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Destaque

CAMPEONATO EUROPEU DE CROSS INAS-FID

António Soares, duplo vencedor
Numa prestação notável,
Soares,

do

classificou-se

Clube

Desportivo

em

Campeonato

da

o atleta António
CERCIFAF,

primeiro
Europa

de

lugar

no

Corta-Mato

INAS-FID, que se realizou em Múrcia, Espanha,
nos dias 22 e 23 de Fevereiro.
Ao vencer as duas provas realizadas (Cross
Curto e Longo), o atleta fafense contribuiu
decisivamente para o primeiro lugar por equipas
alcançado pela Selecção Portuguesa de Desporto
Adaptado.
Este atleta-trabalhador iniciou a época a vencer
o Campeonato de Portugal de Cross Longo, para
desta feita vencer em dias consecutivos as duas
provas que faziam parte deste campeonato
europeu.
Um

outro

atleta

da

CERCIFAF,

Armando

Pereira, também contribuiu para o sucesso da
equipa

portuguesa

que

se

sagrou

campeã

europeia desta modalidade desportiva.
Fizeram parte da comitiva nacional, o treinador
da CERCIFAF, Adriano Costa, que também
desempenha as funções de Coordenador da
Selecção Nacional de Atletismo e a Dr.ª Anita
Costa,

Psicóloga

da

CERCIFAF

que

habitualmente acompanha os atletas nacionais.
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Institucional

PROGRAMA PARES

CAO e Estrutura Residencial
No âmbito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais
(PARES) apresentámos duas candidaturas, uma para a construção de um Centro
de Actividades Ocupacionais (CAO) e outra para a construção de uma
Estrutura Residencial para Deficientes. Posteriormente fomos notificados
para enviar documentos tendo em vista a Verificação das Condições de
Celebração do Contrato de Comparticipação Financeira, relativos a cada uma das
candidaturas, cujo valor total é de um milhão e duzentos mil euros, IVA não
incluído.
Nos termos do Regulamento do Programa PARES, a nossa Instituição terá de
suportar os encargos relativos à parte não financiada, ou seja, cerca de
quinhentos mil euros. Para este efeito a Direcção reuniu com os restantes Órgãos
Sociais com a finalidade de encontrar estratégias que visam a construção e
equipamento dos edifícios, sem colocar em causa o funcionamento futuro da
Instituição.
Com esta finalidade irão ser contactadas pessoas singulares e colectivas, públicas
e privadas, bem como a promoção de outras iniciativas no sentido de se obterem
fundos que permitam que as obras venham a decorrer com normalidade e
possam ser cumpridos os prazos previstos para a sua construção.
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FENACERCI

Institucional

Reunião na CERCIFAF
Durante a tarde do passado dia 22 de
Fevereiro teve lugar, nas nossas instalações,
uma reunião promovida pela Direcção da
FENACERCI, para “debate e tomada de
posição sobre a proposta de Reorientação
das

Escolas

Especiais

em

Centro

de

Recursos” que contou com a presença de
representantes da CERCIGAIA, CERCIGUI,
CERCILAMAS,

CERCIAZ,

CERCIESPINHO,

CERCIFEL, CERCIFEIRA e ACIP, associadas
que pertencem à região norte. Da Direcção
da FENACERCI compareceram os directores
Rogério Cação e Rosa Neto.
Esta reunião surge na sequência de um
documento estratégico elaborado pela Direcção - Geral de Inovação e de
Desenvolvimento Curricular (DGIDC), o qual se destina a ser “enriquecido com o
contributo das organizações” para “reorientar as Escolas Especiais em Centros de
Recursos no horizonte temporal 2013”.
Rogério Cação começou por dizer qual a Visão da FENACERCI sobre a Escola
Inclusiva “modelo inclusivo assente num quadro organizado em rede e com
regras de complementaridade definidas, que integre estruturas públicas e
privadas e que no seu conjunto e de forma articulada garanta, de forma
inequívoca e tangível, respostas adequadas a todos os casos, num quadro de
igualdade e valorização da diferença”, para de seguida explicitar que a Missão da
Federação consiste em “promover a criação de igualdade de oportunidades
educativas para todas as crianças, jovens e adultos ao nível do percurso escolar e
ao longo da vida”. Deu enfoque aos Princípios Orientadores, Condições de
Funcionamento e Critérios de Referência que enformam a posição que a Direcção
da FENACERCI está a debater em reuniões regionais de norte a sul do país.
No

decorrer

da

reunião

foram

produzidas

considerações

sobre

diversas

orientações existentes sobre esta temática e elencadas propostas que poderão
constituir excelentes contributos e como tal deverão ser equacionadas aquando
da elaboração do documento final apresentar à DGIDC, pela FENACERCI.
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Educação

CENTRO DE COMPETÊNCIA

Elementos

da

equipa

CRIE

visitaram

a

CERCIFAF
No dia 27 de Fevereiro o Centro de Competência foi visitado por dois elementos
da equipa CRIE - Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet na
Escola,

do

Ministério

da

Educação,

organização

tutelar

dos

Centros

de

Competência, em termos funcionais.
Na visita, que se inseriu num programa de deslocações da CRIE a todos os
Centros de Competência, as duas docentes tiveram oportunidade de conhecer as
instalações seguindo-se uma reunião de trabalho com os professores do Centro
de Competência. O enfoque da reunião foi para o debate em torno das
actividades em curso, destacando-se o atendimento e acompanhamento de
escolas pelo nosso Centro, nomeadamente no âmbito da Iniciativa Professores,
Escolas e Computadores Portáteis, a utilização das TIC nas escolas do concelho
de Fafe, as actividades de formação, o desenvolvimento de conteúdos para a
Internet, a disponibilização de recursos didácticos on-line, entre outras temáticas.
Objecto de debate foi, também, o modelo de funcionamento do Centro de
Competência.
No final, ficou patente a satisfação de todos os presentes pela forma produtiva
como decorreram os trabalhos e pela mais-valia destes contactos para ambas as
partes que, afinal, trabalham em sintonia para os mesmos objectivos – a
utilização educativa das TIC nos processos de ensinar e de aprender.

Desporto

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE CORTA-MATO

Clube Desportivo CERCIFAF, Campeão por
Equipas
Decorreu no dia 10 de Fevereiro, em Gouveia, o Campeonato de Portugal de
Corta-Mato Longo, em atletismo, prova organizada pela ANDDEM – Associação
Nacional de Desporto para a Deficiência Mental.
Uma vez mais, o atleta António Soares e o Clube Desportivo CERCIFAF se
distinguiram ao alcançarem o 1º lugar individual e o título de Campeão de
Portugal, por equipas, respectivamente. Contribuíram, ainda, para o título
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colectivo os atletas, José Silva (4º lugar), Armando Pereira (5º), José Pereira

Desporto

(7º), Manuel Rocha (9º), Nuno Moreira (11º) e Paulo Mendes (12º).
No mesmo local e data, teve lugar o Campeonato Nacional de Corta-Mato de
Juniores em que Rui Moreira, da CERCIFAF, alcançou o lugar mais alto do pódio.
Por sua vez, Sandra Dias foi Campeã Nacional (Prova Adaptada) e Margarida
Leite alcançou o 3º lugar nesta modalidade.
De novo, o Clube Desportivo CERCIFAF contribuiu com uma excelente prestação
que muito prestigia a Instituição e o Concelho a que pertence.

Formação e Emprego

VISITA DE ESTUDO

Museu da Indústria Têxtil
No âmbito do Plano de Actividades dos
formandos que frequentam o Centro de
Formação e Emprego da CERCIFAF, foi
organizada uma visita de estudo ao Museu da
Indústria Têxtil, localizado em Famalicão.
Começamos por visualizar um filme sobre a
economia e a indústria têxtil no Vale do Ave,
bem como tomar conhecimento das maiores fábricas têxteis aqui situadas,
algumas das quais são também das maiores existentes no nosso país.
De seguida tivemos a oportunidade de ver todo o processo de transformação do
algodão em fio e depois a sua transformação em tecido. Foi interessante
comparar o processo artesanal da produção de fios e tecidos com o que
actualmente se utiliza, em que a tecnologia ocupa um importante lugar, numa
actividade industrial muito desenvolvida e competitiva. Vimos algumas máquinas
em funcionamento, como por exemplo, teares e bobinadeiras, que despertaram a
curiosidade e o interesse dos participantes.
É de referenciar a participação do jovem Pedro Caldas que fez perguntas muito
pertinentes que ajudaram a melhor compreender todo o processo de produção.
De referir ainda o trabalho do guia do Museu porque sabiamente adequou a
linguagem e a tornou perceptível e acessível de forma a cativar os participantes
mantendo-os atentos e interventivos.
A formadora: Ana Cristina Mota
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Actividades

CARNAVAL

Festejos na CERCIFAF
Como habitualmente festejamos o Carnaval,
com um lanche convívio ao qual não faltou a
música e dança bem ao gosto dos jovens. O
lanche decorreu nas instalações da CERCIFAF e
foi muito animado. Os jovens mascararam-se, e
este ano, a maior parte dos técnicos também.
Depois do baile, das canções, etc., passamos ao
lanche sempre muito apreciado e para o qual todos contribuíram, numa prática já
habitual.
É sempre interessante observar as pessoas quando colocam a “máscara”, a forma
como se libertam e se transformam em foliões alegres e bem dispostos.
A formadora: Ana Cristina Mota
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