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CAIXINHA DE MUSICA NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

A convite da Assembleia da Republica, por sugestão da Srª
deputada caldense, Maria da Conceição Pereira, a par com a
CERCIPENICHE, participámos na sessão comemorativa do Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência que decorreu na sala
do Senado no Palácio de São Bento a 3 de dezembro. As duas
organizações apresentaram os seus
objetivos e projetos, a
presidente da Direção realçou o
trabalho desenvolvido pela
instituição nos domínios do emprego, formação, da ocupação à
tarefa e seus contributos para inclusão e participação social. A
coreografia “Caixinha de Música” foi apresentada, com muito
empenho, por 3 clientes de CAO que a tornaram num momento
singular. Assistiram ao evento, um grupo de formandos.

ATIVIDADES OUTDOOR

CORRIDA PELA VIDA APOIA CEERDL
A Corrida pela Vida, prova da iniciativa da União de Freguesias de
Caldas da Rainha – Nª Srª Pópulo, Coto e São Gregório, a que se
associou este ano a União das Freguesias de Stº Onofre e Serra do
Bouro, tem também objetivos de apoio a instituições e causas
sociais e cientificas. A organização escolheu o CEERDL como
beneficiário, da sua 5ª edição que decorreu na cidade a 6 de
dezembro. A corrida que mobilizou 492 participantes teve um
resultado de 2000€ de donativo e de 400€ em vendas. Estas verbas
serão aplicadas na melhoria dos espaços exteriores do novo
equipamento social - Lar Residencial e SAD.

PRÉMIOS DA CORRIDA PELA VIDA
Os clientes do CAO manufaturaram 20 peças,
com a imagem da figura caldense “Zé
Povinho”, em grés com chamote pintada com
óxidos; que simbolicamente, foi atribuída aos
primeiros 10 atletas classificados nas
categorias de masculinos e de femininos, da
5ª edição da Corrida pela Vida. Esta
colaboração foi um importante contributo de
sensibilização para as competências das
pessoas com incapacidades intelectuais graves
na semana em que se comemorou o Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência.

PROTOCOLO DE PARCERIA COM PSP

Também a 3 de dezembro, outras ações integradas igualmente nas
comemorações do Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência, foram realizadas em Caldas da Rainha, em parceria
com a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação APER, no âmbito de ação do seu seminário anual no CCC.
Estivemos de manhã na ESE - Escola de Sargentos do Exército, com
35 clientes para atividades de orientação e batismo de sela. À tarde
em sensibilização para as melhorias locais da acessibilidade, foi
efetuado um passeio acessível pelas ruas da cidade, em que
participaram membros da APER e um grupo de clientes com
mobilidade condicionada.

COMUNIDADE ESCOLAR VISITA CAO

À semelhança de anos anteriores, na semana em que se comemora
o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, visitaram-nos
algumas turmas do 1º ciclo, nomeadamente do 4º ano do Centro
Escolar de Santo Onofre e EB dos Arneiros. A sensibilização
dos mais novos para as diferenças é feita de modo muito
interativo. Os cerca de 40 alunos que nos visitaram, nos dias 3 e
4, estiveram divididos em pequenos grupos, realizando
rotativamente, e em interajuda com os nossos clientes, as
atividades das áreas ocupacionais, atividades físicas e de
movimento e drama criativo do CAO.

O dia 3 de dezembro foi também marcado pela assinatura
protocolar da parceria local do Programa Especial Significativo
Azul com a PSP. Este programa tem âmbito nacional, partindo da
iniciativa de colaboração do Ministério da Administração Interna
com a FENACERCI, integrando posteriormente outros parceiros.
Tem como principal objetivo contribuir para a
segurança das pessoas com deficiência
intelectual e/ou multideficiência e seus
significativos em igualdade de oportunidades.

MARATONA DE CARTAS
No âmbito do Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de
dezembro, participámos na iniciativa “Maratona de Cartas 2014”
organizada pela Amnistia Internacional. Esta iniciativa apela à
solidariedade com pessoas envolvidas em quatro situações de
violação dos direitos humanos, através da assinatura de uma carta,
enviada depois aos governos dos respetivos países, exigindo o
respeito pela liberdade e dignidade de cada uma destas pessoas.
Todos os formandos e
membros do clube do
cliente fizeram questão
de assinar a petição a
favor dos casos. Foram
assinadas um total de
178 cartas, entregues
a um representante do
Núcleo do Oeste.

LIMPEZA URBANA
No dia 15, a convite do Conselho da Cidade e da Câmara Municipal
de Caldas da Rainha participámos no projeto “É tão Fácil” - que
consistiu num peddy paper pela cidade, com objetivo de promover a
limpeza urbana e a sensibilização da comunidade para a importância
de uma cidade limpa e organizada, alertando que este é um direito
de cada um de nós, mas também um dever de todos!

Valores CEERDL - Rigor:

O planeamento, a execução e o acompanhamento da ação são cumpridos com exigência, e de forma criteriosa,
de acordo com procedimentos legais e padrões éticos.
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VELA ADAPTADA - WIND IN CUP NAZARÉ
Acompanhados pelo monitor
de atividades físicas um grupo
de 8 clientes de CAO
participou, a 17 de dezembro,
no “Wind In Cup Nazaré”.
Evento organizado pela
CERCINA, na praia da
Nazaré, que teve por objetivo
promover a atividade
desportiva de vela adaptada.

PALESTRA “ VAMOS SABER MAIS SOBRE: A AMNISTIA INTERNACIONAL”
Na sequência da iniciativa “maratona de cartas 2014”, recebemos
no Centro de Reabilitação Profissional no dia 17 de dezembro, 3
elementos do Núcleo do Oeste da Amnistia Internacional Portugal para a dinamização de uma palestra, que teve como
principal objetivo dar a conhecer melhor esta organização.

CRP - VISITAS PEDAGÓGICAS
Agradecemos a disponibilidade com que os nossos formandos foram
recebidos, pelas entidades nas quais foram efetuadas visitas
pedagógicas. Destacamos a importância desta atividade no
enriquecimento curricular e consolidação dos conhecimentos
adquiridos. Foram visitadas no decurso de 2014 as seguintes
entidades: Grafilipe, Tipografia / Artes Gráficas • Talho Vítor Eustáquio • Rádio
102 FM • ETAR da Charneca – Arelho, Estação de Tratamento Águas • Banco
Alimentar do Oeste • Santa Casa Misericórdia de Óbidos, Lar de Idosos e
Creche • Feira Biológica, Exposição de produtores Biológicos e transformação de
produtos biológicos • Santa Casa da Misericórdia do Bombarral, Unidade de
Cuidados Continuados • Vila D´Óbidos • Montepio Rainha Dona Leonor, Unidade
de Convalescença • Museu de Peniche (Forte) • Fucoli - Somepal, Fundição de
Ferro SA • Flor do Vale, Queijaria Flor do Vale • Schaeffler-Ibéria, Fabrico
Rolamentos •
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CRP - NOVAS PARCERIAS
No decurso de 2014, para além das entidades empregadoras,
que connosco colaboraram no ano transato, novas parcerias
foram estabelecidas, com o objetivo integração das pessoas
que apoiamos em formação prática em contexto de trabalho.
Para todas as entidades que connosco colaboraram, um
agradecimento muito especial: Associação de Desenvolvimento Social
Salir do Porto; Bricodis - Distribuição de Bricolage, SA ; C Dimas Comércio e
Reparação de Automóveis, Lda ; Casa do Povo de A-dos-Francos; CEIA, Lda ;
Centro de Apoio Social e Cultural de Usseira ; Centro Social Paroquial de Nª Sª
da Piedade de Vidais; Centro Social Paroquial Nª Sª Mercês Carvalhal Benfeito ;
FJ Calado, Unipessoal, Lda; Home For All - Mediação Imobiliária, Lda;
Impulsorigor Unipessoal Lda ; Instante de Ternura Unipessoal, Lda ; Joana Arroz
Correia Albuquerque - Verde Caldas; João Costa Carvalho Teixeira ; José Ribeiro
& Filhos, Lda ; Mário Jorge Gonçalo Branco ; Multiverde, Lda ; Obiverde, Lda;
Paulo Jorge Pereira Marques Duarte ; Santos Barros, Lda - Europão;
Vet
Saúde Serviços Veterinários, SA ; Vítor João Mateus Marques ; Associação de
Solidariedade Social da Foz do Arelho ; Centroplanta - Centro de Plantas e
Jardins, Lda; Condomínio D. Dinis; Creche O Picapau Amarelo - Sociedade
Unipessoal, Lda; Daniel Deyllot, Unipessoal, Lda ; E'Leclerc - Rainhadis, SA ;
Frutas Classe, SA; Rainho & Teles, Lda; Sandra Duarte Franco Paulo -Auto
Eiras; Santa Casa da Misericórdia Caldas da Rainha ; Vidais Planta de Margarida
Marques; Astecaldas - Assistência e Reparação de Eletrodomésticos, Lda ;
Carlos Domingos Martins Monteiro ; Centro Hospitalar do Oeste; Centro Social
Paroquial Caldas da Rainha ; Certushoteis - Hotelaria e Turismo, Lda; Hotel Real
D' Óbidos; Churrasqueira Tomé, Lda; Commodos - Residência Geriátrica, Lda;
Companhia Agrícola do Sanguinhal, Lda ; Desafio Cuidado, Lda ; DF Tur, Lda Hotel Vila D`Óbidos; Florescar -Comércio de Automóveis, Lda ; Fundação
Manuel Francisco Clérigo; Fundação Inatel; Glamour Viagens - Agência de
Viagens e Turismo, Lda ; Hortícolas Xana - Produção e Comercialização de
Produtos Hortícolas, Lda ; Hotéis Cristal Empreendimentos Turísticos SA ; João
Pedro Carvalho Machado - Verduras D`Óbidos; José Carlos Correia Carvalho Agro- Litoral; Linha Panorâmica Turismo e Hotelaria Lda - Caldas Internacional
Hotel; MEGAPC - Informática e software, Lda ; Multiovos, Produção de Ovos,
Lda; Nascer do Sol Restaurante e Snack Bar Unipessoal, Lda ; Osvaldo Branco Quinta do Pedregal; Paula Maria Leal Santos Cipriano ; Penhastand Montagen de
Stands Lda; RodaPeças - Pneus e Peças Lda ; Salada & Antunes - Oficina de
Reparação de Veículos Automóveis Lda ; Serviço de Ação Social do IPL ;
Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, SA ; Sociedade de Instrução e Recreio
Os Pimpões; Tubo Rectangular Unipessoal, Lda.

ARTE-TERAPIA

Os trabalhos realizados pelos clientes do Fórum Sócio Ocupacional
FESTEJOS DE NATAL
no âmbito do estágio em Arte-terapia integraram a exposição de
Os serviços da instituição festejam habitualmente a quadra natalícia Ana Lemos realizada no âmbito do projeto Familiarte. Esta
em momentos de convívio entre clientes e equipas de trabalho. Este exposição esteve patente no Centro Cultural e de Congressos de
ano, estas festividades realizaram-se nas instalações da nova Caldas da Rainha entre 13 de dezembro e 5 de janeiro. Atualmente
estrutura de Lar Residencial e SAD, a abrir brevemente e que a técnica colabora com o Fórum Sócio Ocupacional dinamizando
puderam ser integralmente visitadas. Com grande participação dos semanalmente um atelier de Arte-terapia.
colaboradores o convívio prolongou-se pela tarde em que contámos
também com a animação musical da artista Jéssica Cipriano
EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS - GAEIRAS
acompanhada pelos seus músicos.
Uma vez mais participámos na
Grande Exposição de Presépios da
Vila de Gaeiras, organizada há 8
anos pela junta de freguesia. O
evento, decorreu no Convento São
Miguel de 6 de dezembro a 6 de
janeiro. Entre 1200 presépios de
cerca de 95 artesãos estiveram expostos os manufaturados pelos
clientes de CAO, tendo sido vendidos dois no primeiro fim de semana.
“LAVANDARIA DA RAINHA” Aberta de 2ª a 6ª feira
Av. Infante D. Henrique, lote 28 - Zona Industrial
Telef: 262 889 066 - emprego@ceerdl.org

Lavar - Secar - Engomar
Ao Peso (Kg) e pacote Mensal 50, 100 ou 200 (unid.)
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