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Mais um ano passou. Outro Natal se avizinha. Embora de forma cada vez mais repetida, mas 

sempre renovada, proponho-me partilhar convosco uma mensagem de conforto e agradecimento 

a todos vós que, com esforço e dedicação, ajudais a tornar possível a concretização dos objetivos 

fundamentais da nossa Instituição.

Ano após ano não me canso de enaltecer o espírito que anima os colaboradores e membros dos 

órgãos sociais da CERCIFAF que, apesar das dificuldades e constrangimentos, têm conseguido 

reinventar oportunidades de diálogo e entreajuda. 

Na última década concentrámos as nossas principais energias na criação de respostas sociais para os problemas das pessoas e 

famílias que nos ocupam. A nossa aposta abriu-se para o exterior, numa participação na luta contra a pobreza e exclusão social, 

tentando minorar as consequências dos constrangimentos económicos que teimam em sufocar os direitos dos cidadãos e a ação das 

organizações.

Por via disso, e também mercê de alguma dispersão e desgaste de sinergias orientadas para outras preocupações conjunturais 

internas, temos vindo a adiar uma reflexão mais aprofundada sobre as orientações estratégicas que nos devem nortear nos próximos 

anos.

Pressentimos, porém, estar a chegar esse momento crucial de redirecionar o nosso pensamento para o interior da organização, 

meditando sobre o que poderemos melhorar em relação às condições de trabalho e expetativas dos colaboradores cujo 

profissionalismo muito nos honra e responsabiliza.

 

Desejo a todos um Feliz Natal e um Bom ANO NOVO.

CERCIFAF, 20 de Dezembro 2016.

O Presidente do Conselho de Administração

José Lino Barros Silva

Boletim CERCIFAF Informativo

4
Em Destaque nesta Edição...

EDITORIAL

E
d
it
o
r
ia
l

 • Festa do Desporto de Fafe - 2016

 • Secretária de Estado da Inclusão da Pessoa com 

 Deficiência visita a CERCIFAF

 • 38º Aniversário da CERCIFAF / XI Encontro de Empresários
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Secretária de Estado da Inclusão da Pessoa com Deficiência - CERCIFAF
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“Decorreu, no passado dia 06 de outubro, a já tradicional Festa do Desporto de 

Fafe. A gala consagrou os melhores atletas do concelho, bem como os mais 

disciplinados. As homenagens agraciaram cerca de 1000 atletas de modalidades 

como o futebol, futsal, andebol, ciclismo, kickboxing, taekwondo, patinagem, 

natação, karaté, desporto adaptado e canoagem, para além do desporto escolar.

Pompeu Martins, Vereador do Desporto, destacou a dedicação e esforço das 

centenas de atletas do concelho que viram, na gala, o seu empenho e entrega 

reconhecidos.”

Como não poderia deixar de ser, a CERCIFAF esteve presente neste evento onde 

viu serem distinguidos 3 dos seus atletas (Luís Gonçalves, João Machado e 

Jennyfer Nogueira) que entre os dias 16 a 21 de julho de 2016, integraram a 

comitiva portuguesa, na primeira edição dos Trisome Games, uma espécie de 

Jogos Olímpicos para atletas com trissomia 21 na qual marcaram presença 1200 

participantes de 39 nações de todo o mundo e se realizou em Florença - Itália. 

Ao longo da competição, os atletas fafenses deram uma preciosa ajuda na 

conquista de medalhas por parte da seleção portuguesa, com destaque para a

medalha de ouro e record do mundo na disciplina de 4x100m masculinos, onde marcaram presença Luís Gonçalves e João 

Machado. Ainda a nível coletivo, nota para o segundo lugar conquistado por estes dois atletas na estafeta 4x400m com record 

nacional.

O Luís Gonçalves foi ainda medalha de bronze na disciplina de 100m, tendo ainda batido dois recordes nacionais: salto em 

comprimento e 200m - quarto lugar em ambos.

João Machado foi medalha de bronze no triatlo. Jennyfer Nogueira integrou a equipa feminina que arrecadou a medalha de prata nos 

4x100m e medalha de bronze nos 4x400m.

‘‘In Festa do Desporto - 2016, Edição C. M. Fafe’’

Visita da Secretária de Estado da Inclusão da Pessoa com Deficiência às 

instalações da CERCIFAF

Ana Paula Antunes, Secretária de Estado da Inclusão da Pessoa com Deficiência 

esteve, esta quarta-feira, em Fafe. Começou por ser recebida pelo Presidente da 

Câmara Municipal nos Paços do Concelho e depois fez uma visita à CERCIFAF, 

onde esteve reunida com os responsáveis da instituição para perceber as 

preocupações e anseios desta Instituição.

Juntamente com o presidente da Câmara, Raul Cunha, e parte do executivo 

municipal, Ana Sofia Antunes conheceu as várias salas de formação tecnológica e 

os diferentes serviços prestados pela CERCIFAF.

À comunicação social, Ana Sofia Antunes disse que o objetivo da visita foi 

“conhecer, aprender e ouvir as preocupações” da instituição, e “levar daqui um 

caderno de encargos para agora ir procurando dar resposta à medida das 

necessidades”.

Os financiamentos da formação profissional foram a principal preocupação



CENTRO DE FORMAÇÃO E EMPREGO

38º Aniversário da CERCIFAF / XI Encontro de Empresários
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revelada. Ana Sofia Antunes garantiu que o governo está a “trabalhar 

intensivamente para conseguir regularizar a situação rapidamente e conseguir ter 

um ano 2017 tranquilo e sereno”.

A secretária de estado reconheceu que “nenhuma instituição pode viver 

regularmente com este nível de instabilidade e ansiedade, em não saber como vai 

ser o dia de amanhã”.

“Houve todo um trabalho de transição de quadros que deveria ter sido feito e não

foi e que, portanto, tivemos que assumir do zero. É um trabalho que assumimos e 

vamos fazer, porque é nossa obrigação. Não abandonamos as pessoas com 

deficiência à sua sorte”, afirmou.

No final da visita, Ana Sofia Antunes mostrou-se satisfeita com o trabalho 

prestado pela CERCIFAF. “É uma experiência bem implementada no terreno e 

que tem bastante sucesso e muito para nos ensinar em termos de replicação de 

modelos e obtenção de resultados”, expressou.

A promoção de uma maior empregabilidade foi também tema de debate.

Lino Silva, presidente do Conselho de Administração da CERCIFAF, acredita que 

as preocupações reveladas pela CERCIFAF são “as preocupações de todas as 

instituições congéneres do nosso país”.

“Encontramos um eco absolutamente à altura das nossas preocupações e uma 

pessoa invulgarmente sensível a todas as necessidades das populações com 

necessidades especiais. Ficamos com a certeza que as nossas preocupações não 

vão cair 'em saco roto' e haverá, certamente, respostas em breve”, firmou.

Raul Cunha considerou que foi “uma sessão de trabalho muito produtiva e útil”, em que foi possível fazer um diagnóstico dos 

problemas concretos das pessoas com deficiência. “Temos a sorte de ter em Fafe uma instituição referência nesta área”, sublinhou, 

por fim, o edil fafense.

“in Jornal Notícias de Fafe”
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Comemoração do 38º Aniversário da CERCIFAF

XI Encontro de Empregadores

Em 29 de Outubro de 2016, foi realizado o XI Encontro de Empregadores, no Complexo turístico 

de Rilhadas, em Fafe, com objetivo de divulgar as “Boas Práticas” dos Empregadores, no âmbito 

da Formação/Emprego de pessoas com Deficiência, celebrando-se também o 38º Aniversário 

da CERCIFAF.

Tratou-se assim de enaltecer a colaboração e o empenho dos Empresários e das Empresas nos 

processos de integração e contratação de formandos, numa demonstração pública de criação de 

oportunidades e empregos, evidenciada na entrega dos respetivos certificados pelos próprios 

empregadores.

Com elevada e honrosa presença de Empresários da região, o painel foi constituído pelo Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fafe - Dr. Raul Cunha, pelo Presidente da CERCIFAF - 

Dr. Lino Barros Silva, pelo Diretor do Centro de Emprego do Médio Ave - Dr. Nuno Boticas, e em 

representação dos Empregadores foi convidada a empresária Deolinda Castro, e José Henrique 

em representação dos ex-formandos.
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Beneficiando do apoio financeiro do INR (Instituto Nacional para a Reabilitação, 

I.P.), este Encontro cumpriu os objetivos traçados, culminando com momentos 

de partilha informal sobre as experiências de integração nas Empresas, 

momento que foi acompanhado com um “Verde de Honra” tradicional servido 

aos convidados.

A participação significativa dos Empregadores e representantes institucionais 

foi um indicador de elevado sucesso, e os resultados obtidos foram 

francamente positivos para o reforço da Empregabilidade dos Formandos, 

com impactes muito favoráveis para a sensibilização do tecido empresarial e 

ao nível da formação pelos altos níveis de sucesso nos seus percursos 

profissionais. O impacte destas ações nas comunidades de pertença dos 

Formandos e nos meios empresariais é também muito positivo quer para o 

encorajamento dos empregadores quer ao nível da inclusão social das 

pessoas com deficiências e ou incapacidade. Para as famílias, o emprego dos 

seus filhos é considerado o maior bem, havendo casos em que as pessoas com 

deficiência são os únicos que contribuem para o rendimento familiar com 

rendimentos do trabalho.

De notar que, dos 27 certificados entregues pelos Empregadores aos 

Formandos, apenas 2 não estão colocados e contratados nas respetivas 

empresas. A importância da divulgação destas “Boas Práticas” a solenidade da 

Sessão com a intervenção dos próprios formandos, a presença pública de 

muitos ilustres representantes, torna-se contagiante e mobilizadora para além 

de credibilizar e incentivar a aceitação e inclusão das pessoas com deficiência 

no contexto da economia e numa perspetiva mais alargada da Cidadania.

Pelo excelente momento de partilha e amizade solidária, o Conselho de 

Administração da CERCIFAF agradece a todos os que manifestamente nos 

honraram com a sua presença, num sábado de trabalho em prol da 

Solidariedade.
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A temática do Halloween na CERCIFAF

UNIDADES RESIDENCIAIS

XXI Marcha Nacional de Veteranos - Rota da Desfolhada
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No dia 02 de outubro a CERCIFAF juntou-se mais uma vez aos Restauradores da Granja, 

para realizar a XXI Marcha Nacional de Veteranos - Rota da Desfolhada.

Entre as centenas de pessoas que participaram nesta festa, a CERCIFAF mobilizou cerca de 

40 pessoas entre colaboradores, clientes do Lar Residencial e amigos que, de uma forma 

descontraída, conviveram fora do nosso habitual local de trabalho. Como não poderia 

deixar de ser os nossos companheiros, “Os Apanha Pedrinhas” - Grupo de Pedestrianismo 

da CERCIFAF, também se juntaram a esta iniciativa.

Depois de uma calorosa receção demos inicio à caminhada com um percurso de âmbito 

temático - os espigueiros, locais onde se secam cereais como o milho, trigo, centeio - que 

contribuem para ornamentar o ambiente cultural e paisagístico que se desenvolve ao longo 

de 12 km por caminhos magníficos entre os lugares de Bastelo e Várzea Cova, integrados na 

União de Freguesias de Moreira do Rei e Várzea Cova, concelho de Fafe.

Depois de quatro horas de caminhada chegou o 2º momento do dia - Convívio 

Gastronómico - onde se partilhou um merendeiro delicioso.

Como não poderia deixar de ser o momento seguinte foi de grande animação. Não faltaram 

os rituais que envolvem a tradicional Desfolhada: o carro de bois, a música, as espigas e as 

brincadeiras inerentes à procura do Milho Rei.

Já para finalizar o dia aproveitamos o momento de festa para cantar os parabéns ao nosso cliente Marco Paulo que completava 35 

anos.

O dia foi longo, cansativo mas muito divertido.

Sara Ferreira
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Centro de Atividades Ocupacionais

No dia 31 de outubro de 2016, realizou-se no CAO (Centro de Atividades Ocupacionais) da CERCIFAF - Sede, um conjunto de 

atividades alusivas à temática do Halloween.

Participaram nesta atividade os clientes dos dois polos CAO (Sede e D. Aurora Ribeiro e Castro), bem como os clientes do Lar 

Residencial da CERCIFAF.

Para esta atividade, foram criadas várias barraquinhas tais como; a Cartomante; Leitura da Bola de Cristal; Leitura de Mãos; da 

Caraterização / Vestuário dos clientes e técnicos; de Pintar Halloween; Sala de Cinema Halloween e por último, mas não menos 

importante a peça de Teatro, "Conjuro da Queimada" onde técnicos e clientes participaram numa manhã animada e cheia de 

"SUSTOS"...

Da parte de tarde, no mesmo espaço realizou-se um Baile de Aniversário Halloween, onde os clientes, que fizeram anos, no mês de 

Outubro, puderam comemorar o seu aniversário, em conjunto com colegas e técnicos.

Outubro / Novembro / Dezembro de 2016
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A terminar queria agradecer em meu nome e em nome da técnica Isabel Castro, a participação massiva e o empenhamento 

coletivo de todos os colaboradores e clientes nesta atividade. Sem eles esta festa não teria sido possível.

Esperamos para o Ano, mais um Halloween! Até lá....

Miguel Lopes 

Lar Residencial

No dia 31 de outubro como já tem sido habitual, os jovens do Lar Residencial festejaram a noite de Hallowen…. Com a ajuda de 

todos, a casa dos nossos jovens ficou “assustadoramente bonita”.

Após o jantar juntamo-nos mais uma vez aos Restauradores da Granja e estivemos na Praça 25 de abril com toda a comunidade 

fafense, onde, trajados a rigor, participamos no desfile e na Queimada Galega.

Sara Ferreira
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25 de novembro 2016, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a 

Mulher, o espetáculo ‘‘Basta!!!’’ foi a Cabeceiras de Basto, assinalando 

também um ano da sua estreia no Teatro Bus da ARRIVA. As três 

apresentações realizadas destinaram-se à comunidade escolar local e a 

convidados do município, tendo-se obtido uma excelente adesão e feedback 

por parte do público, com pedidos para mais apresentações no futuro.

Após este primeiro ano no terreno, importa refletir no trabalho já realizado, 

mas também “ouvir” os parceiros. Assim, o Azul Diferent lançou o desafio e, 

nesta edição, o balanço é feito pela Secção de Programas Especiais (SPE) do 

destacamento territorial da GNR de Guimarães, que transcrevemos 

integralmente:

“Parceiros podem aparecer das mais variadas e/ou circunstâncias diferentes 

assentes no compromisso de aceitação, partilha e crescimento que enriquece 

qualquer relação.

A parceria entre a Secção de Programas Especiais da GNR de Guimarães, 

ARRIVA S.A. e a CERCIFAF vai ao encontro da premissa descrita anteriormente 

e volvido um ano desde a estreia do “Basta!!!”, espetáculo com intervenientes

‘‘especiais” do grupo Azul Diferent urge refletir sobre o que virá a seguir, o que esperar e como conseguir… sabemos de antemão que 

o unir de esforços deu frutos, que juntos somos muito fortes e que o passar da mensagem foi conseguido… os ingredientes para o 

sucesso foram os da medida certa pois conseguiu juntar motivação, trabalho  de equipa, muito profissionalismo e competência, 

vontade de fazer diferente e melhor e por fim a criação de laços interinstitucionais que perduram através das várias atuações onde 

despertam  emoções e transmitem o resultado de uma simbiose perfeita entre três instituições numa improvável história repleta de 

palavras e ações.

As pedras do caminho estão arrumadas e com isso pensamos que as construções futuras serão ainda mais profícuas, esperamos 

muito, pois já nos deram muito… valorizaremos cada passo futuro para que novos projetos surjam dessa parceria pois equipa que 

ganha, não muda!

Em jeito de conclusão deixamos a crença, que sintonia, respeito e objetivos comuns estão presentes em qualquer parceria de 

sucesso. E que é um gosto pensar no TRABALHO, como uma junção entre TALENTO e PRODUTIVIDADE, para juntos CRIARMOS um 

MUNDO MELHOR onde a diferença seja sinónimo de ser apenas humano.”

SPE da GNR de Guimarães

Finalmente, e encerrando o ano de 2016, uma palavra de apreço e de agradecimento ao SPE pelo convite que endereçou ao Azul 

Diferent para assistir à sua Festa de Natal (iniciativa conjunta com a Irmandade de S. Torcato e ADCL), a 18 de Dezembro. O grupo fez-

se representar na plateia, numa festa povoada de gentes da terra, entrelaçada por culturas e gerações diferentes mas unidas em 

torno de um mote comum: a celebração alegria e da solidariedade.

Olga Alves e Ricardo Araújo

Outubro / Novembro / Dezembro de 2016
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No âmbito da Visita Pastoral que o Senhor Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga 

está a efetuar ao Arciprestado de Fafe, tivemos o grato prazer e muita honra 

em receber Sua Excelência Reverendíssima nas instalações da nossa Sede, no 

passado dia 02 de dezembro de 2016.

O Senhor Arcebispo teve a gentileza de celebrar no ginásio da Instituição a 

Missa de Natal, na qual participaram utentes, trabalhadores e órgãos sociais 

da CERCIFAF, bem como familiares que se juntaram a nós.

A missa foi coadjuvada pelo Senhor Padre Pedro Marques, Arcipreste de Fafe e 

solenizada pelo Coro da CERCIFAF, constituído por colaboradores da instituição 

sob a direção da Coordenadora do Lar Residencial desta organização, Sara 

Ferreira.

Na homília D. Jorge Ortiga teve palavras de carinho para com os utentes a 

quem desejou muitas felicidades e também de agradecimento aos 

colaboradores e órgãos sociais, a quem felicitou por todo o trabalho 

desenvolvido na Instituição. Terminou desejando Bom Natal e Festas Felizes.

No final da missa seguiu-se um breve convívio, no decorrer do qual houve a 

possibilidade de responder a um conjunto alargado de questões relacionadas 

com o funcionamento da CERCIFAF. 

O Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de tão 

ilustres visitantes e a sua disponibilidade para celebrar a eucaristia neste início 

da quadra natalícia. 

José Luís Ribeiro

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência assinala-se anualmente a 3 de 

Dezembro desde 1998, ano em que a Organização das Nações Unidas avançou 

com a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Tem como 

principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos assuntos 

relativos à deficiência e a mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e 

do bem-estar destas pessoas.

A CERCIFAF foi convidada a participar em algumas iniciativas dinamizadas por 

parceiros locais. 
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A 3 de Dezembro, na sala Manoel Oliveira, numa sessão única e tendo alguns 

clientes e familiares presentes entre o público, o Grupo de Expressão 

Dramático-Corporal (GEDRAC) da CERCIFAF contribuiu com a apresentação 

“Reservado para quem faz a Diferença” (vídeo, música, dramatização), 

envolvendo diversos clientes do CAO (Centro de Atividades Ocupacionais), do 

CFE (Centro de Formação e Emprego) e do grupo Azul Diferent. Este evento, 

intitulado “Sem Barreiras”, foi promovido pelo Grupo de Trabalho Concelhio 

para as Deficiências e Incapacidades de Fafe (GTCDi), em conjunto com o

Município de Fafe, tendo também contado com a Academia José Atalaya (com 

um Blind Concert).

Respondendo ao convite do GTCDi de Fafe, o GEDRAC enquadrou a sua 

apresentação na temática do evento, abordando e demonstrando 

genericamente barreiras sociais com que todos nos deparamos diariamente e 

das quais não nos damos conta, numa ótica de valorização das competências e 

capacidades das pessoas com deficiência e de educação coletiva das posturas e 

atitudes individuais. 

No final da apresentação, todo o grupo foi agraciado pela forma como o público 

o felicitou, sendo que os jovens que intervieram diretamente fizeram questão 

de se dirigirem aos presentes, surpreendendo-os com uma intervenção 

inesperada acerca deste dia, agradecendo a presença de todos.

“Todos os dias saltamos barreiras e superamos dificuldades.

Mas as barreiras sociais são silenciosas e dificilmente as conseguimos ver.

Contudo, são sentidas na pele, humilhando, calando, discriminando, 

excluindo, dificultando a nossa existência.

A pessoa deficiente não é limitada. O que a limita é o meio onde ela está. E 

cabe a cada um de nós educar a nossa atitude individual para transformar 

a atitude coletiva numa ação inclusiva e não segregadora, que permita 

encarar o outro como um ser igual.

Abracem esta ideia…”

(excerto da apresentação do GEDRAC,

“Reservado para quem faz a Diferença”)

Um Blind Concert assinalou, esta tarde, o Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência (3 de dezembro), em Fafe.

Protagonizado por uma jovem com deficiência visual ao piano, este concerto 

recebeu a colaboração de vários alunos da Academia José Atalaya.

O público foi convidado a vendar os olhos e, desta forma, poder experienciar 

a sensação de ouvir o concerto, sem o poder ver. Um momento tocante e 

muito emocionante.

Seguiu-se, depois, a apresentação de uma peça de teatro do Grupo de 

Expressão Dramático-Corporal da CERCIFAF.

Houve ainda tempo para um debate com o público sobre o momento vivido, 

que contou com a participação de membros do GTDCi, do grupo Rock With 

Benefits, da ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal) e do 

Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, que destaca a 

importância desta iniciativa. “'Sem Barreiras' é uma forma diferente de 

assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, por contar, 

especialmente, com este blind concert. Este espetáculo é mais uma forma de 

promovermos o debate e a consciencialização para a necessidade de inclusão 

das pessoas portadoras de deficiência na nossa sociedade. O GTCDI está de 
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parabéns!"

"Sem Barreiras" deu o nome a esta iniciativa, organizada pelo o Grupo de 

Trabalho Concelhio para as Deficiências e Incapacidades (GTCDi), do qual faz 

parte a Câmara Municipal de Fafe, a Santa Casa da Misericórdia e a CERCIFAF.

No mesmo sentido, sensibilização e celebração do Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência, a 5 de dezembro, o grupo de trabalho Azul Diferent 

da CERCIFAF, a convite de algumas professoras do Departamento da Educação 

Especial do Agrupamento de Escolas Montelongo, apresentou duas sessões 

de sensibilização para a deficiência, com a produção “Quem sou eu???”, na 

sede do Agrupamento e na Escola Básica Padre Flores - Revelhe. Estas sessões 

de trabalho tiveram como público-alvo alunos do ensino regular, com alguns 

comportamentos desviantes/ problemáticos, e do ensino especial, visando 

facilitar a inclusão e interação social dos nossos clientes com públicos 

diferenciados, valorizar as competências e capacidades de pessoas com 

deficiência, valorizar a imagem institucional e estabelecer parcerias 

interinstitucionais fortes e relevantes.

As sessões foram apresentadas aos alunos e professores em dois locais 

diferentes - ginásio e sala de pequeno auditório – e decorreram de acordo com 

todos os objetivos propostos; desde o acolhimento às condições de trabalho, 

todos os elementos da organização da atividade foram fantásticos com os 

nossos clientes, a quem foram distribuídas algumas lembranças e oferecido um 

lanche aprimorado. De salientar o feedback recebido, novamente muito 

positivo, e acarinhamento aos jovens do grupo, bem como a manifestação da 

vontade de futuras colaborações.

“Dizem que sou diferente. (…)

Não somos iguais, não somos cópias uns dos outros. 

E é isso que torna o ser humano muito mais interessante! 

Desperta-nos a curiosidade, sabias? 

Assim, dá vontade de a gente se conhecer melhor (...).”

(excerto da apresentação do Azul Diferent, “Quem sou Eu?””)

Olga Alves e Ricardo Araújo 

No dia 04 de dezembro a Conceição Carvalho (cliente da CERCIFAF), São para 

os amigos…, completou 50 anos e como não poderia deixar de ser o desejo de 

juntar toda a família e amigos foi concretizado.

Foi um dia repleto de felicidade. Tudo foi previamente preparado, desde a 

entrega de convites, à reserva de uma sala na Quinta das Vinhas, à música para 

se dar um pezinho de dança e até mesmo à aquisição de 50 foguetes. 

A São teve perto de si 58 pessoas que a admiram e respeitam… Delas faziam 

parte os pais, irmãos, cunhadas, sobrinhos, técnicos do Centro de Formação e 

Emprego, do Centro de Atividades Ocupacionais e do Lar Residencial.

O momento da entrega dos presentes foi o de maior fragilidade para todos. A 

emoção impressa nas palavras proferidas por alguns e o silêncio encantador de 

outros que apenas apreciavam as reações da aniversariante. 

“Já que não casei, quero fazer uma grande festa quando fizer 50 anos!” - São Carvalho. 

Foi sem dúvida um sonho realizado…
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O CAO (Centro de Atividades Ocupacionais) da CERCIFAF, D. Aurora Ribeiro e Castro, polo de Fornelos - Fafe, recebeu no dia 14 de 

dezembro de 2016, a visita do Senhor Bispo Auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida que se fez acompanhar pelo Pároco da Freguesia de 

Fornelos, Padre Marc Monteiro.

Os ilustres visitantes foram recebidos pelos membros dos Órgãos Sociais, José Lino Barros Silva, Presidente do Conselho de 

Administração, Rui Anjos, membro do Conselho Fiscal e Carlos Santana, membro da Assembleia-Geral.

A visita às instalações teve como cicerone Maria Roque, coordenadora do CAO que guiou os visitantes através das múltiplas salas do 

edifício onde se encontravam em atividade os utentes e respetivos técnicos.

Os visitantes tiveram a oportunidade de constatar o excelente ambiente que é proporcionado aos utentes, a quem colocaram 

questões relacionadas com a atividade que estavam a realizar. Para todos tiveram palavras de grande carinho e a todos desejaram 

Boas Festas e um Feliz Natal.

No final da visita D. Nuno agradeceu a oportunidade que lhes foi proporcionada, realçou a qualidade e o atendimento que é 

dispensado aos utentes, e pôs em relevo trabalho dos técnicos, felicitando a Administração pela qualidade das instalações e dos 

equipamentos.  
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A exemplo de anos anteriores, também este ano o BPI organizou a ação Árvores de 

Natal "Ajude uma criança a sorrir!" que teve início no dia 15 de Novembro e término 

em 16 de Dezembro.

Para além da entrega dos presentes, o BPI atribuiu um donativo simbólico de 200 € a 

cada instituição que foram pagos ainda em 2016. No total, neste Natal, o BPI irá 

atribuir 160.000 € a instituições de solidariedade de todo o país.

Em Fafe o BPI apoiou a CERCIFAF, pelo que no dia 20 de dezembro de 2016, os funcionários do BPI do Balcão de Fafe, Susana 

Figueiredo e André Machado, deslocaram-se até à nossa Instituição para entregarem as prendas que irão ser distribuídas pelos 

oitenta utentes que frequentam o Centro de Atividades Ocupacionais da CERCIFAF.

A Entrega das prendas terá lugar após a Festa de Natal a realizar no dia 22 de dezembro de 2016, no ginásio da Instituição.
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Nos dias 17 e 18 de dezembro os utentes do Lar Residencial da CERCIFAF, tiveram uma agenda natalícia bastante apetrechada.

No dia 17 foram até a cidade de Braga ao Circo do Grupo Cardinali assistir a um belíssimo espetáculo, que teve desde o tradicional 

número dos leões, aos trapezistas, palhaços e outras variedades… vários foram os números apresentados. Como não poderia deixar 

de ser as pipocas também não faltaram… Obrigada ao Grupo ACA - RESIFLUXO que amavelmente nos ofereceu os bilhetes.

No dia 18, juntamo-nos uma vez mais, aos restauradores da Granja no 2º Encontro de Pais Natal de Fafe. Todos vestidos de Pai 

Natal, reunimos-nos na Praça 25 de Abril para a tradicional foto de família, para se dar início ao desfile pelas principais artérias de 

Fafe. Para terminar o dia fizemos uma visita ao Lar Cónego Leite de Araújo da Santa Casa da Misericórdia com animação musical.

Sara Ferreira
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CERCIFAF - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas de Fafe, CRL.
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