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Destaque

2.º CAMPEONATO EUROPEU DE PISTA COBERTA
O atleta do Clube Desportivo CERCIFAF António Soares alcançou três medalhas no
Campeonato Europeu de Pista Coberta, organizado pela Federação Internacional
(INAS-FID) para atletas com deficiência intelectual que decorreu em Ancona,
Itália, durante os dias dezoito a vinte do mês em curso.
A Selecção Nacional conquistou vinte e
uma medalhas e bateu dois recordes
mundiais.
António

Soares,

capitão

da

Selecção

Nacional, numa clara demonstração do seu
bom momento de forma, nas três provas
em que participou ficou em segundo lugar
nos 3000 metros (medalha de prata) e
dois terceiros (medalha de bronze) nos
800 e 1500 metros. É sem dúvida um excelente atleta que muito tem contribuído
para os êxitos alcançados pela Selecção Nacional que representa.
Também Armando Pereira, a fazer a sua primeira época como sénior, obteve
excelentes resultados como o comprovam o 5.º lugar nos 3000 metros (melhorou
substancialmente a sua marca pessoal) e o 6.º lugar nos 1500 metros.
A comitiva portuguesa foi constituída por vinte e cinco elementos, nos quais se
incluía o treinador do Clube Desportivo CERCIFAF e responsável pela Selecção
Nacional Masculina, Adriano Costa.

INTERCÂMBIO COM ESPANHA II
A CERCIFAF recebeu alunos e técnicos do Centro de Educação El Pino, Asprona, de
Valadollid, Espanha, no âmbito do projecto “Partilhar Vivências Unificando
Culturas”, apoiado pelo Programa Juventude para a Europa, do Instituto
Português da Juventude.
Boletim Informativo CERCIFAF – Março de 2005

1

A comitiva espanhola, que retribuía a visita que alunos e técnicos da CERCIFAF

Intercâmbio

tinham efectuado a Valadollid em Outubro do ano anterior, era constituída por
vinte e duas pessoas entre dirigentes, técnicos e alunos. Permaneceu entre nós
entre os dias 15 a 22 de Março, durante os quais cumpriram um bem elaborado
programa, tendo em vista os objectivos do intercâmbio.
A comitiva começou por ser recebida nos
Paços do Concelho, numa cerimónia de
Boas Vindas, em que esteve presente o Sr.
Presidente da Câmara, Dr. José Ribeiro, o
Vereador

da Cultura e Desporto, Dr.

Antero Barbosa e ainda dirigentes da
CERCIFAF e da sua congénere espanhola
bem como alunos e técnicos envolvidos no
projecto.
Nos restantes dias, o programa prévia a realização de actividades promovidas na
CERCIFAF, para que os visitantes pudessem experimentar diferentes processos de
trabalho nas diversas áreas existentes na Instituição hospedeira. Foi o lugar para,
alunos e técnicos, realizarem novas experiências, trocarem opiniões sobre o tipo
de trabalho desenvolvido na CERCIFAF, partilhando vivências e confrontado
estratégias e metodologias que certamente serão muito úteis para o futuro.
Para além da componente técnica, do
programa constava também uma parte
cultural. Assim, e com a finalidade de
unificarem culturas, a comitiva do país
vizinho teve a oportunidade de conhecer
novas terras e diferentes culturas. Neste
contexto e para além de percorrerem as
ruas da nossa cidade, onde ficaram a
conhecer os principais pontos de interesse
turístico e cultural fafense, foi-lhes ainda
proporcionado a oportunidade de visitarem algumas cidades (Guimarães, Braga e
Porto) de enorme interesse histórico e turístico.
No penúltimo dia do programa, para além da reunião final para avaliação e
conclusões,

os

técnicos

e

alunos,

portugueses

e

espanhóis,

tiveram

a

oportunidade de participar num programa radiofónico, transmitido em directo da
CERCIFAF, pela Rádio Clube de Fafe.
Nesta mesma noite a entidade anfitriã organizou uma jantar convívio de
despedida, em que estiveram presentes o Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Fafe, representantes do Instituto da Juventude, Delegação Distrital de Braga,
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Órgãos Sociais da CERCIFAF para além dos alunos, técnicos e outro pessoal que
participaram directamente nas actividades do Intercâmbio.
No final do jantar os convivas tiveram a oportunidade de apreciar um excelente
momento cultural e musical proporcionado pelo Grupo de Danças e Cantares do
Coral Santo Condestável, do Grupo Nun’Álvares, Fafe, que a todos encantou,
principalmente os visitantes que, no dia 22/03/2005, regressaram as suas casas
na firme convicção de que irão voltar, tal a forma amiga e hospitaleira como
foram recebidos.

Encontro

Centro de Actividades Ocupacionais

Encontro de Famílias - Dia do Pai
Desde há alguns anos que o CAO – Centro
de Actividades da CERCIFAF celebra, com
programa próprio e alternadamente

em

cada ano, o Dia do Pai com o Dia da Mãe.
Neste ano foi celebrado o DIA DO PAI.
Estes encontros já fazem parte do plano
de actividades extra-curriculares do CAO,
na medida em que a intervenção centrada
na família continua a ser uma preocupação
dos responsáveis por esta estrutura, considerando que a conjugação de esforços e
o estreitamento de relações de confiança entre o técnicos e as famílias, permitem
um conhecimento mais profundo de uns e de outros com evidentes ganhos para
todos.
Desta feita foi possível reunir no dia 23/03/2005, a quase totalidade das famílias
que têm utentes nesta estrutura. Se tivermos em consideração que este Encontro
se realizou num dia de semana, este facto é bastante expressivo e encorajador
pelo “sinal” que emana e de certa forma reflecte a importância que o mesmo
assume.
Cuidados e particular atenção foram dedicados àqueles que viram alguns dos seus
progenitores partirem. É sem dúvida uma situação sempre difícil de contornar,
pelo que tudo se fez no sentido de que este Encontro fosse um momento de festa
e alegria para todos.
Na

preparação

e

desenvolvimento

do

programa,

que

constou

de

uma

Comunicação de boas vindas às famílias apresentada pela Coordenadora do CAO,
a “Gala Ídolos – Especial Dia do Pai”, entrega de prendas aos pais, visita à
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exposição de trabalhos e, por fim, um lanche convívio, participaram utentes e
técnicos que tiveram que preparar em cada área um trabalho específico.
No encerramento do Encontro foi visível a satisfação de todos por participarem
nesta actividade que permite, fundamentalmente, criar condições para que todos
se possam sentir mais capazes e mais felizes.

Assembleia Geral

CERCIFAF
Relatório de Actividades e Contas 2004
Decorreu em 30 de Março de 2005 a Sessão
Ordinária da Assembleia Geral com vista à
leitura, discussão e votação dos Relatórios de
Actividades e Contas e Parecer do Conselho
Fiscal, relativo ao ano de 2004.
O

relatório

de

actividades,

submetido

à

aprovação da Assembleia, reflecte o dinamismo
das diversas Unidades e Serviços e permitiu aos
cooperadores avaliar o trabalho desenvolvido.
Tendo como objectivo fundamental o aumento
da qualidade, e assumindo-a como um processo irreversível, procurou-se a
evolução dos serviços prestados no sentido da crescente satisfação de alunos,
formandos, utentes, famílias e outros clientes. No entanto, foram realçados os
custos associados à procura da qualidade no contexto das dificuldades que o país
atravessa e às quais a CERCIFAF não está, muito pelo contrário, imune. Embora a
situação não seja preocupante, tais dificuldades ficaram demonstradas pela
diminuição dos proveitos e pelos atrasos de transferências financeiras por parte
de alguns organismos do Estado (quando têm de se manter os custos fixos).
Daqui se depreendeu a necessidade de uma redobrada atenção e empenhamento
no sentido de garantir a sustentabilidade da instituição, quer do ponto de vista da
execução como do ponto de vista financeiro.
O Relatório de Actividades e Contas foi aprovado por unanimidade tendo sido
aprovado um Voto de Louvor à Direcção e aos Funcionários pelo trabalho
desenvolvido.

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

Boletim Informativo CERCIFAF – Março de 2005

4

