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Destaque

XI Edição “O MINHOTO” – Troféu Desportivo 2007

Atleta e Treinador da CERCIFAF distinguidos
O atleta Armando Pereira e o treinador Adriano
Costa,

ambos

do

Clube

Desportivo

CERCIFAF,

foram distinguidos na noite do passado dia 25 de
Fevereiro com o Prémio “O Minhoto”, no decorrer
de uma Gala que teve lugar no Pavilhão Multiusos
de

Fafe,

promovida

como

habitualmente

pela

DIRENOR – Comunicação, Estudos, Consultadoria e
Divulgação Regional, Lda., com sede em Braga,
evento que contou com a presença de mais de
quinhentos convidados.
Este grande acontecimento, realizado anualmente e
que vai na XI Edição, destina-se a “reconhecer e
homenagear o fenómeno desportivo da região do
Minho, premiando o mérito de todos os envolvidos
na prática desportiva” sejam eles atletas, dirigentes,
treinadores, árbitros, clubes e associações que
“através do seu exemplo contribuem para estimular
outros na vontade de fazer mais e melhor e da
determinação de elevarem orgulhosamente o nome
do Minho”. Este troféu é apoiado pelas vinte e
quatro Autarquias da Região do Minho, e ainda pelo
tecido empresarial e das Associações de Clubes e Federações que “se desdobram
num esforço incessante, para que ano após ano, época após época, existam
valores capazes de dar continuidade ao espírito desportivo”.
O júri do prémio “O Minhoto” é composto por cento e dois elementos dos quais
fazem parte setenta e sete órgãos de comunicação social (sessenta e seis
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abrangendo a totalidade dos municípios da região

Destaque

do Minho e onze de âmbito nacional) e vinte e cinco
entidades ligadas ao desporto.
Após sucessivas etapas são seleccionados três
atletas/treinadores/ dirigentes/organizações de cada
categoria para a votação final, cujos vencedores são
proclamados no decorrer da Gala, que é organizada
todos os anos em diferentes Municípios.
Armando

Pereira

(atletismo),

na

categoria

de

Desporto Adaptado e Adriano Costa, na Categoria de Treinador juntaram-se
na Galeria dos eleitos, a Carlos Ferreira (1998), António Soares (2000) ambos do
atletismo e ainda Manuel Martinho (Boccia), atletas do Clube Desportivo
CERCIFAF anteriormente distinguidos.
Armando Pereira
Idade: 21 anos
Modalidade: Atletismo
Destaques: Campeão do Mundo de Pista equipas (Brasil/2007); Campeão
da Europa de Cross equipas (Múrcia/07 e Vilamoura/05); Vice-campeão da
Europa de Pista equipas (França/06); representou a selecção nacional no Campeonato do
Mundo de Pista Coberta (Itália/05 e Hungria/04).
Campeão de Portugal de Cross Longo equipas (07/06/05 e 04); Campeão de Portugal de Cross
Curto equipas (07 e 06); Campeão de Portugal de Estrada equipas (07/06 e 05); Campeão de
Portugal de Pista Coberta sénior 800 metros (06) e júnior (07 e 05); Campeão Nacional de Pista
Coberta júnior e de Pista 800 m e 1500 metros (04).

Adriano Freitas Costa
Idade: 54 anos
Modalidade: Atletismo
Destaques: Presente nos Jogos Paralímpicos de Sidney 2000 e nos Global
Games INAS-FID – Suécia (19 medalhas). Como técnico da Selecção
Nacional foi: quatro vezes Campeão do Mundo de Pista (Brasil/07, Austrália/05, Tunísia/03 e
Tunísia/01) e uma vez Vice-campeão (Sevilha/99); vencedor da Taça do Mundo de Cross
(Vilamoura/98); 3º lugar no Campeonato do Mundo de Cross Longo e Curto (Polónia/02); três
vezes Campeão da Europa de Cross (Múrcia/07, Vilamoura/05 e 01); duas vezes Campeão da
Europa de Pista (Budapeste/02 e Lisboa/98) e uma vez Vice-campeão (França/06).
Medalhas conquistadas nos Campeonatos do Mundo de Pista Coberta: Suécia/06- 18 medalhas;
Hungria/04 – 23; Polónia/03 – 16; Espinho/01 – 20.
Medalhas conquistadas nos Campeonatos da Europa de Pista Coberta: Itália/05 – 21; Suécia/00
– 17.
A nível nacional conta com dez títulos de Campeão de Portugal de Cross Longo, dois de Cross
Curto; quatro campeonatos de Estrada; quatro Campeonatos de Pista; seis de Vice-Campeão de
Pista e seis vitórias consecutivas na Estafeta Gaia-Espinho.
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Institucional

NOVO LAR RESIDENCIAL

Construção arranca em Abril

No próximo mês de Abril irá ter início a construção da nova estrutura residencial
da CERCIFAF, ultrapassadas que estão as diversas fases que a antecederam.
O valor da adjudicação é de €514.075,98 (IVA não incluído) e a comparticipação
do ISS - Instituto de Segurança Social, através do Programa PARES, é de
€303.150,00. A diferença a suportar pela CERCIFAF será de €210.925,98. A
percentagem a suportar pelo ISS é de cerca de 59%, muito longe dos 75%
previstos no Regulamento.
“A estrutura residencial, aparentemente híbrida resulta da firme convicção em
construir quatro espaços, num mesmo edifício, mas com diferentes possibilidades
de gestão, nomeadamente nas oportunidades oferecidas a diferentes utentes. De
facto a resposta que propomos permitirá efectivamente “individualizar“ a vida dos
utentes em quatro grupos, agrupados por características determinadas e não
assenta no conceito da gestão global de um Lar Residencial tradicional. Previsto
para vinte utentes, a Estrutura Residencial para Pessoas com Deficiência é um Lar
Residencial/Residência

Autónoma

que

pretende

responder

a

necessidades

concretas e a projecções futuras, ao equacionar, por antecipação, a resolução de
muitas das dificuldades e problemas que emanam do facto de, nas unidades que
possuímos e noutros equipamentos que visitámos, não existir a possibilidade de
diferenciar o que tem de ser diferenciado, por força da idade, do sexo, do tipo e
grau de deficiência, dos actuais e futuros utentes.
Se acrescentarmos a estes factores as alterações comportamentais resultantes da
particular situação dos utentes e que surgem ao longo dos anos, mais se
compreende e justifica a concepção de espaços, onde será possível criar
condições de “individualização”, dado que cada um poderá ser habitado por
pessoas

que,

como

dissemos,

apresentam

diferentes

características

e

problemáticas.
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Aliás, serão exactamente as características dos vinte utentes que irão determinar

Institucional

o seu agrupamento na Estrutura Residencial” in Memória Descritiva do Projecto
da Estrutura Residencial da CERCIFAF.
O tempo previsto para a construção desta estrutura é de nove meses, pelo que
no final do corrente ano teremos um equipamento de qualidade para acolher os
utentes que no mesmo irão ficar alojados.
Situado numa zona residencial, a cerca de duzentos metros da sede da Instituição,
a futura estrutura irá beneficiar dos serviços já existentes na CERCIFAF,
nomeadamente os serviços técnicos, lavandaria, alimentação, administrativos,
transportes e outros, numa potenciação das sinergias actualmente existentes.
A Instituição tem ainda um outro projecto para a construção de um Centro de
Actividades Ocupacionais, também aprovado na 1ª Fase do PARES, sobre o
qual daremos notícias numa próxima oportunidade.

Desporto

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE CROSS LONGO

CERCIFAF - Novo título Nacional
Decorreu em Murça, no passado dia 16 de Fevereiro, o
Campeonato de Portugal de Cross Longo, prova
organizada

pela

ANDDI

–

Associação

Nacional

de

Desporto para a Deficiência Intelectual.
Num percurso difícil, a equipa do Clube Desportivo
CERCIFAF organizou-se muito bem tacticamente e colocou os seus atletas de
forma a alcançar mais uma excelente vitória nesta difícil variante do atletismo.
A equipa da CERCIFAF foi constituída pelos atletas António Soares, Armado
Pereira, José Pereira, José Silva, Manuel Rocha e Nuno Moreira.
Esta prova tinha também como finalidade a observação de atletas tendo em vista
a participação em representação da selecção nacional que vai representar
Portugal no Campeonato do Mundo de Cross Longo, que irá ter lugar em Abril
próximo, na Polónia.
Os atletas António

Soares, Armando

Pereira e José

Pereira foram

seleccionados para integrarem a selecção portuguesa nesta disciplina.
De referir ainda que o atleta da CERCIFAF João Freitas, alcançou o primeiro
lugar na prova de Cross adaptado
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Formação

Formação de professores

Dinamização de workshops
O Centro de Competência CRIE da CERCIFAF realizou, no passado dia 21 de
Fevereiro, uma sessão de formação destinada aos professores Coordenadores
das AEC - Actividades de Enriquecimento Curricular dos Agrupamentos de
Escolas de Fafe.
No evento, que contou com a presença de 22 professores, foi apresentada a
plataforma Moodle (www.fafeeduca.net/moodle) que se pretende constituir
como um espaço de coordenação e colaboração para os professores das AEC do
Concelho de Fafe.

Como resultado da iniciativa “Atribuição de Equipamentos Tecnológicos para o
Enriquecimento do Ensino e da Aprendizagem”, muitas escolas do país foram
equipadas com um ou mais quadros interactivos.
Com o objectivo de apoiar as escolas na utilização desta ferramenta tecnológica,
o Centro de Competência CRIE da CERCIFAF desenvolveu mais um Workshop,
desta vez na Escola EB 2,3 de Gandarela, que contou com a presença de 23
professores.

Actividades

CONCURSO “EM GRANDE FORMA”

Menção Honrosa para Joana Barros Silva
No âmbito do Concurso “Em grande Forma”, promovida pela STAEDTLER
PORTUGUESA,

LDA,

o

Centro

de

Educação

e

Reabilitação

da

CERCIFAF

apresentou três trabalhos a este concurso de Expressão Plástica, na categoria do
1º Ciclo Ensino Básico.
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Actividades

O concurso foi dirigido a todas as escolas nacionais e no mesmo puderam
participar todas as escolas dos diferentes ciclos do ensino básico.
O júri nacional depois de analisar os trabalhos dos participantes, deliberou atribuir
uma Menção Honrosa à aluna Joana Barros Silva, da CERCIFAF, que desta feita
voltou a ver uma das suas criações merecer a distinção do júri.
O Prémio e Diploma de Participação serão entregues oportunamente à aluna
premiada.

Institucional

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

Relatórios de Actividades e Contas 2007
Vai ter lugar no dia 31 de Março de 2008, pelas 15:00 horas, na Sede da
Instituição, a Assembleia-geral Ordinária para tratar, entre outros pontos da
ordem de trabalhos, da discussão e votação dos Relatórios de Actividades e
Contas relativos ao ano de 2007.
Se na hora marcada não existir quórum, a Assembleia reunirá, no mesmo local,
uma hora mais tarde.

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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