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MÉRTOLA: A VILA DE MÉRTOLA RECEBEU NO FIM-DE-SEMANA, 15 E 16 DE FEVEREIRO, O 
FESTIVAL TERRAS SEM SOMBRA.

A vila de Mértola recebeu no fim de semana, 15 e 16 de fevereiro, o Festival Terras sem Sombra.

Um grupo de destinatários do CAVI – CERCICOA, aceitou o convite da Associação Pedra Angular, entidade responsável pela 
organização do 16 º Festival – Terras sem Sombra, e com a colaboração da União de Freguesias de Almodôvar e Santa Barbara 
dos Padrões deslocou-se a Mértola para assistir ao concerto de José Hernandéz Pastor. O evento decorreu na Igreja Matriz de 
Nossa Senhora de Entre – as - Vinhas, antiga Mesquita.

O programa musical apresentado no concerto em Mértola, 
contou com a sublimidade do Canto Gregoriano a cappella 
pelo contratenor espanhol José Hernández Pastor, concerto 
realizado na noite de sábado, dia 15 de fevereiro 2020.

O Festival Terras sem Sombra, na sua tripla abordagem de 
música, património e biodiversidade, “propõe na região um 
olhar que resgata o passado, a partir do presente, com vista 
ao futuro”. O Festival é uma iniciativa da sociedade civil que 
visa dar a conhecer a um público alargado um território, o 
Alentejo”.

No final do concerto, os destinatários de assistência pessoal 
do CAVI-CERCICOA tiveram oportunidade de falar com o 
diretor do festival, onde manifestaram interesse em assistir 
aos próximos concertos.



O 1º Mushing Ibérico Vila de Ourique foi disputado no Monte 
do Carapetal, em Aldeia dos Palheiros, e reuniu cerca de 
quatro dezenas de concorrentes, maioritariamente oriundos 
da região da Andaluzia.

Presente neste evento, um destinatário de assistência 
pessoal do CAVI – Cercicoa que participou na prova de 
Canicross >40, tendo sido acompanhado pelo seu Assistente 
Pessoal. 

O atleta, João Gamboias, invisual, fez equipa com o cadela 
Pantera, tendo a dupla do CAVI – CERCICOA percorrido o 
exigente percurso de 2km com o tempo de 8 minutos e 24 
segundos.

João Gamboias, residente em Almodôvar, integra o CAVI – 
CERCICOA, tendo como Assistente Pessoal Ezequiel Sousa 
para apoio nas atividades de cultura, lazer e desporto.

DESTINATÁRIO DE ASSISTÊNCIA PESSOAL DO CAVI – CERCICOA 
PARTICIPA EM PROVA DE CANICROSS

O CAVI tem por objetivo disponibilizar um serviço especializa-
do de Apoio à Vida Independente através de Assistência 
Pessoal, de forma a apoiar pessoas com deficiência ou 
incapacidade.

Neste âmbito surge o Daniel Santos, um dos nossos destina-
tários no projeto. No entanto, para além de usufruir dos 
nossos serviços como destinatário, a sua integração 
connosco, com o passar do tempo, cresceu de uma forma 
natural e passou também a incluir uma participação ativa em 
algumas das atividades paralelas ao nosso projeto. 

Este nosso destinatário tem tido um papel e uma colaboração 
importante na divulgação do CAVI em diversas frentes, como 
a elaboração de material de apoio para uma das peças de 
teatro da CERCICOA, a elaboração de um flyer sobre o 
CAVI/MAVI, a criação dos postais de Natal para os nossos 
destinatários e Assistentes ou inclusive esta própria 
Newsletter, onde tem prestado grande auxílio na sua criação 
mensal. 

“Vejo no CAVI um grande apoio na minha vida atual e futura. 
Apesar de apenas utilizar uma parte do grande leque de 
serviços que me são disponibilizados, sei que posso contar 
com a total colaboração e o apoio de todas as pessoas 

O CAVI E UMA PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS NOSSOS DESTINATARIOS

envolvidas neste projeto-piloto, e em particular na Isolda, a 
minha assistente pessoal, para atividades e tarefas, nas quais 
teria grande dificuldade em ver realizadas. Recordo em 
especial uma ida ao Estádio do Algarve ver um jogo da 
Seleção Nacional.”

Em cima: Assistentes Pessoais Isolda Azevedo e Dora Pinto
Em Baixo: Destinatários Daniel Santos e Luís André
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