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Destaque

CLUBE DESPORTIVO CERCIFAF

ÉPOCA 2010/2011
Em Julho terminou a época desportiva 2010/2011. Os resultados alcançados demonstram o
muito trabalho realizado bem como o empenho dos atletas, treinadores e demais
elementos que integram o Departamento Desportivo.
De salientar que, neste momento, o atleta da CERCIFAF, Luís Gonçalves é detentor de
cinco! Recordes Mundiais, facto que lhe confere grande notoriedade e demonstra as suas
elevadas qualidades e capacidades desportivas.
O mapa que a seguir reproduzimos evidencia os principais resultados alcançados ao longo
da época.

ATLETAS
António Soares
Armando Pereira
José Lopes
Manuel Rocha
Nuno Moreira

António Soares

ATLETAS

TÍTULOS COLECTIVOS
TIPO DE COMPETIÇÃO
MODALIDADE
Campeonato de Portugal
de Estrada
Campeonato de Portugal
Atletismo
de CROSS CURTO
Campeonato de Portugal
de CROSS LONGO
TÍTULOS INDIVIDUAIS
Campeonato de Portugal
de Estrada
Atletismo
Campeonato de Portugal
de Cross Curto

PROVA

CLASSIFICAÇÃO

Estrada
Cross Curto
Croos longo

Campeão
Campeão
Campeão

Estrada
Cross Curto

1º lugar
1º lugar

TÍTULOS COLECTIVOS (SELECÇÃO NACIONAL)
TIPO DE COMPETIÇÃO
MODALIDADE
PROVA
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António Soares
Manuel Rocha
António Soares
Nuno Moreira
ATLETAS
Jennyfer Nogueira

Campeonato da Europa
CROSS CURTO
Cross Curto
Atletismo
Campeão de Portugal de
Croos longo
CROSS LONGO
Campeonato do Mundo
Atletismo
Meia Maratona
de Meia.Maratona
SINDROME DE DOWN (Provas por equipas)
TIPO DE COMPETIÇÃO
MODALIDADE
PROVA
Campeonato da Europa

Por Equipas
Atletismo

Luís Gonçalves
João Machado

Campeonato da Europa

Por Equipas

Campeão (por
equipas)
Campeão (por
equipas)
Campeões (por
equipas)
CLASSIFICAÇÃO
Campeões do
Mundo por equipas
(Mulheres)
Campeões do
Mundo por equipas
(Homens)

TÍTULOS INDIVIDUAIS (SELECÇÃO NACIONAL-SÍNDROME DE DOWN)
TIPO DE COMPETIÇÃO
MODALIDADE
PROVA
CLASSIFICAÇÃO
100 e 200
1º lugar
Campeonato da Europa
metros
Medalha de Ouro
4x100 metros
Record do Mundo
Luís Gonçalves
Atletismo
nos 100, 200, 400,
Campeonato do Mundo
4x100 metros e no
Salto em
Comprimento
Campeonato de Portugal
200 metros
1º lugar
3º lugar
Jennyfer Nogueira
Atletismo
Medalha de
Campeonato da Europa
200 metros
Bronze e Record
da Europa
1.º lugar
Campeonato do Mundo
4x100 metros
Medalha de Ouro e
Record do Mundo
200 metros e
João Machado
Atletismo
Lançamento do
Campeonato de Portugal
Peso, Disco e
2º lugar
Salto em
Comprimento.
ATLETAS

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FAFE

VOTO DE LOUVOR
Cumpre-me comunicar a V, Ex.a que, por proposta do
Grupo do CDS-PP, a Assembleia Municipal, na sessão
realizada em 30-06-2011, aprovou um Voto de Louvor Ao
Grupo Desportivo, seus responsáveis e treinador, assim
como à Instituição, pela classificação obtida pelos atletas
Luís Gonçalves, Jenyffer Nogueira e João Machado no
Campeonato Europeu de Atletismo para portadores de
Síndrome de Down, conforme documento anexo.
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PROPOSTA DO GRUPO PARLAMENTAR DO CDS/PP
- Considerando que o Grupo Desportivo da Cercifaf tem desenvolvido uma extraordinária
acção no desenvolvimento do atletismo, ao ponto de seus atletas terem ao longo dos anos
conquistado medalhas de ouro, prata e bronze a nível nacional e internacional;
- Considerando que ainda, recentemente na Sardenha, no Campeonato Europeu de
Atletismo, para portadores de Síndrome de Down, Luís Gonçalves, Jenyffer Nogueira e João
Machado, conquistaram medalhas de ouro com recordes nacionais;
- Considerando que o primeiro, Luís Gonçalves, arrecadou cinco medalhas de ouro e duas
de prata, a segunda Jenyffer Nogueira, duas de ouro e uma de bronze e João Machado com
outra de bronze;
- Considerando ainda que o mesmo Luís Gonçalves já tinha batido na pista do Centro de
Estágio do Luso onde decorreram os campeonatos nacionais, conquistou três recordes
mundiais de 100, 200 e 400 metros, a que se junta o de comprimento e a Jenyffer que
bateu o recorde da Europa nos 200 metros e no desporto adaptado José Gabriel Ramos
venceu os 100 metros e a Margarida Leite os 1000 metros;
Face a estes espantosos resultados o Grupo Parlamentar do CDS/PP propõe:
Um voto de louvor aos três grandes campeões, ao Grupo Desportivo da Cercifaf e aos seus
responsáveis e treinador e à Instituição que é sem dúvida uma Grande Escola de
Solidariedade Humana e um grande orgulho para todos os fafenses.

CERCIFAF

TÉCNICOS EUROPEUS VISITAM A CERCIFAF
Delegação de França
Recebemos, com muito agrado, a visita de
responsáveis de uma organização francesa
que presta apoio a pessoas com deficiência
intelectual.

Partindo

de

informações

europeias sobre o trabalho da CERCIFAF, o
objectivo desta visita consistiu em dialogar
sobre projectos em curso em ambas as
organizações

e

avaliar

possibilidades

de

desenvolvimento de projectos em parceria.
Esta organização está a concluir a construção de um ESAT – Etablissement et service
d’aide par le travail (modelo aproximado de uma estrutura de emprego apoiado, com
actividades de restauração, jardinagem, tratamento de resíduos sólidos, culturais e outras)
implantado nas proximidades da cidade de Romilly Sur Seine, numa zona tipicamente
florestal.
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Sendo

um

dos

elementos

da

delegação

Institucional

francesa um português emigrado há vários
anos em França – Paulo Mota – este encontro
de trabalho foi bastante enriquecedor para
ambas as partes, tendo sido identificadas
possibilidades

de

trabalho

conjunto

em

projectos futuros.

Delegação da Polónia
Também nos dias 12 e 13 de Julho, fomos
visitados por 2 responsáveis de uma entidade polaca com objectivos de análise e avaliação
de interesses na construção de uma Parceria Transnacional, sendo a CERCIFAF convidada a
participar num projecto destinado a promover e potenciar as condições de integração
profissional das pessoas com deficiências e incapacidades naquele país.
Este encontro de trabalho foi mediado pela tradutora-intérprete Danuta, uma cidadã polaca
radicada há vários anos em Portugal, que tendo adquirido e interiorizado a nossa cultura e
as práticas da CERCIFAF, permitiu fazer uma boa leitura das necessidades e áreas de
participação no projecto.
Depois de avaliados os pressupostos do projecto, ficou estabelecido que a CERCIFAF irá
colaborar com a partilha de experiências ao nível de intercâmbios sobre práticas de
integração e na formação de técnicos para a Mediação com entidades empregadoras.

CERCIFAF

JOSÉ FIDALGO DOA PRÉMIO À CERCIFAF
José Fidalgo, casado com a empresária fafense Fernanda Marinho, participou na última
edição do programa “Chamar a Música”, da SIC. Em parceria com Ângelo Rodrigues, a
dupla de actores conseguiu superar todas as provas arrecadando o prémio final de 5000
Euros. O actor e modelo Ângelo Rodrigues doou a sua parte à Instituição CRINABEL (ajuda
crianças com Trissomia 21) e José Fidalgo decidiu dar a sua parte do prémio à CERCIFAF.
No final justificou a sua oferta: ”O propósito desta instituição é inserir pessoas com
deficiência no mercado de trabalho. Eu acho que estas pessoas às vezes, ou na sua
totalidade, quando têm alguma deficiência são as pessoas que mais se esforçam para
conseguirem estes cargos, estes lugares, um trabalho pelo qual eles se podem candidatar.
Acredito muito sinceramente que às vezes estas pessoas têm mais capacidades do que
todos nós.” “Povo de Fafe” louva o gesto, prova de que a generosidade e amor ao próximo
não são palavras vãs, porque brotam espontaneamente de bons corações.
Texto extraído de notícia publicada no jornal Povo de Fafe
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AÇÃO DE VOLUNTARIADO NA CERCIFAF
Dezanove jovens que frequentam o Seminário
Menor de Braga, acompanhados por dois
Professores, Padres Avelino e Pedro e ainda
pelo Padre Paulo, da paróquia de Fafe,
disponibilizaram-se para ajudar a CERCIFAF
numa acção de voluntariado que veio a ter
lugar no dia 15/07/2011.
Acordados os pormenores sobre os trabalhos
a realizar – pintura do muro e paredes do Lar
Residencial e lavagem dos muros da Sede da Instituição – e constituídos três grupos a
quem

foram

distribuídos

os

necessários

equipamentos (máquinas de lavar de alta
pressão, trinchas, tintas, etc) indispensáveis
para

executarem

os

trabalhos.

Estes

decorreram sob a orientação do Monitor da
Formação Profissional da área de Construção
Civil da CERCIFAF, Valdemar Novais.
E foi num ambiente de grande entrega e de
alegria que os jovens se entregaram à missão que lhes foi distribuída e a que eles aderiram
de alma e coração, ajudando a embelezar a nossa Instituição.
Após o almoço, que decorreu no Restaurante Social da CERCIFAF, tiveram ainda a
oportunidade de visitar as nossas instalações e tomar contacto com a realidade que se vive
no interior da organização, facto que muito contribuiu para modificar ideias preconcebidas
sobre as pessoas com deficiência.
Bem hajam.
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CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS

Centro de Atividades Ocupacionais

ARRAIAL DOS SANTOS POPULARES
Na noite do dia dois de Julho de 2011, nas novas instalações do Centro de Actividades
Ocupacionais (CAO) da CERCIFAF, sitas na freguesia de Fornelos, teve lugar um Arraial dos
Santos Populares, dinamizado pelo pessoal afecto ao CAO em articulação com outros
colaboradores da Instituição.
O

arraial

conhecer

tinha
a

como

nova

finalidade

estrutura

do

dar

a

CAO

à

comunidade fafense em geral e em especial à
população da freguesia de Fornelos, onde foi
construído o edifício e desta forma dar-lhes a
conhecer onde aplicamos o dinheiro que os
fafenses e não só nos confiaram.
Para além desta finalidade existia uma outra
intenção da organização do arraial: recolher
fundos para a CERCIFAF através de um
conjunto de iniciativas que iriam acontecer ao
longo da noite.
A senha de entrada conferia o direito a uma
sardinha, uma bebida, um caldo verde, além
de habilitar a um prémio na tômbola montada
no recinto.
Ao longo da noite houve animação “ao vivo” e
a oportunidade de ver, ouvir e dançar ao som
de Bandas musicais do concelho de Fafe que,
gratuitamente,

se

disponibilizara

para

colaborar no Arraial.
Esta

iniciativa,

muito

bem

acolhida

pela

comunidade fafense, irá ter sequência no próximo ano.

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.: geral@cercifaf.pt
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