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Respeito pelo indivíduo: As necessidades, potencialidades e a satisfação das pessoas são consideradas e valorizadas, 
orientando a acção da organização e garantindo princípios éticos e fundamentais de liberdade e confidencialidade.  

Entre nós 

Clube do Cliente 

Associados do Clube 
do Cliente assis ram 
ao jogo do Caldas SC 
vs. Sacavenense. Este 
momento representa 
a primeira de muitas 
outras acções que 
virão a ser desenvol-
vidas no Clube do 
Cliente. Agradecemos a amabilidade do Sr. Presidente do Caldas 
Sport Club uma tarde despor va e bem diver da.  

Coroa Imperial no PINGO DOCE 

A Floricultura CEERDL estabeleceu uma parceria comercial com o 
PINGO DOCE - Distribuição Alimentar, S.A. - Grupo Jerónimo Mar-

ns, para fornecimento de bouquets de Coroa Imperial. Esta par-
ceria confirma o empenho e o reconhecimento profissional dos 
colaboradores desta área produ va.  

CEERDL Membro Honorário da 
 Ordem do Mérito 

O Sr. Presidente da República 
dis nguiu o CEERDL com a 
Ordem do Mérito na sessão 
solene comemora va do 10 
de Junho, Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades 
Portuguesas. 

Emprega 2011 - II Feira de Ensino,  Formação e Emprego  

O CEERDL, pelo segundo ano consecu vo esteve presente na  
“Emprega 2011, II Feira de Ensino, Formação e Emprego” que se 
realizou na Expoeste, de 19 a 22 de Maio. Pretendemos com a 
par cipação neste evento dar a conhecer os cursos e acções de-
senvolvidas pelo CRP, e os serviços abertos à comunidade presta-
dos pelo Serviço de Emprego e Centro de Recursos. Visitou a feira 
um grupo de quatro formandos no âmbito da UFCD Empreende-
dorismo.  

Eco-Escolas 
Formandos do CRP 
realizaram duas visi-
tas pedagógicas, de 
sensibilização ambi-
ental inseridas no 
programa Eco-
Escolas: Águas do 
Oeste – ETAR da 
Charneca, (grupo de 20); e à “Aldeia Renovável” da ETO (grupo 
de 8). O Eco-Código “O AMBIENTE VAMOS PROTEGER PARA NE-
LE MELHOR VIVER"  foi tema nas sessões de formação de Cidada-
nia e Empregabilidade, tendo sido elaborado um cartaz de sensi-
bilização à u lização racional dos recursos ambientais.  

Ajudar é Viver 

O grupo de finalistas de 12º ano “Ajudar é Viver” da Escola Sec. 
Raul Proença desenvolveu várias inicia vas comunitárias, enqua-
dradas pela área de projecto, em parceria com o CEERDL privilegi-
ando a par cipação dos nossos clientes.  
Sob o lema “Ajudar é Viver” colaboraram nas fes vidades de Na-
tal, numa exposição/venda de produtos CEERDL que abriu com a 
apresentação do grupo AmpliArte do CAO, mobilizaram-se para a  
campanha  Pirilampo Mágico, tendo o projecto terminando com 
um espectáculo nos Pimpões. Sublinhamos o seu exemplo de 
cidadania e solidariedade e a sua capacidade de “Olhar a diferen-
ça com Igualdade”.  

Caminhadas Colaboradores CEERDL 
Sob proposta do colaborador Miguel Maranhão, os colaborado-
res do CEERDL foram “desafiados” a promover a sua condição 

sica. Par ciparam 25 colaboradores nas inicia vas de caminha-
da em Maio e em Junho. 

Nos dias 6 e 7 de Junho teve lugar no Vimeiro o X Encontro de 
Formandos, promovido pela FORMEM. Par ciparam três for-
mandos do CRP, que em conjunto com os colegas das outras Or-
ganizações, desenvolveram trabalhos de grupo subordinados ao 
tema do encontro  “Direitos, par cipação cívica, par cipação 
polí ca”. A técnica que acompanhou os formandos par cipou, 
com os outros técnicos, na acção de par lha de boas prá cas 
organizacionais.  

X Encontro de Formandos  

Segurança para todos 
Os alunos do CEERDL, ob veram o 
3º lugar na 11ª Edição do Concurso  
interescolar “Segurança para Todos”, 
da Renault, onde apresentaram um 
cartaz sobre a temá ca do 
“Atravessamento”.  O prémio permi-

u que clientes e profissionais de 
educação recebessem  10 cursos de 
condução. 



Mini - Horta Biológica 

Feira da Agricultura 
Os formandos da área da jardinagem, no dia 6 de Junho visitaram 
a Feira Nacional da Agricultura, considerada de referência nacio-
nal no sector agrícola e agro-industrial. Este evento teve lugar em 
Santarém, no CNEMA (Centro Nacional de Exposições e Mercados 
Agrícolas). 
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Os alunos do Serviço Educa vo, no âmbito do Projecto pedagógi-
co ”Amigos do Ambiente”, criaram uma Mini - Horta biológica. 
Foram ao mercado comprar hortos, tomateiros, pimenteiros e 
meloa para transplantar. Esta ac vidade es mula a curiosidade e 
proporciona a aprendizagem das ciências naturais num ambiente 
concreto.   

 “Caldas uma Lenda” 

XIII Encontro de Remo Indoor 

A Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiên-
cia organizou os Jogos Portugal Coimbra 2011 nos quais es ve-
ram presentes 8 clientes do Serviço Residencial tendo assis do 
ao concerto solidário de Mickael Carreira. 

No dia 13 de Maio realizou-se o XIII Encontro de Remo Indoor 
adaptado, organizado pelo CEERDL com os apoios da Federação 
Portuguesa de Remo e da Câmara Municipal das Caldas da Rai-
nha, contou com a presença de 133 atletas  (36 do CEERDL)de 8 
organizações: APPCDM Soure, CERCINA, CERCISA, CEERIA, CERCI-
NINHO, Rovisco PAIS, CERCIPOM. 

No dia 27 de Maio os 
clientes do Fórum realiza-
ram uma visita ao Buddha 
Eden Garden, no Bombar-
ral. Para além de conhe-
cerem este jardim de 
inspiração oriental, este 
passeio foi também mar-
cado pelo convívio, que terminou com um piquenique no parque 
de merendas do Bom Jesus do Carvalhal.  

Jardim de convívio  

Os formandos da área de jardina-
gem colaboraram com um grupo 
de cinco alunos do Colégio Rainha 
Dona Leonor, na requalificação de 
uma área baldia, cedida pela    
Câmara Municipal de Caldas da   
Rainha, situada entre o campo 
sinté co Luís Duarte e as Piscinas Municipais. Esta ac vidade foi 
desenvolvida no âmbito da disciplina de área projecto. Os alunos 
do Colégio fizeram a apresentação pública do seu projecto no dia 
18 de Maio, no auditório da universidade Católica, na qual es ve-
ram presentes os formandos do CRP envolvidos.  

Parceria com o MUSEU JOSÉ MALHOA 

No âmbito da parceria entre o CEERDL e o Museu Malhoa, alguns 
alunos realizaram entre Janeiro e Maio trabalhos de pintura com 
guache, sobre as temá cas do parque e o pintor José Malhoa. 
O projecto culminou com a exposição no dia 18 de Maio, incluída 
nas comemorações do “Dia Internacional dos Museus”, aberta ao 
público,  especialmente divulgada a crianças em idade pré-
escolar.  Outros clientes do CEERDL visitaram também esta     
exposição. 

Visita ao Buddha Eden Garden  

No âmbito das ac vidades do Plano Nacional de Leitura o Centro 
Educa vo de Stº Onofre convidou o CEERDL para par cipar na 
sessão dinamizada pelo ilustrador Pedro Leitão, onde divulgámos 
a nossa parceria no livro “Caldas uma Lenda”. Posteriormente foi 
feita a representação da obra, em expressão dramá ca, pelo gru-
po de autores do CAO, para 2 turmas do Centro Educa vo. 

Concerto no Estádio Cidade de Coimbra 

Lavar 

Engomar 

Lavar e Engomar 


