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A Campanha Mural Solidário consiste na comercialização de Azulejos Solidários a todos os 

interessados que queiram contribuir para a concretização de dois grandes objetivos: 

1. Valorização do trabalho realizado pelos clientes da instituição, logo, ressalva da 

importância da realização de uma atividade socialmente útil - todo o processo de criação 

dos azulejos é feito internamente; 

2. Reabilitação do imóvel histórico da cidade de Alcobaça, do Palacete da instituição, 

situado na Rua do Castelo, em Alcobaça. 

 

Esta Campanha prevê que os Azulejos 

Solidários comercializados, após respetiva 

identificação, sejam colocados nos muros 

circundantes do Palacete da instituição, de 

forma a embelezá-los, mas, 

fundamentalmente, a possibilitar o apoio à 

requalificação do exterior e interior do 

Palacete, aliando a manutenção da produção 

e atividade da Oficina do Azulejo do CEERIA, 

pelos clientes da instituição.  

Fig.1 – Palacete a requalificar 

Fig.2 – Maquete _ Mural de colocação do(s) azulejo(s) 
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COMO PARTICIPAR? 

Qualquer pessoa, seja ela individual, inserida num grupo ou coletiva (empresa), poderá adquirir 

um ou mais Azulejos Solidários, bastando para isso preencher um formulário online, 

disponibilizado no website institucional do CEERIA (www.ceeria.com). Após o preenchimento e 

submissão do formulário, e respetiva boa cobrança, o adquirente receberá, via email ou caixa 

postal, o recibo de donativo. 

No caso da pessoa individual (1 pessoa ou várias pessoas organizadas em grupo): 

  é emitido um recibo de donativo, que é dedutível em sede de IRS, conforme o 

previsto no artigo 63.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais; 

No caso da pessoa coletiva (empresa): 

 é emitido um recibo de donativo, que é levado a custos, em sede de IRC, com uma 

majoração de 130%, conforme o previsto nos n.º 3 e 4 do artigo 62.º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais. 

 

AZULEJOS SOLIDÁRIOS 

Existem 44 Azulejos Solidários diferentes com ilustrações feitas pelos clientes do CEERIA. 

Pode optar por escolher de entre eles ou, simplesmente, optar pela aquisição de um azulejo 

sem ilustração (Azulejo Branco).  

Cada Azulejo irá conter uma inscrição com o n.º do Adquirente, as iniciais do seu nome, ou 

outras que pretenda (máximo 24 carateres, incluindo espaços), e o ano da aquisição do Azulejo.  

Exemplo: 

 

 

 

 

N. 0001 

AM 2015 

http://www.ceeria.com/
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Valor de Aquisição  
 

 Valor Unitário do Azulejo (Ref.1 à Ref.31 - consultar catálogo): 50€ 

 

Adquira um Azulejo do CEERIA. Marque a sua e a nossa história. 


