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Destaque

CERCIFAF

ENCONTRO DE FAMÍLIAS
No passado dia vinte e quatro de Outubro
teve lugar na Sede da nossa Instituição o
Encontro de Famílias, no qual participaram
mais de cento e cinquenta pessoas.
Na Sessão de Abertura, o Presidente da
Direcção Dr. José Lino Barros Silva, após
saudar os presentes registou com muito
agrado a elevada presença de familiares dos
clientes da Instituição. Disse que a Direcção
tem

vindo

a

trabalhar

na

procura

das

melhores respostas para a qualidade na
prestação dos serviços, como o comprovam
os novos equipamentos Lar Residencial, já
em funcionamento e o novo Centro de
Actividades Ocupacionais, cuja entrada em
funcionamento irá ocorrer em Janeiro de
2010. Focou ainda a participação em acções
de formação dos colaboradores da CERCIFAF,
bem como os trabalhos desenvolvidos para a
certificação de Qualidade dos serviços que
prestamos. Esta é a melhor forma, disse, de
celebrarmos os trinta e um anos da nossa
Instituição, ou seja, pela via da qualificação
dos colaboradores e dos serviços a prestar
aos clientes e seus significativos, procurando
corresponder

às

suas

necessidades

e

expectativas. Reforçou a importância destes Encontros pela oportunidade que representam
para troca de informações e alterações a introduzir no funcionamento dos serviços e no
envolvimento das famílias.
A terminar desejou que a jornada de trabalho que se vai seguir contribua também para
estreitar os laços de amizade entre todos os que na mesma vão participar.
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CERCIFAF

Seminário

ENVOLVER A SOCIEDADE NOS PROBLEMAS
DA REABILITAÇÃO
A CERCIFAF realizou no passado dia 24 de Outubro um Seminário Técnico que contou
com a presença dos seus técnicos, dirigentes, e profissionais de outras instituições locais,
para além de muitas famílias convidadas como partes interessadas nos processos de
intervenção precoce, educação, formação, emprego e ocupação socialmente útil.
Reconhecendo a importância do papel destes agentes significativos - as famílias - com a
realização deste evento a CERCIFAF celebrou os seus 31 anos de história institucional.
Com cerca de 150 elementos presentes, este evento ultrapassou todas as expectativas
proporcionando um intenso dia de reflexão, debate e partilha de informação com os seus
principais clientes e técnicos, sobre a melhoria da qualidade dos serviços a prestar.
No decurso deste Seminário, em 4 grupos de trabalho foram abordados vários temas
actuais, como por exemplo os cuidados a ter com a Gripe A e a Alimentação saudável,
fornecendo aos presentes informação cuidada para agir sobre estes problemas. O papel
das famílias e o contexto das mudanças no âmbito das políticas sociais, bem como o
reflexo destas no seio das organizações, foram aqui abordados numa perspectiva de
qualificação, exigência, ética e deontologia profissional, mas também de necessidade de
envolvimento, partilha e participação de todos, para aumentar a qualidade da oferta dos
serviços sociais. A Direcção d a CERCIFAF desde há muito que está atenta a estes novos
desafios e prepara-se já para obter a certificação de Qualidade dos seus serviços ao nível
do referencial europeu EQUASS (European Quality Assurance for Social Services). Para isso,
a Instituição tem vindo a fazer grandes investimentos em novos equipamentos e na
modernização das suas redes de trabalho, na formação e actualização de competências de
todos os profissionais, incluindo dirigentes, técnicos e pessoal de apoio, onde a Qualidade
constitui o principal foco no conjunto dos objectivos futuros.
A auscultação das Famílias, como partes interessadas na vida e no trabalho da CERCIFAF,
revelou momentos de grande avaliação e entusiasmo. A enorme participação e o empenho
demonstrado pelos participantes na vida desta instituição revelaram claramente que os
familiares se preocupam cada vez mais com a qualidade dos serviços que lhes são
prestados e sabem ser críticos nas suas apreciações. Esse foi também um importante
objectivo na auscultação e avaliação das expectativas das famílias para aferir as dinâmicas
de trabalho realizadas e a sua satisfação com os resultados.
Dos muitos testemunhos públicos deixados, a CERCIFAF foi alvo de grandes elogios pelo
trabalho conseguido, e sobretudo pela dedicação, carinho e empenho dos seus dirigentes e
profissionais, louvando estas iniciativas e a atenção que a instituição presta aos seus
clientes e significativos. Referiram ainda a necessidade de promover mais encontros deste
tipo e estreitar mais os laços entre todos, para agir de forma mais colaborativa e
informada

e

assim

enfrentar

com

menos

constrangimento

as

problemáticas

das

deficiências e incapacidades.
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CERCIFAF

Homenagem

MISSÃO CUMPRIDA
No passado dia 25 de Setembro teve lugar no Restaurante Social da CERCIFAF, uma jantar
de Homenagem a três Educadoras de Infância que se encontravam em regime de
destacamento no CER - Centro de Educação e Reabilitação da CERCIFAF e que, por
força da diminuição de alunos no CER, regressaram às escolas a cujo quadro pertencem.
No jantar participaram muitos colegas de trabalho e ainda elementos da Direcção que
também se associaram a uma festa simples e de elevado significado, tendo a propósito o
Presidente da Direcção da CERCIFAF, Dr. José Lino Barros Silva, lido o discurso que a
seguir se transcreve:
“Caros Amigos:
Alguém escreveu um dia: “Por mais que se
evite, uma despedida é sempre triste”.
Esta expressão teria toda a razão se o que
está a acontecer neste local fosse mesmo
uma despedida. Mas não o é, com toda a
certeza. A Lurdes, a Dalila e a Fátima Lima
que hoje homenageamos, vão continuar a
fazer parte da grande família da CERCIFAF. O
que mudou foram as circunstâncias em que
essa colaboração será efectivada.
Chegaram à CERCIFAF e aqui permaneceram
até ao final do passado mês de Agosto. A
Lurdes faria 30 anos de serviço no próximo
dia 02 de Novembro; a Dalila e a Fátima
completaram 19 anos no final do passado
mês de Agosto.
Se como diz o cantor Paulo Carvalho “Dez anos é muito tempo, muitos dias, muitas horas
a cantar”, diremos nós que os muitos anos, dias e horas que deram da sua vida, ensinando
e educando as crianças e jovens nesta instituição, são motivo mais do que justo para que
a Direcção não possa deixar de se associar a este acontecimento. Por isso a Direcção hoje
distingue três colaboradoras que estiveram a tempo inteiro na CERCIFAF e que nos deram,
para além do seu tempo, a sua competência, dedicação e vontade de servir. Se apenas
considerássemos o factor “tempo”, talvez não estivéssemos aqui reunidos neste momento
festivo. De facto, é nosso entendimento que a grandeza da Missão da nossa Instituição não
se compadece com uma mera postura de “ver o tempo passar”. E se já assim era no
passado, mais razões de exigência se nos perfilam no futuro, considerando o nível e a
qualidade de intervenção que cada um de nós terá de demonstrar perante os novos
desafios que se avizinham.
Para os que cá ficam, é importante que tenhamos consciência das novas realidades, que a
todos irá obrigar a adequar posturas e melhorar comportamentos que deverão ser
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ajustados aos paradigmas de funcionamento que nos são exigidos. A distinção que hoje

Homenagem

fazemos às senhoras Educadoras de Infância - Lurdes, Dalila e Fátima - é, por conseguinte,
justa e oportuna. Justa porque, cada uma à sua maneira, continuaram a dar-nos o valor do
seu trabalho quando já poderiam estar a exercer em escolas próximas da sua residência.
Porém, a verdade é que só deixaram de nos prestar colaboração quando tal deixou de ser
possível por razões exteriores à sua própria vontade. Estão connosco por declarada opção.
E a vossa opção sempre foi a CERCIFAF. Este pormenor faz toda a diferença.
E esta distinção é também oportuna, porque a cessação da sua actividade lectiva acontece
num momento em que a imagem profissional dos docentes se encontra fortemente
abalada, por razões que nos ultrapassam. É bom que se realce a satisfação e orgulho da
organização a que presido por vos ter connosco durante tantos anos, servindo uma
população que vos acarinha e que muito irá sentir a vossa falta.
O livro da vossa vida irá continuar a ser escrito. Encerrado um capítulo, outro se seguirá.
Tanto quanto julgo saber, vão continuar a trabalhar com alunos com Necessidades
Educativas Especiais. Certamente que a experiência aqui acumulada vos será útil na defesa
dos interesses de pessoas que muito irão beneficiar da vossa competência e sensibilidade.
Quem como vocês, abraça causas sociais, sabe que muito dificilmente deixará de o fazer. E
ficamos com a certeza de que, onde quer que seja que a vossa vida continue, o vosso
trabalho irá igualmente ser reconhecido e nele havereis de encontrar razões para continuar
a vossa realização profissional, pessoal e social.
Por isso dissemos no início que não nos estamos a despedir. O vosso compromisso com as
pessoas com deficiência irá continuar noutros locais. A vossa relação com a CERCIFAF
apenas irá mudar na forma e não na substância. Temos a certeza de que irão continuar a
defender os Valores, Princípios e Missão que enformam a nossa Instituição.
Queremos que se recordem da CERCIFAF e de tudo o que ela representa. Assim sendo
vamos oferecer-vos o símbolo com que temos distinguido as pessoas que contribuem de
diferentes formas para os superiores interesses da nossa Instituição.
A Lurdes, a Dalila e a Fátima Lima serão sempre recordadas nesta casa como
PROFISSIONAIS DE EXCELÊNCIA.
Merecem este reconhecimento público e sentimo-nos orgulhosos por ter o privilégio de o
fazer.
Queremos que sintam que, para a CERCIFAF, a gratidão não é uma palavra vã.
Em nome dos Órgãos Sociais e de toda a Instituição quero agradecer-vos tudo o que aqui
fizeram e desejar-vos os maiores sucessos pessoais e profissionais.
Esta casa também é vossa. Estaremos sempre de braços abertos para vos receber. Até
SEMPRE”.
Houve ainda oportunidade de ver imagens que guardam para memória futura a passagem
pela CERCIFAF destas profissionais bem como mensagens de actuais e antigos alunos que
agradeceram às suas Educadoras o trabalho, carinho e ajuda que lhes dispensaram. Às
homenageadas foram entregues ramos de flores por parte dos colegas de trabalho e a
Direcção distinguiu-as com o símbolo dos 25 Anos da CERCIFAF.
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CERCIFAF

Solidariedade

VISITA DO ROTARY CLUBE DE FAFE
Integrado

no

programa

de

recepção

ao

Governador do Distrito Rotário Manuel Cordeiro,
a Direcção recebeu no passado dia 20 de
Outubro, os companheiros do Rotary Clube de
Fafe que se deslocaram não só para conhecerem
as instalações da Instituição e os serviços que
esta presta, bem como outras questões que
fazem parte do quotidiano de uma organização
que

atende

mais

de

quatrocentas

pessoas,

divididas pelos vários serviços.
Após

as

saudações

protocolares,

em

que

intervieram os Presidentes das duas entidades, a
Past-Presidente

Professora

Maria

Castro,

entregou ao Presidente da Direcção da CERCIFAF
um donativo que se destina a ajudar a construir
os dois grandes equipamentos que estamos a
levar a efeito: um Lar Residencial para pessoas com deficiência sem apoio familiar e um
novo Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) para os que não têm possibilidades de
exercerem qualquer actividade profissional mas têm o direito a uma vida digna e com
qualidade.
Este donativo foi o produto do espectáculo levado a efeito em Maio último pelo Rotary Club
de Fafe e de donativos de outras pessoas de boa vontade que se quiseram associar.
O presidente da Direcção da CERCIFAF, Dr. Lino Silva, agradeceu não só a visita de tão
ilustre comitiva como ainda enalteceu mais um gesto de solidariedade por parte do Rotary
Clube de Fafe, que interpretou como um acto de reconhecimento e de confiança pelo
trabalho que a Instituição tem prestado e irá continuar a prestar a pessoas com deficiência
e incapacidades.
Em sinal de gratidão para com os ilustres visitantes e de simpatia para com a visita do
senhor Governador Manuel Cordeiro, a Direcção ofereceu a sua esposa, que o
acompanhava nesta visita, uma peça em linho, tecido e posteriormente bordado na
Instituição, gesto que muito a sensibilizou.
Por sua vez ao Rotary Clube de Fafe foi entregue o símbolo dos 25 anos.
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LAR RESIDENCIAL

Lar Residencial

UM SÁBADO DIFERENTE…
A Coordenadora Sara juntamente com o
vigilante José Manuel Pinto, acompanharam
alguns dos clientes mais jovens do Lar
Residencial ao Circo Mundial instalado no
Parque da Cidade de Fafe.
Várias foram as reacções e os interesses
perante os números exibidos durante o
espectáculo.
Como

era

de

esperar

as

preferências

incidiram sobre os animais amestrados, as
“meninas” malabaristas e os seus reluzentes fatos de lantejoulas, os palhaços e o “homem
bala”.
Foi um dia diferente, onde a magia do Circo coloriu momentos por todos muito apreciados.
De registar o convite que nos foi endereçado pelos responsáveis do Circo Mundial que
também nos receberam com muito carinho.

INSTITUCIONAL

CERCIFAF

ASSEMBLEIA GERAL
Vai ter lugar no próximo dia trinta de Dezembro, pelas 09:00 horas, na sede da
Instituição a Assembleia-geral Ordinária. Não havendo quórum à hora
indicada a Assembleia-geral terá lugar uma hora mais tarde, no mesmo local e
Ordem de Trabalhos.
Na Ordem de Trabalhos consta, entre outros pontos, a apresentação, discussão
e aprovação do Plano Estratégico para o triénio 2010/2012, bem como o
Plano de Actividades e Orçamento para 2010.
Haverá também lugar à eleição dos órgãos Sociais para o triénio acima
referido.
Participar nas assembleias da Instituição constitui não só um direito como
também um dever de todos os cooperadores.

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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