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Destaque

CERCIFAF

Festa da Solidariedade
Numa organização da CAFCERCI – Comissão de Angariação de Fundos para a
CERCIFAF, vai ter lugar no Pavilhão Multiusos de Fafe, pelas 21:30 horas do dia
05/06/2010, a II Festa de Solidariedade cuja receita reverterá integralmente para a
CERCIFAF.
Como no ano anterior, todos os artistas
irão actuar graciosamente, numa clara
demonstração

de

carinho

e

de

Solidariedade para com a CERCIFAF.
Com um programa muito variado, o
espectáculo contará com a presença de:
Tuna

Académica

do

IESE-

Fafe,

Rancho Folclórico da Casa do Povo
de Arões, Grupo de Cavaquinhos do
ARCO

(St.º

CERCIFAF,

Ovídio),

Grupo

de

Alunos
Danças

da
e

Cantares do Grupo Nun’Álvares –
Fafe, Miss JADE – Dança de Ventre,
MÁGIC FAFE, Jogo do Pau – Cepães,
Orquestra
Revelhe

e

Juvenil
Correia

da
e

Banda
Amigos

de
–

Cantares ao desafio.
O custo do bilhete é de 10,00 euros
(cadeira) e 5,00 euros (bancada) e poderão ser adquiridos no Posto de Turismo de Fafe, na
CERCIFAF e nas bilheteiras do Pavilhão Multiusos, no dia do espectáculo.
A receita da Festa da Solidariedade ajudará a suportar os elevados custos das obras sociais
em curso, nomeadamente o novo Centro de Actividades Ocupacionais da CERCIFAF.
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CERCIFAF

Institucional

Assembleia-Geral Ordinária
Teve lugar no dia vinte e nove de Março, na sede da Instituição, a Assembleia-geral
Ordinária, de cuja ordem de trabalhos destacamos a leitura, discussão e votação dos
Relatórios de Actividades e Contas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano de
2009.
No que se refere ao relatório de actividades foi referido que a taxa de execução atingiu o
valor de 95% das actividades previstas no Relatório de Actividades.
Quanto às Contas verificou-se que em custos correntes foram gastos um milhão,
novecentos e sessenta e seis mil, seis euros e cinquenta e cinco cêntimos (menos 1,98%
do valor inscrito no Orçamento) e em proveitos correntes foram recebidos dois milhões e
oitenta e quatro mil quinhentos e dezassete euros e onze cêntimos (mais 8,1% do valor
orçamentado) o que no total verificou-se um desvio de 6,15% do valor total aprovado em
Assembleia-geral. Assim sendo o resultado positivo foi de cento e dezoito mil, quinhentos e
dez euros e cinquenta e seis cêntimos, o que levou o Presidente do Conselho Fiscal,
António Cunha, a afirmar que “em diversas rubricas, os proveitos foram superiores aos
custos o que significa que foi efectuada uma gestão muito cuidada facto que no contexto
da crise que todos conhecem, merece ser realçado”.
Também o Presidente da Mesa da Assembleia-geral enalteceu o rigor da execução
orçamental para o ano em referência cujos desvios foram considerados mínimos à
semelhança do que já tinha acontecido no exercício do ano anterior, o que denota bem o
rigor demonstrado pela Direcção na gestão e controlo orçamental.
Por sua vez o Presidente da Direcção congratulou-se com o significativo número de
participantes na assembleia e sublinhou como de muito positivo o grande optimismo e
coesão que se vive no seio da Direcção da CERCIFAF que, disse, ajuda a enfrentar e dar as
melhores respostas aos problemas e solicitações que diariamente se nos vão deparando.
Deu a conhecer que foi necessário recorrer a um financiamento bancário no montante de
trezentos mil euros, a liquidar em sessenta prestações, para fazer face aos compromissos
financeiros assumidos e a assumir no âmbito da construção das duas novas valências CAO
e Lar Residencial. A terminar agradeceu a confiança que todos os colaboradores têm
demonstrado na Direcção, sendo seguro que, também a Direcção, continua a ter a maior
confiança em todos os trabalhadores da CERCIFAF.

CERCIFAF

Pirilampo Mágico 2010
De 08 a 30 de Maio vai decorrer em todo o país a 23ª Campanha do Pirilampo Mágico
que tem como lema “Viver é preciso” e como objectivos “sensibilizar a opinião pública
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para os problemas com que se debatem as pessoas

Institucional

com deficiência e reunir fundos para que as
Organizações que as apoiam possam prosseguir os
fins para que foram criadas.
A sessão de Abertura, que terá lugar no dia 6 de
Maio, no Museu do Oriente, em Lisboa, será
apresentada por José Carlos Malato e presidida
por Maria Cavaco Silva, prevendo-se ainda a
presença da Secretária de Estado Adjunta e da
Reabilitação, Idália

Moniz, do Presidente do

Conselho de Administração da Fundação Oriente,
Carlos

Monjardino,

de

Teresa

Pignatelli,

Administradora da RTP, e do Presidente da FENACERCI, Mário Aboim.
Neste grande momento de Solidariedade colaboram muitas centenas de pessoas, para que
os materiais da campanha (pirilampo, pin, t-shirts e CD ROM), possam chegar a todo o
país. A exemplo do ano anterior a FENACERCI – Federação Nacional de Cooperativas
de Solidariedade Social, que agrega as CERCIS do país, mandou executar 800.000
pirilampos (2,00 € cada), 130.000 pin’s (1,00 € cada), 8.000 t-shirt (6,00 € cada) e 2.000
CD ROM (5,00 € cada).
A todos aqueles que connosco irão colaborar na venda dos materiais da Campanha e às
pessoas que os vão adquirir queremos desde já manifestar a nossa gratidão.

Testemunho
POEMA
Sabe o que é um pirilampo?
então abra sua bolsa,
tire uma nota bem grande,
e envie para a CERCIFAF,
para ajudar as crianças,
para que sejam felizes,
pois tiveram por herança,
ter existência bem triste.
mas nós vamos ajudá-las,
amá-las e prepará-las,
para que sejam como nós,
para que tenham um futuro,
e jamais se sintam sós.
Maria Emília – 84 anos
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Clube Desportivo

CLUBE DESPORTIVO

CERCIFAF vence campeonato de Portugal
de Cross Longo
A

equipa

de

atletismo

(sénior)

do

Clube Desportivo CERCIFAF obteve
a

terceira

vitória

consecutiva

na

presente época, em provas organizadas
pela ANDDI.
Desta feita foi no Campeonato de
Portugal

de

Cross

Longo

que

decorreu na cidade de Coimbra. Na
classificação
Soares

individual

alcançou

o

António

primeiro

lugar

enquanto Armando Pereira (4º lugar),
Manuel Rocha (6º), José Lopes (7º)
e Nuno Moreira (12º) contribuíram
também para a vitória colectiva.
De salientar que o Clube CERCIFAF já venceu quinze das dezassete edições que se
realizaram, numa demonstração de qualidade e consistência dos seus atletas.
Em destaque esteve ainda o atleta júnior Manuel Sampaio ao obter o 3º lugar na sua
categoria. Em Veteranos I, José Silva utilizou a sua larga experiência e venceu
folgadamente a concorrência.
No escalão adaptado, em masculino José Gabriel imitou os seus colegas e venceu de
forma categórica a prova em que participou.
No sector feminino e como já vem sendo habitual as irmãs Cristina Pires e Esmeralda
Pires alcançaram o 1º e 2º lugar cabendo a Margarida Leite o terceiro lugar do pódio.
Resumindo, a participação do Clube Desportivo CERCIFAF saldou-se por um conjunto de
resultados que comprovam a categoria dos atletas e do treinador, Adriano Costa.

Lar Residencial

LAR RESIDENCIAL

1º

Aniversário

do

Lar

Residencial

da

CERCIFAF
Em nome dos utentes agradecemos a todos aqueles que colaboraram na concretização de
um sonho: A construção do novo Lar Residencial.
Agora, após um ano de existência, temos a responsabilidade perante todos de transmitir o
quanto é feito e vivido com a maior das intensidades, amor e dedicação para com todos as
pessoas que usufruem deste serviço.
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Diariamente existem rotinas, responsabilidades, direitos e deveres. Existe também a

Lar Residencial

concordância, a discórdia, a lealdade, o afecto, a solidariedade, o lazer e o divertimento.
Tudo a que uma verdadeira Família tem direito…
Para além daquelas “quatro paredes” existe toda uma vida carregada de emoções,
partilhadas por todos os que lá habitam e por uma fantástica e empenhada equipa de
trabalho que tudo faz e preza pela Qualidade de Vida dos nossos “meninos” cujas idades
estão compreendidas entre os 15 meses e os 48 anos.
Como forma de aprender, vivenciar e
partilhar alguns dos conceitos base
para a formação de todos, e que há
muito os nossos utentes não tinham o
prazer

de

vivenciar

devido

aos

contextos em que se encontravam
inseridos,
abertura

tivemos
para

aniversários

o

prazer

começar

com

tudo

a
a

e

a

festejar
que

têm

direito, realizar festas como o Natal,
Reis, Dia das Bruxas, Carnaval, Páscoa,
entre muitas outras actividades de Desenvolvimento Pessoal e Social.
Mais uma vez, referimos que sem a colaboração da comunidade em que nos encontramos
inseridos, sem os apoios de diferentes entidades públicas e sem o auxílio de todos os
nossos parceiros não seria possível realizar este trabalho que diariamente dá os seus
frutos.
Com a existência desta nova estrutura inserida na cidade de Fafe, todos crescemos e
aprendemos a Integrar, a Aceitar e a Respeitar estes cidadãos tão especiais.
A todos o nosso MUITO OBRIGADO!
A Coordenadora do Lar Residencial
Sara Ferreira

Visite o Lar Residencial da CERCIFAF em: larresidencial.blogspot.com

Visita Pascal
No

Dia

reunimos

de

Páscoa

como

uma

também

nos

família

para

receber e beijar a Cruz em nossa casa.
Estávamos todos janotas. Só faltava o
Moreirinha, porque não sabia da sua
fatiota à Doutor.
Ah, como não podia deixar de ser
também constavam na nossa mesa os
tradicionais doces e o Pão de Ló.
Aleluia, aleluia...
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CERCIFAF

Visitas
Alunas do Curso de Educação Sénior – Antime – Fafe
Tivemos o grato prazer de receber
nove

alunas

de

um

curso

de

Educação Sénior, acompanhadas por
três técnicas.
As visitantes tiveram a oportunidade
de

visitar

as

diversas

Unidades

e

Serviços da Instituição e constarem o
trabalho que aqui se realiza no dia-adia. Porque são residentes no concelho,
já tinham “ouvido” falar da CERCIFAF,
mas

não

faziam

ideia

do

tipo

de

trabalho que aqui se fazia. Ficaram bem impressionadas com tudo o que viram e ouviram e,
no final da visita, após posarem para a foto da praxe, agradeceram a oportunidade que lhe
foi proporcionada.
Na resposta o Director que as recebeu teve oportunidade de afirmar que era a CERCIFAF
que lhes estava grata pois, para além da simpática visita, certamente que irão dar a
conhecer tudo aquilo que viram e ouviram, o que muito irá contribuir para informar e
esclarecer sobre os diferentes e vastos serviços que são disponibilizados não só às pessoas
com deficiência mas também a outras que procuram a Instituição.
Alunos da Escola Secundária de Mondim de Basto
Cerca de quarenta alunos do Curso de Animador Sóciocultural (10º e 12ª anos),
acompanhados por quatro professores, todos pertencentes ao Agrupamento Vertical de
Escolas de Mondim de Basto, manifestaram vontade em conhecer a nossa Instituição e
o trabalho que aqui se desenvolve. A comitiva mondinense teve a oportunidade de
conhecer os principais acontecimentos ocorridos desde a criação da CERCIFAF, em Outubro
de 1978.
Na

visita

pelas

diversas

Valências

ouve tempo para o diálogo entre os
nossos clientes e educadores e os
visitantes.
A

curiosidade

“escola”

em

diferente,

conhecer
com

também

“diferentes”,

esvaecendo

à

percorridas

as

medida

uma
alunos
foi-se

que

diferentes

eram

salas

e
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oficinas da Instituição. Afinal, nem as pessoas nem a escola eram tão diferentes nem as

CERCIFAF

instalações tão especiais.
Mas, como sempre afirmamos no final das visitas, é importante que as pessoas conheçam
a Instituição pois, uma vez informadas e esclarecidas, certamente que irão juntar-se a nós
na construção de uma sociedade mais justo, não discriminatória e por isso mais tolerante e
inclusiva.
UAEM da EBI de Pedras Salgadas
A solicitação dos professores da UAEM da EBI de Pedras Salgadas do Agrupamento
Vertical de Escolas de Pedras Salgadas, recebemos alunos, professores e encarregados
de educação que nos visitaram no âmbito de uma actividade prevista no Plano Anual de
Actividades da Escola.
Entre outros objectivos os visitantes pretendiam conhecer a Instituição e as actividades
que na mesma se realizam bem como recolher informações tendo em vista desenvolver
um projecto que lhes permita a criação de uma estrutura que dê resposta aos alunos com
deficiência após a conclusão da escolaridade obrigatória.
É uma preocupação que se coloca a muitas famílias e que este conjunto de pessoas quer
concretizar localmente.
Como sempre acontece quando somos solicitados, a nossa Instituição desde logo se
disponibilizou em colaborar com os visitantes em tudo aquilo que nos for possível.

CARTA DOS DIREITOS E DEVERES DOS
CLIENTES DA CERCIFAF
Assumindo como referência fundamental a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, e sem prejuízo do que se encontra postulado nas leis
nacionais

e

internacionais

consagradas

a

favor

das

pessoas

com

deficiências

e

incapacidades;
Tendo como objectivo informar e promover o exercício dos direitos e deveres das pessoas
com deficiências e incapacidades, numa tradução acessível e prática das leis e normas
instituídas, e em conformidade com o Código de Ética, é criada a Carta dos Direitos e
Deveres dos Clientes da CERCIFAF.
DIREITOS DOS CLIENTES
Os Clientes da CERCIFAF têm direito a:
a) Ser tratados com respeito e dignidade;
b) Ser respeitadas as suas opiniões, ideias, modos de vida e de cultura;
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c) Receber cuidados apropriados, contínuos e com qualidade, em tempo útil;

CERCIFAF

d) Beneficiar de todos os serviços existentes ou a criar, necessários e adequados ao seu
projecto de vida;
e) Participar na organização e no funcionamento da CERCIFAF, em condições de igualdade;
f) Ser informados e esclarecidos sobre tudo o que lhes diga respeito;
g) Consultar as informações que constam do seu processo;
h) Aceitar ou recusar a divulgação dos seus dados pessoais e o uso da sua imagem;
i) Fazer-se representar e/ou indicar os seus representantes;
j) Exigir privacidade e confidencialidade sobre informações e dados pessoais;
k) Apresentar sugestões e reclamações e obter resposta às mesmas.
DEVERES DOS CLIENTES
Os clientes da CERCIFAF têm o dever de:
a) Cuidar da sua saúde física e psíquica;
b) Respeitar os direitos de todas as outras pessoas, incluindo os seus colegas de trabalho e
os trabalhadores e responsáveis da Instituição;
c) Contribuir de modo positivo para o seu processo de educação, formação e reabilitação;
d) Colaborar com os profissionais ao serviço da Instituição;
e) Utilizar os serviços de acordo com as regras estabelecidas;
f) Cumprir as regras definidas, acordadas e comunicadas;
g) Cooperar na redução de consumos e despesas desnecessárias;
h) Pagar os encargos que derivem da prestação de serviços.

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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