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ANTÓNIO SOARES

Em destaque

AGRACIADO COM MEDALHA DE PRATA DE MÉRITO CONCELHIO
A Câmara Municipal de Fafe, na sua reunião
do passado dia 16 de Setembro, deliberou,
por unanimidade, agraciar António Soares,
atleta do Grupo Desportivo CERCIFAF, com a
Medalha de Prata de Mérito Concelhio, “em
reconhecimento

pela

desportiva

vem

que

notável

carreira

granjeando,

quer

internamente, quer ao serviço da Selecção
Nacional, de que resulta o engrandecimento
do nome e da projecção do Município”.
A medalha de Prata de Mérito Concelhio foi entregue ao atleta na Sessão Solene
realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal, em 5 de Outubro último.
O currículo desportivo de António Soares é por demais importante. Integrou a
Selecção Nacional que participou nos “Global Games”, realizados na Suécia, de 24
de Julho a 3 de Agosto, com a participação de 35 países e que se efectuaram este
ano tendo em conta a não inclusão de atletas com deficiência mental nos Jogos
Paralímpicos de Atenas. António Soares obteve brilhantemente as medalhas de
bronze nos 1500 m e 3000 m pista.
Ainda na época 2003/2004, o atleta conseguiu excelentes prestações desportivas
ao sagrar-se Campeão de Portugal em diferentes categorias: Estrada (individual e
por equipas), Pista Coberta (400 m e 1500 m), Cross Longo e Pista (800 m, 1500
m, 3000 m e 5000 m.).
Ao serviço da Selecção Nacional, em Budapeste, o atleta foi Medalha de Ouro nos
1500 m e Medalha de Prata nos 3000 m em Pista Coberta.
No Campeonato do Mundo de Cross Longo, realizado na África do Sul, foi Medalha
de Ouro, por equipas e Medalha de Bronze (individual). Na mesma altura e em
Cross Curto, foi Medalha de Ouro por equipas e Medalha de Bronze (individual).
Foi duas vezes campeão do Mundo e outras tantas campeão da Europa.
Actualmente detém o título de recordista nacional dos 800 m e 1500 m em Pista e
é o Capitão da Selecção Portuguesa de Atletismo.
Perante tão vasto e rico currículo desportivo, António Soares, que se prepara após
o final do dia de trabalho, é bem merecedor desta distinção atribuída pela
autarquia e do aplauso dos fafenses.
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Efeméride

MAIS UM ANIVERSÁRIO
Em 25 de Outubro a CERCIFAF completou o 26.º aniversário. Porque
este ano não se verificou qualquer facto ou acção especial que
justificasse o estalejar de foguetes ou o apagar das velas, talvez a
data tenha passado despercebida a muitos, mesmo àqueles que, no dia a dia,
mais ligados estão a esta Instituição.
Todavia aniversário é sempre motivo para rever o passado e reflectir o futuro.
No que ao passado diz respeito é geralmente aceite que a CERCIFAF tem
desenvolvido intensa actividade e com qualidade que dignifica todos quantos de
algum modo contribuíram para o seu engrandecimento. Apesar disso, erros
sempre houve e com humildade devem ser reconhecidos e aceites, tendo sempre
em mente que cada erro que se corrige é mais um passo que se dá no caminhar
firme e contínuo rumo a um futuro que se pretende cada vez melhor.
O saldo é sem dúvida bem positivo: que o digam as dezenas de crianças que
apoiamos, as dezenas de adolescentes que se iniciam em actividades profissionais,
as centenas de jovens e adultos para quem a CERCIFAF conseguiu local de
trabalho e de realização pessoal e profissional; que o digam os atletas que através
do desporto vão crescendo e realizando a sua integração social; que o digam
mesmo aqueles que, impossibilitados de outras realizações, aqui vão sendo felizes;
que o digam as centenas de famílias para quem a CERCIFAF constituiu a
esperança em manhã de primavera.
Por tudo isto, 26 anos na vida da CERCIFAF valeram a pena e não podem passar
em claro.
E se em dia de aniversário alguém está de parabéns, aqui os expressamos com
simpatia aos funcionários, técnicos e dirigentes que mais empenhadamente vão
dando vida à solidariedade, sem que se esqueça toda a comunidade que pela
CERCIFAF tem demonstrado o maior carinho e simpatia.

Intercâmbio

INTERCÂMBIO COM ESPANHA
“Partilhar Vivências Unificando Culturas” foi o título escolhido para
dar consistência a um Projecto de Intercâmbio Sócio-Cultural que
decorreu entre os dias 19 a 26 de Outubro do ano em curso, na
região de Valladolid, Espanha.
Nesta acção participaram quarenta e cinco alunos com idades compreendidas
entre os catorze e os vinte e um anos, todos com Necessidades Educativas
Especiais, pertencentes à CERCIFAF e ao Centro de Educação El Pino Asprona, em
Valadollid. Este intercâmbio foi apoiado pelo Programa Juventude para a Europa,
do Instituto Português da Juventude.
Das inúmeras actividades levadas a efeito, é de salientar a recepção oficial no
Ayuntamento (Câmara Municipal) de Valladolid, durante a qual o Senhor
Presidente não só agradeceu a presença da CERCIFAF como ainda demonstrou o
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seu contentamento pela visita. Realçou a importância destes intercâmbios e
formulou votos para que se realizem com maior frequência.
Um

outro

aspecto

impressionou
fafense

foi

a
a

comunicação

que

comitiva

presença

da

social.

Os

participantes no intercâmbio
foram

entrevistados

em

directo pela TVE e pela rádio
Onda

Cero.

Também

a

comunicação escrita se fez
representar

através

dos

jornais “El Dia de Valladolid” e
“Norte de Castilla”. Em comum, nestes contactos com a comunicação social, foi o
interesse manifestado em conhecer o trabalho desenvolvido com estes alunos,
objectivos do intercâmbio e actividades a desenvolver no decorrer do mesmo. Nas
entrevistas participaram alunos e professores dos dois Centros, os quais tiveram a
oportunidade de explicitar a importância desta acção.
Apesar de diferentes culturas, o trabalho no centro de Educação El Pino é similar
ao da CERCIFAF. A diferença de idioma não introduziu barreiras na comunicação
nem dificultou a integração dos alunos da CERCIFAF nas actividades organizadas
pela entidade hospedeira.
Os jovens puderam fomentar novas amizades, usufruir de maior autonomia
pessoal e adquirir conhecimentos sócio-culturais que muito irão contribuir para
seu crescimento pessoal, social e cultural. No âmbito cultural efectuaram-se
diversas visitas a lugares históricos situados na comunidade autonómica de
Castilla-León.
Para além de alunos e professores (da CERCIFAF viajaram onze alunos e três
professores), estiveram presentes outros técnicos bem como, pais, coordenador e
directores do Centro.
Como foi afirmado pelos técnicos e alunos envolvidos, este tipo de projectos
possibilita reunir pessoas oriundas de diversos meios e países e colocá-las a tratar
de questões em diferentes perspectivas. Valorizou-se uma dinâmica que passou
pela assunção de princípios de colaboração, partilha e de intercâmbios entre
escolas, visando uma melhor prática pedagógica inter-cultural e relacional
fomentadora dos grandes princípios da solidariedade entre jovens de toda a
Europa, ultrapassando as barreiras impostas pelas fronteiras e idiomas.
As estratégias utilizadas em diferentes abordagens promoveram a participação
activa dos jovens no sentido em que os mesmos venham a desempenhar um
papel

decisivo

na

determinação

do

seu

futuro,

na

aquisição

de

novas

competências e no reforço da autoconfiança para uma melhor cidadania.
Está previsto que os jovens espanhóis visitem Fafe no decorrer da próxima
Primavera.
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Desporto

III CAMPEONATO DE PORTUGAL DE ESTRADA
ANTÓNIO SOARES VENCE PELA TERCEIRA VEZ CONSECUTIVA
Numa clara demonstração do excelente momento que atravessa, o atleta do Clube
Desportivo CERCIFAF, António Soares alcançou, de forma categórica, o primeiro
lugar individual no Campeonato de Portugal de Estrada, por equipas, que teve
lugar no dia 31/10/2004, na Gafanha da Nazaré.
A equipa do Clube Desportivo CERCIFAF, constituída pelos atletas António Soares,
Armando Pereira ( 3.º lugar), Manuel Rocha (6.º) e José Teixeira (7º), ficou no
terceiro lugar.

Educação

CIBERPOSTAIS -

NETD@YS 2004
O Centro de Compe-tência promove, no
âmbito do Netdays 2004, um concurso de
postais sobre os dez novos países da UE.
Os alunos das escolas participantes serão
convidados a fazer um roteiro virtual pelas
cidades capitais dos novos membros da UE
e, com base em pesquisas na Internet,
terão de criar um postal ilustrativo sobre
essas cidades, de acordo com um formato
pré-definido.

Terão

acesso

a

um

passaporte virtual que será "carimbado" em função dos postais realizados. Os
postais serão afixados numa plataforma Internet, criada para o efeito (em
http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/nd2004).

CRIDEM 2004
O CRIDEM é um Concurso e Exposição de Obras de Expressão Plástica, organizado
de dois em dois anos, pela APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente Mental, do Porto.
Neste concurso podem participar pessoas com deficiência mental residentes nos
países da Comunidade Europeia. As áreas temáticas são as seguintes: pintura,
desenho, cerâmica e tapeçaria.
Existem dois níveis etários: dos 6 aos 16 anos e dos 17 em diante.
Os alunos e utentes da nossa Instituição apresentaram alguns trabalhos tendo
sido premiados com o terceiro lugar, na categoria de Desenho, os alunos
Francisco Carvalho (16 anos) e Rui Moreira (14 anos) do Centro de Educação e
Reabilitação da CERCIFAF. Outros trabalhos de alunos e utentes da nossa
Instituição alcançaram Menções Honrosas.
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A entrega dos prémios teve lugar no passado dia sete do mês em curso, no
decorrer da Cerimónia de Abertura
do Cridem. Este acto foi presidido
pelo Senhor Secretário de Estado
da Educação, Dr. Diogo Nuno Feio
e

decorreu

no

Auditório

da

Biblioteca Almeida Garrett, Salão
de Exposições do Palácio de Cristal,
Porto.
Nesta

sessão

participaram

para

além dos alunos premiados, uma
Educadora e um dirigente da nossa
Instituição.
Os alunos premiados receberam diplomas referentes aos prémios alcançados.

Actividades ocupacionais

“APANHA PEDRINHAS”
NA IX MARCHA NACIONAL DE VETERANOS
O Clube de Campismo e Caravanismo da Covilhã
recebeu entre muitas outras pessoas adeptas desta
prática desportiva, oriundas dos diversos pontos do
país, o grupo de caminheiros da CERCIFAF, mais
conhecidos pelos “Apanha Pedrinhas”, integrados no
Grupo Restauradores da Granja.
Após uma longa e cansativa viagem feita no dia
anterior

ao

da

marcha,

os

nossos

caminheiros

chegaram ao Parque de Campismo da bela cidade da
Covilhã, onde pernoitaram.
No dia seguinte, dois de Outubro, apresentaram-se já
com as forças renovadas e com a boa disposição que os caracteriza, que todos
lhes reconhecem e retribuem, para percorrerem os dezoito quilómetros a que se
propuseram.
O tempo ajudou e num espírito de camaradagem, de partilha, de vivências e boa
disposição, lá foram desbravando o trajecto, à medida que apreciavam as
belíssimas paisagens que esta zona do país sempre proporciona.
Diga-se que os “Apanha Pedrinhas”já possuem os equipamentos necessários a
este tipo de marcha, tais como: calçado cómodo e apropriado, peúgas macias,
protecções para a cabeça, polainas, bastões e roupa adequada ao estado do
tempo, adquiridas pela CERCIFAF em parceria com a Junta de Freguesia de Fafe
que, num gesto de amizade e simpatia, ofereceu as mochilas necessárias
indispensáveis para este tipo de actividade.
Nunca é por demais salientar o importante contributo que estas marchas, e tudo o
que elas envolvem, propiciam para a inclusão social aos nossos jovens, quer pelo
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desenvolvimento pessoal e social que lhes é inerente, quer por entendermos que
as áreas de lazer e recreação têm vindo progressivamente a ganhar importância
acrescida nos processos de reabilitação.
Por tudo o que ficou dito, esta actividade foi oportunamente incluída nos currículos
do Centro de Actividades Ocupacionais da CERCIFAF.
Os exames médicos necessários ao bom desenvolvimento da actividade são
indispensáveis pelo que o grupo de caminheiros da CERCIFAF está preparado para
semanalmente efectuar percursos devidamente escolhidos e programados quer
pelos elementos do grupo, quer pelos técnicos que os acompanham.

Dirigentes

III ENCONTRO NACIONAL
DE DIRIGENTES DAS CERCIS
Numa organização promovida pela FENACERCI – Federação Nacional
de Cooperativas de Solidariedade Social e com o apoio da CERCIG
(Cerci da Guarda), decorreu naquela cidade, de 14 a 16 de Outubro, o III
Encontro Nacional de Dirigentes das Cooperativas de Solidariedade Social, Ramo
Cooperativo em que se inserem as CERCIS.
O Encontro teve como tema principal de reflexão e debate a “Sustentabilidade e a
Qualidade nas Cooperativas de Solidariedade Social”.
Tema tão abrangente levou os participantes a abordarem os mais variados
aspectos da organização e funcionamento das suas instituições.
Além do mais, o Encontro permitiu uma vasta e importante troca de opiniões e
informações entre dirigentes que, irmanados no mesmo espírito cooperativo,
procuram encontrar respostas para situações de gestão com que se debatem as
organizações que dirigem.
No final ficou a sensação de que muito mais haveria para reflectir e a certeza da
importância que estes encontros assumem para as pessoas que estão no “mesmo
barco” e vivem idênticos problemas.

Serviços

CERCIFAF

CENTRO DE FINANCIAMENTO DE AJUDAS TÉCNICAS
Por despacho do Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional de
21 de Agosto de 2002, a CERCIFAF foi credenciada como Centro de Financiamento
de Ajudas Técnicas, o qual tem como objectivos fundamentais:


facilitar a atribuição de ajudas técnicas necessárias e adequadas à
prevenção,

compensação

ou

neutralização

das

incapacidades

e

desvantagens resultantes das deficiências congénitas ou adquiridas;
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potenciar a acessibilidade de pessoas com deficiência, a acções de
formação profissional, acesso ao primeiro emprego, manutenção e/ou
progressão profissional.

Podem beneficiar deste apoio as pessoas com deficiência, residentes nos
concelhos de Fafe, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Celorico de Basto,
Cabeceiras de Basto, Ribeira de Pena e Mondim de Basto,
que estejam em idade de frequentar acções de formação
profissional, ou, estando empregadas, necessitem de
ajudas técnicas para a manutenção e progressão nos seus
empregos

e,

ainda,

pessoas

com

deficiência

desempregadas, numa perspectiva de acesso à formação
e ao emprego.
Com este Centro de Financiamento de Ajudas Técnicas, a CERCIFAF dispõe de um
serviço que visa melhorara e aumentar as possibilidades reais de acesso à
formação profissional e ao emprego, bem como à sua manutenção.
Os interessados devem contactar a CERCIFAF ou os Centros de Emprego de Fafe
ou de Basto.

DIPLOMA DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS EM TIC
A CERCIFAF encontra-se credenciada como um Centro de
Diplomas para o concelho de Fafe, estando habilitada a
certificar gratuitamente as competências básicas em TIC a
qualquer cidadão que o pretenda.
Oferece, mediante inscrição, a possibilidade de frequência gratuita de acções de
formação com vista à obtenção do Diploma de Competências Básicas.

Projectos

PROJECTO “MOLIS”
MODELO DE INTERVENÇÃO LOCAL DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL
E
EMPREGO
DE
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA

1. FUNDAMENTAÇÃO
Ponto de Partida:
Inexistência de um modelo estruturado que potencie a formação e o emprego
para pessoas com deficiência.
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Ponto de Satisfação:
Criar conhecimento e construir um modelo de intervenção local para a integração
sócio-profissional das pessoas com deficiência, que potencie a sua participação e
melhore os resultados.
2. OBJECTIVOS


Melhorar e reforçar o trabalho das organizações que intervêm na formação
profissional e emprego das pessoas com deficiência;



Envolver localmente novos protagonistas sociais no apoio aos problemas
do emprego das pessoas com deficiência;



Potenciar os níveis de qualidade dos empregos para as pessoas com
deficiência;



Criar competências sociais para proporcionar, a inserção e auto-inserção
de pessoas com deficiência, libertando as famílias de novas dependências
institucionais;



Desenvolver acções, através de intercâmbios, trocas e partilha de saberes,
de promoção da aprendizagem profissional e social em contextos variados.

3. ACÇÕES


Acções

de

formação

de

profissionais

e/ou

agentes

envolvidos

nos

processos de reabilitação e inserção profissional.


Acções de formação para a Cidadania.



Acções de mobilização e envolvimento das famílias.



Acções de sensibilização, animação comunitária e informação de lideres,
voluntários, parceiros sociais e outros agentes envolvidos no projecto.



Acções de dinamização e apoio ao estabelecimento de parcerias, com
entidades públicas e privadas ao nível local.



Acções de diagnóstico, estudos, planificação e avaliação.

4. DESTINATÁRIOS


Famílias e Pessoas com deficiência



Empresários e Entidades Empregadoras



Técnicos de Reabilitação e Formação Profissional



Organizações que Desenvolvem Acções de Formação e Emprego para
Pessoas com Deficiência



Entidades Públicas que actuam no domínio da Formação e Emprego



Entidades Sócio-Profissionais que venham a integrar redes locais

5. PRODUTOS
Publicações:
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“Modelo de Intervenção Local de Integração Social e Emprego de Pessoas
com Deficiência”.



Memória descritiva do projecto.



Estudos.

Multimédia:


CD-ROM - “Modelo de Intervenção Local de Integração Social e Emprego
de Pessoas com Deficiência”.



Vídeo de acompanhamento das acções de destaque.



Criação do site “www.molis.pt”

ENTIDADE COORDENADORA
CERCIFAF - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de
Fafe, CRL.
R.ª 9 de Dezembro, n.º 99
Monte de S. Jorge
4820-161 FAFE
Tel.: 253 490 830 Fax.: 253 490 839 E-mail.: cercifaf@mail.telepac.pt
PARCEIROS
CERCIPENELA - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças
Inadaptadas de Penela
Apartado 4 3230-268 PENELA
Tel.: 239 569 254 Fax: 239 569 434 E-mail.: cercipenela@clix.pt
ARCIL - Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã
Cabo do Soito 3200-901 LOUSÃ
Tel.: 239 990 300 Fax: 239 991 989 E-mail: arcil@mail.telepac.pt
APPACDM de Évora - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental
Quinta do Escurinho
Apartado 431
7002 - 505 ÉVORA
Tel.:

266

731

320

/

266

742

997

Fax:

266

735

151

E-mail:

appacdm_fprofissional@clix.pt
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