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Destaque

NOVO CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAS

Lançamento da Primeira Pedra
Com a presença do senhor Ministro do Trabalho e da
Solidariedade Social, Dr. Vieira da Silva, teve lugar no
passado dia 12 de Abril, a cerimónia do lançamento da
Primeira

Pedra

do

novo

Centro

de

Actividades

Ocupacionais da CERCIFAF, a construir na freguesia de
Fornelos, concelho de Fafe.
Participaram nesse evento a senhora Secretária de Estado
Adjunta

e

Governador

da

Reabilitação,

Civil

de

Idália

Braga,

Dr.

Moniz,

o

Senhor

Fernando

Moniz,

Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Ribeiro, a
Directora do Centro Regional de Segurança Social de Braga, Dr.ª Maria do Carmo
Silva, diversas autoridades civis, militares e religiosas, Órgãos Sociais, utentes e
técnicos da CERCIFAF e muitos outros convidados.
No decorrer da cerimónia foram apresentados os dois projectos apresentados pela
CERCIFAF (Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) e Estrutura Residencial
para Pessoas com Deficiências e Incapacidades, ambos aprovados no âmbito da
1ª Fase do Programa PARES – Programa de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais.
Numa breve apresentação dos dois equipamentos, Estrutura Residencial e Novo
CAO, a cargo dos responsáveis pela arquitectura de cada uma destas obras, os
presentes ficaram a conhecer as grandes linhas constantes nas respectivas
memórias descritivas.
A construção da Estrutura Residencial, com capacidade para dezoito utentes, já
teve início no passado dia um de Abril do corrente mês e estará concluída no
prazo de duzentos e setenta dias, prevendo que o novo CAO, com capacidade
para receber trinta utentes, possa ter início durante o próximo mês de Junho e
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fim em Julho do próximo ano. Os dois equipamentos terão um custo superior a

Destaque

um milhão e trezentos mil euros, cabendo à Instituição suportar mais de
setecentos mil euros.
Após a assinatura do “pergaminho” que ficará
a registar o evento para memória futura,
seguiu-se a cerimónia da colocação deste
documento no local onde irá ser construído o
novo CAO. Logo após a colocação da Primeira
Pedra, tarefa levada a efeito pelo Ministro do
Trabalho e da Solidariedade Social, interveio o
Presidente da Direcção da CERCIFAF, Dr. Lino
Barros

o

qual

afirmou

(…)

“esta

é,

simbolicamente, a primeira pedra de muitas
outras que se irão seguir, numa Instituição
em permanente construção”.
Prosseguiu

dizendo

“como

muitas

outras

organizações congéneres a CERCIFAF tem vindo a materializar as indispensáveis
respostas que permitem acolher, em condições de dignidade as pessoas com
deficiências ou incapacidades (…). São investimentos imprescindíveis à qualidade
de vida dos utentes e da sustentabilidade da organização, os quais, apesar da
comparticipação do estado, envolvem elevado esforço de capital próprio a
suportar pela CERCIFAF (…). São duas estruturas fundamentais, onde a procura
de atendimento assume proporções de grande dramatismo, como nos é dado
constatar pelos inúmeros pedidos que nos chegam, um pouco de todo o país. São
também duas estruturas cuja construção irá exigir grande empenhamento por
parte da comunidade fafense.
Continuando disse, “De facto, o valor total destes equipamentos irá ultrapassar o
milhão e trezentos mil euros, cabendo à CERCIFAF suportar cerca de setecentos
mil euros. É uma enorme ousadia avançar para um projecto de construção com
esta dimensão, em que nos caberá suportar mais de cinquenta por cento do valor
total previsto para a construção e equipamentos. Parafraseando Fernando Pessoa
“Tudo é ousado para quem a nada se atreve”. Os Órgãos Sociais da CERCIFAF
estão conscientes do arrojo. Atreveram-se a assumir a responsabilidade do
investimento, que supera largamente as capacidades financeiras da nossa
Instituição. Não se infira que o fizemos de forma ligeira e muito menos leviana.
Fizemo-lo, em primeiro lugar, porque era necessário.
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Fizemo-lo, também, alicerçados na firme e inabalável convicção de que

Destaque

poderemos contar com o apoio de muitas pessoas públicas ou privadas,
singulares ou colectivas que connosco têm estabelecido e continuarão estabelecer
parcerias, para tornarem possível o sonho de construir as respostas sociais com a
dignidade que carecemos.
A curto prazo iremos dar início a um conjunto de iniciativas que visam não só
informar e sensibilizar as pessoas das comunidades a quem servimos, como
também uma recolha de fundos para a concretização destes equipamentos.
A terminar a sua intervenção convidou o Ministro a presidir à cerimónia da
inauguração do Novo CAO, para que, disse “V. Ex.ª tenha a oportunidade de
conhecer as “Pedras Vivas” que o irão frequentar e que para nós constituem a
“Pedra Angular” do edifício de Solidariedade que hoje estamos a iniciar”.
De seguida usou da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Fafe, que
afirmou “as obras apresentadas vão servir os interesses das pessoas com
deficiência do concelho de Fafe e não só, pois ou utentes a receber ultrapassam
os limites do concelho”. Teve palavras de grande apreço pela CERCIFAF
“instituição de referência no município, a par de outras que o concelho tem
noutras áreas”, referindo que um dos grandes méritos desta organização é o de
“sobreviver para além dos seus dirigentes”. Referindo-se ao custo a suportar pela
CERCIFAF com as duas estruturas disse que “o município não irá deixar sozinha a
instituição, apoiando estas iniciativas de elevado valor social”.
A terminar a sessão o Dr. Vieira da Silva, começou por referir afirmar que
“sempre que me convidam para lançar uma primeira pedra ao abrigo do
Programa PARES fico satisfeito porque é a prova real de que as obras estão no
terreno, dado que estes não são compromissos em papel molhado, mas firmes e
definitivos, entre instituições sérias que cooperam de forma mais intensa”.
Continuou dizendo “a concretização destas obras é apenas uma questão de tempo,
pois os financiamentos estão devidamente assegurados e são firmes, definitivos e
sem recuos”.
Evidenciou o “espírito empreendedor da CERCIFAF, instituição que já conhecia de
uma visita anterior, e agradeceu o convite que antes lhe fora endereçado pelo
Presidente da Direcção da CERCIFAF para a inauguração desta importante
estrutura que assenta numa nova filosofia de equipamentos sociais em que está
alicerçado o Programa PARES. Seja eu ou quem o vier inaugurar, o que conta são
as pessoas que o vão utilizar”
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SOBRE O LAR RESIDENCIAL
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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

dezoito

utentes,

a

Estrutura Residencial para Pessoas com
Deficiência

é

um

Lar

/Residência

Autónoma

Residencial

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.
Aliás, serão exactamente as características dos dezoito utentes que irão
determinar o seu agrupamento na Estrutura Residencial.

in Memória Descritiva do Projecto da Estrutura Residencial da CERCIFAF
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SOBRE O CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

Destaque

O edifício divide-se em três volumes que se associam a três ocupações distintas:
a zona funcional onde serão instalados os funcionários, nomeadamente a cozinha
e a zona de gabinetes e direcção; a zona de salas de actividades e uma outra
zona onde será implantado o salão polivalente /sala de animação, movimento e
drama.
A distinção volumétrica destes espaços
será acentuada através da adopção de
cérceas diferentes para as diferentes
funções,

sendo

o

elemento

mais

destacável o corpo principal do referido
salão polivalente. A união física e visual
destes três volumes será conseguida
através da adopção de um elemento
contínuo que se prolongará desde a
entrada até à zona do átrio e corredor
de

distribuição.

Este

elemento

de

transição, distinguir-se-á do restante
espaço por um pé direito mais baixo, o
que tornará a entrada no edifício e
todos os espaços de circulação interna
mais acolhedores. Com isto se obterá
uma maior proporcionalidade interna a
estes

espaços,

bem

como

a

consequente sensação de diminuição de distância desses percursos.
Estas áreas de circulação terão iluminação zenital, através da adopção de
clarabóias circulares que permitirão que estes espaços sejam banhados com a luz
solar, com os benefícios que daí advêm em termos de poupança energética e de
conforto.
Ainda no âmbito do comportamento energético/conforto térmico, teremos a
utilização de lâminas solares para melhor gestão da exposição solar dos
compartimentos.
Em termos de distribuição dos diferentes espaços, foi cumprido o programa
estabelecido pela Segurança Social para este tipo de equipamentos, dividido por
dois pisos ligados entre si por ascensor e por escadas.
in Memória Descritiva do Projecto do CAO da CERCIFAF
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CAMPANHA DO PIRILAMPO MÁGICO ARRANCA EM MAIO

Destaque

Pirilampo mágico entra em campo…
A Campanha do Pirilampo Mágico arrancará
em Maio com a habitual participação da
CERCIFAF. Em 2008, será potenciado o
impacto mediático dos Jogos Olímpicos,
dos Paralímpicos e do Europeu de Futebol
de modo a promover a integração e o
respeito pela diferença, em linha com o
espírito desportista, solidário e de união: o
mote será "Pirilampo Mágico entra em
Campo, Portugal sai a ganhar".
Desde 1986 que a CERCIFAF participa activamente nesta campanha, cujos
objectivos visam sensibilizar a população e angariar fundos para as instituições. A
actual campanha irá revestir-se de especial importância dados os avultados
investimentos que a instituição terá de suportar - 825 mil euros - por força da
construção das duas novas infra-estruturas: a Unidade Residencial e o Centro de
Actividades Ocupacionais.

Desporto

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE PISTA COBERTA

António Soares, Campeão de Portugal
Numa

demonstração

de

grande

classe,

António Soares venceu a prova de 3000
metros, inserida no Campeonato de Portugal
de Pista Coberta, que se realizou em Espinho,
no dia um de Março. Por sua vez Armando
Pereira foi vice-campeão nos 800 metros e
melhorou a sua marca pessoal nos 400
metros. João Freitas alcançou o primeiro
lugar nos 200 metros, adaptado.
Esta prova veio confirmar as excelentes
prestações

dos

atletas

fafenses,

tendo

António Soares sido chamado para integrar a
Selecção

Nacional

que

irá

participar

no

Campeonato Mundial de Pista Coberta a ter
lugar em Tallinn, Estónia.
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4º CAMPEONATO DO MUNDO DE CORTA-MATO INAS-FID

Desporto

Atleta da CERCIFAF representa selecção
A Selecção Nacional de Corta-Mato da ANDDI - Portugal (Associação Nacional de
Desporto para a Deficiência Intelectual) participou no 4º CAMPEONATO DO
MUNDO DE CORTA-MATO INAS-FID, que teve lugar na Polónia.
Apesar da equipa ter actuado desfalcada devido à ausência de alguns atletas
cruciais no seio da Selecção, os atletas portugueses não deixaram os seus
créditos por “pés” alheios e numa demonstração de grande querer conseguiram
alcançar o pódio, obtendo três Medalhas de Bronze nas provas de Cross Curto e
Cross Longo.
Da equipa nacional fez parte o atleta do Clube Desportivo CERCIFAF, José Manuel
Pereira. Embora seleccionados, os atletas da CERCIFAF António Soares e
Armando Pereira, não puderam representar a selecção por estarem lesionados,
constituindo por esta razão duas baixas para a equipa portuguesa.

CENTRO DE FORMAÇÃO E EMPREGO

Formação Profissional

Dados do 1º trimestre de 2008
Como se pode observar no quadro seguinte, as actividades do CFE neste primeiro
período do ano registam um fluxo que se pode considerar francamente positivo.

Formandos
(F.P)

Totais

Formandos
que
iniciaram F.P

8

Estágios

12

Empregados

3

Empresas /CFE

Centro de Formação e Emprego
Nitoki ‐ Confecções
Pompons coloridos
Nova Extral‐Indústria de
Alumínios, SA
Enclave da CERCIFAF
Irmãos Marinho – Serração de
Madeiras
R.D.C. Of. Mecânica de Roberto
Domingues
Quinta das Ribadas
Clínica Auto da Lameira
Residencial D. Manuel
Horto Casimiro
Embalagens MLS
Clinimefa
SEAT
Sportisfaf
Agrupamento de Escolas de
Silvares
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Concelho

Nº

Fafe
Fafe
Fafe

1
1

Fafe

1

Fafe

1

Felgueiras

1

Fafe

1

Cab. Basto
Cel. basto
Fafe
Fafe
Fafe
Fafe
Fafe
Fafe

1
1
1
1
1
1
1
1

Fafe

1
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Assim, 8 novos formandos iniciaram acções de formação tendo em conta os

F. Profissional

condicionalismos relativamente à entrada de novos formandos. Em Estágio nas
Empresas foram 12 os formandos colocados em oportunidades de trabalho,
registando-se neste período apenas 3 Empregos.
Apesar de não serem muito significativos os resultados relativos ao emprego, a
verdade é que, face aos constrangimentos empresariais, temos de considerá-los
positivos dado o crescente número de desempregados na nossa região.
No que respeita aos pedidos de atribuição e financiamento de Ajudas Técnicas,
neste 1º trimestre não se verificam ainda movimentos em virtude de se aguardar
as alterações que irão regulamentar esta medida.

Centro de Competência

CENTRO DE COMPETÊNCIA

Formação de professores
No período correspondente aos meses de Março e Abril o Centro de Competência
CRIE da CERCIFAF levou a cabo diversos workshops dirigidos a professores e
alunos das escolas dos ensinos básico e secundário cujos planos TIC são por nós
acompanhados.

Workshop

Quadros Interactivos
Multimédia

Escola destinatária

Localidade

Data

Nº de
profes
sores

Agrupamento de Escolas Henrique
Medina

Esposende

2
Abr

33

Valença

11
Abr

11

Fafe

21
Abr

9

Arcos de
Valdevez

3
Abr

90

Escola Secundária de Fafe

Fafe

3
Mar

10

Escola Secundária de Fafe

Fafe

23
Abr

13

Agrupamento de Escolas Muralhas do
Minho
Escola Secundária de Fafe

Segurança
na Internet

Agrupamento de Escolas de Valdevez

Plataforma Moodle

Workshops realizados pelo Centro de Competência da CERCIFAF

Esta formação enquadra-se numa estratégia que visa dotar os professores das
escolas acompanhadas com conhecimento suficiente para se poderem apropriar
de ferramentas adequadas a práticas inovadoras de ensino – aprendizagem.
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Centro de Competência
Workshops realizados pelo Centro de Competência da CERCIFAF

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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