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Destaque

CERCIFAF

Encontro de Empresários 2006
Vai ter lugar na CERCIFAF, no próximo dia 04 de Novembro, um
Encontro de Empresários. Este Encontro constitui um marco
de referência nos eventos produzidos pela nossa Instituição.
Sendo um gesto de apreço e reconhecimento, é também um
momento de partilha de afectos e amizade, de informação e
divulgação das nossas actividades entre as pessoas e os agentes
da comunidade. Este evento não se destina apenas para os
Senhores Empresários, pois como temos escrito, na integração
social e profissional de pessoas com deficiência, o mais importante é “descobrir
solidariedades nas acções quotidianas que podem gerar atitudes de envolvimento,
tecendo as redes naturais de apoio sustentadas por vínculos fortes de pertença às
comunidades”

Livro MOLIS – Edição CERCIFAF.

Como sempre reconhecemos, os caminhos da inclusão social e profissional das
pessoas com deficiência implicam diversos actores sociais que desempenham
diferentes “papeis”, na busca do mesmo objectivo: O Emprego das pessoas com
deficiência.

Centro de Educação e Reabilitação da CERCIFAF

Prémio concelhio de Educação Ambiental
A Floresta, Essência da Vida foi o tema da acção desenvolvida pelo CER,
Centro de Educação e Reabilitação da CERCIFAF, em prole da educação ambiental
durante o ano lectivo de 2005-2006, com o envolvimento de 34 alunos do CER,
com idades compreendidas entre os 11 e os 19 anos.
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Coordenado por Carolina Sousa, o conjunto de actividades realizadas e

Educação

submetidas à aprovação do júri mereceu a atribuição do Prémio Rui Adérito
Valente 2006, que foi recebido em sessão pública realizada no passado dia 31 de
Agosto.
Recorde-se que o Professor Rui Adérito Valente desempenhou um assinalável
papel pedagógico na educação ambiental de sucessivas gerações de fafenses.
Como forma de homenagear e de perpetuar a sua memória e de promover o
envolvimento das gerações vindouras na defesa e conservação da Natureza foi
instituído, pela sua família, e patrocinado pela Câmara Municipal de Fafe, o
Prémio Rui Adérito Valente, a atribuir anualmente. Este prémio tem por objectivo
distinguir a melhor actividade desenvolvida no concelho de Fafe no âmbito da
Educação Ambiental.

Centro de Competência CRIE

O regresso das ciber@ctividades
O Centro de Competência CRIE da CERCIFAF relançou as Ciber@ctividades para
o 1º Ciclo e Ensino Especial, a partir do dia 31 de Outubro. Estas são um
importante instrumento na estratégia de desenvolvimento e utilização educativa
dos recursos da Internet e na comunicação telemática entre escolas. Em 2004,
registamos uma participação regular de 79 escolas de todo o país. Este número
decresceu para 33 em 2005 e voltou a aumentar para 50 escolas em 2006.
Tal como em anos anteriores, são
disponibilizadas

actividades

e

desafios on-line que poderão ter
grande

utilidade

em

contexto

educativo, no âmbito do 1º Ciclo do
Ensino

Básico

e

na

Educação

Especial, áreas de especialização do
Centro de Competência.
Foram introduzidas algumas alterações especialmente na Actividade Temática,
que passa a ser desenvolvida com suporte da plataforma moodle. Pretende-se
que os temas propostos neste âmbito possuam impacto pessoal e social, como é
o caso da “Alimentação…sem erros!”.
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Educação

Ludomedia e CERCIFAF

Protocolo

de

cooperação

em

Educação

e

Formação
Foi

estabelecido

um

protocolo

de

cooperação, de carácter não comercial,
entre

a

Ludomedia

–

Conteúdos

Didácticos e Lúdicos e a CERCIFAF.
Aquela empresa, enquanto editora de recursos didácticos, apoia, desenvolve,
divulga e organiza vários projectos no âmbito da educação e da formação em
Portugal.
No âmbito deste protocolo, a CERCIFAF compromete-se a avaliar e divulgar
materiais didácticos e lúdicos disponibilizados pela Ludomedia.

Institucional

Grupo de Trabalho Concelhio para a Deficiência

CERCIFAF mantém-se membro activo
O Grupo de Trabalho Concelhio para a
Deficiência (GTCD), foi criado em 2002
por

iniciativa

do

Município

de

Fafe,

visando a organização e dinamização de
um plano de actividades, a desenvolver
durante o ano de 2003, aquando das
comemorações do Ano Internacional da
Pessoa com Deficiência.
Por solicitação da Câmara Municipal de Fafe, o GTCD continua em actividade no
âmbito da Missão para que foi criado. É constituído por representantes do Serviço
Social da Câmara Municipal de Fafe, Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Crianças Inadaptadas de Fafe (CERCIFAF) e Santa Casa da Misericórdia de Fafe.
Promover, organizar, sinalizar, informar e apoiar actividades que envolvam
docentes e outro pessoal de escolas, técnicos de organismos públicos e privados,
forças de segurança, famílias e demais Organizações da comunidade fafense
interessadas nas problemáticas das pessoas com deficiência, bem como sinalizar,
informar e acompanhar situações relativas às condições de acessibilidade e
mobilidade de cidadãos no concelho de Fafe, constitui a Missão do GTCD.
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Desporto

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE CROSS CURTO

CERCIFAF venceu individual e colectivamente
Decorreu no passado dia 21 do corrente mês, em Armamar, o Campeonato de
Portugal de Cross Curto, prova organizada pela ANDDEM – Associação Nacional
de Desporto para a Deficiência Mental.
No final da competição, António Soares alcançou o primeiro lugar individual e
por equipas também o Clube Desportivo CERCIFAF subiu ao mais alto lugar do
pódio. A equipa fafense foi constituída pelos atletas António Soares, Luís
Magalhães, José Pereira, Manuel Rocha, Paulo Mendes e Nuno Moreira. Mais dois
títulos que irão fazer parte do excelente currículo do Grupo Desportivo da
Instituição fafense.
Na mesma data e lugar, realizou-se o Campeonato Nacional de Desporto
Adaptado de Cross Curto, prova em que a atleta Margarida Leite, da CERCIFAF,
obteve a Medalha de Bronze.
No próximo dia 29 de Outubro, irá realizar-se na Nazaré, o Campeonato de
Portugal de Estrada.

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE ESTRADA

Mais um título Nacional
O Clube Desportivo CERCIFAF sagrou-se Campeão de Portugal de Estrada por
equipas, em atletismo, prova organizada pela ANDDEM – Associação Nacional de
Desporto para a Deficiência Mental, que decorreu na Gafanha da Nazaré.
O êxito da equipa fafense ficou a dever-se às excelentes prestações dos atletas
António Soares (2º lugar individual), José Teixeira (5º) e Luís Magalhães
(6º).
Em face das provas e resultados já alcançados
neste

início

de

época,

António

Soares

foi

seleccionado para integrar a representação nacional
que vai participar no 3º Campeonato do Mundo
de Corta Mato INAS-FID, a realizar em Wakefield,
Inglaterra entre os dias 9 a 13 de Novembro próximo.
A Selecção Portuguesa está a realizar um curto estágio (dias 5 a 8), em Mirandela,
seguindo depois para Inglaterra.
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Desporto
FESTA DO DESPORTO/PRÉMIO DESPORTIVO
CLUBE DESPORTIVO CERCIFAF
ATLETAS – modalidade ATLETISMO
ATLETA

TIPO DE COMPETIÇÃO

PROVA

CLASSIFICAÇÃO

António Soares

Campeonato do Mundo de Pista
Campeonato da Europa de Pista
Camp. da Europa de Pista Coberta

5 000 mts
1 500 mts
1 500 mts

Medalha de Bronze
Medalha de Bronze
Medalha de Bronze

Manuel Rocha

Campeonato do Mundo

Meia
Maratona

Campeão do Mundo
(Equipas)

Armando
Pereira

Campeonato da Europa de Pista
Campeonato da Europa de Pista

5 000 mts
800 mts

5º lugar
9º lugar

António Soares

Campeonato de Portugal de Estrada
Camp. de Portugal de Corta Mato
Camp. de Portugal de Pista Coberta
Camp. de Portugal de Pista Coberta
Campeonato de Portugal de Pista
Campeonato de Portugal de Pista

Estrada
Corta Mato
1 500 mts
3 000 mts
1 500 mts
5 000 mts

1º
1º
1º
1º
1º
1º

José Pereira

Campeonato de Portugal

Dardo

1º lugar

Luís Magalhães

Campeonato de Portugal de Pista
Coberta (Juniores)

1 500 mts

1º lugar

Rui Moreira

Campeonato de Portugal

Salto em
comprimento

1º lugar

lugar
lugar
lugar
lugar
lugar
lugar

Treinador: Adriano Costa
Dirigente: Dr. Luís Roque
Médico: Dr. António Rego
Psicóloga: Drª Anita Costa
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Desporto

Câmara Municipal de Fafe

FESTA DO DESPORTO 2006
Tendo como objectivo galardoar os clubes, atletas, dirigentes e demais elementos
ligados ao Desporto, nas diversas modalidades e escalões que se distinguiram
através de resultados obtidos na época 2005/2006 (campeões nacionais ou
regionais; atletas ou equipas - incluindo dirigentes, treinadores, médicos,
massagistas - que tenham subido de divisão ou obtido classificações relevantes
em competições nacionais ou internacionais; atletas que sejam chamados a
representarem selecções regionais ou nacionais; indivíduos ou organismos que,
através da sua actividade na área do universo do desporto, dignifiquem o nome
de Fafe), a Câmara Municipal de Fafe, através da Divisão de Educação, Cultura
e Desporto, promoveu no passado dia quatro de Outubro, no Pavilhão Multiusos
da Cidade, a Festa do Desporto 2006.
Presentes, para além do Presidente da Câmara Municipal de Fafe e do Vereador
responsável pela área de Desporto e ainda de outros convidados ligados ao
desporto local e regional, foram entregues os diversos prémios que fazem parte
do “Prémio Desportivo – Câmara Municipal de Fafe”, constituído por Troféus,
Subsídio monetário e Medalhas alusivas para todos os galardoados.
O Clube Desportivo CERCIFAF, a exemplo de anos anteriores também recebeu
os troféus e medalhas, tendo em consideração os resultados que aqui publicamos.
Foi bonito de ver e de ouvir a estrondosa salva de palmas com que o muito
público presente no Pavilhão Multiusos recebeu os nossos atletas, aquando da
chamada para receberem os troféus e medalhas com que foram distinguidos,
numa manifestação de reconhecimento, carinho e de respeito, pelos excelentes
resultados

que

têm

alcançado

ao

longo

dos

tempos,

principalmente

na

modalidade de atletismo.
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