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Destaque

CERCIFAF VENCE CONCURSO ESCOLAR
Pelo segundo ano consecutivo o CER - Centro de
Educação e Reabilitação da CERCIFAF, alcançou o
primeiro lugar, Categoria C – Educação Especial,
no

3.º

Concurso

Escolar

Disney

Channel,

promovido por este canal televisivo.
A entrega dos prémios teve lugar nas Estufas do
Jardim do Roseiral, sitas no Jardim Zoológico de
Lisboa, na tarde do dia um de Fevereiro do ano
em curso.
Da CERCIFAF deslocaram-se até à capital do país uma delegação composta por
cinco alunos que fizeram parte da equipa que alcançou o primeiro lugar, e ainda
duas professoras e um dirigente da Instituição.
Os alunos receberam como prémio uma mochila contendo diverso material
(colchão, saco cama, bússola, lanterna, cantil e outros utensílios) no valor de cem
euros e ainda uma enciclopédia. Por sua vez a professora foi contemplada com
uma máquina fotográfica digital e uma enciclopédia. Por último a CERCIFAF
recebeu um leitor de CD-ROM/DVD de uma conhecida marca e ainda uma
excelente enciclopédia.
Após a entrega dos prémios os responsáveis pelo Disney Channel fizeram questão
em entrevistar elementos da comitiva fafense os quais demonstraram grande à
vontade neste tipo de situação, fruto de alguma experiência entretanto adquirida
com a participação nestes eventos.
Neste concurso participaram cerca de 5000 alunos pertencentes a 200 escolas do
país os quais enviaram mais de 1000 trabalhos.
Estão pois de parabéns alunos e técnicos da CERCIFAF que uma vez mais
demonstram a qualidade do trabalho que se realiza nesta Instituição da nossa
cidade.
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Desporto

ATLETISMO
Portugal Campeão Europeu de Meia Maratona
Manuel Rocha, do Clube Desportivo CERCIFAF, integrou a selecção nacional de
atletismo para pessoas com deficiência mental que no passado dia seis do
corrente mês venceu a Meia Maratona que decorreu em Paris.
A equipa portuguesa sagrou-se desta forma Campeã da Europa nesta disciplina.
Na Meia Maratona de Paris, aberta a todo o tipo de atletas, participaram cerca de
vinte e cinco mil pessoas, homens e mulheres com diferentes idades e
provenientes de diversos países. O vencedor individual foi um queniano. Será de
realçar o lugar alcançado pelo primeiro elemento da selecção nacional – trigésimo
primeiro – que confirma a excelente prestação da representação portuguesa, se
tivermos em consideração que na prova participaram muitas das “estrelas” que
fazem parte da elite mundial do atletismo.
Entretanto, os atletas do Clube Desportivo CERCIFAF, António Soares e Armando
Pereira, foram convocados para integrarem a selecção nacional que vai participar
no Campeonato da Europa de Pista Coberta.
O Campeonato Europeu irá ser disputado em Itália, durante os dias dezoito e
vinte de Março do corrente ano.

Ligações

Site

da

Associação

Nacional

de

Intervenção

Precoce. A ANIP é uma Instituição Particular de
Solidariedade

Social,

de

âmbito

nacional,

especializada na área de intervenção precoce,
que tem como grande objectivo contribuir para as boas práticas da IP em Portugal.
Disponibiliza informação específica sobre a Intervenção Precoce, incluindo sobre
actividades relacionadas com o apoio a famílias, acções de formação, projectos de
investigação, adaptação e divulgação de materiais, serviços e documentação.
Pode ser consultado em http://www.esec.pt/anip.
Site

especializado

em

Terapias

de

Reabilitação, destina-se, principalmente, aos
profissionais e estudantes da área da saúde.
A finalidade desta página é contribuir para o crescimento das Terapias de
Reabilitação e áreas afins. Está dedicada não só aos profissionais da área, mas
também a qualquer pessoa que se interesse pela mesma. Pode ser consultado em
http://www.profala.com.
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