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Jantar Solidário CERCI 

40 Anos num Movimento Mágico 

13 Outubro – Convento do Beato 
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A CERCI – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com 

Incapacidade, CRL, celebra os seus 40 anos com um Jantar Solidário que visa angariar 

fundos para a construção do novo Lar Residencial. 

O evento é uma oportunidade para envolver os clientes, as famílias, os colaboradores, a 

comunidade e parceiros e criar sinergias entre Cidade, CERCI e Comunidade. 

Nesta “Boda de Ruby” vamos recuar quarenta anos e (re)ver os vários momentos do 

“Movimento Mágico CERCI”. Muita música e arte vão estar presentes no Convento do 

Beato. 

 

Programa do Jantar  Solidário 40 anos CERCI: 

19h30 – Receção com DJ Ricardo Mello 

20h00 - Inicio Jantar  

21h30 – Apresentação com a Atriz Rita Frazão (Atriz na Telenovela Coração D’Ouro) e 

Depoimento Julieta Sanches (Presidente de Direção CERCI) 

21h35 – Inicio Espetáculo com os artistas confirmados: Dança Contemporânea-Jazzy 

Dance Studio, Grupo Vozes do Tempo (Grupo de Musica da Lourinhã), Tiago Ribeiro 

(Finalista do Portugal tem Talento) e o Grande Fernando Pereira (Cantor e ator). 

O convite pode ser solicitado pelo donativo de 60 magias para os endereços 

marketing@cercilisboa.org.pt ou geral@cercilisboa.org.pt  ou pelo telefone 

218391700. 

 

 

mailto:marketing@cercilisboa.org.pt
mailto:geral@cercilisboa.org.pt


4 
 

 

 

 

 

A CERCI é uma entidade de referência 

no âmbito da inclusão social que pretende 

contribuir para uma melhor qualidade de 

vida a quem frequenta os seus centros e 

múltiplas formas de vivência em comum. 

O início do projeto teve como alicerces a 

vontade e a certeza de que poderíamos 

acrescentar valor na vida das pessoas com 

deficiência intelectual e multideficiência. 

A segunda metade da década de 70 marca 

o início do movimento CERCI, assente 

nas necessidades e expetativas das famílias, técnicos e da comunidade em geral. 

Posteriormente, as respostas tiveram necessidade de se difundir um pouco por todo o 

território nacional sendo que, atualmente, podem contabilizar-se 53 CERCI's em todo o 

país. Pela necessidade de representatividade para o movimento CERCI surge em 1986 a 

Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI), agraciada 

em 2013 pela Assembleia da Republica com o prémio Direitos Humanos, e da qual a 

CERCI é membro fundador. 

 Atualmente as CERCI's a nível nacional, acompanham 30 mil pessoas com deficiência 

intelectual e multideficiência disponibilizando uma multiplicidade de serviços em 

resposta às necessidades e expetativas ao longo da vida. 
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A CERCI, Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos com 

Incapacidade, C.R.L., é uma cooperativa 

de Solidariedade Social sem fins 

lucrativos, estando registada como 

Pessoa Coletiva de Utilidade Pública. Foi 

fundada no ano de 1975, a 16 de julho, 

como resultado da cooperação de 

famílias, pessoas interessadas, técnicos e a comunidade em geral, vindo a tornar-se como 

uma referência nacional enquanto resposta inovadora no âmbito da Educação Especial e 

da Reabilitação. 

A 13 de outubro nos Olivais surge o 1º Centro Educacional da CERCI e logo em 1976, 

é edificado o segundo Centro Educacional, em Marvila. Pretendíamos responder de 

forma concreta e eficaz às necessidades de um elevado número de crianças com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

Em 1998, a CERCI tornou-se um agente na construção de escola inclusiva, encerrando a 

sua escola de ensino especial e passando a intervir diretamente nas escolas em moldes 

similares ao que é hoje o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI). 
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O Centro de Recursos para a Inclusão intervém em parceria com as estruturas da 

comunidade, no que diz respeito ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à 

participação social e à promoção da vida autónoma contribuindo ativamente para uma 

escola mais inclusiva. 

 

Com uma vasta experiência no âmbito da Intervenção Precoce na Infância, integra, 

desde setembro de 2011 o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

sendo o coordenador da Equipa Local de Intervenção de Lisboa Oriental, em parceria 

com o Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais e o Agrupamento de 

Centros de Saúde Lisboa II. 

As ações desenvolvidas destinam-se a crianças dos 0 aos 6 anos com alterações nas 

funções ou estruturas do corpo que limitam a participação nas atividades típicas para a 

respetiva idade e contexto social ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem 

como as suas famílias.  
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O Lar-Residencial, constitui uma resposta diária para 20 pessoas. As atividades 

desenvolvem-se de forma a potenciar as autonomias e a participação ativa de cada 

cliente, de acordo com os objetivos estabelecidos no seu Projeto de Vida. 
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A CERCI possui três Centros de Atividades Ocupacionais: 

 Centro de Transição para a Vida Adulta e Ativa, em Marvila;                                                                       

 Centro Ocupacional dos Olivais, em Santa Maria dos Olivais; 

 Centro Ocupacional Espaço da Luz, em Carnide. 

 Os Centros de Atividades Ocupacionais visam apoiar os clientes no desenvolvimento 

do seu Projeto de Vida, incentivando-os a fazer escolhas e a tomar decisões de forma a 

influenciarem o rumo das suas próprias vidas. 

Os clientes têm ao seu dispor a intervenção de uma equipa multidisciplinar e de um 

leque variado de atividades, de acordo com as suas necessidades/potenciais e 

expectativas. 
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O Centro de Formação Profissional é uma estrutura vocacionada para dar resposta a 

pessoas com deficiência intelectual que pretendem aceder a um nível de qualificação 

específica facilitadora da inclusão e participação em mercado de trabalho através do 

desenvolvimento de competências sociais e profissionais orientadas para o exercício de 

uma atividade no mercado de trabalho. 

O Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação da Pessoa com 

Deficiência têm como principais objetivos informar, apoiar e acompanhar pessoas com 

deficiência e incapacidades e suas famílias na resolução de situações de vida. Visa de 

igual modo contribuir para que seja reconhecido às pessoas com deficiência o direito à 

participação no processo de tomada de decisão e informar/sensibilizar a comunidade em 

geral sobre a deficiência.  
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A participação das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência é um 

valor a defender! A sua diferença, um valor a respeitar e a rentabilização do seu 

potencial, um valor a considerar! 

 

  

 

 

          Rua de Buenos Aires, 39  

          1200 - 623 Lisboa/Lisbon Portugal  

          Tlm.: + 351 91 777 60 18/19 

          Tel./Phone: + 351 21 396 46 93  

          Email: alc@alcomunicacao.pt 

          www.analimacomunicacao.pt 

mailto:alc@alcomunicacao.pt
http://www.analimacomunicacao.pt/

