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Visão do CEERDL: Participar activamente na construção de uma sociedade que olha a diferença com igualdade,     

visando a qualidade de vida e a integração social.  

Entre nós 

Festa de Carnaval  e Dia do Pai no Serviço Educativo 

Na primeira semana de Março foram desenvolvidos trabalhos de expres-

são plástica a partir de materiais reciclados, permitindo criar personaliza-

damente, algumas máscaras, escolhidas de acordo com as preferências 

individuais de cada aluno. Na Sexta – feira, dia 4 de Março, o Serviço Edu-

cativo dinamizou actividades festivas do Carnaval, a manhã foi animada 

com o Desfile de Máscaras e à tarde todos participaram num animado 

Baile de Carnaval… ao som de Música e Karaoke. Na terceira semana o 

Serviço Educativo desenvolveu um conjunto de trabalhos individuais com 

recurso a técnicas de expressão e trabalhos manuais, onde cada aluno 

participou com desenhos personalizados, simbólicos e dedicados à rela-

ção de afectividade, sempre associada ao Dia do Pai. Os alunos levaram 

para casa o produto do seu trabalho individual para oferecer aos Pais no 

dia 19 de Março.  

Clube do Cliente 

Exposição Cultartis 

O CEERDL participou na exposição de Artes Plásticas organizada pela As-

sociação para a cultura das artes – Cultartis – com trabalhos realizados no 

Centro de Actividades Ocupacionais. A exposição decorreu no Museu do 

Ciclismo, Caldas da Rainha, no mês de Março. 

Certificação Equass 

Visitaram o CEERDL  

A partir do mês de Março o CEERDL encontra-se certificado 

com nível Assurance do referencial de certificação Equass 

que reconhece a qualidade na prestação de serviços sociais. 

O Clube do Cliente está aberto a todos os clientes e ex-clientes do     

CEERDL, constituindo-se como uma oportunidade de participação. Re-

presenta um espaço de partilha e troca de experiências no qual todos 

podem propor e participar activamente em actividades do seu interesse. 

Iniciou-se em Abril a inscrição dos primeiros sócios e foram eleitos os 

representantes que constituem o núcleo dinamizador. 

Um grupo de profissionais do CREAP da CERCIP estiveram no CRP numa 
reunião de trabalho para partilhar informação e metodologias de imple-
mentação do Centro de Recursos.  

A turma do 10º Ano, do curso técnico profissional de Apoio à Infância da 
Escola Bordalo Pinheiro, veio conhecer todos os serviços do CEERDL. 

Os 16 estudantes, acompanhados por 2 professores, passaram o dia nas 
nossas instalações tendo tido oportunidade de interagir com clientes e 
colaboradores e discutir aspectos que esperamos contribuam para o seu 
enriquecimento pessoal e de futuros profissionais do domínio social.  

É sempre com grande prazer que recebemos também as visitas dos mais 
novos, espalhando a semente do “Ser diferente é normal” 

As crianças do Jardim de Infância do Campo visitaram, à semelhança de 
anos anteriores, os espaços de hortofloricultura do CAO e estiveram com 
os nossos clientes a plantar escalónias. Dois grupos do ATL e Jardim de 
Infância os KOALAS vieram pela primeira vez e gostaram muito de estar a 
envasar arcubas. Levaram umas alfaces fresquinhas que viram colher 
para ficarem com mais vontade de comer salada e pensar na alimenta-
ção saudável. 

Operação Nariz Vermelho 

No dia 27 de Abril de 2011 os clientes do Fórum Sócio-
Ocupacional juntaram-se à causa “Nariz Vermelho” e 
participaram na formação de um “Nariz Humano”, 
contribuindo para que os palhaços profissionais     
possam ajudar as crianças que estão hospitalizadas em 
unidades de pediatria em todo o país. 

Esta iniciativa realizou-se na Praça 25 de Abril e contou com a participa-
ção de cerca de 2 000 pessoas.  

A participação neste tipo de iniciativas constitui uma oportunidade para 
que possamos ser cidadãos activos e construirmos uma sociedade mais 
solidária. 

Visitas CRP 

O Centro de Reabilitação profissional, 
com o objectivo de aproximar os       
formandos ao mercado normal de tra-
balho, realiza com regularidade visitas 
pedagógicas às entidades empregado-
ras da região e a outros locais conside-
rados de interesse relevante para a 
formação profissional dos seus clientes. 
Cumprindo esse objectivo, durante o 1º 
quadrimestre de 2011, foram realizadas 5 visitas: Vila de Óbidos (7 Clien-
tes); ExpoJardim Batalha (14 Clientes); FlorÓbidos (10 Clientes); Restau-
rante “A Lareira” ( 8 Clientes); Hotel Marriott Serra D’el Rei (8 Clientes). 

Sessão de Esclarecimentos CRP 

A convite da escola EBI de Sto Onofre, no dia 23 de Março, participámos 
numa sessão de esclarecimento dirigida aos docentes sobre as acções de 
formação profissional promovidas pelo CRP. Estiveram presentes cerca 
de 10 docentes, directores de turma e professores de apoio.  
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Entre nós 

De 2ª a 6ª feira, o refeitório “Garfo”      

disponibiliza refeições (almoços) a partir 

de 2,80 €. 

- Cozinha tradicional portuguesa 

- Regime self-service (refeições rápidas) 

- Ementa variada todos os dias 

- Crie o seu menu: Sopa, refeição completa, 

prato ou mini-prato 

Deslocaram-se ao Estádio da Luz para assistir ao S.L.Benfica Vs. Beira-Mar 
da Liga Zon/Sagres, a Manuela , Júlio, José Júlio, Pedro Miguel, Joel ,  
Georgino  e Michael. Agradecemos a gentiliza do S. L e Benfica a oferta 
dos bilhetes  que permitiram a alguns dos incondicionais adeptos do  
CEERDL torcer entusiasticamente pelo seu clube num excelente espaço 
de acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida. 

Ida ao Futebol 

Passagem de Modelos 

 A convite da Casa das Peles,  o Nuno Patuleia 
e Luisa Domingos (CAO –CEERDL)  integraram 
um grupo de modelos profissionais e desfila-
ram numa Passagem de Modelos promovida 
pelo Shopping Batalha (Rino e Rino). Este 
evento do dia 2 de Abril teve uma assistência 
que esgotou o espaço e foi um êxito para  
todos, principalmente para estes modelos do CEERDL, cuja participação 
tem um duplo reconhecimento, dado que foram remunerados e ampla-
mente  elogiados . 

Floricultura  

A floricultura do CEERDL lança um novo bou-
quet de Coroa Imperial. 

A parceria comercial com a empresa multina-
cional Lidl, tem sublinhado a capacidade de 
trabalho dos nossos colaboradores e a quali-
dade dos produtos apresentados. 

Os Bouquets encontram-se à venda nas lojas 
Lidl, divulgado na “Dica da Semana” como 
Produto Português de Qualidade  Nacional. 

LISBOA – Cultura e Conhecimento  

No âmbito das actividades em curso na área de Competências Sócio-
Afectivas, um grupo do CAO foi ao Pavilhão do Conhecimento para visi-
tar a exposição “Sexo …E Então?!” tendo já pesquisado na internet infor-
mação sobre a exposição,  ficaram surpreendidos com as dimensões das 
representações dos órgãos e a simulação do funcionamento do corpo, 
tanto mais que a interactividade da exposição facilita a apreensão do 
conhecimento e a colocação de dúvidas.  

De há muito que o CEERDL não perde as peças do TIL- Teatro Infantil de 
Lisboa. Foi possível a 34 clientes do CAO verem “O Quebra Nozes e o Rei 
dos Camundongos” na Casa do Artista. Quando saíram vinham a discutir 
a função dos quebra nozes e a existência da terra dos sonhos. Depois, 
nas semanas seguintes tiveram oportunidade de aprofundar a história e 
as várias personagens e compor um registo bem ilustrado da peça. 

Um grupo de 10 residentes do CEERDL visitou o Jardim Zoológico de 
Lisboa no dia 30 de Abril e gostaram muito do espectáculo dos golfinhos. 

Aldeia da Saúde  

A Aldeia da Saúde foi uma  organização do semanário “Região de Leiria” 
e outros parceiros, com objectivos de prevenção para a Saúde. Nesta 
iniciativa, que contou com mais de 3000 visitantes, participaram 14 dos 
residentes do CEERDL. Para além da visita aos vários expositores, os resi-
dentes efectuaram rastreios à acuidade visual, pressão arterial, audição, 
entre outros. Alguns participaram igualmente na caminhada  pela cidade 
de Leiria com outras 300 pessoas. Consideraram muito agradável quer a 
caminhada quer as sessões de aquecimento e relaxamento preparató-

rias.  

Visita ao Museu da Lourinhã 

No dia 26 de Abril, 11 alunos do Serviço Educativo realizaram uma visita 
de estudo ao Museu da Lourinhã, no âmbito do Projecto “Amigos do 
Ambiente”. O Museu da Lourinhã é famoso por possuir a maior colecção 
de fósseis de dinossauros de Portugal, mas também tem expostos orna-
mentos decorativos e utensílios de trabalho regionais. Os alunos obser-
varam a grandeza e a diversidade dos dinossauros e tiveram a oportuni-
dade de conhecer objectos antigos relacionados com diferentes profis-
sões (carpintaria, sapataria, agricultura, pesca e farmácia). 

Untitle—Exposição Itinerante de Pintura 

No âmbito do Ano Europeu da Criativida-
de e Inovação e das Comemorações dos 
seus 20 anos de actividade a ANACED 
organizou a UNTITLE—Exposição de Pin-
tura. Esta exposição tem percorrido o 
país desde 2009 terminando a sua itine-
rância em Lisboa a 26 de Abril de 2011. 
O CEERDL esteve representado com uma 
obra da autoria de Rui João Silva a que a 
Primeira Dama atribuiu o titulo “Voando 
no Azul” . A Dra. Maria Cavaco Silva pre-
sidiu a cerimónia de encerramento. 


