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CERCIFAF

CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO 2011
Como previsto realizou-se de 07/05/2011 a
29/05/2011, em todo o país, a Campanha do
Pirilampo Mágico/2011, iniciativa da RTP, 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.
Esta campanha, que este ano celebrou as Bodas
de Prata, tem como objectivos sensibilizar a
opinião pública para os problemas com que se
debatem as pessoas com deficiência e ainda reunir
fundos para que as Organizações que as apoiam
possam prosseguir os fins para que foram criadas.
Nesta campanha participaram colaboradores da Instituição, famílias e muitas outras
pessoas que se voluntariaram para que fossem alcançados os objectivos antes referidos.
Pese o facto de alguns dos materiais da campanha não terem obtido o mesmo sucesso de
anteriores edições e ainda a situação económica do país, poder-se-á afirmar que os
resultados alcançados foram muito bons.

CLUBE DESPORTIVO

CAMPEONATO DA EUROPA DE ATLETISMO
Decorreu na cidade de Cagliari, Sardenha, Itália, nos dias 4 e 5 de Junho 2011, o 1º
Campeonato de Europa em atletismo para atletas com Síndrome de Down, organizado pela
International Athletic Association for Persons with Down Syndrome (IAADS) em parceria
com outras organizações oficiais italianas.
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Luís Gonçalves, do Clube Desportivo CERCIFAF esteve em grande evidência ao

Clube Desportivo

arrecadar quatro medalhas de ouro e duas de prata, para além de melhorar o recorde
mundial nos 200 metros, que já lhe pertencia e participado na obtenção da medalha de
ouro e no recorde mundial na estafeta 4x100 metros.
Mas não foi apenas Luís Gonçalves que se evidenciou. Também Jennyfer Nogueira e
João Machado, ambos da CERCIFAF, subiram aos lugares mais altos do pódio. A primeira
porque venceu os 200 m e a estafeta 4x100 (medalhas de ouro) e, ainda, chegou ao
bronze nos 100 m. O segundo, por ter vencido a estafeta 4x100 m (medalha de ouro e
recorde mundial), medalha de prata no lançamento do disco e medalha de bronze no
lançamento.

Luís Gonçalves venceu as provas dos 100 m, 200 m, 4x100 metros e ficou em segundo
lugar no Salto em Comprimento. Mas, como ainda estava “folgado”, participou em mais
duas provas abertas a atletas com outros tipos de deficiência e com outras exigências e
experiência competitivas. Enchendo-se de brios, venceu a prova dos 100 m (mais uma
medalha de ouro) e foi segundo nos 200 m (medalha de prata).
No total a selecção portuguesa trouxe 19 medalhas das quais onze de Ouro, quatro de
Prata e quatro de Bronze e alcançaram sete recordes do Mundo e ficou em 1.º Lugar na
geral por equipas. É obra.
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Clube Desportivo

LUÍS

GONÇALVES

BATE

TRÊS

RECORDES

MUNDIAIS
Nos dias 21 e 22 do corrente mês decorreram na pista do Centro de Estágio do Luso, os
Campeonatos Nacionais Individuais, organizados pela ANDDI – Associação Nacional de
Desporto para a Deficiência Intelectual, em colaboração com a Associação Distrital de
Atletismo de Coimbra. Nas provas destinadas a atletas com Síndrome de Down, é de
salientar a prestação do atleta do Clube Desportivo CERCIFAF, Luís Gonçalves que bateu
o recorde Mundial nos 100, 200 e 400 metros, proeza a que junta o recorde Mundial do
Salto em Comprimento que também lhe pertence.
Na página da Internet da ANDDI (www.anddi.pt) tal facto é devidamente salientado
quando escreve “a grande figura dos Campeonatos foi o atleta Luís Gonçalves do Clube
CERCIFAF, ao bater 3 Recordes Mundiais na velocidade (100-200-400m), tornando-se
assim o “Bolt” dos Síndrome Down”, referência ao velocista jamaicano Usain Bolt que esta
semana foi coroado pela revista "SportsPro" como o desportista mais valorizado
mundialmente.
Ainda nesta categoria será de salientar os resultados alcançados por Jennyfer Nogueira
que bateu o recorde da Europa nos 200 metros e de João Machado que melhorou as sua
marcas pessoais nos 200 metros, Salto em Comprimento e no Peso.
Por último será de referir que estes tês atletas já se encontram seleccionados para
disputar o 1º Campeonato da Europa para pessoas com Síndrome de Down que vai ter
lugar de 3 a 5 de Junho na Sardenha, Itália.
Nos mesmos dias e local, decorreu a competição adaptada em que outros atletas da
CERCIFAF estiveram em evidência, assim, José Gabriel Ramos foi 1º nos 1000 m e 2º
nos 300 m. Por sua vez Margarida Leite venceu a prova dos 1000 m e nos 300 m ficou
em 2º lugar.
No escalão sénior (competição) Armado Pereira alcançou os seguintes resultados: 2º
lugar nos 800 m e 3º nos 1500 m e Artur Gonçalves ficou em 2º lugar nos lançamentos
do Disco e Peso.

MEIA MARATONA “DOURO VINHATEIRO”
Nesta prova, que faz parte do calendário internacional e por conseguinte está aberta a
atletas nacionais e internacionais, cerca de oito mil pessoas participaram, no passado
domingo, na EDP 6.ª Meia Maratona Douro Vinhateiro, prova que tem a particularidade de
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abastecer os atletas com vinho do Porto, além da tradicional água. Em si esta prova

Clube Desportivo

congrega duas provas ou seja, a meia maratona (21 km) e a mini maratona (6 km).
Apelidada de «a mais bela corrida do mundo» e tendo como madrinha Rosa Mota, campeã
olímpica da maratona em 1988, a prova conta com 300 atletas estrangeiros inscritos, como
os quenianos Collins Tanui e Edwin Kiptoo. Estão também confirmadas as presenças de
Sara Moreira, Rui Pedro Silva e Rosa Mota.
O Clube Desportivo CERCIFAF também fez-se representar por três atletas dado que a
meia maratona (que recebeu a participação de cerca de 1500 atletas) servia de selecção
para o Campeonato do Mundo. Os resultados dos atletas fafenses foram os seguintes:
Manuel Rocha, 128º, Nuno Moreira, 130ª e José Lopes, 177º. Pela prova realizada Manuel
Rocha ou Nuno Moreira ficaram em excelentes condições para que, pelo menos um dos dois,
possa vir a ser seleccionado para o campeonato do Mundo.

Centro de Actividades Ocupacionais

CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

INCLUSÃO PELAS ARTES
Na sequência de um convite do
encenador e actor Orlando Alves,
do Teatro Vitrine do Grupo
Nun’Álvares,

de

Fafe,

cinco

jovens do Centro de Actividades
Ocupacionais
participaram
comédia

da
na

CERCIFAF
estreia

“Bolingbrook”,

da
uma

adaptação do texto de Martins
Pena, com encenação de Orlando
Alves,

que

se

apresentou

no

passado dia 23 de Junho, no
magnífico Teatro Cinema de Fafe.
“Bolingbrook” é uma comédia de
costumes

recheada

de

crítica

social da época com personagens
originais

onde

o

tratamento

preconceituoso era considerado
normal.
O enredo passa-se entre Lisboa e
Porto, no final do séc. XVI, no meio de Feiras e Tabernas típicas da época, com muita
música à mistura.
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Os jovens artistas da CERCIFAF souberam interpretar a preceito o papel que lhes tinha
sido reservado (de figurantes) e manifestaram em palco grande à-vontade e simpatia que
muito cativou não só o elenco do Teatro Vitrine como o público que encheu o Teatro
Cinema de Fafe.
No final, Orlando Alves visivelmente encantado com esta primeira experiência, manifestou
o interesse de a repetir não apenas pela postura dos artistas da CERCIFAF em palco como
na sua relação com os outros. As artes, disse, constituem uma forma elevada de promover
inclusão.

Institucional

CERCIFAF

CERCIFAF INTEGRA CONSELHO CONSULTIVO
DA ESEF
Por convite da Presidente do Instituto de Estudos Superiores de Fafe, o Presidente da
Direcção da CERCIFAF irá passar a integrar o Conselho Consultivo da Escola Superior de
Educação de Fafe (ESEF), disponibilizando-se para, enquanto membro do referido órgão,
prestar toda a sua colaboração no âmbito e competências com vista à prossecução dos
objectivos da ESEF.
Este Conselho é o “órgão de ligação entre a ESEF e as autarquias, as organizações
profissionais, empresariais, culturais e outras relacionadas com as suas actividades,
procurando na sua composição reflectir os interesses legítimos e dinâmicas sociais,
científicas e educacionais das forças vivas da região e das áreas profissionais em que a
Escola forma e investiga”.
Compete ao Conselho Consultivo, entre outras, emitir pareceres sobre: O projecto
educativo da Escola; Os planos de actividade; A pertinência e validade dos cursos
existentes e a organização dos actuais e futuros planos de estudo. O Conselho Consultivo
reúne ordinariamente uma vez por ano.

CERCIFAF

VÍTIMA DE PREPOTÊNCIA
Em Julho de 2007 duas viaturas da CERCIFAF sofreram danos consideráveis quando
transitavam na auto-estrada A1, na sequência de acidente de viação causado por objectos
(um rodado) que não foi atempadamente removido por quem tinha a responsabilidade de
velar pelas condições de segurança da circulação naquela via. A GNR tomou conta da
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ocorrência. Felizmente não se registaram feridos, mas apenas danos materiais e um grande

Institucional

susto para técnicos e utentes da Instituição.
Efectuadas as reparações, contactámos a BRISA–Auto Estradas de Portugal, como
concessionária da A1, para que assumisse a responsabilidade pelo acidente, cujos custos
ascenderam a € 3.587,33. Como a Brisa nunca respondeu às nossas cartas, duas hipóteses
se nos depararam: continuar ou desistir?
Para continuar teríamos de ir para os tribunais e enfrentar um “gigante” servido por um
exército de advogados. O custo do processo seria elevado, pois implicava deslocações à
comarca de Albergaria-a-Velha e sempre teríamos todos os encargos e despesas inerentes
a uma acção judicial. O mais sensato seria desistir. Não fora o facto de a CERCIFAF ter um
causídico nos seus órgãos sociais, talvez tivéssemos mesmo desistido. Mas, como escreveu
Santana Castilho, convictos de que a “força da razão é uma razão para ter esperança”, ao
fim de dois anos de aturadas diligências extrajudiciais com vista a uma solução amigável,
fomos obrigados a ir a tribunal.
Reclamamos os nossos direitos contra a BRISA e a Companhia de Seguros, que vieram a
ser condenadas, respectivamente, em indemnização de € 3.587,33 relativa aos danos
patrimoniais sofridos e em indemnização de € 1.550,00 relativa à privação do uso das
viaturas, acrescidas de juros. Não conformadas, a BRISA e a Seguradora recorreram para o
Tribunal da Relação de Coimbra, que confirmou integralmente a sentença, condenando-as a
pagar os prejuízos sofridos.
A seguradora já liquidou a parte que lhe competia pagar. A BRISA, porém, pese as várias
interpelações para cumprir voluntariamente a decisão judicial, nem resposta se dignou dar.
Obrigou a CERCIFAF a abrir um segundo processo, para execução da sentença, o qual já
deu entrada no tribunal competente – Águeda – com as inerentes despesas e encargos com
o solicitador de execução.
A CERCIFAF é uma Cooperativa de Solidariedade Social, de Utilidade Pública e Sem Fins
Lucrativos, que presta serviços a pessoas com deficiência. A BRISA é uma das maiores
operadoras de auto-estradas com portagens no mundo e a maior empresa de infraestruturas rodoviárias em Portugal, com uma capitalização bolsista na ordem dos 3 000
milhões de euros, com acções cotadas na Euronext Lisboa.
É esta empresa que se tem recusado a pagar 1.550,00 €, acrescidos de juros de mora.
Este valor pode ser insignificantíssimo para a BRISA, mas não o é para a CERCIFAF, onde
todos os cêntimos fazem muita falta.
A Brisa pode tentar todas as artimanhas para protelar o pagamento. Mais cedo ou mais
tarde a sua prepotência irá terminar. Já foi condenada pelos tribunais e também o há-de
ser pela sociedade.
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CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

Centro de Actividades Ocupacionais

ARRAIAL DOS SANTOS POPULARES
No dia 02-06-2011, vai ter lugar no CAO de Fornelos um Arraial dos Santos Populares,
dinamizado pelo pessoal afecto ao CAO em articulação com outros colaboradores da
Instituição. Este arraial tem como finalidade dar a conhecer a nova estrutura do CAO à
comunidade e desta forma dizer-lhe onde aplicamos o dinheiro que os fafenses nos
confiaram. Para isso vamos criar um ambiente festivo onde todos se possam sentir à
vontade.
Para além desta finalidade é intenção da organização do arraial recolher fundos para a
CERCIFAF através de um conjunto de iniciativas que vão acontecer ao longo da noite. A
senha de entrada confere o direito a uma sardinha, uma bebida, um caldo verde, além de
uma rifa que permitirá arrecadar um prémio. Os interessados poderão comprar mais
sardinhas, pão, vinho, doces e outras coisas mais, disponíveis nas barraquinhas existentes
no recinto. Haverá animação “ao vivo” com artistas fafenses.

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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