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CERCIFAF

Inauguração do Lar Residencial

Com a presença do Senhor Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Dr. Vieira da
Silva, que se fez acompanhar pelos Secretário de Estado do Emprego e da Formação
Profissional, Dr. Fernando Medina, e pela Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação,
Idália Moniz, foi inaugurado o novo Lar Residencial, numa cerimónia que contou ainda
com a presença dos Senhores Governador Civil de Braga, Dr. Fernando Roriz, Presidente
da Câmara Municipal de Fafe, Dr. José Ribeiro e outras individualidades civis e religiosas,
bem como representantes de várias organizações do concelho e não só, que se dignaram
assistir a um acto de significativa importância estratégica para a CERCIFAF.
A comitiva foi recebida pelos Órgãos Sociais da Instituição, tendo como fundo o som
produzido pelo rufar dos tambores do Grupo de Bombos da CERCIFAF, que se associaram a
este dia festivo para toda a Instituição.
Instalado numa zona residencial da cidade, o edifício recebeu a bênção do Pároco de Fafe,
Reverendo

Padre

Lopes,

numa

cerimónia

simples

mas

de

grande

significado.

Imediatamente a seguir decorreu o acto de descerramento da placa comemorativa com
que oficialmente o Senhor Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social inaugurava o
novo Lar Residencial.
Seguiu-se a visita às instalações que mereceram referências elogiosas por parte da
comitiva, cujo projecto “assenta na ideia mestra de, num edifício de estrutura única,
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construir quatro espaços com relativa autonomia, que facilita a sua gestão diária e a

Destaque

diversificação das respostas de acolhimento oferecidas aos diferentes utilizadores,
designadamente em razão da idade, sexo e tipo e grau de deficiência”, conforme salientou
o Presidente da Direcção da CERCIFAF, Dr. José Lino Silva, na intervenção que produziu
no final da visita ao edifício previsto para receber vinte utentes.
Também o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Dr. José Ribeiro, teve
palavras elogiosas para o novo equipamento e para a CERCIFAF a cuja Direcção agradeceu
o facto ter integrado esta cerimónia no âmbito das comemorações do 25 de Abril e que
“este equipamento concretiza a igualdade de oportunidades e mais justiça social e faz com
que Fafe fique mais rico”. Referindo-se à CERCIFAF, elogiou o grande dinamismo da
Instituição que muito orgulha o concelho, a região e o país. Reconhecimento que, disse,
“fez com que Fafe tivesse recebido a maior comitiva de membros do Governo” e a quem
agradeceu a presença numa cerimónia que “confere dignidade que as pessoas com
deficiências e incapacidades merecem e justificam”.
Encerrou a cerimónia o Senhor Ministro do Trabalho e da Solidariedade que começou por
referir a felicidade que sentia por estar a inaugurar um equipamento que “é filho do
Programa PARES pois nem sempre acontece que o responsável político que lança os
programas possa assistir à materialização dos resultados que o mesmo produziu”.
Referindo-se às parcerias públicas/privadas disse: “Eu creio que este é o caminho que
vamos ter de percorrer no futuro”. Quanto à obra acabada de inaugurar, salientou a sua
inteligente concepção e localização, para de seguida afirmar que “a CERCIFAF é uma
instituição de referência e um bom exemplo para o país, na área da deficiência”.
INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DA CERCIFAF*
Poucos como nós têm a honra de, pela terceira vez, receber V. Ex.ª, Senhor
Ministro.
(…)
Hoje concede-nos novamente o privilégio de presidir à cerimónia da inauguração
deste Lar Residencial, um dos dois equipamentos que fazem parte do Plano
Estratégico para a promoção de melhoria da qualidade e sustentabilidade definida
pela Direcção da CERCIFAF para o triénio de 2007/2009.
(…)
O projecto deste Lar Residencial assenta na ideia mestra de, num edifício de
estrutura única, construir quatro espaços com relativa autonomia, potenciando uma
maior responsabilização na sua gestão diária e a diversificação das respostas de
acolhimento oferecidas aos diferenciados utilizadores, designadamente em razão da
sua idade, sexo, e tipo e grau de deficiência.
Previsto para 20 utentes, pretende responder a necessidades concretas, actuais e
futuras, equacionando, por antecipação, a resolução de muitas das dificuldades que
emanam de diversos factores decorrentes das características comportamentais
próprias desta população. Aliás, serão exactamente as problemáticas particulares
dos utentes que irão determinar o seu agrupamento nesta Estrutura Residencial.
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Por tudo isto, Senhor Ministro, esta obra dignifica o Estado português e o governo
de que V. Ex.ª faz parte, (…) enriquece também o Município de Fafe, (…) Dignifica
também a comunidade onde estamos inseridos, (…) Engrandece a nossa Instituição,
pela possibilidade que nos concede de devolver à sociedade o valor da nossa
intervenção na área da deficiência e solidariedade social, que são o fundamento e a
razão da existência de uma organização como a nossa.
É

público

que

procurámos

apoios

junto

de

toda

a

comunidade

local,

comprometendo entidades públicas e particulares, na busca de respostas a este
desafio. (…) Temos perfeita consciência das nossas limitações e de que se não fosse
o firme apoio que recebemos de ilustres fafenses, talvez nunca tivéssemos iniciado
esta difícil caminhada.
É pois, por uma questão da mais elementar justiça que nos permitimos destacar o
grande benfeitor e Sócio Benemérito da CERCIFAF, Senhor José Albertino Silva e
bem assim o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Senhor Dr. José
Ribeiro.
Numa fase crucial da decisão para a prossecução deste projecto, foi importante e
decisivo ouvir promessas de apoio vindas destes dois grandes Amigos da nossa
Instituição.
Atribuíram-nos, cada um deles, a ajuda financeira de € 300.000,00.
(…)
De facto, não foi fácil para a Direcção de uma Instituição de Solidariedade Social
Sem Fins Lucrativos assumir compromissos que superavam largamente as nossas
capacidades financeiras.
A responsabilidade de suportar a diferença entre o apoio do Governo e o custo real
das obras, que se cifra em cerca de € 800.000,00 era, e ainda é, uma dor de
cabeça para os directores da CERCIFAF que assumiram a decisão de avançarem
para a concretização destes projectos.
(…)
Senhor Ministro
Amanhã celebra-se o 25 de Abril. Ao longo dos 30 anos da CERCIFAF já dissemos
em muitas ocasiões que as pessoas com deficiência são “Filhas de Abril”, metáfora
que utilizamos para justificar o quebrar das amarras que prendiam muitos homens
e mulheres a situações indignas, condenáveis e de vergonhosa cidadania.
A inauguração desta estrutura é para nós a melhor forma de festejar Abril. A
presença de V. Ex.ª nesta cerimónia confere-lhe a dignidade que as pessoas com
deficiências e incapacidades merecem e justificam.
(…)
A todos o nosso sincero obrigado.
Fafe, 24 de Abril de 2009
O Presidente da Direcção
*Excertos do discurso do Presidente da Direcção, Dr. José Lino Silva.
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CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO/2009

Institucional

Dá Cor aos Sonhos desde 1987
De 9 a 31 de Maio irá decorrer
em todo o país a Campanha
do Pirilampo Mágico/2009,
iniciativa da RDP/Antena1, em
parceria com a FENACERCI –
Federação

de

Solidariedade

Social, que agrupa cinquenta e
uma associadas distribuídas de
Norte a Sul do país e de que a
CERCIFAF faz parte.
Nesta

campanha

também

não

participam

associadas

da

FENACERCI, o que faz com
que

cerca

de

cem

Organizações se envolvam durante três semanas na venda dos materiais desta campanha.
Para além das pessoas que pertencem às Organizações, muitas outras se voluntariam para
colaborar numa iniciativa que foi criada em 1987 e que se tem realizado ininterruptamente
até à presente data.
Esta campanha tem como objectivos:



sensibilizar a opinião pública para os problemas com que se debatem as pessoas
com deficiência;



reunir fundos para que as Organizações que as apoiam possam prosseguir os fins
para que foram criadas.

No ano transacto foram vendidos 800 mil pirilampos e 120 mil pin’s.
“Dá Cor aos Sonhos desde 1987” é o lema da campanha para 2009, que procura associar a
sua longevidade e os “Sonhos” que as verbas arrecadadas ao longo dos anos possibilitou
concretizar.
A Campanha Pirilampo Mágico 2009 arrancará com a habitual Sessão de Abertura no
Teatro da Luz, em Lisboa no dia 8 de Maio, numa cerimónia presidida pela Dra. Maria
Cavaco Silva, e que contará com a presença de Idália Moniz, Secretária de Estado
Adjunta e da Reabilitação, e outros convidados que irão participar na campanha.
Participe: dê cor aos sonhos!
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Institucional

Espectáculos de Solidariedade
O Rotary Clube de Fafe e a CAFCERCI – Comissão de Angariação de Fundos para a
CERCIFAF, vão promover dois espectáculos em favor da CERCIFAF.
O espectáculo “Solidariedade com a CERCIFAF” promovido pelo Rotary terá lugar no
Estúdio FÉNIX no dia 23/05/2009, com início marcado para as 21:30 horas.
Por sua vez a CAFCERCI organiza um espectáculo de variedades no dia 30/05/2009, no
Pavilhão Multiusos de Fafe, com início também marcado para as 21:30 horas.
Os artistas que vão actuar nestes espectáculos pertencem todos ao concelho de Fafe, com
excepção da apresentadora de televisão Ana Viriato (Portugal no Coração – RTP1) que,
gratuitamente, irá apresentar o espectáculo no Multiusos. É também gratuita a
participação de todos os artistas presentes entre os quais se encontram também os jovens
do Centro de Educação e Reabilitação, Centro de Actividades Ocupacionais e Centro de
Formação e Emprego da CERCIFAF.
Trata-se de dois grandes momentos de solidariedade promovidos por pessoas amigas da
Instituição que, desta forma, procuram angariar fundos para minimizar os encargos
decorrentes da parte não financiada da construção de um Lar Residencial (já inaugurado)
e um Centro de Actividades Ocupacionais, a inaugurar em Setembro/Outubro próximo
e cujos encargos por parte da CERCIFAF atingem os oitocentos mil euros.

CERCIFAF

Visita Parlamentar
No

âmbito

do

programa

das

Jornadas

Parlamentares

organizadas

pelo

Grupo

Parlamentar do Partido Socialista, que decorreram na cidade de Guimarães, dez
deputados (as) visitaram durante a manhã do dia trinta de Março as Instalações da
CERCIFAF, com a finalidade de estabelecer “um contacto e um debate directo com os
diversos agentes económicos e sociais locais” (…), que “contribuirá para o conhecimento
mais aprofundado da realidade do Distrito e das suas várias dinâmicas”, como se podia ler
no documento enviado à Direcção da Instituição.
Os senhores deputados foram recebidos pela Direcção da CERCIFAF que os guiou por
algumas áreas e serviços em funcionamento na Sede da Instituição. Mais tarde, tiveram a
oportunidade de visitar o novo Lar Residencial, cuja inauguração se prevê possa ter lugar
na última semana do próximo mês de Abril.
No decorrer da visita e considerando o interesse manifestado, os directores da CERCIFAF
foram elencando os principais problemas com que se debatem não só a CERCIFAF mas
todas as ONG de prestação de serviços às pessoas com deficiências e incapacidades,
sensibilizando os ilustres visitantes para a necessidade de alterar algumas delas, na
sequência dos trabalhos que estão a ser preparados e coordenados pelas Federações a que
nos encontramos filiados.
No final da visita os (as) parlamentares socialistas tiveram palavras de carinho e de
reconhecimento pelo trabalho e dinâmicas desenvolvidas pela CERCIFAF.
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Distinção pelo Museu de Alberto Sampaio
O Museu de Alberto Sampaio, localizado na vizinha
cidade de Guimarães, promove através dos seu Serviço
Educativo, uma interessante e curiosa iniciativa que visa
distinguir as Escolas e os Professores que mais vezes
visitam o referido Museu ao longo de um ano.
Em 2008, uma vez mais a CERCIFAF foi distinguida como
“Escola cinco estrelas” na categoria Ensino Especial, por
ter levado cento e quinze alunos a visitar o Museu. Por sua
vez, a Coordenadora do Centro de Educação e Reabilitação
da CERCIFAF, Educadora de Infância Carolina Sousa, foi
eleita durante o ano de 2008, como “Professora cinco
estrelas”, considerando o número de vezes em que

Foto: Museu Alberto Sampaio

acompanhou os alunos nas referidas visitas.
A relação de parceria entre a CERCIFAF com o Museu de Alberto Sampaio, tem-se vindo a
intensificar nos últimos anos, sendo este o Museu que a CERCIFAF adoptou na iniciativa “A
Minha Escola Adopta um Museu”, concurso nacional em que os alunos da Instituição já
obtiveram significativos e importantes prémios.

CERCIFAF

Assembleia-Geral
Decorreu durante a manhã do dia vinte e oito de Março de dois mil e nove, a Assembleiageral Ordinária da CERCIFAF para, entre outros assuntos, analisar e votar os Relatórios de
Actividades e Contas referentes ao ano de dois mil e oito.
No que concerne ao Relatório de Actividades, o Vogal Belarmino Costa efectuou uma
apreciação sumária das actividades desenvolvidas pelos diversos departamentos da
Instituição ao longo do ano transacto, tendo concluído que as mesmas alcançaram uma
percentagem de execução que ultrapassa os noventa e seis por cento.
Relativamente às contas de gerência do ano dois mil e oito, a Tesoureira Graça
Nogueira, efectuou uma apresentação dos custos e proveitos, balanço, demonstração dos
resultados e respectivos anexos, fluxos de caixa e demais elementos contabilísticos,
designadamente a variação de execução em relação aos montantes orçamentados.
Esclareceu que os Custos Correntes tinham atingido o montante de um milhão oitocentos e
oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos e que os
Proveitos Correntes, um milhão novecentos e trinta mil trezentos e cinquenta e seis euros
e trinta e oito cêntimos pelo que o Resultado Líquido do Exercício se cifrou em quarenta
mil seiscentos e setenta euros e sessenta e nove cêntimos. A terminar propôs que os
resultados líquidos do exercício fossem contabilizados como resultados transitados.
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O Presidente da Mesa da Assembleia, Senhor José Manuel Leite Dantas solicitou ao

Institucional

Conselho Fiscal que se pronunciasse sobre estes documentos tendo o Presidente deste
órgão efectuado a leitura do respectivo Parecer. Após se certificar de que mais nenhum
cooperador pretendia usar da palavra, o Presidente da Mesa da Assembleia colocou à
votação o Relatório de Actividades e Contas de Gerência de dois mil e oito, bem como a
Proposta da Direcção para a Aplicação dos Resultados, documentos que foram aprovados
por unanimidade.
Um outro assunto que mereceu a concordância da Assembleia relaciona-se com uma
proposta já aprovada pela Direcção e que esta enviou para a Assembleia-geral para
ratificação. A proposta em questão diz respeito à subscrição de Capital da Instituição no
montante de sete mil quinhentos e cinquenta e cinco euros, correspondentes a mil
quinhentos e onze títulos de cinco euros cada, que decorreu entre um de Janeiro e trinta e
um de Dezembro de dois mil e oito. Os esclarecimentos sobre esta proposta foram
prestados pela Tesoureira e ainda pelo Dr. Fernando, Técnico de Contas e Sócio-Gerente
da Firma que colabora com a Instituição na área contabilística e financeira. Esclarecidos
quanto à matéria em causa e uma vez colocada à votação a Assembleia ratificou a
deliberação da Direcção.
RECONHECIMENTO
“A CERCIFAF é uma instituição de referência e um bom exemplo para o
país, na área da deficiência”.
Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 24/04/2009

VALOR
“Nem sempre é perceptível o produto do trabalho que desenvolvemos
junto das pessoas portadoras de deficiência, pelo que por vezes sentimos
necessidade de evidenciar o valor acrescentado que se materializa através
da melhoria dos serviços que prestamos e que directamente se irão
reflectir na qualidade de vida das pessoas que apoiamos. Na relação de
custos/proveitos

inerentes

ao

funcionamento

das

organizações

de

Solidariedade Social acontece com muita frequência que os políticos ou os
gestores públicos apenas evidenciam os custos e muito raramente falam
dos proveitos.
Cabe-nos a nós, organizações de solidariedade social, promover acções
que explicitem a qualidade e a natureza dos serviços que prestamos e dos
recursos humanos e físicos que disponibilizamos, numa cadeia de valor
oferecido aos nossos clientes, maioritariamente constituídos por pessoas
com deficiências e incapacidades”.
Dr. Lino Silva, Presidente da Direcção da CERCIFAF

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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