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Desta conjugação de esforços, no desporto e no emprego, muitas foram as barreiras que foram removidas. Outras, porém, 

continuam a existir enquanto o Homem em vez de construir pontes para a inclusão, constrói muros para a segregação.

às pessoas com deficiência. Tínhamos consciência das dificuldades que iríamos encontrar para eliminar as “Barreiras Sociais” que 

rotulam as pessoas com deficiência. Começamos então a preparar os nossos jovens, de ambos os sexos, para a prática do desporto 

adaptado. Se bem o pensamos melhor o fizemos pois, em maio de 1989, nos VI Jogos “Special Olympic” para pessoas com deficiência, 

os atletas da CERCIFAF arrecadaram 5 medalhas ouro, 8 prata e 4 bronze. Desde essa data que continuamos a investir no desporto que 

veio mudar muitas mentalidades, através da conquista de títulos individuais e coletivos obtidos por atletas que no passado ou no 

presente, foram ou são campeões no nosso país, da europa e do mundo. Homens e mulheres que foram distinguidos, entre outras 

entidades públicas ou privadas, pelas autarquias de Fafe e Cabeceiras de Basto com Medalhas de Mérito Concelhio em Prata e 

Bronze, medalhas estas que lhes foram entregues em cerimónias públicas onde outros ilustres cidadãos também foram agraciados. 

Homens e mulheres que viajam pelo mundo em representação do nosso país. Valeu a pena a aposta.

Por sua vez o Encontro de Empresários constitui uma oportunidade para Homenagear e Distinguir Empresários que cumpram 

determinados critérios. Em 1988, iniciamos ações de Formação Profissional, apoiadas por fundos europeus. Em 1990, promovemos 

a integração no mercado de trabalho dos primeiros formandos. Hoje continuamos a integrar formandos, graças à disponibilidade 

manifestada pelos empresários do nosso concelho e dos concelhos limítrofes. Através do emprego, muitos dos jovens formandos 

alcançaram outro estatuto social, têm uma vida normalizada, emigraram, casaram e têm filhos, são cabeças de casal e são 

reconhecidos e respeitados. 

A CERCIFAF vai celebrar o quadragésimo aniversário no próximo dia 25 de outubro de 2018.

Do programa de comemorações fazem parte dois eventos, ambos significativos na vida da 

Instituição:  Desporto Escolar Inclusivo - Meeting Cidade de Fafe 2018 e XII Encontro de 

Empresários. O primeiro está previsto para o dia 26 de outubro, no Parque Desportivo da 

CERCIFAF; o segundo realizar-se-á no Teatro Cinema de Fafe, no dia 03 de novembro de 2018. E 

por que são importantes estes dois eventos?

O Desporto começou a ser apoiado a partir do momento em que nos apercebemos das suas 

potencialidades no combate aos estereótipos e estigmas que estavam (e ainda estão) “colados”  
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CENTRO DE FORMAÇÃO E EMPREGO
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30º Aniversário da FAFEZOO
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Agradecimentos ao Sr. José Luís pelo convite e momentos únicos que nos 

proporcionou.

A convite do Sr. José Luís Barros, clientes e colaboradores do Lar Residencial da 

CERCIFAF participaram, no dia 04 de julho de 2018, na celebração do 30º aniversário 

da FAFEZOO. No meio de tanta animação, assistiram a demonstrações de treino e 

educação canina, tendo havido oportunidade de interagirem, com tão bela espécie 

animal, que é o cão!

Sara Ferreira
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No passado mês de julho formandos e técnicos (27 pessoas) do Centro de 

Formação e Emprego da CERCIFAF deslocaram-se até à CERCIPENICHE para 

desenvolverem Atividades Complementares à Formação, em conjunto com 

formandos desta última Instituição.

Atividades Complementares à Formação

Esta é, aliás, uma prática que já utilizamos em anos anteriores e consiste no 



Parceria CERCIFAF e Café Cultural Residências Artísticas
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intercâmbio de formandos e formadores de ambas as instituições, na permuta de 

experiências e saberes quer de conteúdos técnicos quer sociais. 

No dia seguinte, começamos por organizar a nossa estada, nomeadamente no 

estabelecimento de regras e atividades a realizar ao longo da semana: preparação e toma 

do pequeno almoço em grupo, compras diárias, atividades na CERCIPENICHE, no final da 

tarde deslocações até à praia para banhos de mar, caminhadas pela cidade e convívio 

noturno com os jovens anfitriões. Os almoços e os jantares tiveram lugar das instalações 

da CERCIPENICHE.

Saímos da CERCIFAF diretos a Fátima, onde visitamos o Santuário, seguindo 

posteriormente para Peniche onde ocupamos as instalações do Rotary Club de Peniche. 

O desenvolvimento da vertente social decorreu da melhor maneira possível se 

tivermos em consideração que algumas jovens deixaram a família pela primeira vez, 

outras que nunca tinham ido a uma praia e que nunca tinham tomado banho no mar 

(uma ou outra com incapacidade motora). Foi interessante avaliar a reação de muitos(as) 

formandos(as) pois esta relação como o mar correu melhor do que estávamos à espera 

porque todas superaram as suas limitações com sucesso. Estas experiências são 

extremamente importantes e gratificantes para a maior parte dos jovens porque são 

daquelas boas recordações e experiências que raramente se esquecem.

Para o próximo ano talvez possamos receber os nossos colegas que frequentam uma 

instituição que mantém fortes laços de empatia com a CERCIFAF. 

Um obrigado muito especial ao Dr. Rogério Cação diretor da CERCIPENICHE e ao Eng. 

Ricardo Esteves que tornaram esta atividade possível, bem-haja!!!

Ana Cristina Mota 
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Pela quarta vez os Centro de Atividades Ocupacionais da CERCIFAF (CAO) tiveram o prazer de receber, 

no âmbito da parceria efetuada com o Café Cultural Residências Artísticas, vários artistas de 

diferentes quadrantes, que nos têm deixado a sua marca gravada, quer seja nas paredes da CERCIFAF, 

através de belíssimas obras de arte, construídas pelos próprios artistas, quer no coração dos nossos 

clientes que participaram ativamente em todo o processo.

Foram já três os Workshops de Graffiti que tivemos o prazer de assistir, receber e participar. Se estas 

experiências de Graffiti foram sobejamente enriquecedoras para ambas as partes, a experiência que 

vivenciamos agora com a atriz brasileira Giuliana Maria foi igualmente gratificante e enriquecedora.

Foi nos dias dezanove e vinte e um do mês de setembro que a atriz brasileira Giuliana Maria, acompanhada pelo Curador do 

Projeto, Vicente Coda, vieram de novo até nós. É sempre um prazer poder receber parcerias tão ricas como esta que temos 

estabelecido com o Café Cultural, onde a cultura e interculturalidade são fatores determinantes. 
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Baseada na história “A Samaumeira que escurecia o mundo” e adaptada para do livro “O 

livro das árvores” a atriz brasileira criou verdadeiros momentos de magia, afeto e muita 

cumplicidade.

Um muito obrigada ao Café Cultural Residências Artísticas, na pessoa do Curador Vicente 

Coda e à atriz Giuliana Maria pelos momentos excecionais que nos proporcionaram.

A Samaumeira é uma árvore que existe nas florestas da Amazónia, e tanto o livro como a 

história visam sensibilizar os leitores para a defesa e preservação das florestas, esse bem 

tão precioso.

Profundamente envolvidos num ambiente fascinante, o grupo em conjunto com a atriz e 

colaboradores, incorporaram a história simulando os diversos episódios da mesma. Eles 

materializaram a “preguiça, as árvores, o vento, a chuva, e até encarnaram verdadeiras 

araras e, voaram, voaram, por dentro da história.”

Maria Roque
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