
CERCICA
Inovar para Incluir!

Torne o seu Natal mais acolhedor,
com os presentes da CERCICA.

Aceite as sugestões que os artistas têm para si.



CERCICA
Inovar para Incluir!

2 Faça a sua encomenda: marketing@cercica.pt

Presente por uma causa
Neste catálogo grande parte dos artigos são da criação dos 
artistas e artesãos da CERCICA.

Ao comprar os nossos produtos está a contribuir para a 
sustentabilidade do nosso projeto.

Ao oferecer presentes que têm uma causa, está a contribuir 
para a divulgação do trabalho de todos os artistas da 
CERCICA.

Obrigado por fazer a diferença e apoiar o nosso trabalho.

mailto:marketing@cercica.pt
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Caixas de madeira 
com azulejo pintado à mão
Peças feitas à mão que ajudam na organização.

As nossas caixas de madeira vão ajudá-lo 
na sua organização diária! Agora já pode 
guardar todos os objetos do dia a dia de uma 
forma original.

Decore o espaço com uma peça versátil que pode 
ter num móvel, numa  prateleira ou numa estante, ou até 
mesmo, no seu local de trabalho.

CAIXAS DE MADEIRA COM AZULEJO PINTADO À MÃO 
Azulejo - Filipe Cerqueira
Caixa - Alexandra Pinheiro

10,50€  • 15 x 15 cm 

ESGOTADA
Disponível 

noutros padrões

http://www.cercica.pt
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CAIXA JOGO DO GALO

Azulejo - Teresa Fonseca
Caixa - Susana Barbosa

Recorde bons momentos, 
volte a jogar o jogo do galo. 
Uma versão diferente, mas 
com as mesmas regras!  

PVP 13,50€  • 15 x 15 cm

Azulejo - Bernardo Mendes
Caixa - Osvaldo Miel

PVP 8,50€  • 11 x 11 cm

Azulejo - Alexandra Bensaúde
Caixa -  Osvaldo Miel

PVP 8,50€  • 15 x 15 cm

Artesanato
Já conhece o nosso modelo de caixa abaulada?

Ofereça um presente único este natal.    

mailto:marketing@cercica.pt
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Azulejo - Teresa Fonseca
Caixa - Mariana Abreu

PVP 5,50€  • 7,5 x 7,5 cm

Azulejo - Vera Henriques
Caixa - Cátia Bonacho

PVP 10,50€  • 15 x 15 cm

Azulejo - Joana Bernardino

O Azulejo é uma peça muito nobre, 
tipicamente portuguesa, apreciada 

por muitas pessoas. Na CERCICA 
o azulejo é isto tudo e muito mais. 

Aceite a nossa sugestão e use 
esta peça única, feita pelos nossos 

clientes, como base.

PVP 5,00€  • 15 x 15 cm

Azulejo - Nuno Alarcão   

PVP 5,00€  • 15 x 15 cm

Aqui temos caixas de todos 
os tamanhos e feitios.

Nesta caixa pode guardar brincos, 
anéis, relógios, fios, 

mas também pode guardar chá 
por exemplo.

http://www.cercica.pt
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Ervas Aromáticas
"Onde há chá há esperança" −  Arthur Pinero

Sabia que todo o processo de produção, desde a execução 
das estacas, à plantação, colheita e embalamento é feito pelos 
clientes do Centro de Atividades Ocupacionais da CERCICA?
A secagem é feita num secador solar, desenvolvido na 
Instituição, com um mecanismo de ventilação que tira partido 
da energia solar, tornando o processo mais sustentável ao nível 
ambiental.

mailto:marketing@cercica.pt
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Desde 2012 que 
produzimos numa área 
de 5000m2 Ervas 
Aromáticas em Modo de 
Produção Biológico.
Todas as ervas aromáticas 
têm benefícios. 
Fique a conhecê-los! 

http://www.cercica.pt
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ERVA-PRÍNCIPE
Saco 35g - PVP 2,50€
Lata 30g - PVP 4,00€

STEVIA
Saco 35g - PVP 2,50€
Lata 30g - PVP 4,00€

A ingestão da infusão de 
Erva-Príncipe facilita a 
digestão, diminuindo a 

má disposição e a azia. 
Possui propriedades 

calmantes, sedativas, 
anti-espasmódicas, anti- 
-sépticas e anti-fúngicas. 

O Natal está a chegar e com ele os doces mais 
doces do ano. Nesta altura não se pensa em 
dietas… contudo a nossa Stévia, sendo um 
substituto não calórico do açúcar, pode contribuir  
na hora de fazer as delícias que mais gostam.

mailto:marketing@cercica.pt
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TOMILHO BELA-LUZ
Saco 35g - PVP 2,50€
Lata 30g - PVP 4,00€

LÚCIA-LIMA
Saco 35g - PVP 2,50€
Lata 30g - PVP 4,00€

Lúcia-Lima  é uma planta medicinal que possui propriedades 
tranquilizantes e anti-espasmódicas, relaxa o sistema 
nervoso e combate enxaquecas, agitação e insónias. 
Tem também uma ação anti-espasmódica, aliviando cólicas 
gastro-intestinais e dores menstruais.

Substitua o Sal por Tomilho Bela-Luz. Com várias 
propriedades anti-sépticas e anti-inflamatórias 
esta erva também ajuda nos estados gripais ou 
bronquites, febres e constipações.  

http://www.cercica.pt
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HORTELÃ-CHOCOLATE
Saco 35g - PVP 2,50€
Lata 30g - PVP 4,00€

Sabia que a Hortelã-Chocolate pode ser usada na 
culinária, para aromatizar biscoitos, tartes, bolos, 
gelados, e é ainda usada em produtos naturais 
de beleza? Tem propriedades terapêuticas como: 
anti-inflamatória, anti-viral, revigora o sistema 
imunitário, previne problemas respiratórios, 
alergias e eczemas, ajuda na digestão dos 
alimentos, dores de cabeça e estômago.

mailto:marketing@cercica.pt
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Edição Especial
de

NATAL

INFUSÃO DIGESTIVA
Saco 30g - PVP 3,00€
Lata 30g - PVP 4,50€

Digestiva é a infusão mais 
esperada do Natal! 
A mistura exclusiva de 4 
espécies (hortelã-chocolate, 
funcho, lúcia-Lima e 
erva-príncipe) levam-no 
numa viagem de sabores 
que se prolonga no tempo.

http://www.cercica.pt
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AZEITE 
AROMATIZADO

Azeite é um dos 
produtos alimentares que 

não pode faltar à mesa, 
a combinação do azeite 
virgem com as nossas 

ervas aromáticas Tomilho 
Bela-Luz e Alegrim dão 

um peculiar sabor ao 
seu prato

200 ml

PVP 3,50€

SAL AROMATIZADO

Dê o toque que faltava aos 
seus cozinhados com o Sal 
Aromatizado, preparado com 
as nossas ervas aromáticas 
Tomilho Bela-Luz e Alegrim.

PVP 3,00€

mailto:marketing@cercica.pt
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SABONETE 
E SABONETEIRA

Uma peça única que irá 
dar um toque especial ao 
seu espaço. A saboneteira 
é pintada pelos artistas, 
contém um sabonete 
esfoliante, envolvido em 
feltro, um produto da 
criação dos jovens/adultos.

PVP 7,50€ 

Um aroma suave, que 
o faz pensar em nós.                                                
A coleção de sabonetes artesanais, 
com as ervas aromáticas 
100% biológicas e produzidas 
na CERCICA vão proporcionar 
momento de bem-estar, com os 
seus aromas suaves e frescos.  

Amoras disponíveis: 
Alfazema, Camomila, 

Alecrim e Café.

SABONETE 
ESFOLIANTE
O sabonete pode ser 
adquirido individualmente.

PVP 3,00€

SABONETE ARTESANAL 
DE ALFAZEMA

PVP 2,50€

SABONETE ARTESANAL 
DE ALFAZEMA

PVP 2,50€

http://www.cercica.pt
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ESTRELA DE NATAL

Poinsétia, mais conhecida por 
Estrela de Natal, é a planta mais 

procurada nesta altura, leva 
o simbolismo da quadra que 

vivemos a todas as casas.

PVP 3,00€

PRESÉPIOS EM BARRO

A pensar na Sagrada Família e na noite mais 
mágica da história, os nossos clientes criam, 
com as suas próprias mãos, aquilo que simboliza 
o nascimento de Jesus. Conheça os nossos 
presépios de barro. Torne o seu Natal especial 
com estas peças únicas.

PVP 6,00€

Produto disponível 
apenas na Loja CerGarden

mailto:marketing@cercica.pt
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BOLACHAS
As nossas bolachas com as nossas infusões são 
a combinação perfeita para uma pausa tranquila. 
Aproveite este momento e desfrute de todos os 
sabores e aromas: Hortelã-Chocolate/Laranja, 
Laranja/Funcho e Tomilho Bela-Luz/Limão.

PVP 3,50€

CHOCOLATES
Uma caixa cheia dos 
tradicioanais bombons 
de chocolate, para 
partilhar com quem 
mais gosta! Composta 
por 110 grs de bombons 
de chocolate com 
recheio de leite e de 
avelã.

PVP 5,00€

http://www.cercica.pt
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Cabazes de 
NATAL

NÃO SABE O QUE OFERECER NO NATAL?
Temos as opções ideais para si. 

Por apenas 25,00€ (PVP) ofereça um presente diferente e solidário. 
Ao comprar o nosso cabaz está a ajudar-nos a cumprir a nossa missão.

mailto:marketing@cercica.pt
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CABAZ AROMÁTICO!
Temos também o cabaz aromático, que reúne temperos tradicionais 

que vão dar um sabor especial à noite de natal. 

PVP 25,00€

http://www.cercica.pt
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SACO DE NATAL
O Saco pintado 

pelos artistas guarda 
combinações perfeitas. 

A junção das ervas 
aromáticas com o sal 
e azeite dão o sabor 

especial aos cozinhados.

PVP 8,00€

SACO DE NATAL

O Saco pintado pelos artistas tem a combinação 
perfeita para o chá das 5h, as nossas ervas 

aromáticas e biscoitos! Desfrute desta 
maravilhosa junção de sabores, convide alguém 

especial para partilhar este momento.

PVP 9,50€

mailto:marketing@cercica.pt
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CAIXA ERVAS AROMÁTICAS
(TOMILHO BELA-LUZ, ERVA-PRÍNCIPE, 
LÚCIA-LIMA, HORTELÃ-CHOCOLATE) 

Esta caixa, composta por um conjunto de 4 infusões das nossas ervas aromáticas, 
é o presente ideal para os amigos apaixonados por infusões. Uma combinação 
perfeita que permite ficar a conhecer os sabores das nossas ervas aromáticas, 

100% biológicas, produzidas na CERCICA e que contam com o apoio dos jovens.

PVP 12,00€

http://www.cercica.pt
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PVP 3,50€ / unid.

ENFEITES  DE NATAL
Decore a sua árvore com os nossos efeitos de natal!

PEÇAS DE CERÂMICA
Leve consigo a criatividade dos nossos artistas. 

Disponíveis em várias cores, 
as peças são únicas e intemporais.

CERÂMICA VERDE
PVP 5,00€

CERÂMICA ROSA
PVP 5,00€

mailto:marketing@cercica.pt
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JOGO DO GALO - PVP 8,00€

JOGO DO PREGO
PVP 8,50€

JOGO DA CARICA
   PVP 6,00€

JOGOS INFANTIS

Divirta-se em família 
com os nossos jogos tradicionais!

Não deixe que a tradição fique 
esquecida, divirta-se a jogar o Jogo 
do Galo, da Carica ou do Prego com 
os mais pequenos. Momentos que 
ficam na nossa memória para mais 
tarde recordar.  Jogue a qualquer 

momento e em qualquer lugar, seja 
em casa ou ao ar livre.

http://www.cercica.pt
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Projeto 4 Leituras - Porquê, como e para quê?
A CERCICA, com o apoio do Ministério da Educação e Ciência – DGE – Direção-Geral da Educação, e da Câmara Municipal de Cascais, 

reuniu uma equipa de profissionais que, trabalhando em parceria, conseguiu preencher uma lacuna, até então, existente no nosso mercado.

PVP 9,50€

PVP 9,50€

PVP 9,50€
PVP 9,50€

PVP 9,50€

PVP 9,50€

PVP 9,50€

http://www.editoracercica.com/
mailto:marketing@cercica.pt
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Projeto 4 Leituras - Porquê, como e para quê?
A CERCICA, com o apoio do Ministério da Educação e Ciência – DGE – Direção-Geral da Educação, e da Câmara Municipal de Cascais, 

reuniu uma equipa de profissionais que, trabalhando em parceria, conseguiu preencher uma lacuna, até então, existente no nosso mercado.

PVP 10,50€

PVP 10,50€
PVP 10,50€

PVP 10,50€
PVP 10,50€

brevemente
NOVA 

EDIÇÃO

http://www.editoracercica.com/
http://www.cercica.pt
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QUANTO VALE 
A AMIZADE

PORTUGUÊS E CABO VERDIANO

PVP 6,00€

QUANTO VALE 
A AMIZADE

PORTUGUÊS E MANDARIM

PVP 6,00€

QUANTO VALE 
A AMIZADE

PORTUGUÊS E ROMENO

PVP 6,00€

QUANTO VALE 
A AMIZADE

PORTUGUÊS 
E UCRANIANO

PVP 6,00€

Coleção Texto e Texturas produzido com verniz localizado e espessurado

http://www.editoracercica.com/
mailto:marketing@cercica.pt
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PVP 6,00€

PVP 6,00€

6,00€

PVP 6,00€

Coleção Texto e Texturas produzido com verniz localizado e espessurado

http://www.editoracercica.com/
http://www.cercica.pt
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PVP 4,35€

PVP 4,35€
PVP 4,35€

PVP 4,35€

http://www.editoracercica.com/
mailto:marketing@cercica.pt
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CANECAS E BLOCOS DE NOTAS
Nada como continuar a viver a história! 

O merchandising da Editora CERCICA proporciona aos mais pequenos a continuidade de viverem a história que mais gostam, 
através dos blocos de notas, onde podem dar asas à imaginam, têm ainda as canecas, 

para um lanche ou pequeno-almoço cheio de aventuras.

PVP 5,00€ / unid.

BLOCOS COLEÇÃO 4 LEITURAS
A6 c/24 fls agrafados - PVP 3,50€ / unid.
A6 c/70 fls argolados - PVP 2,00€ / unid.

http://www.cercica.pt
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AGENDA 2021 E BLOCO DE NOTAS
Com a nossa agenda e bloco de notas registe todos os momentos especiais.

AGENDA (A5) 2021
PVP 8,50€

BLOCO (A5) NOTAS
PVP 3,50€

mailto:marketing@cercica.pt


Faça já a sua encomenda! 
marketing@cercica.pt 
A recolha e pagamento realizam-se na loja CerGarden 
(dentro das instalações da CERCICA).

Se optar por receber via transportadora, acresce o valor dos portes.

Acompanhe o nosso trabalho, faça parte do nosso projeto.

  

Conheça a Loja de Donativos da CERCICA

SEDE
Rua Principal, 320-320 A, Livramento 

2765-383 Estoril, Portugal 
Tel.: (+351) 21 465 85 90 

cercica@cercica.pt
www.cercica.pt

CENTRO DE RANA
Rua Feliciano Moreira 225-225A 

2785-558 São Domingos de Rana, Portugal
Tel.: (+351) 21 465 89 30 

geral.rana@cercica.pt
www.cercica.pt

CERCICA, CRL – Cooperativa para a Educação e Reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados de Cascais

Catálogo válido até 22 de dezembro de 2020

https://www.facebook.com/CERCICASCAIS
https://www.instagram.com/cercicascais/?hl=pt
https://www.linkedin.com/company/cercica-cooperativa-para-a-educa%C3%A7%C3%A3o-e-reabilita%C3%A7%C3%A3o-de-cidad%C3%A3os-inadaptados-de-cascais/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/user/CercicaOficial/videos?view_as=subscriber
https://donativos.cercica.pt/
http://www.cercica.pt
mailto:marketing@cercica.pt
mailto:cercica@cercica.pt
http://www.cercica.pt
mailto:geral.rana@cercica.pt
http://www.cercica.pt

