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A CVP e a formação dos seus Socorristas
Os Socorristas da Delegação
de Águeda da CVP, para res-

37º Aniversário da
Delegação
Espantalha a tua
Horta

ponder às diversas solicita-
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ções, têm que possuir Forma-
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ção não só na área da saúde
como

Técnicas de
procura activa de
emprego

noutras

importantes, pois só assim
adquirem a destreza necessá4

ria para exercer socorro e

Ateliers na loja
Social

assistência sanitária e social.

Portugal ViceCampeão nos Mundiais de Ciclismo
INAS

doentes não urgentes, e muito menos a um transporte Pré-Hospitalar.

Feira dos Saberes
e Sabores

O Socorrista sem Formação não responde de forma eficiente a um transporte de
A Delegação de Águeda tudo faz, e continuará a fazer, para que os seus Socorristas estejam preparados para qualquer eventualidade de socorro, mantendo o seu
5

Gabinete de Formação atualizado e em permanente exercício da sua função.
A Cruz Vermelha Portuguesa recomenda, para todas as Delegações, uma Formação uniforme aos seus Socorristas na área da saúde, e para o efeito, no passado

Estudo nacional
sobre as Comunidades ciganas
Orfeão no
Concerto da
Primavera

igualmente

dia 21 de Junho, reuniu todas as Delegações em Lisboa, para informar esta justa
e necessária aspiração.
A Delegação de Águeda pretende ser um exemplo neste âmbito e exige dos seus
Socorristas uma preparação capaz e diferenciada, pois só assim se dignifica a Ins6

tituição Cruz Vermelha/Crescente Vermelho, e o seu fundador Henry Dunant que,
na Batalha de Solferino, em 1859, no Norte de Itália, com o seu altruísmo, deu

Missão Sorriso

origem a esta Humanitária Instituição, presente em todos os países do mundo.
Campanha de
Recolha de livros
II Festival de
Sopas
Delegação de
Águeda abre oficina de costura

Saibamos todos honrar e respeitar esta Humanitária e Universal Instituição.
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César Marques
(Presidente da Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa)
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37º Aniversário da Delegação de Águeda da CVP
No dia 12 de Abril, a Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa comemorou o
seu 37º aniversário da sua fundação nesta bela cidade. As cerimónias iniciaram-se com o
içar das bandeiras, com formatura. Seguiu-se a recepção aos convidados no adro da
Igreja Matriz de Águeda, em cujo templo foi celebrada eucaristia sufragando a alma dos sócios, diretores, trabalhadores e voluntários que serviram a instituição. Esta missa foi animada pelo Coro da Cruz Vermelha
de Águeda e englobou ainda a intenção do Recreio Desportivo de Águeda, que assinala o seu 90º aniversário, numa feliz coincidência. No final,
no adro, o Padre Camões benzeu duas novas viaturas, uma para Transportes de Doentes não urgentes e outra de tipo B, medicalizada. Já na
sede, no Auditório Arq.º Veiga Camelo, o Coro da Delegação presenteou-nos com duas
peças, altamente ovacionadas, seguindo-se a constituição da Mesa de Honra, composta
pelo General Governo Maia, Vice-Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa Comendador
Augusto Gonçalves (Conselho de Curadores), Rui Cruz (Diretor Centro Distrital de Aveiro
da Segurança Social), Gil Nadais (Presidente Câmara Municipal Águeda) e César Marques
(Presidente da Delegação). Começou por usar da palavra César Marques, dizendo que

“De 2012 para
2013, esse
aumento cifrouse em 40%, daí,
terem sido
servidas 78.037
refeições sociais
durante o ano de
2013.”

esta instituição tem 37 anos (ele 29) de sacerdócio e entrega aos mais vulneráveis e
que, com a crise, aumentaram os pedidos de ajuda. De 2012 para 2013, esse aumento
cifrou-se em 40%, daí, terem sido servidas 78.037 refeições sociais durante o ano de
2013. Um número astronómico. Referiu ainda a necessidade urgente de uma unidade
residencial para doentes do foro mental, que, se hoje é um problema de saúde, amanhã
será um problema social. É um sonho que acalenta. Terminou afirmando que esta instituição tem transformado as dificuldades em desafios. Augusto Gonçalves felicitou a
Delegação pelo aniversário e diz-se não entender como é que, com tantos avanços da
humanidade em tantos campos, ainda exista tanta miséria no mundo. Dai, a necessidade destas instituições para suavizar o sofrimento humano. Rui Cruz afirmou ser este o
momento do reconhecimento público desta casa. A pobreza é urgente (é já hoje) e
diminui-la é uma tarefa imprescindível. Prometeu ajudar a concretizar o tal “sonho” de
César Marques. Gil Nadais deu um abraço ao colega e amigo Rui Cruz e as boas-vindas,
por ser esta a primeira vez que vem a Águeda, desde que tomou Posse
na Segurança Social de Aveiro, há cerca de dois meses. Dirigiu uma palavra aos corpos sociais e restante pessoal desta casa. Sem eles, isto não
teria sido possível. Prometeu, também, colaborar no referido “sonho”.
Governo Maia agradeceu o convite e elogiou o Coro Misto da Delegação,
dizendo contar com ele nas comemorações dos 150º Aniversário da Cruz
Vermelha Portuguesa, que se assinala no próximo ano. Frisou os 29 anos
de César Marques na C.V.P Águeda e que ainda tem muito que trabalhar até às bodas de
ouro… Dia de aniversário é dia de convívio, mas também de reflexão, disse. Terminou
afirmando que “dá mais quem dá com alegria”. Seguiu-se o almoço/convívio, confeccionado nas instalações da Delegação, dando por encerradas as comemorações do 37º aniversário da Delegação De Águeda da CVP. Wilson Abrantes (Vice Presidente)
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Espantalha a tua horta
No passado dia 5 de Junho, a Delegação de Águeda da Cruz Vermelha participou num concurso de espantalhos intitulado
“Espantalha a tua horta” organizado pelo Centro Social Infantil
de Aguada de Baixo, no âmbito do Projeto Eco-Escolas. Foi no
contexto de Ateliers da Delegação de Águeda da Cruz Vermelha
que os jovens deram asas à sua imaginação e partindo de diversos
materiais recicláveis construíram o espantalho a que deram o
nome de “Espantarte”. Foi com espírito de proteção ambiental e
promoção à quinta bilógica “Da Terra” que concentrámos as nossas energias e acabámos por ver o nosso esforço recompensado
pela obtenção do primeiro prémio.
Equipa dos Ateliers da Delegação de Águeda da CVP
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Sessões de Técnicas de Procura Ativa de Emprego
A atual conjuntura social e económica obriga a uma procura ativa de emprego de forma persistente e organizada. Em face disso,
os clientes do Centro de Alojamento Tem“Nessas sessões
fez-se a
construção do
currículo, a
redação da
carta de
apresentação…”

porário para Passantes e Sem-Abrigo (CAT)
participaram em diversas sessões de Técnicas de Procura Ativa de Emprego, dinamizadas pela psicóloga Catarina Costa e pela
Educadora Social Jéssica Marques. Nessas
sessões fez-se a construção do currículo, a redação da carta de apresentação
(resposta a um anúncio de emprego e candidatura espontânea) e a realização de um
role-play (jogo de papéis), onde foram abordadas informações essenciais para a
entrevista de emprego (a preparação, a situação de entrevista e o balanço da entrevista). Com a realização desta formação, pretendeu-se oferecer, aos clientes do CAT,
um conjunto de ferramentas que facilitem a sua autonomização. Jéssica Marques e
Catarina Costa (Estagiárias da Delegação de Águeda da CVP)

Ateliers na Loja Social
Ao longo do período de férias de verão, os jovens que frequentam os Ateliers de Desenvolvimento de Competências,
têm desenvolvido algumas atividades no espaço da Loja
Social. Sendo assim, “ Cenas sobre … Portugal” foi a primeira
atividade dinamizada e surgiu com o intuito de comemorar o
Dia 10 de Junho, Dia de Portugal. Desta forma, no dia 13 de
Junho, os jovens ofereceram aos clientes da Loja Social marcadores de livros, que tinham um poema alusivo à data comemorativa, e cantaram, acompanhados por uma guitarra, músicas como “Homem do Leme” dos Xutos e Pontapés, “A Portuguesa” (o nosso hino),
entre outras. Outra das atividades foi a Exposição Fotográfica “Caras por Todo o
Lado” – faces in places (Fotoblog). Esta exposição, dinamizada no âmbito do Atelier de
Fotografia, surgiu com o objetivo de criar fotografias com “rostos” encontrados em
lugares quotidianos. Inspirado no Fotoblog faces in places, as fotografias apresentadas
nesta exposição consistem em objetos inanimados que o espetador entenderá como a
representação de um rosto – Pareidolia (as pessoas atribuem qualidades humanas a um
ser não humano ou objeto). Há que mencionar que ao longo deste período de férias
pretende-se continuar a desenvolver mais iniciativas. É, ainda, de acrescentar que os
objetivos destas atividades passam por dar a conhecer à comunidade de Águeda o trabalho é que é desenvolvido com os jovens nos Ateliers e criar uma nova dinâmica no
espaço da Loja Social. Jéssica Marques (Estagiária da Delegação de Águeda da CVP)
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Portugal vice-campeão nos Mundiais de ciclismo INAS
A Seleção Nacional sangrou-se no dia 18-06-2014, pela segunda
vez consecutiva, vice-campeão mundial de contrarrelógio por
Equipas nos Mundiais de Ciclismo INAS (atletas com deficiência
intelectual), numa competição que decorreu em Racice, na República Checa. A Equipa Portuguesa, formada por André Pacheco,
Carlos Carvalho e Rui Resende, este último apoiado pela Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa no âmbito da resposta social de Centro Alojamento Temporário, terminou a prova a
apenas 33 segundos da campeã mundial Holanda. O terceiro lugar
nos Mundiais coube à República Checa, seguida da Polónia e da Rússia, quarta e quinta classificadas. A Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa congratula-se com o êxito do atleta Rui Resende pelo seu
empenho e por, apesar das dificuldades continuar a lutar por um futuro melhor e a dar o exemplo a outros
em situações semelhantes. (Equipa Técnica CAT da Delegação de Águeda da CVP)

Delegação de Águeda na Feira dos Saberes e Sabores
A Bela Vista organizou, uma vez mais, a Feira dos Saberes e Sabores,
no dia 12 de abril de 2014, no espaço junto ao Instituto da Vinha e
do Vinho, na margem do Rio Águeda. Este evento teve o apoio da
Câmara Municipal e da LUDIN e ainda parcerias com várias IPSS’s do
Concelho de Águeda. Participaram mais de duas dezenas incluindo o
espaço da Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa, com
exposição e venda do que melhor é feito (nomeadamente artesanato) nos Ateliers de Desenvolvimento de Competências. Esta valência
da Delegação é composta por: Informática, Olaria, Fotografia, Serralharia e animação e é usado por jovens
dos 12 aos 16 anos, que frequentam a instituição. O objetivo do certame é “divulgar saberes institucionais,
divulgar saberes e práticas artesanais, bem como partilhar sabores inseridos numa diversidade gastronómica”, propósito esse amplamente alcançado. Foi um dia de convívio com muita animação, workshops, artesanato e gastronomia tradicional. Esta iniciativa merece um forte aplauso. Wilson Abrantes (Vice presidente
da Delegação de Águeda da CVP)

Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas
A Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa é uma das parceiras do Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas (ENCC) que se encontra atualmente em execução, no âmbito da respetiva Estratégia Nacional 2013-2020 (ENICC) aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 25/2013. Este estudo decorre
em parceria entre o Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta
(CEMRI-UAb) e o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa (CIESIUL), sendo coordenado pelas Professoras Olga Magano e Maria Manuela Mendes e financiado pelo AltoComissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural (ACIDI). Um dos principais enfoques da pesquisa é a
caracterização das comunidades ciganas, através da inquirição de indivíduos e famílias em todo o país, com o
propósito de informar políticas públicas que venham a ser delineadas neste domínio, conforme previsto na
Estratégia Nacional. Esta investigação pretende obter um retrato das comunidades ciganas em Portugal e
contribuir para a conceção de políticas ajustadas à sua situação, facilitadoras do seu processo de integração.
Diana Oliveira (Ajudante Ação Direta Protocolo RSI)
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Orfeão no Concerto da Primavera
No dia 31 de maio de 2014, no auditório do CEFAS, em Águeda, realizou-se um concerto solidário a que foi dado o nome
de “ Concerto de primavera”. Esta designação advém de
estarmos na primavera, mas também por ser nesta estação
do ano que florescem as sementes lançadas à terra. Esta
iniciativa altruísta do Coro da Delegação de Águeda da CVP
teve por objetivo, essencialmente, a angariação de fundos
para ajudar a reconstruir duas casas atribuídas aos mais
necessitados, no âmbito do Património dos Pobres da Freguesia de Águeda. A instituição “Património dos Pobres” foi fundada em 1953 pelo saudoso Padre Américo. Quiseram dar-vos a honra da sua presença os coros convidados:
Coro Municipal Marquês de Pombal (Pombal) e Grupo Coral da Quarteira, aos quais
agradecemos penhoradamente.

O concerto, com apresentação de Zulmira Pereira,

teve início com algumas palavras de satisfação e agradecimento do Presidente, César
“Quiseram darvos a honra da sua
presença os coros
convidados: Coro
Municipal Marquês
de Pombal e Grupo
Coral da
Quarteira, aos
quais
agradecemos
penhoradamente.”

Marques, referindo ainda que “Águeda é uma terra solidária”, às quais se seguiu a
entrada em palco do Coro Marquês de Pombal, que, sob a direção do maestro Vítor
Gonçalves, interpretou algumas peças de elevado nível artístico. Seguidamente, a
atuação do Coral da Quarteira, com a direção artística de Carlos Filipe Sousa, que
mostrou muita qualidade. Finalmente, o “nosso orfeão” sob a batuta do maestro Sérgio Brito, com Cláudio Vaz ao piano e Rossana na flauta transversal, como é seu timbre, brindou-nos com uma atuação irrepreensível, exaustamente ovacionada. Como se
encontrava presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, o maestro dedicou-lhe a peça “Manhã de Carnaval”. Em jeito de resposta, afirmou
que o “Coro da CVP de Águeda é o nosso orgulho”. Foi ainda enaltecido publicamente
o Rui Brito, pelo excelente trabalho que tem desenvolvido em prol do Coro da Delegação. Por fim, algo sensibilizado, o pároco, Padre José Camões, agradeceu o nobre gesto de altruísmo, garantindo que jamais o esquecerá. Wilson Abrantes (Vice presidente
da Delegação de Águeda da CVP)

Missão Sorriso 5 e 6 de Abril
Mais uma vez, os portugueses demonstraram a sua solidariedade e contribuíram
com bens alimentares, no âmbito do programa de responsabilidade social Missão
Sorriso. Águeda e Anadia não foram exceção e os voluntários da Delegação de
Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa estiveram presentes na Loja Continente
Modelo de Águeda e de Anadia, na angariação de bens alimentares. A população
aderiu ao apelo e a Delegação angariou cerca de 3 toneladas de bens alimentares,
entre outros bens essenciais, os quais serão distribuídos pelas famílias carenciadas.
Esta é uma iniciativa que irá certamente ajudar a suprimir as necessidades básicas
de muitas famílias que procuram apoio junto da instituição. O nosso muito obrigado à população que respondeu positivamente ao nosso apelo humanitário, numa
altura tão difícil para todos. Carla Ferreira (Coordenadora da Ação Social da CVP)
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Campanha de recolha de livros e material escolar
A Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa, tem recebido
nos últimos tempos livros escolares doados pela comunidade em
geral, numa iniciativa que visa diminuir os encargos das famílias
carenciadas do concelho de Águeda. Conscientes de que a aquisição
dos manuais, no início de cada ano letivo, representa um acréscimo
significativo no orçamento das famílias e que a utilização dos mesmos, por um só aluno, constitui um desperdício de recursos, a instituição encontra-se a promover, uma vez mais, Campanha “Livro
meu; livro teu”, de Recolha de Manuais e de Material Escolar e Didático, novo e usado desde que em bom
estado de conservação, com o objetivo de reduzir despesas, poupar recursos e desenvolver a consciência
cívica e ambiental, de solidariedade e de cooperação. A instituição, acredita que nesta altura de crise esta
iniciativa torna-se mais uma ajuda para colmatar as dificuldades financeiras, apela a quem poder continuar
a doar em bom estado de reutilização, aqueles manuais escolares e material escolar e didático, que já não
precise, o faça facilitando desta forma o acesso gratuito ao maior número possível de alunos, das famílias
carenciadas. Carla Ferreira (Coordenadora da Ação Social da Delegação de Águeda da CVP)

Participação no II Festival de Sopas em Valongo do Vouga
No dia 2 de Maio os Ateliers de Desenvolvimento de Competências da Delegação de Águeda da CVP participaram no II Festival de Sopas, organizado
pelo Curso de Educação e Formação tipo 2 e 3 da Escola de Valongo do Vouga. Esta iniciativa juntou 23 especialidades de sopas de Instituições e restaurantes do Concelho e a Delegação de Águeda fez-se representar com a Sopa
de Peixe, gentilmente confecionada pela cozinheira da Instituição Ana Paula, e que foi elogiada por todos que a degustaram. Além da gastronomia o
evento tinha animação musical, na qual os Ateliers de Desenvolvimento de
Competências também participaram com 3 músicas. Foi uma noite fantástica
onde se pretendeu aproximar a comunidade à escola e a organização mais
uma vez está de parabéns. Paula Santos (Animadora Socioeducativa da CVP)

Delegação de Águeda da CVP abre Oficina de Costura
A Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa
abriu uma Oficina de Costura nas instalações da instituição. A instituição vai disponibilizar a toda a comunidade aguedense trabalhos de costura, aplicação de
bainhas, ajuste de roupas, costura de botões, remendos
e outros, a preços simbólicos. A Oficina de Costura
funcionará todos os dias da semana das 9h ao 12:30 e
das 14h às 18h, todos os interessados devem-se dirigir à
instituição ou contactar através do n.º 234 602642. Ajude-nos a ajudar. Contamos consigo. Carla Ferreira
(Coordenadora da Ação Social da Delegação de Águeda da CVP)

Agenda |
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Ação Social:
18 de Julho - IV Encontro de Jovens das IPSS do Concelho de Águeda
03 a 07 de Setembro - Festa do Leitão

Cultural:
27 e 28 Setembro - XIII Festival Internacional de Música Coral Auria Canta - Ourense (Espanha)
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