização, foi lança-

do um evento no facebook, solici-

tando o apadrinhamento de cada 

presente, previamente escolhido 

pelos nossos clientes. A campanha 

foi um sucesso! 

Esta iniciativa culminou numa festa 

de natal que decorreu no dia 15 de 

dezembro, no LRE II/Ponte. A 

dinamização da mesma foi realiza-

da também pelos voluntários da 

APR, que se apresentaram vestidos 

de pai natal, para a distribuição 

dos presentes, convidando para a 

animação do momento, o Grupo 

Arraial Show e alguns alunos da 

Escola Profissional CISAVE.  A 

CERCIGUI convidou também para 

o evento pais/significativos dos 

clientes do LRE e os colaboradores 

desta resposta social. 

Foi uma tarde muito divertida, com 

muita música e dança, onde o sor-

riso dos nossos clientes encheu o 

coração de todos os participantes. 

 

Ofélia Lestre 

 

Reiki no sapatinho 



 

 

Edição nº11 │ dezembro de 2013 

Boletim Informativo da CERCIGUI 

CERCIGUI comemora Nicolinas 

O Centro de Reabilitação e Forma-

ção Profissional da Cercigui realizou, 

nos dias 27 e 29 de Novembro, ativi-

dades alusivas às comemorações 

das Festas Nicolinas. 

A convite do CRFP, dois membros da 

comissão Nicolina, participaram, no 

dia 27 de Novembro, em conjunto 

com o Grupo Auto-Representação 

numa sessão de esclarecimento, 

com o objetivo de divulgar o signifi-

cado das Festas Nicolinas.  

Segundo os nossos convidados, as 

Festas Nicolinas, em honra a S. Nico-

lau, são a única celebração académi-

ca de Guimarães, sendo esta a mais 

antiga do país. Trata-se de um even-

to festivo carregado de tradição e 

simbolismo, que consegue mobilizar, 

todos os anos, milhares de atuais e 

antigos estudantes vimaranenses, 

entre os dias 29 de Novembro e 7 de 

Dezembro. 

Durante estes dias, os estudantes 

têm várias “atividades” que fazem 

parte da estrutura da Festa. São os 

designados Números Nicolinos, que é 

fundamental conhecer para entender 

o espírito destas Festas: o Pinheiro; 

as Posses e Magusto; o Pregão; as 

Maçãzinhas; as Danças de S. Nico-

lau; as Novenas; o Baile Nicolino e as 

Roubalheiras. 

No dia 29 de Novembro, dia do 

Pinheiro, realizou-se um ensaio na 

Cercigui, organizado pelo GAR e cola-

boradores. Os representantes do GAR 

iniciaram a atividade com a exposição 

do significado das Festas Nicolinas. 

Seguidamente, com caixas e bombos, 

os presentes tiveram a oportunidade 

de conhecer, aprender e tocar a músi-

ca simbólica e alusiva ao dia do 

Pinheiro. 

GAR do CRFP 

A CERCIGUI enaltece a iniciativa do Grupo 

Auchan ao propor a parceria denominada 

“operação alegria” à FENACERCI e aproveita 

a oportunidade para agradecer a todos 

quantos adquiriram o “Jumbinho”, da pri-

meira campanha e o calendário de chocola-

te, em que metade do custo reverteu a 

favor das CERCI(s). 

Como resultado desta iniciativa a CERCIGUI 

recebeu no total, cerca de 3884.80 euros, 

valor que foi utilizado em compras nas lojas 

do Grupo Auchan. A nossa instituição apli-

cou a verba disponibilizada para adquirir 

diversos equipamentos informáticos e outros 

para dar apoio às diversas respostas sociais 

e serviços da organização. 

A última destas entregas teve lugar no dia 

24 de setembro de 2013, nas instalações do 

Jumbo de Guimarães. A CERCIGUI junta-

mente com outras CERCI´s do norte 

(CERCIBRAGA, CERCIFAF, CERCIAMARAN-

TE, e CERCIFEL), encontraram-se para efe-

tuar o levantamento do respetivo donativo 

em géneros, que cada uma destas organiza-

ções entendeu adquirir. 

Em outubro de 2013 fui convidado a fre-
quentar sessões terapêuticas recorrendo ao 
Reiki. Sem saber muito bem o que era, 
resolvi aceitar. Na altura, tinha sido subme-
tido a uma intervenção cirúrgica muito deli-
cada, uma neurocirurgia, por isso, encontra-
va-me muito debilitado e segundo os prati-
cantes, esta técnica permite canalizar a 
energia, a fim de restabelecer um suposto 
equilíbrio natural, não só espiritual, mas 
também emocional e físico. 
Refira-se que a CERCIGUI e o Cenif (Centro 
Português de Investigação e Formação de 
Terapias Complementares de Guimarães), 
estabeleceram um protocolo de cooperação 
prestando terapia de Reiki gratuita a alguns 
clientes recorrendo a terapeutas voluntários. 
Os resultados deste projeto têm sido muito 
bons, pois além da terapia, são pessoas que 
escutam os pacientes, criando laços de ami-
zade, muito importantes na relação entre 
paciente e terapeuta. Desde já um grande 
obrigado à Terapeuta Ofélia e Dra. Sílvia e à 
Terapeuta Marta Pacheco. 

Participação da CERCIGUI na 

Campanha Operação Alegria 

– Grupo Auchan 

Testemunho de Samuel  
Freitas  sobre o Reiki 
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Com uma subvenção atribuída pelo Programa Grundtvig da 

União Europeia, António Figueiredo participou no passado 

mês de novembro num curso de formação, intitulado 

“Inclusive Learning – Using iPads and Tablets”, dedicado à 

utilização das novas tecnologias na educação especial. O 

curso foi organizado pela associação Austríaca “atempo” e 

decorreu entre os dias 11 e 15 de novembro de 2013 na 

cidade de Graz. Para além de dois representantes portugue-

ses, CERCIGUI e CERCI Flor da Vida, estiveram presentes 

mais dezanove formandos de oito países diferentes, oriun-

dos de outras tantas organizações europeias. 

O Programa Grundtvig dirige-se às necessidades de ensino 

e de aprendizagem dos intervenientes em todas as formas 

de educação de adultos, quer esta seja formal, não formal 

ou informal, bem como às dos estabelecimentos e organiza-

ções que oferecem ou promovem essa educação. Pretende 

promover a cooperação através de projetos de parceria, 

workshops, períodos de assistência e de formação no âmbi-

to da educação de adultos nos 28 Estados-Membros da 

União Europeia, nos países EFTA-EEE (Islândia, Liechtens-

tein, Noruega), na Suíça e na Turquia. 

Ao longo dos cinco dias de trabalho foram abordadas as 

seguintes temáticas: advoca-

cia das pessoas com defi-

ciência recorrendo aos 

modelos centrados na pes-

soa; iPads na escola – vários 

exemplos de diferentes esco-

las de educação especial 

onde os alunos utilizam dia-

riamente os iPads; acessibili-

dades e características do 

iOS7; sistema de comunica-

ção aumentativa e alternati-

va e os iPads; aplicações 

específicas para trabalhar com pessoas com Perturbações 

do Espectro do Autismo; conceção de um mini filme usando 

a aplicação iMovie do iPad. 

Como resultado do projeto, está em marcha um intercâmbio 

bilateral entre a CERCIGUI e a CERCI Flor da Vida onde se 

pretende privilegiar o iPad na realização das diferentes ativi-

dades. 

António Figueiredo 

 

Colaborador participa em curso de formação  

na Áustria 

Desde setembro de 2013 que o Centro de Reabilitação e 

Formação Profissional tem a funcionar o curso de Paste-

leiro/Padeiro. 

O acontecimento que marcou o ano de 2012 no concelho 

de Guimarães – a Capital Europeia da Cultura, que 

atraiu mais turistas e consequentemente trouxe novas 

unidades hoteleiras e restaurantes, permitiu-nos a forma-

lização de novos protocolos para os formandos dos cur-

sos de cozinheiro e de empregado de mesa desenvolve-

rem a sua formação em contexto de trabalho, assim 

como nos proporcionou a aposta numa nova área de 

formação ligada à indústria da panificação e pastelaria. 

Atualmente o curso conta com 6 formandos que se preparam para no futuro aplicarem as competências 

adquiridas no mercado de trabalho. Para além da formação para a integração e formação de base, os for-

mandos recebem formação prática. Esta última decorre na Padaria e Pastelaria das Trinas, com a qual a 

CERCIGUI estabeleceu uma parceria e que gentilmente tem colaborado com este Centro. 

Ana Paula Moreira 

CRFP aposta em novo curso de Pastelaria/Padaria 
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