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Destaque

EXPOSIÇÃO - "Pensar, Sentir e Criar"
O

Centro

de

Actividades

Ocupacionais

(CAO) da CERCIFAF, em colaboração com
o

Instituto

Delegação

Português
de

Braga,

da

Juventude,

organizou

uma

Exposição constituída por trabalhos da
autoria de utentes do CAO, cuja abertura
terá lugar pelas 16:00 horas do dia 7 de
Novembro,

nas

instalações

do

IPJ

-

Instituto Português da Juventude, sitas na
Rua de Santa Margarida, nº 6, em Braga.
Este evento, para além da importância de
que se reveste para os autores, nasce da
necessidade

de

divulgar

trabalhos

e

mostrar que as pessoas com deficiência
também pensam, sentem e criam como
todas as outras e são igualmente capazes
de expressar sentimentos, emoções e de
comunicar através de linguagens cheias de força, espontaneidade e expressão.
A Exposição estará patente ao público entre 7 e 30 de Novembro, de segunda a
sexta-feira, entre as 9:00 e as 16:00 horas.

Sessão de Apresentação do Livro
"Desejável e Possível"
Vai decorrer em Lisboa, em data a anunciar, a Sessão de
Apresentação do Livro "Desejável e Possível", desenvolvido
no âmbito do Projecto MOLIS.
Esta sessão decorrerá no mesmo dia e local onde, da parte
da tarde, terão lugar as cerimónias de entrega dos Prémios
de Mérito.
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Institucional

Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social
visita a CERCIFAF
Após ter sido visitada no início do mês de Junho pela Secretária de Estado Adjunta
e da Reabilitação, a CERCIFAF voltou a receber a visita de um importante membro
governamental. Sua Excelência, o Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social,
José António Vieira da Silva, esteve na nossa Instituição no âmbito de uma visita
de dois dias que dedicou ao distrito de Braga.
“ (…) Vieira da Silva esteve na CERCIFAF na companhia de Idália Moniz,
Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação, que no espaço de um mês, visitou
pela segunda vez a instituição. Vieira da
Silva não quis deixar de conhecer de
perto a realidade da CERCIFAF, uma
instituição que também considera ser
uma referência no plano nacional e até
internacional. ”O Ministério do Trabalho e
da Solidariedade Social está aqui no
distrito de Braga durante dois dias a
trabalhar

com

um

conjunto

de

instituições da área do emprego, da área
da Segurança Social e, a minha visita à
CERCIFAF, tem uma dupla razão: por um
lado, reconhecer a importância que nas
políticas do Ministério do Trabalho a
questão das pessoas com deficiência têm.
Portanto, é uma área em que nós como
país

e

também

continuamos

a

aqui

como

necessitar

de

região,
investir

muito para dar a dignidade e os direitos
de cidadania às pessoas com deficiência”,
adiantou o governante em declarações ao Correio de Fafe. Por outro lado a
CERCIFAF é uma instituição de referência neste domínio e principalmente pelo
trabalho que fez e faz no sentido de integrar na sociedade, e sempre que possível
no mercado de trabalho, pessoas com deficiência em condições que lhe
asseguram níveis de dignidade que são assinaláveis. Portanto, e como já teve a
oportunidade de afirmar, trata-se de uma instituição de referência e eu quis vir
aqui, também, assinalar esse facto”, acrescentou Vieira da Silva, que em passo
acelerado, tomou conhecimento do trabalho realizado e observou as diversas
actividades em funcionamento.
A finalizar, Lino Silva, Presidente da Direcção, ofereceu ao Ministro do Trabalho e
da Solidariedade Social uma lembrança que assinala os 25 Anos da Instituição
CERCIFAF. "
In “Correio de Fafe”
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Desporto

CAMPEONATO DO MUNDO, EM ATLETISMO
- António Soares, Campeão do Mundo
Decorreu em Camberra (Austrália) durante os dias vinte e seis de
Setembro a dois de Outubro, a quinta edição dos Campeonatos do
Mundo

em

atletismo

para

atletas

com

deficiência

intelectual.

Participaram selecções masculinas e femininas de vinte e um países.
Logo no primeiro dia da competição, o atleta do Clube Desportivo
CERCIFAF, António Soares, foi medalha de bronze na prova de cinco mil metros. A
selecção portuguesa masculina sagrou-se Campeã do Mundo, seguida pela França
e a Austrália. Por sua vez a selecção feminina ficou em segundo lugar, atrás da
Polónia e na frente da Austrália.
António Soares alcançou ainda um quarto lugar na final da prova de 1500 metros,
sétimo na final dos 800 metros e quarto na final da estafeta 4x400 metros. No
total as selecções portuguesas conquistaram seis medalhas de ouro, uma de prata
e oito de bronze, o que atesta a qualidade dos atletas portugueses. A comitiva
nacional foi constituída por dezasseis atletas, sendo dez masculinos e seis
femininos, para além de cinco técnicos, nos quais se incluía o treinador do Clube
Desportivo CERCIFAF, Adriano Costa, técnico responsável pela selecção nacional
masculina.
De referir o excelente acolhimento da comitiva portuguesa por parte da
comunidade lusa radicada na Austrália. Em Camberra também esteve presente o
Embaixador de Portugal na Austrália, Dr. António Jorge Mendes, que manifestou o
enorme orgulho que a comunidade portuguesa sentia por receber tão excelentes
atletas que constituíam um exemplo a seguir e um forte motivo de orgulho para
os portugueses e para Portugal.

PRÉMIO DESPORTIVO
Numa louvável iniciativa do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Fafe,
iniciada na época desportiva de 1987/1988, teve lugar no Pavilhão Multiusos, na
noite do passado dia vinte e três de Setembro, a FESTA DO DESPORTO que juntou
largas centenas de pessoas entre familiares e amigos de atletas, treinadores,
dirigentes, médicos e outros profissionais ligados ao desporto.
Presentes o Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Dr. José Ribeiro o Vereador
da Educação, Cultura e Desporto, Dr. Antero Barbosa e diversos convidados.
O Prémio Desportivo – Câmara Municipal de Fafe, é atribuído anualmente para
distinguir equipas, atletas e responsáveis que obtenham resultados relevantes. O
rémio consta de troféus e subsídios monetários, atribuídos em conformidade com
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o regulamento e medalhas alusivas para todos os atletas que nos termos
regulamentares a elas tenham direito.
O

Clube

Desportivo

CERCIFAF

foi

distinguido colectivamente pelos títulos
alcançados no atletismo e viu os seus
atletas, António Soares, Armando Pereira,
Manuel Rocha e Luís Magalhães

- todos

na modalidade de atletismo – e Manuel
Rodrigues,

na

modalidade

receberem

medalhas

pelos

de

bócia,

excelentes

resultados e títulos que conseguiram na
época

finda.

Também

os

treinadores

Adriano Costa e Miguel Lopes, bem como
o médico Dr. Rego, a psicóloga Drª Anita Costa e o dirigente Dr. Luís Roque,
tiveram direito às respectivas medalhas.
De salientar a reacção do muito público presente quando foram chamados os
atletas do Clube Desportivo CERCIFAF que, em pé, ovacionou de forma calorosa a
comitiva que se deslocou para receber as medalhas. Foi um gesto bonito que se
saúda e que transmitiu aos atletas o firme desejo de os voltar a ver na próxima
Festa do Desporto.

Educação

Diploma de Competências Básicas em TI
Tendo em consideração o sucesso alcançado com o projecto
EtNet-DCB, desenvolvido em parceria com o Centro de
Competência da CERCIFAF, que decorreu entre Janeiro e
Junho do ano em curso, vamos promover uma nova fase do
referido projecto.
Durante o semestre acima referido foram certificados com o Diploma de
Competências Básicas em Tecnologias de Informação, 413 pessoas de ambos os
sexos, dos quais 381 foram alunos dos 3.º e 4º anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico,
pertencentes a Agrupamentos de Escolas da Cidade. Inscreveram-se 422 pessoas,
nove das quais desistiram da frequência. Por sexos, frequentaram a acção 197
homens e 216 mulheres.
Este Projecto é desenvolvido no âmbito do POS_Conhecimento - Programa
Operacional para a Sociedade do Conhecimento. A frequência é gratuita e no
âmbito da Formação são leccionados conteúdos informáticos, para quem o desejar
- doze horas de formação e uma hora para exame (certificação). Quer a formação
quer a certificação terão lugar nas instalações da CERCIFAF.
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Secretária de Estado para a Reabilitação
visita a CERCIFAF
No dia 2 de Junho, a CERCIFAF teve a
honra da visita da Senhora Secretária de
Estado Adjunta e da Reabilitação, Dr.ª
Idália Serrão de Menezes Moniz, que se
deslocou de Lisboa para conhecer a
realidade desta instituição fafense.
A

acompanhá-la

Vereadores

da

estiveram

também

Edilidade

fafense,

conjuntamente com o Senhor Presidente
Dr. José Ribeiro. Durante a visita a
Secretária de Estado teve a oportunidade de tomar conhecimento do trabalho
realizado, nomeadamente, do elevado número de pessoas com deficiência
integradas em empresas, não só do concelho de Fafe como ainda nos concelhos
limítrofes.
A ilustre visitante e demais acompanhantes tiveram a possibilidade de observar as
diversas actividades em funcionamento, dialogando com os colaboradores,
técnicos e utentes da Instituição, obtendo as informações mais pertinentes
através dos responsáveis por cada sector. Nas suas observações, este membro do
Governo registou com grande apreço as muitas parcerias que a CERCIFAF
mantém com a comunidade empresarial e com as diversas instituições concelhias.
Tais factos, referiu, são reveladores de uma postura que muito tem contribuído
para o sucesso e prestígio da formação profissional destinada às pessoas com
deficiência, o que se demonstra não só no elevado número de empregos criados
mas também pela forma como se liga e cuida dos problemas da educação, da
saúde física e ambiental, do desporto e lazer, das actividades com as famílias, e
enfim, tudo isso num ambiente organizacional aberto à comunidade. No final da
manhã de trabalho, foi servido a todos os visitantes um almoço volante, onde
pudemos constatar a simpatia e simplicidade da ilustre visitante, denotando um
singular apreço pelo diálogo e pelo relacionamento humano, mantendo sempre
uma atitude de cortesia, afável e interessante. Para finalizar, o Dr. Lino Silva,
Presidente da Direcção, ofereceu à ilustre visitante o símbolo dos 25 Anos da
CERCIFAF,

gesto

que

a

Senhora

Secretária

de

Estado

retribuiu

com

agradecimentos pela satisfação que teve em visitar uma Instituição prestigiada e
reconhecida pelo excelente trabalho que desenvolve, referências que, obviamente,
muito nos devem orgulhar…

CERCIFAF INFORMATIVO
Rua 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
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