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Destaque

PRÉMIO DIREITOS HUMANOS

Dr. Luís Roque distinguido com a Medalha de
Ouro
Decorreu no passado dia 13-12-2011, pelas 12 horas, no Salão Nobre do Palácio de S.
Bento, Assembleia da República, em Lisboa, a cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos
Direitos Humanos e ainda a atribuição do Prémio Direitos Humanos e da Medalha de Ouro
Comemorativa do 50º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. A
sessão foi presidida pela Presidente da Assembleia da República, que estava ladeada pelos
Vice-Presidentes e ainda pelo Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio de Direitos Humanos, Dr. Fernando
Negrão.
Presentes na Sessão os Presidentes dos Grupos Parlamentares, Provedor de Justiça,
Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e Igualdade, Secretário de Estado da
Solidariedade e da Segurança Social, Deputados e convidados.
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O Prémio Direitos Humanos 2011 foi atribuído à Confederação Nacional das Instituições de

Destaque

Solidariedade (CNIS).
A Medalha de Ouro comemorativa do 50.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos
do Homem foi atribuída, conjuntamente, à Associação de Pais e Amigos de Deficientes
Profundos (APADP), e ao Dr. Luís Daniel Gil Roque, psicólogo, ”pelo sucesso do trabalho
desenvolvido há trinta e três anos na CERCIFAF, vinte e três dos quais em prol da
integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho”.
No início da sessão a Presidente da Assembleia da República, começou por afirmar que
“Celebramos hoje os Direitos Humanos. Celebramos a dignidade sublime que os forma, que
dita que cada um de nós é um ser “único e irrepetível”. Celebramos os direitos humanos e
os seus imperativos de justiça,
a sua racionalidade essencial,
marca

da

civilização,

transcendência fundadora das
democracias”.
intervenção

a

aludiu

ainda

actual

ao

século

Na

Presidente

ao

momento

afirmar

XXI

fortemente

sua

que

“O

a

ser

está
marcado

pelo

agravamento e generalização
da

crise

económica

e

financeira internacional, que
se

tem

projectado

como

ameaça existencial sobre a
própria União Europeia: uma
crise que socava as condições
reais

que

dignidade

garantem

e

os

direitos.

a
A

pobreza, com o desemprego,
cresce

no

mapa

do

nosso

descontentamento” para mais
adiante terminar dizendo “Na
verdade, o que este dia, esta
cerimónia este Prémio, esta
Medalha evocam e significam
é o ensinamento fundamental
de que a criação de condições para a dignidade é uma tarefa permanente e inacabável,
uma missão para todos e de todos, neste e em todos os dias”. De seguida procedeu à
entrega do Prémio e das Medalhas.
No uso da palavra Luís Roque começou de forma peculiar a sua intervenção ao afirmar “Eu
não sei como hei-de começar nem por onde começar. Vou só dizer quatro ou cinco
situações e referenciar quatro ou cinco pessoas. Esta medalha só foi possível graças e
principalmente à minha mulher que aceitou viver comigo em part time e ajudou a que o
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João e a Rita, que são os meus filhos, conseguissem, viver com algum equilíbrio,

Destaque

substituindo-me nos momentos em que eu não estava. Prosseguiu dizendo “a vida desta
medalha não é só minha, sozinho. Também tenho aqui comigo o Zé Luís, meu companheiro
há mais de trinta anos que simboliza quer a Direcção da Instituição quer todos os colegas
de trabalho que tornaram possível construir tudo aquilo que fomos fazendo ao longo dos
anos. Obrigado ao Zé.
Dos que lá ficaram, lembro o Padre Mota, um padre arejado que resolveu fazer uma
Instituição, logo a seguir aos alvores 25 de Abril que é, do ponto de vista dos Direitos
Humanos, um marco inalienável dos Direitos das Pessoas com Deficiência porque até ao 25
de Abril estavam escondidas e por isso não tinham rosto, não tinham voz, não tinham
direitos. Também o Senhor Dantas que nos deu equilíbrio nas contas desde o princípio.
Possivelmente não tenho currículo especial para receber esta medalha. Mas se foi atribuída
pela forma dedicada e empenhada com que vivo esta causa, talvez a possa merecer.
Deixo para o fim e com alegria a referência à Lídia e ao Nuno, duas pessoas com deficiência
que convidei para me acompanharem e que personificam, talvez, as razões da atribuição
desta medalha. A Lídia, a ternura em pessoa que representa aqui os jovens do CAO da
CERCIFAF e que faz com que a gente não consiga estar parada e que faça funcionar aquela
casa com alma. O Nuno é um exemplo típico de um jovem que tem um percurso completo,
pois faz desporto, tem trabalho à doze anos e vive em união de facto com uma jovem. São
eles os rostos claro desta ternura e destes afectos.
À Dr.ª Clara Marques Mendes e ao Dr. Fernando Negrão que tiveram a amabilidade de
propor esta medalha, quero agradecer a sensibilidade de sentirem esta causa. Obrigado a
todos”.
O Prémio Direitos Humanos, abreviadamente designado por Prémio, é o instituído pela
Resolução n.º 69/98 da Assembleia da República, de 10 de Dezembro de 1998 e destina-se
a galardoar: o alto mérito da actividade de organizações não governamentais; ou original
literário, científico, designadamente histórico ou jurídico, jornalístico ou audiovisual,
qualquer que seja o respectivo suporte, divulgado em Portugal no período a que respeita;
que contribua designadamente para: a) a divulgação ou o respeito dos direitos humanos; b)
a denúncia da sua violação no País ou no exterior.
Entre as personalidades que receberam a medalha contam-se ex-Presidentes da República
e outras altas individualidades nacionais.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FAFE

Voto de Louvor ao Dr. Luís Roque, aprovado
por unanimidade e aclamação
A Assembleia Municipal de Fafe, na sessão realizada em 16-12-2011, aprovou o seguinte:
“No dia 13 de Dezembro último no Salão Nobre da Assembleia da República teve lugar a
cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos e ainda a atribuição do
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Prémio Direitos Humanos e da Medalha de Ouro Comemorativa do 50.º Aniversário da

Destaque

Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Quanto a este último galardão, sobressaiu a Medalha de Ouro atribuída ao Dr. Luís Roque
“pelo sucesso do trabalho desenvolvido há 33 anos na CERCIFAF, 23 dos quais em prol da
integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho”. Ora, esta distinção mais
que justa deu-nos grande alegria, bem como a toda a comunidade fafense e que se
fundamentou numa proposta conjunta da nossa ilustre conterrânea e Deputada Dra. Clara
Marques Mendes e do seu colega de bancada Dr. Fernando Negrão.
Dada a excepcionalidade e importância do aludido Prémio, que vem consagrar formalmente
o trajecto extraordinário do Dr. Luís Roque, que faz do amor um veio de comunicação com
os seus dilectos alunos, aqui estamos a prestar-lhe a nossa sentida homenagem, porque
também temos todo o orgulho em sermos seus indefectíveis admiradores. E por ser uma
pessoa também diferente e única na capacidade de servir os que são especiais
consideramos que esta Assembleia Municipal deva aprovar por unanimidade e aclamação
um Voto de Louvor pelo muito que fez durante três décadas por aqueles que embora sendo
diferentes são iguais a todos nós, o que se propõe.
Mais gostaríamos que esta proposta, uma vez aprovada, fosse comunicada à Exma. Sra.
Presidente da Assembleia da República, aos Deputados, Dra. Clara Marques Mendes e Dr.
Fernando Negrão e de um modo especial à Família e à CERCIFAF”.
O Grupo Parlamentar do CDS/PP
Orlando Carvalho Leite

CERCIFAF

CERCIFAF

Ceia de Natal
Constituindo já uma tradição, no dia 1612-2011, teve lugar no edifício Sede a
Ceia de Natal que contou com a presença
da

esmagadora

maioria

dos

colaboradores da Instituição.
Num ambiente alegre e bem-disposto e
num espaço decorado com adereços da
quadra natalícia, decorreu o repasto,
serviço por um conceituado restaurante
local.
No decorrer da Ceia o Presidente da
Direcção, Dr. Lino Silva, teve a oportunidade de homenagear dois colaboradores, a D. Alice
e o marido Sr. Adelino, que se aposentaram e a quem foi entregue o símbolo com que a
CERCIFAF distingue as personalidades que serviram a Instituição de diferentes maneiras.
Na oportunidade, o Dr. Lino agradeceu a estes colaboradores não só o trabalho
desenvolvido como ainda o profissionalismo e o empenho com que desempenharam a sua
missão. Exortou, de seguida, todos os colaboradores da CERCIFAF a não se deixarem
Boletim Informativo CERCIFAF – Outubro/Dezembro de 2011

4

abater

pelos

problemas

que

todos

CERCIFAF

teremos de enfrentar, afirmado que “O
nosso contributo para a construção de
uma sociedade inclusiva só é possível
com o envolvimento e esforço da Tutela,
a quem, em primeira linha, cabem as
opções e responsabilidades sociais.
Se todos e cada um de nós fizerem a sua
parte poderemos encarar o combate à
pobreza,

à

exclusão

social,

à

discriminação e às desigualdades como
um sonho num HORIZONTE DE ESPERANÇA que não deve adiado”.
Antes de terminar a sua mensagem de Natal, felicitou o Dr. Luís Roque pela distinção da
Assembleia da República, ao atribuir-lhe a Medalha de Ouro Comemorativa do 50º
Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem ”pelo sucesso do trabalho
desenvolvido há trinta e três anos na CERCIFAF, vinte e três dos quais em prol da
integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho”. Esta Medalha, justamente
atribuída, disse, honra em primeiro lugar o Luís, mas também engrandece a CERCIFAF e os
fafenses pelo elevado valor que esta distinção encerra. Por isso lhe ficamos agradecidos.
Encerrou a sua intervenção desejando um Bom Natal e Feliz Ano Novo para todos os
colaboradores e suas famílias.
A festa continuou até às tantas, com a animação a cargo de um DJ que se voluntariou no
sentido de animar uma noite que cada vez mais envolve mais colaboradores da Instituição.

Mensagem de Natal
No ano passado, por ocasião do Natal, através do Boletim interno da CERCIFAF dirigi a
seguinte mensagem aos técnicos, auxiliares e trabalhadores da instituição:
“Somos reféns das preocupações deste Mundo Global, com os números, os ratings, os
mercados, as estatísticas e quejandas criações artificiais dos interesses económicos e
facilmente esquecemos as PESSOAS que devem ser a principal razão da nossa vida.
Devemos aproveitar, por isso mesmo, esta Quadra Natalícia, que nos apela à Amizade, à
Solidariedade, à Fraternidade e à Paz, motivando-nos na concretização de um novo
paradigma de co-existência e desenvolvimento social, ao nível da nossa organização e
comunidade, com vista à construção de um Mundo Melhor para todos, e não apenas para
alguns.
Que cada um de nós faça a sua parte. Todos juntos será possível.”
Lamentavelmente, esta mensagem mantém-se actual, pelo que queremos partilhar com as
famílias portuguesas as preocupações de sustentabilidade das instituições de solidariedade
social, que vêm sentindo a limitação de apoios e redução de recursos financeiros para
custear os serviços que prestam às pessoas com deficiências e incapacidades.
O Estado não pode limitar-se a lançar um olhar expectante sobre as carências desta
população perigosamente fragilizada.
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Não pode esperar que a dedicação altruística, a experiência e as competências técnicas de

CERCIFAF

quem trabalha arduamente nas organizações de solidariedade social encontrem respostas
para as necessidades dos seus utentes.
O nosso contributo para a construção de uma sociedade inclusiva só é possível com o
envolvimento e esforço da Tutela, a quem, em primeira linha, cabem as opções e
responsabilidades sociais.
Se todos e cada um de nós fizerem a sua parte poderemos encarar o combate à pobreza, à
exclusão social, à discriminação e às desigualdades como um sonho num HORIZONTE DE
ESPERANÇA que não deve adiado.
A CERCIFAF a todos deseja um Bom Natal e Feliz Ano Novo.
FAFE, 15 de Dezembro 2011.
O Presidente da Direcção
José Lino Barros Silva

GTCDI

GTCDI

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
Foi com um belo espetáculo de arte, cor, música
e alegria, que o GTCDI - Grupo de Trabalho
Concelhio para as Deficiências e Incapacidades,
comemorou no Teatro Cinema de Fafe, na noite
do

passado

dia

03

de

Dezembro,

Dia

Internacional das Pessoas com Deficiência, com o
objetivo de promover uma maior compreensão
dos assuntos referentes à deficiência no sentido
de mobilizar a comunidade fafense para os
benefícios que resultam da inclusão de pessoas
com deficiência em cada aspecto da vida política,
social, económica e cultural.
Pelo palco da magnífica sala de espetáculos de
Fafe, cuja lotação esgotou, passaram, durante
noventa minutos, cerca de 75 alunos, oriundos
dos Agrupamentos de Escolas do concelho de Fafe
e da CERCIFAF, que apresentaram números em
que participaram, em simultâneo, pessoas com e sem deficiência.
Da dança ao teatro, da música mais erudita à musica popular portuguesa, de tudo se viu
um pouco, fazendo com que a noite passasse “a correr” como diziam no final do espetáculo
alguns espetadores que teciam louvores às excelentes interpretações que acabavam de ver
e ouvir.
Presente na sala o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Dr. Antero
Fernandes, em nome do Município de Fafe, felicitou o GTCDI pelo trabalho que desde 2002
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vem realizando no concelho de Fafe, bem como agradeceu a todos quantos

tornaram

GTCDI

possível a concretização desta festa de Arte e Cultura Inclusiva, cuja finalidade consistia
em afirmar que “Arte e Cultura constituem meios elevados de combate à exclusão, às
desigualdades e ao respeito pelas diferenças”.
Ao longo do espetáculo foram difundidas mensagens relativas aos direitos das pessoas com
deficiência, como forma de sensibilizar e informar o público presente a respeitaram as
diferenças, pois, como afirmou um dos elementos do GTCDI “Se no mundo não existem
duas pessoas fisicamente iguais, isso quer dizer que “Ser Diferente, é Normal. Porém, se
entender que não é bem assim, então “Seja Diferente, Trate por Igual”.

Assembleia-geral

CERCIFAF

Assembleia-geral
No dia vinte e um de Novembro, teve lugar na Sede da Instituição a Assembleia-geral
Ordinária da CERCIFAF – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas
de Fafe, CRL., convocada de conformidade com o estabelecido nos estatutos da instituição.
A ordem de trabalhos constante da convocatória foi a seguinte: 1 - Leitura, apreciação e
votação da Acta da Assembleia-geral anterior; 2 - Leitura, apreciação e votação do Plano
de Actividades e Orçamento e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano de 2012; 3 Período de meia hora para serem tratados assuntos de interesse para a instituição. Após a
leitura e aprovação da acta da assembleia-geral anterior a Direcção apresentou o Plano de
Actividades e Orçamento para o ano dois mil e doze.
Sobre as actividades previstas em Plano para 2012, foram referidas as dificuldades que na
sua elaboração por se desconhecer muitas variáveis que influenciam o dia a dia da
Instituição. Foi dito que o ano de dois mil e doze se apresenta com perspectivas mais
difíceis do que em anos anteriores, pelo que importa desde já tomar medidas preventivas
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de forma a sermos mais eficientes com menor consumo de recursos para enfrentar os

Assembleia-geral

desafios económicos que nos batem à porta. Foi dito que numa organização como a nossa,
que conta actualmente com setenta e cinco profissionais, prestando uma gama de serviços
diários a mais de 500 pessoas com deficiência, se torna imperioso encontrar soluções de
contrapartida com o Estado e com as famílias, através de medidas mais viáveis de
contraprestação pelos serviços que prestamos. Relativamente às actividades previstas
salientou algumas delas, nomeadamente a manutenção da formação dos profissionais e
outras algumas das quais já fazem parte da história da CERCIFAF. Como seja por exemplo
o Encontro de Empresários que terá lugar no próximo mês de Fevereiro.
Quanto ao Orçamento foram referidas, há semelhança do ano anterior, as muitas
dificuldades na sua elaboração, tendo-se avaliado com o maior rigor possível os aumentos
reais dos gastos de acordo com a previsão da inflação. Na parte dos rendimentos,
designadamente na rubrica “Subsídios à Exploração”, não deverão beneficiar de aumentos
significativos, tendo em conta que, no próximo ano, os rendimentos relacionados com os
Acordos de Cooperação com Segurança Social, e as Candidaturas a apresentar no âmbito
do POPH, se deverão manter estáveis. Os números inscritos no presente Orçamento são os
seguintes: Gastos: Dois milhões e trinta e cinco mil euros. Rendimentos: Dois milhões e
trinta e cinco mil euros. Orçamento de Investimentos: Vinte e três mil euros.
Terminada a leitura do Plano de Actividades e do Orçamento e esclarecidas algumas
dúvidas sobre algumas estratégias abordadas na discussão destes documentos, foi lido o
Parecer do Conselho Fiscal seguindo-se a votação do Plano de Actividades e Orçamento que
foram aprovados por unanimidade.
No terceiro e último ponto da Ordem de Trabalhos o senhor Presidente da Mesa apresentou
um Voto de Pesar e Solidariedade, dirigido ao senhor José Manuel Leite Dantas, Presidente
da Mesa da Assembleia, que “viu partir para o Além, nestes últimos dias, dois familiares
por quem nutria particular carinho e amizade” que foi aprovado por unanimidade.

Grupo Desportivo

CERCIFAF - Atletismo

Campeonato de Portugal de Cross Curto
Decorreu em Oliveira do Hospital, no
passado dia 22/10/2011, o Campeonato
de Portugal de Cross Curto.
O Clube Desportivo CERCIFAF venceu
individual

e

colectivamente.

António

Soares alcançou o primeiro lugar do
pódio sendo consagrado como Campeão
de Portugal.
Por

equipas

também

a

CERCIFAF

alcançou o primeiro lugar graças aos
atletas António Soares, Armando Pereira,
Manuel Rocha, José Lopes e Nuno Moreira.
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Grupo Desportivo

Campeonato de Portugal de Estrada
Uma semana (30/10)2011) depois de ter
vencido o Campeonato de Portugal de
Cross

Curto,

o

Clube

Desportivo

CERCIFAF volta de nova a competir,
desta

vez

na

Gafanha

da

Nazaré,

localidade onde decorreu o Campeonato
de Portugal de Estrada. António Soares
sagrou-se

Vice-Campeão

de

Portugal

tendo a equipa fafense, composta pelos
atletas José Lopes, Armando Pereira,
Manuel Rocha, Nuno Moreira e José Silva
e ainda António Soares, alcançado o primeiro lugar por equipas.

Campeonato da Europa de Meia Maratona
Decorreu na Nazaré, no dia 13/11/2011, o Campeonato da Europa de Meia Maratona,
prova que a selecção nacional venceu brilhantemente por equipas.
Três atletas do Grupo Desportivo CERCIFAF integraram a equina nacional: António Soares,
Nuno Moreira e José Silva que se sagraram Campeões da Europeus nesta modalidade.

16.ª Gala do Desporto
Realizou-se no Casino Estoril, Cascais, no
passado dia 08/11/2011, a 16ª Gala do
Desporto, promovida pela Confederação do
Desporto de Portugal (CDP). Esta Gala Anual é
a grande festa do Desporto Nacional e de
todas as Federações Desportivas.
Neste evento são entregues diversos Prémios
aos

Agentes

Desportivos

que

mais

se

distinguiram desportivamente ao longo dos
anos.
Os

Prémios

entregues

pela

Confederação,

procuram institucionalizar o reconhecimento
pelo desempenho daqueles que no decorrer do
ano mais se destacaram em cada modalidade
desportiva.
Os atletas do Clube Desportivo CERCIFAF,
acompanhados pelo seu treinador Adriano
Costa, marcaram presença no Estoril tendo os atletas fafenses Jennyfer Nogueira, Campeã
da Europa de Atletismo (Síndrome de Down) IAADS nos 200 metros e Luís Carlos
Gonçalves como Campeão da Europa de Atletismo (Síndrome de Down) IAADS nos 100 e
200 metros, distinguidos na categoria “Campeões da Europa e do Mundo”.
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CERCIFAF

VISITAS

Deputados do PSD
No

passado

dia

04/10/2011

e

na

sequência de um convite que dirigimos à
Senhora Dr.ª Clara Marques Mendes,
recebemos na nossa Sede a visita da
ilustre Deputada e nossa conterrânea que
se fez acompanhar pelos seus colegas de
bancada parlamentar, Fernando Negrão,
Nuno

Reis,

Hugo

Soares

e

Emídio

Guerreiro e de outros líderes locais.
Durante a visita foi possível informar os
senhores deputados dos principais serviços prestados pela Instituição, número de pessoas
atendidas ao longo de ano, sucessos alcançados, dificuldades e constrangimentos no
desenvolvimento de alguns projectos bem como de outros que foram apresentados nos
serviços distritais da Segurança Social de Braga.
Demonstrando excelente conhecimento sobre estas matérias os senhores deputados foram
registando situações problemáticas que afectam não só a CERCIFAF como outras
organizações congéneres existentes em todo o país.
No final a Direção da CERCIFAF entregou aos visitantes um memorando no qual constam os
principais assuntos focados durante a visita.

Grupo de Cidadãos Independentes por Fafe
Por solicitação de representantes do
Grupo

de

Cidadãos

“Independentes

por

Fafe”

Eleitores
(IPF),

recebemos na Sede da Instituição o
Vereador

Dr.

Summavielle,

Dr.

Parcídio
Filipe

Cabral
Antunes,

presidente do grupo parlamentar dos IPF
na Assembleia Municipal de Fafe e Dr.
Paulo Castro.
Para além da visita às instalações, que teve lugar no dia 09-11-2011, os representantes do
Grupo de Cidadãos Eleitores IPF, manifestaram a vontade de “conhecer a Instituição mais
de perto, de forma a tomarem conhecimento não só das actividades em desenvolvimento
como ainda das necessidades atuais, projectos em curso e futuros e de todo o esforço
contínuo em prol das pessoas e da sociedade”.
No final da visita a Direção agradeceu o interesse demonstrado pelos IPF, numa altura em
que as organizações desta área se vêm confrontadas com problemas de pessoas com
deficiência e de suas famílias por força da escassez de recursos económicos resultante da
situação de crise que se vive no nosso país.
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Centro de Actividades Ocupacionais

VIVÊNCIAS…

Reunião Geral de Clientes do CAO
O dia a dia das pessoas e das organizações são extremamente ricos nas suas vivências e
dinâmicas e que, pese o facto de vivermos todos no mesmo espaço, por vezes não nos
apercebemos do que vai acontecendo no “micro mundo” em que passamos grande parte da
nossa vida.
Hoje vou dar-vos a conhecer uma ata da Reunião Geral de Clientes do CAO, Fornelos.
“A mesa da reunião foi constituída pela coordenadora do CAO, Maria Roque, Dominik,
cliente do CAO), a motorista Eugénia, o fisioterapeuta Gualter a voluntária Marta e a
estagiária Mónica. A composição da mesa seguiu um dos critérios já habituais nestas
reuniões: Convidar para a mesa todas as pessoas que são novas na Instituição.
Presidiu à sessão a Coordenadora do CAO, tarefa em que foi coadjuvada pelo Dominik. A
Coordenadora convidou os novos elementos a apresentarem-se: todos se identificaram e
justificaram os motivos que os levaram a vir trabalhar, estagiar, ou ainda a fazer
voluntariado na CERCIFAF, mais concretamente no CAO.
Após a apresentação passou-se à fase em que os clientes deveriam colocar as suas
questões aos convidados, bem como procederem, antes de cada pergunta, a uma curta
auto-apresentação que consistia em dizer o nome, idade, tarefas que realizam no CAO,
áreas preferenciais, etc.
A estagiária em Educação Sénior depois de se apresentar informou o grupo que no seu
estágio tem de escolher uma das várias valências para estagiar: Lar de Idosos, Centros de
Convívio para Idosos ou o CAO da CERCIFAF, sendo que ela escolheu em primeiro lugar a
CERCIFAF. Disse que estava muito contente por ter escolhido estagiar na CERCIFAF, uma
vez que tem aprendido muito com todos e também porque se sente muito bem pois todos
são muito simpáticos. O cliente Carlos Alexandre tomou a palavra e disse à estagiária que
também tem uma avó num Lar, em Sta Comba. Por sua vez, o cliente Victor fez questão de
realçar a simpatia da estagiária para com todos.
Depois de mais algumas questões postas pelo grupo de clientes à referida estagiária,
passou a apresentar-se o Fisioterapeuta Gualter. Disse ao grupo que tinha feito estágio na
CERCIFAF mas que agora se encontrava numa situação de substituição da Fisioterapeuta
Carla, por esta se encontrar de atestado médico até o bebé nascer. Interveio de novo o
cliente Victor questionando o Fisioterapeuta sobre as suas preferências cinematográficas,
querendo saber o filme da sua preferência. A esta pergunta o colaborador não hesitou
respondendo que o filme “O Gladiador” será um dos seus preferidos. O cliente Joaquim
Neves fez questão de enaltecer o trabalho realizado por este profissional. Por sua vez o
cliente Micael, fez questão de explicar a todos alguns dos exercícios que fazia nas sessões
de fisioterapia. Mais interessado noutras áreas, o cliente Bruno Daniel, optou por conhecer
as preferências clubistas do colaborador. A esta pergunta o mesmo respondeu que era do
Benfica. Esta resposta foi alvo de aplausos e simultaneamente assobios do grupo de
utentes.
A motorista Eugénia, efectuada a sua apresentação, realçou o facto de gostar de
desempenhar as funções de motorista, frisando que é motorista por opção. Disse já ter tido
outros empregos, mas é na CERCIFAF a conduzir todos vocês “que me sinto bem”. Tomou
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a palavra a Emília Mota e disse que a D. Eugénia é muito simpática e amiga de todos e que

Centro de Actividades Ocupacionais

no caso dela, apenas a transporta à piscina.
Mais uma vez surgiu na sala uma onda de aplausos e apupos à resposta dada pela
motorista à pergunta do David que quis saber o clube da motorista. Ouve-se na sala a
resposta “ Sporting” no meio de palmas, risos e assobios.
Por último tomou a palavra a Marta que explicou ao grupo estar na CERCIFAF, até Maio do
próximo ano, por ter concorrido a um programa denominado “Ser Solidário” promovido
pela Câmara Municipal de Fafe e dirigido a estudantes que ainda não terminaram o ensino
secundário ou que não conseguiram entrar no Ensino Universitário.
O Victor questionou a mesma sobre o seu cantor preferido. A resposta foi objetiva referindo
o cantor Tonny Carreira como um dos seus preferidos. De salientar que esta resposta
agradou ao utente Victor uma vez que este é também o seu cantor de eleição.
A Conceição Lopes fez questão de enaltecer o seu apreço e simpatia pela Marta.
No segundo ponto da ordem de trabalhos: “Assuntos de caráter geral relacionados com a
vida de cada utente no CAO”, a coordenadora da Valência, Maria Roque, fez questão de
saber a opinião dos Clientes sobre esta nova estrutura de Fornelos, o ambiente, as
atividades, o grupo de clientes e técnicos, entre outros factos que achassem importante
referir.
O Cliente Carlos Alexandre fez questão de frisar que esteve 20 anos no CAO em Fafe, mas
que agora ”estou em Fornelos e estou a gostar muito de aqui estar”. Por sua vez, a Natália
disse ter vindo da valência CER em Fafe e estar-se a sentir “muito feliz aqui”.
A Lídia referiu ter vindo da Escola Secundária da Mota, Celorico de Basto e estar a gostar
“porque tenho colegas e professores novos”.
A Conceição Lopes falou doutras experiências de “trabalho” que teve, como ter estado há
muitos anos a “trabalhar” num infantário em Fafe, mas que preferia “trabalhar no CAO” em
particular na sala da terapeuta Ivone. A Paula Maria disse também gostar de estar em
Fornelos e destacou como áreas da sua preferência os AVDI e Bordados.
De uma forma geral todo o grupo se manifestou satisfeito por estar num novo edifício,
muito confortável.
Para finalizar foi informado pela coordenadora do CAO que a Direção da CERCIFAF está a
proceder à elaboração do Plano de Atividades para 2012. Desta forma solicitou ao grupo de
clientes para dizerem que em que tipo de atividades gostariam de participar, a fim de que
as mesmas fossem incluídas no referido Plano. Perante esta sugestão da coordenadora, o
grupo ficou de pensar nalgumas dessas atividades e posteriormente apresentá-las à
coordenadora.
Finalizou-se a reunião cerca das 11:00 horas e procedeu ao seu encerramento os Cliente
Alexandre e Conceição Lopes, agradecendo a todos os presentes a sua participação.
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