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Destaque

XV EDIÇÃO DOS TROFÉUS DESPORTIVOS “O MINHOTO”

Luís Gonçalves, o único duplo vencedor
Decorreu em Braga, no passado dia 12 de Março, no Parque de Exposições a XV Edição dos
Troféus “O Minhoto”.
O Júri, de que o “Povo de Fafe” faz parte, apurou 86 nomeados, em representação de 19
Municípios Minhotos e foram entregues 28 troféus nas várias modalidades e categorias.

No que toca aos nomeados fafenses tínhamos o Luís Gonçalves da CERCIFAF, três vezes
campeão europeu e uma vez mundial, o árbitro Jorge Ferreira que milita nos quadros da
liga profissional desde Outubro de 2011 e que na sua estreia obteve a honrosa classificação
de nono lugar a nível nacional, e Daniela Pinto, Também de Fafe, mas que é nadadora pelo
Vitória Sport Clube e que foi a grande vencedora na categoria de natação. Importa, no
entanto, sublinhar que de todo o universo de nomeados o único que conquistou dois
galardões, um Troféu Especial “Campeões da Europa/Mundo” 2011 e Desporto Adaptado,
foi o Luís Gonçalves, estrela da noite. Quanto ao árbitro Jorge Ferreira também foi
vencedor, pela sua justa nomeação, mas também se deve reconhecer que muitos
candidatos só ganham o troféu à segunda e terceira vez.
Finalmente é justo assinalar que o espetáculo envolvente da cerimónia foi maravilhoso,
bem como a comunicação do dirigente José Ferreira sobre a história e a importância dos
Troféus Desportivos “O MINHOTO”.
In Jornal “Povo de Fafe”
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VOTOS DE LOUVOR

Destaque

Luís

Gonçalves

e

João

Machado

recebem

Votos de Louvor
O Executivo Municipal da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, “deliberou por
unanimidade na sua reunião do dia 22 de março 2012, aprovar dois Votos de Louvor,
Congratulação e Regozijo, aos atletas Luís Miguel Sousa Gonçalves e João Miguel Ferreira
Machado, pelos êxitos conseguidos ao longo das três últimas épocas, sagrando-se por
várias vezes Campeões Nacionais , da Europa e do Mundo, na modalidade de Atletismo,
Sídrome de Down) /IAADS), em representação da CERCIFAF”.
Na missiva enviada à CERCIFAF o Executivo diz ainda que “Cabeceiras de Basto e os
Cabeceirenses orgulham-se das suas prestações desportivas, dos seus exemplos, dos seus
êxitos, das suas vitórias”. E que a “Entrega deste Voto de Louvor, Congratulação e Regozijo
ocorrerá em cerimónia a levar a efeito em data a designar”.
O CERCIFAF INFORMATIVO regista com muito agrado a tomada de posição do
Município de Cabeceiras de Basto, na medida em que, a distinção de que foram
alvo os atletas do Clube Desportivo CERCIFAF, irá contribuir para melhorar não só
a sua autoestima como ainda promover o reconhecimento e inclusão social.

Institucional

CERCIFAF

Assembleia-geral
No passado dia vinte e seis de Março, do ano de dois mil e doze, teve lugar a Assembleiageral Ordinária da Instituição.
Como pontos principais da ordem de trabalhos, a assembleia era chamada a pronunciar-se
sobre a “Leitura, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas e Parecer do
Conselho Fiscal, relativo ao ano de 2011; Determinação do valor e periodicidade da quota a
pagar pelos membros efetivos, nos termos do artigo 9º, nº 3 do Pacto social e a “discutir e
votar o Regulamento Eleitoral da CERCIFAF.
Na apresentação do Relatório de Atividades, a Direção salientou que apesar do contexto de
grandes dificuldades, os objetivos da prestação de serviços foram totalmente atingidos e
até ultrapassados em alguns casos. Como aspetos mais críticos foi referido a redução nas
receitas, nomeadamente as receitas extraordinárias. Sublinhou ainda a importância dos
investimentos que foram e vão continuar a ser efetuados na melhoria dos espaços
formativos como resposta às mudanças no processo de formação profissional, cada vez
mais voltado para a dupla certificação.
Na apresentação das Contas a Tesoureira da Direção, começou por explicitar as novas
linguagens utilizadas no documento, esclarecendo sobre os montantes mais significativos
constantes nas diversas rubricas de Rendimentos e Gastos. Enalteceu o extraordinário
apoio de alguns colaboradores da Instituição na Campanha Pirilampo Mágico/2011, que
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apesar da crise que se vive na sociedade portuguesa, fizeram aumentar as vendas e as

Institucional

receitas da campanha.
De seguida justificou, detalhadamente, as principais razões que conduziram ao resultado
negativo do exercício, cujos valores globais contabilizados foram os seguintes:
Rendimentos: 1.966.808,50 (Um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e
oito euros e cinquenta cêntimos). Gastos: 2.069.833,96 (Dois milhões, sessenta e nove mil,
oitocentos e trinta e três euros e noventa e seis cêntimos). Resultado Líquido do Exercício
(negativo): 103.025,46 (Cento e três mil, vinte e cinco euros e quarenta e seis cêntimos).
Quanto ao pagamento da quota foi justificado pela Direção que a mesmo visa reparar uma
lacuna legal dando cumprimento ao que se encontra previsto nos Estatutos da CERCIFAF:
“Seja determinado, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 9º, nº 3, dos Estatutos
que, o valor mínimo da quota seja fixado em 10,00 (Dez euros), a pagar de uma só vez,
anualmente, durante o período a que respeita”.
No Quinto Ponto da Ordem de Trabalhos, “Leitura, discussão e votação do Regulamento
Eleitoral da CERCIFAF”, a Direção justificou com a necessidade de dotar a CERCIFAF de um
instrumento que tornasse mais claro e expedito todo o processo eleitoral.
Todos os documentos presentes na assembleia foram aprovados, incluindo um Voto de
Pesar pelo falecimento da esposa do Senhor Eduardo Martins, Secretário do Conselho Fiscal
da CERCIFAF.

CERCIFAF

Encontro de Empresários
Constituindo uma “Boa Prática” da
CERCIFAF, vai ter lugar na Sede da
Instituição, pelas 15:00 horas do
próximo dia 14 de abril de 2012,
um Encontro de Empresários com
quem a nossa Instituição mantém
protocolos de parceria.
O primeiro destes Encontros teve
lugar no dia 19 de Dezembro de 1992, com um formato que ainda hoje se mantém, exceto
na “Homenagem e Distinção a Empresários” que foi incluída nestes Encontros em 1998,
aquando da celebração dos 20 Anos da CERCIFAF. Nesse ano foi instituído um Troféu, da
autoria de projetista Carlos Santana, membro dos Órgãos Sociais da CERCIFAF, que é
entregue no decorrer do Encontro, aos empresários que reunem os atributos que
fundamentam a distinção.
Neste “Encontro de Empresários”, que será presidido pelo Senhor Secretário de Estado da
Solidariedade e da Segurança Social, participam não só empresários do concelho de Fafe,
mas também dos vizinhos concelhos de Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Mondim de
Basto, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, para além de autarcas, formandos que vão
receber os seus diplomas, seus familiares e outros convidados.
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CLUBE DESPORTIVO CERCIFAF

Clube Desportivo

Campeonato do Mundo de Cross Curto
e de Cross Longo
Decorreu nos dias 11 e 12 do mês
de Fevereiro de 2012, na cidade
francesa de Brest, localizada na
região

da

Bretanha,

o

bCampeonato do Mundo de Cross
Curto e de Cross Longo.
As

condições

do

terreno

(lamacento) não favoreceram a
equipa

nacional

que,

mesmo

assim, coletivamente, acabou por
alcançar o 1º lugar do Pódio,
tanto no Cross Curto como no
Cross Longo.
António Soares, do Clube Desportivo CERCIFAF, contribuiu para os excelentes resultados
obtidos neste Campeonato do Mundo
De realçar que o nosso país conquistou sete medalhas, sendo duas de Ouro, três de Prata e
duas de Bronze. Nada mau para uma competição com apenas... 2 dias!

CLUBE DESPORTIVO CERCIFAF

Campeonatos de Portugal de Pista Coberta
Decorreram no Pavilhão de Exposições de Braga os Campeonatos de Portugal de Pista
Coberta que, para além de outros aliciantes, iria servir como observação com vista a
selecionar atletas com Síndrome de Down que irão participar no 2º Campeonato do Mundo,
a realizar na Cidade de Ponta Delgada - Açores, em Maio do corrente ano.
Fazendo jus aos excelentes resultados obtidos no ano anterior, os atletas do Clube
Desportivo CERCIFAF, Luís Gonçalves; João Machado e Jenyffer Nogueira, voltaram a
demonstrar que se aproximam da forma que os notabilizou na época passada, como se
poderá verificar pelos resultados alcançados.
Luís Gonçalves foi primeiro em todas as provas em que participou: 60 e 200 mts; Salto em
Comprimento, disciplina em que bateu de novo o record mundial que já lhe pertencia. Por
sua vez Jennyfer Nogueira venceu as provas de 200 mts e em Salto em Comprimento,
ficando em 2º lugar na prova de 60 mts. Finalmente João Machado alcançou o segundo
lugar nos 200 mts e 3º lugares nos 60 mts e no Lançamento de Peso.
Estes três atletas já foram selecionados para o Campeonato do Mundo antes referido.
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CLUBE DESPORTIVO CERCIFAF

Clube Desportivo

Campeonato de Portugal de Cross Longo
Pela 6ª vez consecutiva o Clube
Desportivo

CERCIFAF

vence

o

Campeonato de Portugal de Cross
Longo. Individualmente, António
Soares
de

sagrou-se

Portugal.

CERCIFAF
atletas:

foi

A

vice-campeão
equipa

constituída

António

Soares,

da
pelos
(2º

lugar), Manuel Rocha, 4º, Armando Pereira 5º, José Lopes, 6º e Nuno Moreira, 10º. Por sua
vez José Silva, conquistou o título de Campeão de Veteranos.
Este Campeonato Nacional, que teve lugar na Póvoa de Lanhoso, no passado dia 21 de
Janeiro, tem já 16 edições e por ser digno de registo diremos que o Clube Desportivo
CERCIFAF venceu 14 das 16 edições que esta prova regista.

CERCIFAF

III Jornadas Literárias de Fafe
Durante o mês de março decorreram, um pouco por todo o concelho de Fafe, as III
Jornadas Literárias de Fafe, evento cultural que imergiu da memória coletiva que encantou
os fafenses.
Foi um desfilar de personagens que muito fizeram pelo concelho de Fafe, principalmente
aqueles que emigraram para o Brasil, lá fizeram fortuna, e ajudaram a desenvolver o
concelho fafense. “Fafe dos Brasileiros” serviu de pano de fundo a umas jornadas que, num
dos eventos (a remontagem da visita a Fafe de Sua Alteza Real D. Carlos I e sua esposa),
momento que envolveu mais de quatro mil figurantes.
Muitas outras atividades foram realizadas, ligados a diferentes formas de cultura.
Os jovens da CERCIFAF do Centro de Formação e Emprego e do Centro de Atividades
Ocupacionais participaram, aquando da abertura oficial das Jornadas, numa coreografia
que envolveu cerca de quinhentos dançarinos que procuravam recrear a chegada dos
portugueses ao Brasil, bem como outros temas como e a escravidão e que reuniu cinco
sequências diferentes de movimentos (cinco ritmos musicais), ao som do samba e do fado
e de músicas populares com influência desta interação entre os dois países.
Os participantes vestiram-se com camisolas verdes, vermelhas e amarelas para que fosse
possível formar a bandeira de Portugal.
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NOTÍCIAS BREVES

Centro de Atividades Ocupacionais

Sarau Dançante
Os clientes do CAO - Centro de Atividades
Ocupacionais, à semelhança de anos anteriores,
foi convidado pela Junta de Freguesia de Antime,
a participar numa tarde de Sarau de Dança, no
Centro Social da mesma freguesia.

Flash Mob em Fafe
No âmbito das III Jornadas Literárias, o CAO foi
convidado a participar numa manhã de Flash Mob.
A ação decorreu na praça central da cidade. Para
além das danças, em
escolas,

também

recreativas

conjunto

participaram

(alguns

jovens

com outras

em

mais

atividades
destemidos

fizeram slide).

Desfile Etnográfico
O Grupo de Bombos da CERCIFAF participou
ativamente no desfile que se fez pelo centro da
cidade, na recriação histórica da vinda do Rei D.
Carlos I a Fafe.

Final da Taça de Portugal de
Basquetebol
O grupo de bombos participou na animação dos
intervalos da Final da Taça de Portugal de
Basquetebol, que teve lugar no Pavilhão Multiusos
de Fafe.

FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências
No dia 22 de Dezembro de 2011 realizou-se o primeiro júri de certificação, dos formandos
do Centro de Formação Profissional e Emprego da CERCIFAF.
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A CERCIFAF, em cooperação com o CNO da Associação Empresarial de Fafe, acompanhou o

Centro de Formação Profissional e Emprego

percurso formativo de alguns candidatos à certificação do 9º ano de escolaridade, através
do programa “Novas Oportunidades”.
Os jovens certificados, Ana Isabel Dias, José Manuel Sampaio e Filipa Cristina Castro, viram
realizado um sonho outrora inatingível. Com a sua integração no Centro de Formação e
Emprego da CERCIFAF, este foi, finalmente, atingido com sucesso e um exemplo de
motivação para outros jovens desta instituição inseridos no mesmo programa.
O percurso formativo teve a duração de, sensivelmente, dois anos e composto pelas áreas
de formação de base, Linguagem e Comunicação; Matemática para a Vida; Cidadania e
Empregabilidade e Tecnologias de Informação e Comunicação e pelas áreas de formação
tecnológica; Empregada de Andares e Serralharia.
A apresentação das competências adquiridas foi feita através da realização do PRA –
Portefólio Reflexivo de Aprendizagens, com o acompanhamento dos formadores das
respetivas áreas de formação e analisado pela equipa do CNO da Associação Empresarial de
Fafe e pelo respetivo avaliador/a externo/a.
A sessão de júri decorreu com o normal nervosismo por parte dos candidatos que, com as
suas apresentações em powerpoint, acerca da sua história de vida, mostraram a sua
capacidade de comunicação oral e algum à-vontade com as novas tecnologias. Para
colmatar o nervosismo, os jovens convidaram alguns membros da equipa formativa da
CERCIFAF que, com muito orgulho, assistiram à apresentação dos trabalhos realizados.
De salientar que, com este resultado, os três jovens encontram-se integrados no mercado
de trabalho, colocando em prática os conhecimentos e competências adquiridas, validadas
e certificadas.

PROJETO HORTA BIOLÓGICA

Visita à Quinta Pedagógica da COFAFE
No âmbito do projeto “Horta Biológica”,
realizado por alguns dos formandos do
Centro de Formação e Emprego da
CERCIFAF, realizou-se no passado dia
21 de Março, dia da árvore, uma visita à
quinta

pedagógica

da

COFAFE

–

Cooperativa Agrícola de Fafe, com o
intuito

de

apresentar

aos

jovens

a

realidade de uma horta biológica, com
ervas aromáticas e

alguns

produtos

hortícolas, e todos os cuidados que esta
requer.
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Apesar de este projeto estar ao encargo de um pequeno grupo, todos os formandos e

Centro de Formação Profissional e Emprego

equipa pedagógica participaram nesta atividade com o objetivo de dar a conhecer e
sensibilizar para o projeto em questão.
É de salientar que os formandos, até então, estiveram em atividades de estudo e pesquisa
sobre os temas envolventes para esta temática, na área de formação para a integração.
Para se poder, finalmente, passar à fase prática do projeto, os formandos foram
convidados a visitar esta quinta. A visita foi guiada pelo Eng. António Azevedo, certificado
em agricultura biológica, que de uma forma simples e esclarecedora, elucidou a melhor
forma para dar início à horta biológica a desenvolver pelos jovens.

Com esta visita, puderam já escolher os produtos mais adequados para posteriormente
cultivar, aprendendo os cuidados essenciais a ter no cultivo e respetiva manutenção.
Como forma de encerrar a visita, cada formando teve a oportunidade de fazer um vaso
com uma das ervas aromáticas presentes nas plantações da própria quinta, que puderam
levar para casa, com o intuito de os sensibilizar para os cuidados a ter com a mesma.

Boletim Informativo CERCIFAF – Janeiro/Março de 2012

8

PARCERIA

Campanha

Campanha de Rolhinhas
No âmbito de uma parceria estabelecida com a empresa REVICORCK e outros parceiros, a
nossa Instituição irá beneficiar de rolhas de cortiça usadas entregues na empresa antes
citada.
As rolhas podem ser entregues na CERCIFAF ou na loja da REVICORCK, sita no
hipermercado E. Leclerc, Fafe.
A Direção agradece o maior empenho de todos aqueles que queiram colaborar nesta
iniciativa.

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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