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Destaque

PIRILAMPO MÁGICO

Campanha de 2008
Pese o facto de a Campanha do Pirilampo Mágico já
existir há 22 anos, tornando-a a mais longa e bem
sucedida campanha de Solidariedade em todo o
Mundo, a verdade é que muitas pessoas ainda se
interrogam e perguntam para quem e para que é o
dinheiro que anualmente se entrega às Organizações
que promovem esta campanha em todo o território
nacional. E é bom que as pessoas perguntem e
melhor ainda que sejam informadas e esclarecidas, o
que se tentará fazer da forma que a seguir se indica.
A Campanha do Pirilampo Mágico foi criada, em 1986, com apenas dois objectivos:
Um, o de sensibilizar a população portuguesa para os graves problemas que
enfrentam as pessoas com deficiências e suas famílias; o outro o de angariar
fundos para apoiar as Organizações que lhes prestam serviços.
A Campanha do Pirilampo Mágico é organizada pela FENACERCI – Federação
Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, que integra as cinquenta e uma
CERCIS existentes em Portugal. Participam ainda nesta campanha outras
Organizações não CERCIS mas que promovem fins idênticos.
Existe um rigoroso Regulamento da Campanha aprovado pelas associadas da
FENACERCI e que todas as organizações autorizadas a participar na campanha
terão de, escrupulosamente, cumprir sobre pena de sofrem sanções pecuniárias e
outras que vão até à impossibilidade de participarem em campanhas futuras.
Geralmente

os

fundos

arrecadados

pelas

organizações

destinam-se

a

“investimentos de capital” ou seja, o dinheiro arrecadado irá permitir a aquisição
de viaturas de transporte, obras de manutenção/ampliação dos edifícios,
aquisição de equipamentos mais dispendiosos, novas construções, etc.
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Considerando o seu enquadramento social, e o tipo de actividades que promovem,

Destaque

estas organizações Sem Fins Lucrativos e na sua maioria de Utilidade Pública, não
conseguem gerar receitas que lhes permitam investir permanentemente nas
diversas áreas e serviços que possuem. Daí a necessidade de, anualmente, a
Campanha do Pirilampo Mágico sair para a rua em busca da solidariedade que os
portugueses lhe têm dispensado há mais de vinte anos.
A CERCIFAF vendeu, com a excelente e voluntária ajuda de muitas pessoas,
dezanove mil e oitocentos pirilampos, quatro mil e novecentos pin’s e cerca de
setenta e cinco t-shirts estampadas com o Pirilampo Mágico.
Todas as verbas recebidas serão destinadas para a construção dos dois
indispensáveis equipamentos que estamos a construir: um Lar Residencial e um
Centro de Actividades Ocupacionais, cujo custo final será de cerca de 1,5 milhões
de euros cabendo à CERCIFAF suportar 868.412 mil euros.

Institucional

NOVO LAR RESIDENCIAL

Construção em curso
Começa

a

tomar

forma

o

Novo

Lar

Residencial da CERCIFAF. Como estava
previsto as obras tiveram início em Abril e
já se encontram na fase que a foto
permite

observar.

A

construção

tem

decorrido normalmente e se não surgirem
problemas irá terminar em Dezembro do
ano em curso, prevendo-se para Janeiro
de 2009, o início do funcionamento.
Com um custo total previsto de 619.015,00 euros, este equipamento foi
contemplado com uma verba de 303.150.00 euros através do Programa PARES –
Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, instituído pelo
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, cabendo à CERCIFAF assegurar
a parte restante, ou seja, 315.865,00 euros, montante que corresponde a cerca
de 51% do custo final previsto.
O Lar Residencial destina-se a proporcionar habitação a dezoito pessoas com
deficiência que não têm retaguarda familiar e que também não possuem
capacidade para assumirem responsabilidades autónomas na orientação da sua
vida familiar e social.
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NOVO CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

Institucional

Adjudicação em curso
Decorre neste momento o processo
de adjudicação da empreitada para
a construção do novo CAO - Centro
de

Actividades

Ocupacionais

da

CERCIFAF, ultrapassadas que foram
diversas fases de um processo que
se complicou em virtude da decisão
tomada pela Direcção da CERCIFAF,
ao anular o primeiro concurso por
motivos que se ficam a dever ao alto custo apresentado pelos concorrentes para
a construção desta empreitada.
Obtidas as necessárias autorizações e reformulado o projecto inicial avançamos
para novo concurso, cuja conclusão irá ter lugar durante o próximo mês de
Agosto, prevendo-se que a construção tenha início em Setembro/09.
Pese o facto de a proposta vencedora deste concurso atingir o valor de
758.754,56 euros, a Direcção aceitou o desafio de construir um equipamento
fundamental e indispensável para o prosseguimento da Missão para que a
CERCIFAF foi constituída.
Prevê-se que o custo total possa alcançar o montante de 935.324,00 euros
(projectos,

construção,

equipamentos,

vedação

e

arranjos

exteriores).

O

Programa PARES – Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais,
da responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, irá
contribuir com 382.277,00 euros, na sequência de uma candidatura apresentada
para o efeito.
A CERCIFAF terá de encontrar a verba restante (552.547,00 euros) para concluir
tão importante como indispensável equipamento a construir na Rua do Ferreiro,
sita na freguesia de Fornelos – Fafe.
Estamos conscientes da enormidade da tarefa, mas também estamos confiantes
de que a vamos levar até ao fim, contando para o efeito com o apoio da
comunidade fafense e não só, que nos irão ajudar a concretizar um projecto de
grande alcance social.
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CERCIFAF

Educação e Reabilitação

“A Minha Escola Adopta um Museu”
Foi no bonito e interessante Palácio Nacional
de Queluz, iniciado em 1747 e completado em
1760, que decorreu a cerimónia de entrega de
prémios da 3ª Edição do Concurso A Minha
Escola Adopta um Museu, iniciativa conjunta
dos Ministérios da Educação e da Cultura, que
se fazem representar nesta parceria pela
DGIDC

-

Direcção

Geral

de

Inovação

e

Desenvolvimento Curricular e pelo IMC –
Instituto dos Museus e da Conservação.
A cerimónia para a entrega dos prémios foi
presidida pela Senhora Secretária de Estado
da Cultura Dr.ª Paula Fernandes dos Santos, a
qual, após saudar os presentes referiu as
vantagens da parceria existente entre os dois ministérios, cujos resultados são
por demais evidentes nomeadamente no aumento de participantes que se tem
verificado de ano para ano.
A este concurso podem concorrer todos os alunos de todos os estabelecimentos
de ensino públicos e privados existentes no nosso país. As modalidades admitidas
ao mesmo são: Produção Escrita; Artes Visuais; Vídeo e Artes Performativas. Os
alunos são divididos pelos três Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário e
Ensino Especial.
Os trabalhos foram apreciados por um júri nacional composto por Graça Morais,
pintora, que presidiu, Luísa Costa Gomes, escritora, Paulo Teixeira, escritor,
Andrea Basílio, produtora de televisão, Graça Mendes Pinto, em representação do
IMC (Ministério da Cultura) e Paulo Jorge Fonseca, em representação da DGIDC
(Ministério da Educação).
O trabalho de grupo apresentado pelos alunos André Nunes, Amárico Magalhães,
Carlos Dias, Jennyfer Nogueira, Joana Barros, João Machado, Joel Cepa, Luís
Gonçalves e Paula Freitas, todos pertencentes ao CER – Centro de Educação e
Reabilitação da CERCIFAF, foi coordenado pela Professora Carolina Maria Sousa
em colaboração com professoras e técnicos desta Unidade.
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A CERCIFAF venceu (pelo terceiro ano

Educação e Reabilitação

consecutivo) o Prémio na categoria de
Ensino Especial com um Tríptico da
Lamentação. O tríptico é um quadro
executado em três partes (este foi
construído em madeira), em que as
duas laterais dobram sobre o meio. O
prémio para os alunos foi, constituído
por

livros

e

material

escolar,

um

cheque prenda no valor de vinte euros
(a descontar nas lojas existentes nos
museus),
validade

um
até

livre-trânsito
Maio

de

com

2009,

que

permite a entrada em todos os museus
nacionais não só ao aluno como a sua
família e ainda um aparelho de música
(MP3).

Por

sua

vez

a

professora

recebeu para além do livre-trânsito e
cheque prenda, livros diversos, um
DVD sobre Arqueologia material que a
docente ofereceu para a biblioteca da Instituição. A CERCIFAF também não foi
esquecida e para além de livros recebeu um router, este destinado à Escola. Para
além destes prémios todos os discentes e a docente receberam um Diploma de
Participação.

Os

prémios

foram

entregue

aos

alunos

e

professoras

que

representaram o CER, pelo representante da DGIDC, Dr. Paulo Fonseca.
No final da cerimónia todos os presentes foram convidados a visitar o Palácio que,
“pela sua traça, elegância e pelo desenho dos seus jardins, povoados de estátuas
e de fontanários barrocos, foi considerado um pequeno Versailles”. O palácio é,
actualmente, residência oficial de altas individualidades estrangeiras convidadas
pelo Estado português, e acolhe regularmente concertos, exposições e recriações
históricas. O Palácio Nacional de Queluz, aberto ao público desde 1940, integra
um importante espólio de Artes Decorativas ilustrativas da evolução do gosto
português de meados do Século XVIII ao início do Século XIX.
O Museu adoptado pela CERCIFAF é o Museu Alberto Sampaio, localizado na
vizinha cidade de Guimarães, com quem a CERCIFAF mantém uma excelente
relação de parceria e também de amizade, nomeadamente com a sua Directora,
Técnicos Superiores e não só.
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CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

Actividades ocupacionais

Uma experiência, um trabalho, um projecto,
uma realidade
Felizmente que a Educação Ambiental tem vindo, cada vez mais, a ser valorizada
por cada um de nós enquanto cidadãos. A Administração Central, Regional e Local,
em parceria com diversas organizações têm um papel preponderante nas
mudanças de hábitos e mentalidades das populações, não só ao nível da
intervenção nas escolas ou outras estruturas afins que têm como finalidade,
educar, formar e preparar para a cidadania.
Numa sociedade cada vez mais consumista, o “lixo” não deve nem pode jamais
ser encarado como algo que “não presta”, mas sim como algo que pode e deve
ser reutilizado, reaproveitado e reciclado.
É esta consciência que queremos fomentar e introduzir nos nossos utentes.
Para isso, o Centro de Actividades
Ocupacionais da CERCIFAF tem levado
a efeito nos últimos dois anos, um
conjunto de iniciativas que visam a
sensibilização para a protecção do
meio ambiente.
Começámos

por

fazer

pequenas

experiências, pequenos trabalhos. Os
utentes gostaram e nos avançámos
para

um

projecto

mais

elaborado,

incluído já, este ano, nos Planos Curriculares e de Intervenção do CAO em quase
todas as áreas de trabalho, cujas actividades por:
a) Colocar ecopontos à entrada do CAO;
b) Promover

Reuniões

Gerais

de

Utentes como

centro

de

discussão,

abordagem e consciencialização para o tema;
c) Separar todos os lixos produzidos no CAO;
d) Semanalmente, e em pequenos grupos, colocar os resíduos sólidos,
devidamente separados, nos ecopontos da Cidade;
e) Reciclar, no CAO, o papel não necessário, gangas e, também, outros
tecidos e produzir novo papel;
f) Executar trabalhos decorativos “verdadeiras obras de arte” pintadas sobre
o papel reciclado.
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Num outro plano de acção, abordamos problemas da “cidadania ambiental”

Act. ocupacionais

através da:
a) Comemoração do Dia Internacional do Ambiente, numa verdadeira
atmosfera propícia à aprendizagem, através de jogos com materiais
recicláveis e com recurso à memória de aprendizagens feitas ao longo do
ano;
b) Encenação de uma curta dramatização respeitante a esta temática;
c) Efectivação de uma visita de estudo a um aterro sanitário;
d) Preparámos uma outra visita de estudo ao Museu do Papel, em Santa
Maria da Feira, a ter lugar oportunamente.
Pelo forte impacto positivo que este trabalho tem tido entre os nossos utentes,
pretendemos dar-lhe continuidade e envolver também as suas famílias com a
finalidade de serem os próprios utentes os agentes e fautores da mudança de
mentalidades e de hábitos dentro dos seus núcleos familiares.

Desporto

CLUBE DESPORTIVO CERCIFAF

4º Campeonato Europeu de Atletismo
Os atletas do Clube Desportivo CERCIFAF António
Soares, Armando Pereira e Jorge Miguel, foram
seleccionados para representarem o nosso país no
4º Campeonato Europeu de Atletismo INAS-FID
que teve lugar no Sportscity Atlhletis Stadium,
Manchester, Inglaterra, durante os dias 26 a 29 de
Junho.
Os atletas fafenses participaram nas provas de 1500 e 5000 metros (António
Soares), 800 e 1500 metros (Armando Pereira) e 100 e 200 metros e ainda no
Salto em Comprimento (Jorge Miguel).
Com 14 países em competição, Portugal dominou por completo o Europeu de
Atletismo ao sagrar-se Campeão da Europa nos sectores masculino e feminino,
deixando para trás selecções como a França, Ucrânia ou a Grã-Bretanha. Ao
conquistar 34 Medalhas (5 de Ouro, 13 de Prata e 16 de Bronze) no 4º
Campeonato da Europa de Atletismo INAS-FID, a equipa portuguesa alcançou
também o maior êxito desportivo de sempre do seu historial de 18 anos de
existência.
O atleta do Clube Desportivo CERCIFAF António Soares, obteve dois terceiros
lugares (1500 e 5000 metros), colaborando para o sucesso da equipa nacional.
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CLUBE DESPORTIVO CERCIFAF

Desporto

Atletismo - Campeonato Nacional Individual
Numa organização da ANDDI – Associação Nacional de Desporto para a
Deficiência Intelectual, ex-ANDDEM, em colaboração com a Associação de
Atletismo de Braga, Teve lugar no dia 10 de Maio de 2008, na Pista de Atletismo
Gémeos Castro, em Guimarães, o Campeonato Nacional Individual.
O

Grupo

Desportivo

CERCIFAF,

desfalcado

de

alguns

dos

seus

mais

representativos atletas logrou obter, através de outros menos experientes,
resultados que demonstram o bom trabalho que se continua a fazer no atletismo
da Instituição.
Quanto a resultados e por mais significativos diremos que as irmãs Cristina e
Esmeralda Pires classificaram-se em primeiro e segundo lugares nos 100 metros,
e no lançamento do peso e dardo foi a Esmeralda que superou a Cristina, embora
se classificassem em segundo e terceiros lugares. Armando Pereira foi 2º nos 800
e 3º nos 400 metros; João Freitas, 2º no Salto em Comprimento e 1º nos 1000
metros; Margarida Leite, 1º lugar nos 1000 metros; Luís Moreira, primeiro nos
300 metros e segundo nos 1000 metros e Manuel Rocha venceu categoricamente
os 10.00 metros.
A próxima prova terá lugar no dia 31 de Maio, na cidade da Guarda.

CLUBE DESPORTIVO CERCIFAF

Atletismo – Campeonato de Portugal
No passado dia 31 de Maio, no Estádio Municipal da
Guarda, teve lugar o Campeonato de Portugal em
Atletismo, prova organizada pela ANDDI – Associação
Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual,
em colaboração com a Associação de Atletismo da
Guarda.
Por equipas o Clube Desportivo CERCIFAF classificouse

em

segundo

lugar,

pois

todas

as

provas

pontuavam para a classificação colectiva e a equipa
fafense

apenas

participou

em

algumas

dessas

mesmas provas.
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Como resultados mais significativos será de evidenciar as provas das irmãs

Desporto

(gémeas) Cristina e Esmeralda Pires que alcançaram o primeiro e segundo
lugares (sempre por esta ordem) nas seguintes disciplinas: Peso, 100 e 300
metros. Por sua vez António Soares venceu as provas de 3000 e 5000 metros.
Para além destes atletas outros se distinguiram: Jorge Fernandes, segundo lugar
nos 100 metros; Armando Pereira classificou-se no segundo lugar nas provas de
Salto em altura e 1500 metros e em terceiro lugar nos 800 metros; Manuel Rocha,
1º no Dardo e 3º nos 400 metros barreiras; Margarida Leite venceu os 1000
metros adaptados (femininos); João Freitas foi o primeiro nos 1000 metros
adaptados (masculinos); Jorge Fernandes, 1º lugar no Salto em Comprimentos.

CERCIFAF

Associação

Desportiva

de

Fafe

visita

a

Instituição
No

passado

corrente

dia

mês,

Associação

vinte
uma

e

seis

do

comitiva

da

Desportiva

de

Fafe,

constituída pelos atletas João Nogueira,
Paulo Freitas e Rui Nogueira e ainda
Carlitos, (treinador principal) e Rui
Dias (Director), visitaram a CERCIFAF
–

Cooperativa

de

Educação

e

Reabilitação de Crianças Inadaptadas
de

Fafe,

no

âmbito

do

Plano

de

Actividades previstas para comemorar
o quinquagésimo aniversário da mais
representativa colectividade desportiva
do nosso concelho.
Recebidos pela Direcção da Instituição
fafense, os visitantes contactaram com
jovens

de

ambos

frequentam
existentes

as
na

os
várias

CERCIFAF,

sexos

que

valências
os

quais
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tiveram, por sua vez, a oportunidade de conviverem com os atletas e o treinador
da equipa num ambiente descontraído e de boa disposição.
No final da visita e após uma sessão de autógrafos, os atletas fizeram a entrega
de três cachecóis da colectividade fafense e de três bolas que também foram
autografadas.

Educação e Tecnologias

CENTRO DE COMPETÊNCIA

Participação em encontro ibérico
O II Encontro Ibérico de Utilizadores SMART
Notebook realizou-se nos dias 22 e 23 de
Junho, nas excelentes instalações do Centro
de Caparide do Ministério da Educação.
Tratou-se de um evento onde estiveram
reunidos utilizadores de produtos SMART
oriundos de Portugal e Espanha que contou
com intervenções de algumas figuras de
referência na área da educação e das tecnologias, como João Correia de Freitas
da Universidade Nova de Lisboa e Pere Marqués da Universidade Autónoma de
Barcelona.
O encontro proporcionou a troca de experiências enriquecedoras, de modo a
alargar os horizontes da utilização dos quadros interactivos SMART Board e no
uso desta tecnologia na Educação.
O Centro de Competência da CERCIFAF fez-se representar no evento com a
apresentação de um projecto em curso na CERCIFAF para crianças e jovens com
NEE. A intervenção do CC CERCIFAF inseriuse no painel SMART Board em diferentes
tipologias

de

trabalho

com

Necessidades

Educativas Especiais, que contou com os
oradores Silvia Pradas (EducaRed), David
Moura Azevedo (CC CERCIFAF) e Felo Couto
(EDIGa.net).
Mais informações em: www.aprendercomsmart.org
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CENTRO DE COMPETÊNCIA

Educação e Tecnologias

Workshop SMART Board
O CC CRIE CERCIFAF e a GroupVision
levaram a cabo, no pretérito dia 27 de
Maio, um Workshop de apresentação do
Quadro Interactivo SMART BoardTM e
principais funcionalidades do software
SMART NotebookTM 10.
A sessão, que decorreu nas instalações
da

CERCIFAF,

foi

assistida

por

22

participantes que tiveram a oportunidade de conhecer uma excelente ferramenta
tecnológica para a Educação.
Os trabalhos foram liderados pela Education Manager da GroupVision, Drª Teresa
Fusil, que aproveitou a oportunidade para apresentar a plataforma "Aprender com
SMART" - http://www.aprendercomsmart.org/, um espaço de apoio, troca de
experiências e partilha, onde se pretende criar uma comunidade portuguesa de
utilizadores do Quadro Interactivo SMART BoardTM e do Software SMART
NotebookTM.
Neste espaço inclui-se a área SMART Board para Necessidades Educativas
Especiais, que é dinamizada em parceria com a CERCIFAF, no âmbito de um
projecto em curso nesta instituição de Educação Especial.

CENTRO DE COMPETÊNCIA

Seminário Interno
No âmbito do Projecto QI, em curso na CERCIFAF, sobre a utilização do Quadro
Interactivo Multimédia em Necessidades Educativas Especiais realizou-se no
passado 16 de Junho um seminário interno de apresentação dos resultados do
projecto, que contou com a participação de cerca de 25 educadores e técnicos da
Instituição.
Os objectivos deste seminário prenderam-se não apenas com a divulgação do
projecto mas, também, com a vontade de expandir a utilização do quadro
interactivo entre outros profissionais da CERCIFAF.
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Assim, a equipa do projecto teve oportunidade de apresentar à assistência o

Educação e Tecnologias

trabalho desenvolvido ao longo do ano, sempre exemplificado com exercícios
concretos no Quadro Interactivo SMART Board. Na parte final do seminário foram,
ainda, apresentadas as principais funcionalidades do software SMART Notebook
10.

Institucional

CERCIFAF

Visitas à Instituição
Visitaram a CERCIFAF:
Alunos do 2º e 3º ano do Colégio da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos,
Fafe
Escolas de Valpaços

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.: cercifaf@mail.telepac.pt
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