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FAFE “TERRA SOLIDÁRIA”

Neste recanto minhoto de Portugal, o Município fafense tem vindo a afirmar-se com a 

promoção de eventos de grande nível, enaltecendo pessoas, organizações, ideias e 

práticas, que pela sua qualidade e notoriedade, conferem ao evento Fafe - Terra Justa, 

uma singularidade nacional na promoção e reconhecimento de elevados padrões de 

valores, justiça, humanidade e solidariedade.

Num tempo em que os ideais de valor e justiça social parecem cada vez mais remetidos para a dimensão económica em 

desfavor da dimensão humana e histórica dos povos e das populações, faz todo o sentido retomar um discurso que 

privilegie a qualidade da ação humana mais autêntica, como a amizade e convivialidade das pessoas, a sua autenticidade 

e diversidade, mas também as suas práticas essenciais de vida solidária e coletiva, num encontro de ideias e de gerações 

que apontem caminhos alternativos de valor onde o económico apenas responde com dinheiro e riqueza.

É também neste sentido que a presença da CERCIFAF nos eventos de 'Marchas' ou 'Caminhadas' que realiza ou em que 

participa, assume a diferença com enaltecimento dos fafenses, afirmando Fafe como “Terra Solidária” ilustrando deste 

modo um conjunto de práticas semeadas e consolidadas há muitos anos, quer através da integração no trabalho em 

empresas locais quer através da aceitação das pessoas com deficiência que, na sua diversidade funcional, são cada vez 

mais aceites e respeitados por todos.

Sendo um valor estruturante da humanidade, a Solidariedade dos fafenses com a CERCIFAF e na relação de igualdade 

para com as pessoas com deficiência, enaltece a nossa dimensão humana, permitindo-nos acrescer à “Terra Justa” de 

Fafe, a denominação de “Terra Solidária”.  

Belarmino Costa

Boletim CERCIFAF Informativo

2
Em Destaque nesta Edição...

EDITORIAL

E
d
it
o
r
ia
l

 • Visita de Estudo - RTP

 • Terra Justa - Homenagem à CERCIFAF

 • 2º Prova de Equitação – Regional Norte

 Organizada pela Special Olympics Portugal (SOP)
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Visita de Estudo  - RTP
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Na sequência do convite que nos foi endereçado pela colaboradora da RTP, Joana André, 40 formandos do Centro de Formação 

Profissional da CERCIFAF, acompanhados por 10 técnicos desta Instituição, fizeram, no dia 4 de abril, uma visita de estudo aos 

estúdios da televisão e ainda participaram, como espetadores do programa “A Praça”.

Esta visita estava inserida no Plano de Desenvolvimento de Competências Complementares que se ministram no Centro de Formação 

e Emprego da CERCIFAF, o qual é frequentado por jovens de ambos os sexos, com deficiência intelectual com idade igual ou superior a 

16 anos que frequentam ações de formação profissional. 

A visita correu muito bem, tendo sido deveras gratificante para todos os participantes na medida em que vivenciarem novas 

experiências, desde o contacto com pessoas que entram (pelo ecrã da televisão) todos os dias em nossas casas. Visitamos o famoso 

“Make Up”, local onde os “artistas” são maquilhados antes de entrarem para o estúdio. Diga-se que também os formandos que foram 

entrevistados, tiveram direito a este tratamento e ainda a visitar os bastidores da televisão e, por último, e não menos importante, 

verem-se ao minuto nos ecrãs das televisões.

Estas experiências enriquecem e contribuem para o seu desenvolvimento pessoal, social e profissional, corrigindo comportamentos 

que contribuem para a sua integração como cidadãos de pleno direito.

Isabel Barreto

A CERCIFAF – Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Crianças Inadaptadas de Fafe foi a instituição homenageada no 

segundo dia do Terra Justa – Encontro Internacional de Causas e 

Valores da Humanidade –, que decorre em Fafe, até ao próximo 

Sábado.

O Grupo de Expressão Dramática e Corporal da CERCIFAF deu o 

mote para o início da homenagem, no Teatro Cinema de Fafe, 
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com uma atuação muito aplaudida que emocionou o público, ao demonstrar que esta é “uma casa de afetos, alegria, emoções e 

sorrisos”.

Após o visionamento de um filme de apresentação da instituição e do seu desenvolvimento ao longo dos 39 anos de existência, Luís 

Roque, diretor técnico, lembrou que “a CERCIFAF é o produto de muita gente” e que tem crescido juntamente com a cidade fruto do 

“carinho e dedicação” de muitos, que contribuíram para que seja hoje olhada “com respeito”.

“A grande diferença da nossa instituição para as outras é que temos alma”, sustentou.

Julieta Sanches, presidente da FENACERCI – Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, disse ser para si “um 

orgulho muito grande falar da CERCIFAF”, pelo “trabalho extraordinário que desenvolve” e por todo o reconhecimento nacional e 

internacional que granjeia, nomeadamente ao ser pioneira na integração no mercado de trabalho. Em suma, “uma referência e um 

exemplo de boas práticas do nosso país”.

“Nunca será demais louvar o trabalho da CERCIFAF”, afirmou.

Também o presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, destacou o “trabalho exemplar” da CERCIFAF e o papel fundamental 

que desempenha na integração social e profissional de pessoas com deficiência, o que a torna uma instituição de referência.

Salientando a defesa e promoção dos direitos da criança como a principal temática deste ano do evento Terra Justa, o edil defendeu 

ser “da maior justiça que a autarquia de Fafe reconheça o trabalho do dia-a-dia que a CERCIFAF faz com os nossos concidadãos”, que, 

frisa, “orgulha todos os fafenses”.

José Lino Silva, presidente da administração da CERCIFAF, fechou a noite 

partilhando que este “é um momento muito feliz” para a instituição, que, 

relembra, sob o mote do dia - “Fafe Cidade Amiga das Crianças” -, nasceu para 

proporcionar iguais direitos a crianças com deficiência, sendo por isso “filha da 

liberdade”.

“Esta homenagem é uma prenda antecipada que recebemos pelo nosso 40º 

aniversário”, afirmou, orgulhoso dos anos de história da instituição, que diz só 

serem possíveis com “empenho, dedicação, trabalho e, acima de tudo, sonho”.

“Fafe é muito generoso”, considerou, agradecendo a toda a “equipa grandiosa” 

da CERCIFAF a quem dedica esta distinção.

“In Jornal Expresso de Fafe”

No dia 4 de maio de 2017 os 6 cavaleiros da CERCIFAF pertencentes às valências do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e 

Centro Educativo e de Reabilitação (CER), treinados pela Escola de Equitação Ricardo Vale, participaram na 2º Prova de Equitação – 

Regional Norte organizada pela Special Olympics Portugal (SOP).  

Esta prova consistiu em 2 momentos, um primeiro chamado de “Divisioning” onde foram avaliadas as competências equestres dos 

cavaleiros, através da realização de figuras de picadeiro a cavalo.

O segundo momento designado por “Working Trail” consistiu na realização de um percurso a cavalo, onde os cavaleiros tiveram que 

passar por cima de varas, contornar um labirinto, transportar um objeto e realizar uma serpentina.

Além da ótima experiência vivenciada, os participantes obtiveram vários lugares de pódio nas diferentes categorias que integram.

Categoria CS1: 1º Victor Ribeiro

Categoria CS2: 1º Domingos Costa; 3º Ricardo Peixoto e 6º António Mendes.

Categoria CS3: 1º André Vieira; 2º Bruno Castro e 3º Lídia Carvalho.
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Diferent...

“Um trabalho intenso, cheio de emoções, que faz aqueles jovens entregarem-se de corpo e alma (…)”

B. Moriana

São pilares do Azul Diferent (AD), desde a sua origem, a valorização das competências e capacidades de pessoas com deficiência, 

destacar a imagem institucional, efetuar e manter parcerias interinstitucionais com significado e a integração social dos jovens 

atores/ participantes de uma forma plena na sociedade. Este 2º trimestre do ano proporcionou a concretização de alguns 

espetáculos, dentro do seu âmbito de ação e como é seu desígnio.

A 5 de abril, a CERCIFAF foi homenageada numa cerimónia integrada na 

programação do evento “Terra Justa – III Encontro Internacional de Causas e 

Valores da Humanidade”. O AD produziu e levou ao palco do Teatro Cinema de Fafe 

uma apresentação, que antecedeu a homenagem. “Alma”, uma criação vídeo-

musical e de expressão motora, especial para tal ação tão prestigiante para a 

instituição, protagonizou um momento similar ao evento Terra Justa, reunindo 

tertúlia, exposição de rua, música, movimento e arte, em torno das linhas gerais que 

norteiam a instituição, desde a sua fundação até aos dias de hoje, dignificando a sua 

imagem cimentada em valores e princípios humanitários e solidários. A forma 

entusiasta como o público, de um modo global, aplaudiu o final da apresentação e se 

dirigiu aos elementos do grupo no final do evento e a outros colaboradores da 

instituição é, ainda hoje, um marco nas memórias dos intervenientes e motivo de 

grande orgulho. Todos os “Azuis” estão gratos aos que permitiram a realização deste 

trabalho e colaboraram, de forma tão entusiasta, para o seu sucesso.

O dia 18 de abril foi marcado pela participação no IV Encontro Pedagógico do Teatro para Infância e Juventude, em Fafe. 

Respondendo à solicitação da plataforma “Fafe Cidade das Artes”, foi apresentado no Teatro Cinema o espetáculo “Quem sou eu?” 

e efetuada uma “Comunicação Azul Diferent”, seguidos de conferência com os participantes do encontro; uma partilha de saberes e 

experiências de trabalho desenvolvido com e pelo grupo, no âmbito da temática do evento. As expectativas do público presente para 

a sessão foram largamente superadas e marcadas, com uma enorme ovação, pedidos de contactos e solicitação dos elementos do AD 

para felicitação individual e partilha de sentidos e calorosos afetos. Já as questões levantadas na conferência foram extremamente 

pertinentes, o que mostrou a intensa envolvência do público com a sessão, tendo sido promovidos momentos de partilha muito 

interessantes entre os envolvidos. 

Em maio, mais um desafio abraçado pelo grupo. “Sou Poeta” surge como resposta à solicitação da Câmara Municipal de Fafe, como 

primeiro momento cultural na entrega de prémios do II Concurso Concelhio de Poesia - “O Poeta em mim”. Assim, no dia 22, na sala 

polivalente da Biblioteca Municipal de Fafe, o AD levou a cena uma apresentação criada especialmente para o evento, 

protagonizando um momento de poesia de expressão musico-motora totalmente inesperado, pelos presentes. Foi possível 
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demonstrar que a poesia é uma arte não apenas confinada a palavras faladas ou 

escritas, mas que o corpo pode expressar-se artisticamente de forma poética.

No dia 07 de junho, a convite da Secção de Programas Especiais (SPE) do 

Destacamento Territorial da GNR de Guimarães, apresentou o espetáculo “Quem 

sou eu?”. No âmbito de uma ação conjunta entre SPE, Câmara Municipal de 

Celorico de Basto e RESINORTE, que pretendeu assinalar o Dia Internacional do 

Ambiente e o Dia Mundial da Criança, foi promovido um conjunto de atividades 

lúdico pedagógicas que visaram práticas para uma vida saudável, demonstrações, 

exposições, espetáculo de rua, experiências relacionadas com a importância da 

água, defesa da floresta e do meio ambiente. O espetáculo foi apresentado, de 

manhã, na praça do mercado, à comunidade escolar do concelho de Celorico de 

Basto, idosos e público em geral, tendo decorrido de acordo com todos os objetivos 

propostos, privilegiando a interação e proximidade entre o público e os jovens 

atores. Após almoço conjunto com diversos intervenientes no evento, os jovens 

participaram nas atividades existentes no recinto, dinamizadas por entidades do 

concelho (Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, Associações de Pais do 

concelho, UCC Mãos Amigas, Bombeiros Voluntários Celoricenses, Centro de 

Ciência Viva, Laboratório da Paisagem, Suma)   integrando-se com os restantes 

participantes.

No dia seguinte, a 08 de junho, também desafiados e a convite da SPE, foi estreado 

o espetáculo “Sê DiferentE” no auditório das instalações da GNR, em Guimarães. 

No âmbito da ação, que pretendeu assinalar a Campanha do Laço Azul, foi lançado 

o debate em torno da prevenção dos maus tratos na infância. O evento também 

contou com exposições de outros intervenientes (associações, escolas e CPCJ). A 

intervenção foi dirigida às turmas dos agrupamentos de escolas das Taipas, CPCJ de 

Guimarães, a ADCL de S. Torcato, UCC-Sol Invictus, entre outros convidados, e 

decorreu de acordo com todos os objetivos propostos, privilegiando a interação e a 

proximidade entre público e os jovens atores no final do espetáculo. A finalizar o 

evento, todos os intervenientes assistiram à intervenção de um grupo de alunos da 

escola das Taipas, que interpretaram o tema “We are the world, we are the 

children”, enquanto era colocado o símbolo do Laço Azul na fachada principal do 

edifício do destacamento territorial da GNR de Guimarães. Para finalizar a ação, 

todos os presentes participaram numa largada de balões, alusão ao azul da não-

violência e ao branco simbólico da paz. Este evento contou com a participação do 

Presidente e do Secretário do Conselho de Administração da CERCIFAF, e da 

coordenadora do Centro de Atividades Ocupacionais da CERCIFAF, tendo a 

intervenção do sr. Presidente contribuído para prestigiar o evento.

Finalmente, a 30 de junho, a encerrar este 2º trimestre do ano e a convite da 

ARRIVA, o espetáculo “Basta!!!” foi apresentado no palco do Teatro Bus, à Escola 

Fundação Real Madrid/ Alma Branca, de Selho S. Jorge em Guimarães, abrindo-se 

caminho para a possibilidade de uma nova parceria significativa para a nossa 

instituição.  O enquadramento foi efetuado pela SPE, tendo a sessão cumprido com 

os objetivos delineados, sendo de salientar a curiosidade, atenção e interação 

positiva por parte do público. No final, já nas instalações da Escola, o Azul Diferent 

recebeu lembranças e foi proporcionado um momento de interação com os nossos 

jovens para esclarecimento de questões e para se conhecerem melhor, refletindo-se 
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aqui o trabalho efetuado em torno da questão da integração social.

 “O talento desenvolve-se no amor que pomos no que fazemos. Talvez até a essência da arte seja o amor pelo que se faz, o amor 

pelo próprio trabalho.”

Máximo Gorky

Olga Alves e Ricardo Araújo

No passado dia 12 de abril do corrente ano, formandos e formadores do Centro de Formação e Emprego da CERCIFAF, fizeram uma 

visita ao aterro sanitário de Codessoso da empresa RESINORTE, localizado em Celorico de Basto.

Chegamos ao local fomos recebidos por dois simpáticos técnicos com formação específica na gestão de aterros sanitários. De seguida 

dirigimo-nos até ao pavilhão de reciclagem e aí continuou a explicação pormenorizada sobre as várias fases que implica o tratamento 

dos resíduos sólidos urbanos (matéria orgânica).

“Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU's), vulgarmente denominados como lixo urbano, são resultantes da atividade doméstica e 

comercial dos centros urbanos. A composição varia de população para população, dependendo da situação socioeconómica e das 

condições e hábitos de vida de cada um. Esses resíduos podem ser classificados das seguintes maneiras (com alguns exemplos em 

seguida):

Matéria orgânica: restos de comida; Papel e papelão: jornais, revistas, caixas e embalagens; Plásticos: garrafas, garrafões, frascos, 

embalagens; Vidro: garrafas, frascos, copos; Metais: latas; Outros: roupas, óleos de motor, resíduos de eletrodomésticos”.

Foi uma boa formação pois permitiu conhecer esta realidade ambiental, onde todos, desde os formandos aos formadores, tiraram 

proveito e ensinamento desta matéria, tão carente de mais conhecimento e de boas-práticas no dia-a-dia, por parte de cada um de 

nós. 

De realçar que os objetivos propostos para esta atividade, apenas serão alcançados se cada um de nós passar a utilizar os 

ecopontos e fazer a separação dos RSU's, colocando-os no recipiente indicado para o efeito.

Felisberto Machado

No passado dia 23 de abril, realizou-se na Biblioteca Almeida Garrett no Porto a sessão 

oficial de apresentação do PNL - Plano Nacional de Leitura 2027. A cerimónia foi 

presidida pelo Senhor Primeiro Ministro e contou com as presenças do Senhor Ministro 

Adjunto e Ministros da Cultura, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação, 

bem como do Comissariado do PNL 2027, entre outras individualidades.

O Bruno Santos, utente do Centro de Atividades Ocupacionais da CERCIFAF, foi um dos 15 

convidados para ler nesta sessão. Escolheu como leitura um excerto de “O Sonho de 

Simão”, um conto baseado em factos reais escrito por os alunos do 5º ano e ilustrado por 
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alunos do 6º ano de um Agrupamento de Escolas do nosso concelho na sequência de uma parceria com a Biblioteca Municipal de 

Fafe.

Por sua vez o Ministro da Educação leu o conhecido trava línguas “O rato roeu a rolha da garrafa”. De salientar que, aquando da leitura 

do Bruno, quem segurou o microfone foi o Ministro da Educação, posições que se inverteram quando da leitura do membro do 

governo. Num anfiteatro repleto este foi sem dúvida um raro momento de inclusão a que o primeiro-ministro assistiu. Nesta sessão 

participaram outros leitores convidados: o atleta medalhado olímpico, Nuno Delgado, o jornalista da RTP, João Fernando Ramos, a 

escritora Mónica Baldaque, o deputado Alexandre Quintanilha, entre outros.

Foram, sem dúvida, momentos muito gratificantes quer para o Bruno quer para a CERCIFAF, onde sem qualquer tipo de 

descriminação o Bruno leu para personalidades tão importantes na vida pública portuguesa.

Resta-nos agradecer o convite e enaltecer este momento que muito contribuiu para combater estereótipos e preconceitos que 

dificultam o processo de inclusão e normalização no que à deficiência diz respeito. 

Maria Joaquina Roque
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A secção de Pedestrianismo dos Restauradores da Granja e a Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal promoveram no dia 25 de abril a XVII Marcha da Liberdade.

Nas últimas edições deste evento, a CERCIFAF tem participado com o grupo de Pedestrianismo “Os 

Apanha Pedrinhas” e também com a presença de colaboradores da instituição e respetivos 

familiares (numa adesão progressivamente maior), clientes do Lar Residencial e das Residências 

Autónomas. 

Este ano, a marcha teve início na freguesia de Estorãos e terminou na freguesia de Ribeiros, num 

percurso de cerca de 9,5 km. Como curiosidade diga-se que é tradição desta Marcha iniciar o 

percurso na freguesia onde no ano anterior terminou.

Para além do contacto e exploração de ambientes naturais, não faltaram outras atividades de 

interesse. Destacamos a animação do Grupo de Bombos “Só Dava Assim” que deu as boas-vindas 

aos participantes, e um percurso que permitiu a passagem por pontos de interesse como a igreja,

Capela da Prata, Cruzeiros e o largo da Mourisca em Estorãos, para além dos caminhos com campos de cultivo, espigueiros, poças, 

tanques, levadas, pintados de cores primaveris. 

Já em Ribeiros, o destaque foi para as lajes, onde antigamente os agricultores secavam os cereais, que também são miradouros, as 

águas límpidas dos ribeiros, a visita à Quinta de Bérão com exposição do espólio de um médico que correu o Mundo e onde a sua veia 

artística se encontra registada em pintura e escultura, a igreja de Santa Maria de Ribeiros e as Capelas de S. Basílio e de S. Pedro, o 

Forno Comunitário e a Casa de Paços (de onde é, dizem, originária a lenda da “Bicha das Sete Cabeças”). 

Chegados à Junta de Freguesia de Ribeiros, seguiu-se um convívio gastronómico, tendo a animação musical ficado a cargo dos 

“Guitarra e Contrabanda”, com destaque para o último trabalho “Palavra Encantada”, com canções de Zeca Afonso.

Como todas as Marchas, esta também nos proporciona momentos etnográficos que nos permitem entender os outros e 

compreender aspetos de outras culturas que apenas se conseguem vivenciando, estando lá, vendo e fazendo as coisas que elas 

fazem e como elas o fazem.

Olga Alves
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Decorreu no dia 12 de maio no Pavilhão Francisco de Holanda, 

Guimarães, a Fase Final do Campeonato Regional do Norte, Andebol 5 - 

2017, organizada pela ANDDI - Associação Nacional de Desporto para a 

Deficiência Intelectual.

Após a vitória na meia-final (15-5) frente à equipa da Santa Casa da 

Misericórdia de Vila do Conde, o Clube Desportivo CERCIFAF não resistiu, 

na Final ao favorito (CERCIGAIA) e perdeu por (16-7) numa exibição 

muito positiva, conquistando assim o segundo lugar.

Aproveitamos a oportunidade, para deixar aqui um agradecimento 

muito especial à GSPORT - Equipamentos Desportivos, pela oferta dos 

nossos novos equipamentos.

João Roque
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No dia 17 de maio, os clientes do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e do Centro de Educação e Reabilitação (CER) da 

CERCIFAF, tiveram a oportunidade de experienciar a técnica da pintura em grafiti.

O convite surgiu da parte do Produtor Cultural Vicente Coda em representação do grupo artístico “Café Cultural/ Residência Artística” 

numa parceria, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Fafe.

Estes propuseram realizar um Workshop com os clientes do CAO/ CER, no sentido de nos enviar uma artista para, em conjunto, 

“grafitarmos” uma parede, à nossa escolha, no edifício Sede da CERCIFAF.

Selecionada a parede a “grafitar”, os utentes do CAO/ CER meterem mãos à obra e, orientados pela artista Katia Suzue, produziram 

um trabalho conjunto que ficou registado numa das paredes da CERCIFAF para “memória futura”. 

A atividade revelou-se bastante atrativa e inspiradora em que clientes e colaboradores participaram de forma bastante entusiástica.

De salientar que o projeto “Café Cultural/ Residência Artística” visa produções artísticas de partilha pautado por Encontros, 

Palestras, Workshops em diversas áreas artísticas tanto no domínio da música, teatro, artes visuais ou literatura.

Resta-nos agradecer a excelente tarde de partilha e conhecimento que nos proporcionaram e que entusiasticamente retribuímos.

Maria Joaquina Roque
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“Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja.”

Chico Xavier

No dia 21 de março, um grupo de clientes dos Centros de Atividades Ocupacionais 

(CAO) participou nas comemorações do Dia da Árvore, a convite da Secção de 

Programas Especiais do Destacamento Territorial de Guimarães. No final das 

atividades, os jovens receberam algumas lembranças e recompensas, uma das quais 

um conjunto de ecopontos para separação de lixo.

Propor-se dar continuidade à sensibilização de boas práticas na defesa do meio 

ambiente e, também, alargar a experiência aos restantes jovens e colaboradores dos 

CAO's, o grupo sugeriu a colocação dos referidos recipientes na sede da CERCIFAF.

Assim, no Dia Mundial do Ambiente, assinalado no dia 5 de junho, e após a escolha do 

local, na qual participou a coordenadora da unidade, procedeu-se à colocação dos 

ecopontos num espaço estratégico e acessível, realizando-se de seguida uma 

demonstração da sua utilização, em articulação com o grupo que trabalha a reciclagem 

no seu plano semanal de atividades ocupacionais, na vertente de separação de 

materiais.

Os clientes do CAO participaram entusiasticamente nesta atividade, demonstrando 

interesse e conhecimento da importância da separação de resíduos sólidos na 

preservação do meio ambiente, comprometendo-se em utilizar no seu dia-a-dia, os 

ecopontos agora expostos.

José Pinto, Olga Alves e Ricardo Araújo
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No dia 8 de junho, 6 cavaleiros da CERCIFAF pertencentes às valências do Centro de 

Atividades Ocupacionais (CAO) e Centro Educativo e de Reabilitação (CER), treinados pela 

Escola de Equitação Ricardo Vale, participaram na 4º Prova de Equitação – Regional Norte 

organizada pela Special Olympics Portugal (SOP). Esta prova decorreu nas instalações do 

Centro Hípico de Porto e Matosinhos (CHPM), em Leça da Palmeira.

A prova é composta por 2 momentos, um primeiro chamado de “Divisioning” onde foram 

avaliadas as competências equestres dos cavaleiros, através da realização de figuras de 

picadeiro a cavalo.

O segundo momento designado por “Working Trail” consistiu na realização de um percurso a 

cavalo, onde os cavaleiros tiveram que passar por cima de varas, contornar um labirinto, 

transportar um objeto e realizar uma serpentina.

Além da ótima experiência vivenciada, os participantes obtiveram vários lugares de pódio 

nas diferentes categorias que integram.

Categoria CS1: 2º Lugar Victor Ribeiro

Categoria CS3: 5º Lugar Bruno Castro

Categoria CI2: 5º Lugar Ricardo Peixoto

Categoria CI3: 5º Lugar Domingos Costa

Abigail Castro
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No dia 10 de junho, o grupo de pedestrianistas da CERCIFAF “Os Apanha 

Pedrinhas”, a convite da CERCIBRAGA, juntou-se a outras instituições 

congéneres, na III Prova Nacional de Escalada Adaptada, que teve lugar em 

Braga, com o apoio da Câmara Municipal de Braga.

Embora não seja o tipo de provas a que o grupo de pedestrianismo da CERCIFAF 

esteja habituado, a atividade radical de escalada, revelou-se um sucesso entre os 

participantes.

A experiência foi tão atrativa como surpreendente, para uma primeira 

experiência deste género. Alguns dos jovens revelaram uma aptidão natural 

para a escalada.

No final ficou a vontade de repetir.

Um especial agradecimento à CERCIBRAGA pelo convite.

Estefânia Barroso / João Soares

“Ó meu rico S. João

Eu gosto de ti assim

O Boccia a rolar no chão

E os amigos junto de mim”

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) D. Aurora Ribeiro e 

Castro, da CERCIFAF, sito em Fornelos, assinalou a véspera de S. 

João, a 23 de junho, com uma manhã dedicada ao Boccia para 

Todos - Especial Santos Populares. Como vem sendo hábito 

alargamos esta atividade a todos os clientes e colaboradores do 

CAO e desenvolvemos este jogo em grande grupo, promovendo o 

lazer, a recreação e a coesão.

Desta vez tivemos o prazer de receber os alunos da Unidade de 
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Multideficiência do Agrupamento de Escolas de Montelongo - Fafe, que contactaram connosco para poderem assistir a esta 

modalidade, realizada no CAO em contexto terapêutico. Além de terem assistido, apreenderam algumas regras básicas integrando 

equipas que desenvolveram jogos com e sem uso de calha.

Foi uma manhã serena, de boa disposição e confraternização e, sobretudo, de partilha, observando-se com grande agrado o 

espírito de entreajuda entre todos os participantes, bem como a normalização de comportamentos interaccionais. 

Olga Alves

A Administração da CERCIFAF aproveita a oportunidade para agradecer a todos os que aderiram a este evento, bem como os que 
contribuíram para o sucesso desta iniciativa (Patrocinadores, Organizações Públicas, e demais Entidades), sem os quais não seria 
possível, a sua realização.

Deixamos ainda um especial agradecimento aos colaboradores que estiveram ligados de alguma forma, por todo o empenho e 
alma.

Um Muito Obrigado...
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