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CRIFnotícias 

NESTA EDIÇÃO: 
 
- Projeto Educativo “Sentir Diferente” 
 
Comemoração: 
- Dia de Reis 

- Dia de São Valentim 

- Carnaval 

- Dia da Mulher 

- Dia do Pai 

- Dia da Árvore 

- Dia Mundial da Dança 

- Dia da Mãe 

- Dia da Criança 

Outras atividades: 

- Via Sacra 

- Almoço Amigos do CRIF 

 - Participação em atividades despor-
tivas 

- Peça de Teatro “Baile de Verão” 

- Atividades em que o CRIF se envol-
veu no exterior 

 

EDITORIAL 
 

Mais uma edição da Newsletter do 

CRIF. Pretende-se com a sua publi-

cação, dar a conhecer, tanto quan-

to possível, as dinâmicas interna e 

externa em que o CRIF se envol-

veu. 

Nesta perspetiva, esperamos que o 

leitor, a quem a Newsletter priori-

tariamente se destina, partilhe as 

nossas aventuras, experiências e 

histórias e que através delas viva 

os nossos sonhos e emoções. 
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PROJETO EDUCATIVO “SENTIR DIFERENTE” 

 

O projeto educativo apresentado pela Socioedu-

cativa, intitulado de “Sentir Diferente”, tem co-

mo objetivo mobilizar e promover a reflexão so-

bre a diferença e a diversidade, sensibilizando e 

relembrando a comunidade para a importância 

dos direitos humanos e igualdade de oportuni-

dades. Com este intuito, os nossos clientes da 

Socioeducativa realizaram várias deslocações à 

cidade de Fátima para realizar um levantamento 

das acessibilidades e fazer o registo fotográfico 

de situações que necessitam ser modificadas, 

para que possamos viver numa cidade/

sociedade inclusiva. Estas visitas à cidade iniciaram-se durante o mês de janeiro e incluí-

ram a avenida Dom José Alves Correia da Silva, e 

as ruas Francisco Marto, Jacinta Marto, Beato Nu-

no e o Mercado. Foram várias as barreiras que os 

nossos clientes encontraram e registaram, nomea-

damente: falta de rampas, carros estacionados 

nos passeios, passeios demasiado reduzidos para 

a passagem de cadeiras de rodas e carros de bebé, 

entre outros. Esta iniciativa pretendeu, simultane-

amente, promover a reflexão  da comunidade en-

volvente para a necessidade de serem adotadas 

medidas que promovam a inclusão e a par disso 

mobilizar a participação da comunidade envolven-

te para adoção de medidas  de superação  das dificuldades com que as pessoas em situ-

ação de desvantagem são confrontadas. 

DIA DE REIS 
 

E porque a tradição ainda é o que era, no dia 7 de janeiro, cantámos as janeiras no nosso 

espaço exterior, com o enorme privilégio de termos sido ensaiados pelo Professor Noé, 

um grande Mestre da Música, que disponibilizou o seu tempo para nos proporcionar mo-

mentos muito gratificantes. Muito obrigado, Professor Noé, pela sua dedicação!   
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DIA DE SÃO VALENTIM 

No dia 14 de fevereiro, o cupido chegou ao CRIF carregado de uma grande dose de amor, 

amizade e claro…. muita animação! Celebrámos o dia se São Valentim com o “Baile dos 

Amigos” que contou com muita música, diversão, onde não faltaram dedicatórias e juras 

de amor. Houve ainda um lanche recheado de miminhos.  

 

                                         ESCOLA DE HOTELARIA DE FÁTIMA 
 

No dia 20 de fevereiro o Grupo do SPAM (serviço 

para a massagem) do CRIF foi à Escola de Hotela-

ria de Fátima com a Psicomotricista Rita Rosa, pa-

ra partilhar o programa de massagens na escola. 

Os elementos do grupo fizeram ainda massagens 

a alguns jovens 

que frequentam 

a escola de hotelaria de Fátima. Os nossos clientes gos-

taram muito de pôr em prática uma das atividades que 

mais gostam de realizar. Foi uma experiência muito di-

vertida para todos. 
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CAMPEÕES!!!!!!! TORNEIO PARAHÓQUEI 

No dia 20 de fevereiro, realizou-se na nossa instituição o torneio de parahóquei, organi-

zado pela Federação Portuguesa de Parahóquei, com o apoio da ADES (Associação Des-

porto Especial de Santarém )e com a colaboração do CRIF. Esta iniciativa contou com a 

participação de equipas de várias instituições. O CRIF venceu o torneio e a alegria to-

mou conta da nossa equipa!! Muitos parabéns aos nossos jogadores! 

DISCOTECA KAYENE 

Este ano a comemoração do Carnaval iniciou-se com uma ida à discoteca Kayene, no dia 

28 de fevereiro. Foi uma tarde repleta de muita música, animação, alegria, dança e diver-

são. Obrigado aos responsáveis pelo espaço cedido, Patrick e Silvie, por nos terem pro-

porcionado, uma vez mais, momentos incríveis que ficarão para sempre guardados na 

nossa memória.  
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DESFILE DE CARNAVAL 

 
Dia 1 de março, realizou-se o Desfile de 

Carnaval organizado pela Junta de Fre-

guesia de Fátima, que contou com a 

presença dos Jardins de Infância, Esco-

las do 1º CEB e IPSS da Freguesia. Este 

ano, o tema proposto foi “Trajes do 

Mundo” e o CRIF não perdeu a oportu-

nidade de marcar a sua presença com 

um espírito havaiano. Desde as saias 

aos colares e coroas de flores que com-

punham o traje, nada faltou. Foi sem 

dúvida uma manhã de muita animação. 

 

DIA DA MULHER 
 
No dia 8 de março, 

comemorou-se o Dia 

da Mulher na nossa 

instituição e não fal-

taram mimos às nos-

sas clientes. Serviço 

de maquilhagem, ma-

nicure, cabeleireiro e atendimento especial 

na hora do almoço, marcaram este dia. As 

colaboradoras do CRIF tiveram ainda direito 

a um cravo oferecido pela Dra. Carmo da 

instituição. No período da tarde houve um 

baile com muita música, animação e alegria. 

Foi bem comemorado este dia de prince-

sas!! 

DIA DO PAI 

Para comemorar este dia tão especial, os 

nossos clientes  ofereceram  um frasquinho  

com doce de abóbora e noz ,  em forma de 

miminho, para celebrar o Dia do Pai e re-

lembrar o quanto estes são importantes na 

nossa vida. Certamente que adoçou a alma 

e o coração  de todos os pais.  

Aqui fica mais um miminho: 

“Tenho um grande amigo 

Amigo do coração 

É o meu pai querido 

Como ele não há não! 

Um pai, nosso amigo 

Que nos ama a valer 

É o tesouro mais querido 

Que um filho pode querer” 

                                         Autor desconhecido 
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DIA DA ÁRVORE 
 

Celebrámos este dia, 21 de março, com uma atividade ao ar livre no espaço exterior da 

instituição. Nos nossos campos de futebol houve diversas iniciativas no período da ma-

nhã, tendo sido apresentadas várias estações com jogos tradicionais, em que o desafio 

consistia em realizar algumas tarefas descalços, de forma a poder sentir-se diversas tex-

turas e relevos, que habitualmente passam despercebidos. E que bom foi termos os nos-

sos pezinhos em contacto com a relva quentinha! Uma manhã de muita alegria. 

 

II ENCONTRO DE CLIENTES DE CAOS DA APPACDM DE  SANTARÉM 
 
 No dia 12 de abril, alguns clientes do CAO participaram num evento organizado pela 

APPACDM de Santarém, que contou com a presença de clientes que frequentam os CAO 

de diversas localidades. Este encontro privilegiou a abordagem de temas pertinentes, no-

meadamente, “Vamos falar de Emoções” e a 

“Importância do Desporto”. Esta atividade propor-

cionou ainda um almoço, em forma de piquenique, 

no jardim das Portas do Sol, em Santarém. Foi sem 

dúvida um dia bem passado! 

 



Newsletter CRIF                                                            Edição 1/2019                                                              Janeiro 19—Julho 19  

 7 

PEÇA DE TEATRO “BAILE DE VERÃO” 

No dia 5 de abril, estreou-se, no auditório do Centro de Estudos de Fátima (CEF), que ser-

viu de palco ao espetáculo, a peça de teatro “Baile de Verão”, formada por clientes e cola-

boradores do CRIF, Comunidade Vida e Paz e membros do grupo de teatro “Alguidar”. Foi 

uma iniciativa promovida pelo CRIF, tendo a peça, que foi escrita e encenada pela nossa 

psicomotricista Rita Rosa, sido rapidamente abraçada pela Comunidade Vida e Paz, reve-

lando-se uma pareceria muito interessante, colaborante e inclusiva. Uma iniciativa de su-

cesso, que contou com a repetição de mais três sessões do espetáculo: dia 24 de abril no 

auditório do CEF, dia 24 de maio em Minde, no cineteatro, e dia 5 de julho em Porto de 

Mós. Resta-nos agradecer a toda a comunidade que divulgou e assistiu ao nosso espetá-

culo e que, deste modo, permitiu que esta iniciativa fosse um enorme sucesso que nos 

encheu o coração de orgulho.  

 

ALMOÇO AMIGOS DO CRIF 

Para manter a tradição, no dia 14 de abril realizou-se o 

almoço solidário do CRIF “Os Amigos do CRIF”, no salão 

paroquial do Montelo. Mais uma vez, “o cozido à portu-

guesa” marcou presença, tendo feito as delícias de to-

dos. Fruto do contributo e do empenho dos membros 

da nossa Direção, dos colaboradores do CRIF, dos nos-

sos alunos/clientes e suas famílias. Este almoço convívio 

foi um sucesso.  
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VIA SACRA 
 

À semelhança de outros anos, realizou-se no dia 16 de abril a Via 

Sacra nos Valinhos, presidida pelo Padre Pereira. Clientes e cola-

boradores tiveram oportunidade de caminhar até ao Calvário, 

refletindo sobre o significado das estações que a ele conduziam. 

Um momento de cariz religioso que reflete a fé e a esperança 

dos nossos corações. 
 

 

DIA MUNDIAL DA DANÇA 

Como gostamos de dançar e valorizamos esta forma de expressão, não podíamos deixar 

de assinalar este dia. O Rancho Folclórico do CRIF foi ao lar QUALISENIOR dançar, tendo 

sido muito bem acolhido. Deste modo, proporcionou-se aos clientes do lar e aos visitan-

tes uma tarde diferente em que a alegria não faltou. Os restantes clientes do CRIF tam-

bém celebraram este dia na nossa instituição com o professor Paulo e a psicomotricista 

Rita, que facultaram algumas demonstrações de géneros de dança. Ninguém quis ficar de 

fora, pelo que foi uma tarde bem animada! 
 



Newsletter CRIF                                                            Edição 1/2019                                                              Janeiro 19—Julho 19  

 9 

INAUGURAÇÃO DO  PERCURSO SENSORIAL 
 

No passado dia 30 de abril, a comunidade CRIF inaugurou mais um espaço exterior para 

uso dos nossos clientes, o Passeio Sensorial. Foi uma tarde muito divertida e animada, na 

qual os nossos clientes tiveram a oportunidade de descalços, percorrer o percurso e sen-

tir diferentes texturas (água, esponja, pedrinhas), possibilitando uma experiência diferen-

te e inesquecível. Foi uma atividade muito apreciada por todos os nossos clientes.  
 

 

DIA DA MÃE 
Como não podia deixar de ser, assinalá-

mos este dia tão especial com uns mi-

minhos  para as mamãs dos nossos cli-

entes. As mães dos clientes do CAO re-

ceberam uma vela e as da socioeducati-

va um saquinho de cheiro de lavanda. 

Um grande beijinho para todas as mães.  

PARTICIPAÇÃO NO GEN VERDE 
 

O Gen Verde é um evento musical que 

esteve na nossa cidade e ensaiou um es-

petáculo integrando alunos de várias es-

colas de Fátima. O CRIF não podia deixar 

de estar presente e participou com cinco 

clientes que brilharam no espetáculo fi-

nal, no Centro Pastoral Paulo VI. Esta ini-

ciativa ocorreu dia 

10 de maio, tendo 

proporcionado uma 

noite de muita músi-

ca, animação e boa 

disposição! Uma experiência a repetir! 
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VENDA DOS PIRILAMPOS 

Durante o mês de maio decorreu a 

campanha do Pirilampo Mágico, este 

ano com o lema “A natureza é solidá-

ria”. Os nossos clientes foram para as 

ruas da cidade de Fátima vender este 

símbolo de solidariedade social e convi-

ver com a comunidade que nos envol-

ve. Agradecemos a todos os que nos 

apoiaram nesta iniciativa. 

   

 

 

DIA DA ESPIGA 

 

Como manda a tradição, no dia 30 de 

maio, os clientes do CRIF foram ao cam-

po apanhar a espiga. Do raminho fizeram 

parte: papoilas, espigas de trigo, malme-

queres e um raminho de oliveira, sendo o 

mesmo reconhecido  no seu todo como 

um símbolo de prosperidade. 

 

 

 

 

 

FIM DO MÊS DE MARIA 
 

No dia 31 de maio, comemorámos o fim do mês de Maria com o Grupo Coral do CRIF 

“Nossa Senhora dos Pastorinhos”. Esta iniciativa partiu de um grupo de clientes que inici-

ou este ano  aulas de Religião e Moral e nos presenteou com um andor de Nossa Senho-

ra de Fátima. Tal oferta foi o ponto de partida  para rezarmos  e a cantarmos salmos reli-

giosos.  Foi um momento para refletirmos, agradecermos e  pedirmos paz e saúde para 

todos nós.  
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O CIRCO NO CRIF 

Celebrámos o Dia da Criança no dia 3 de junho com a vinda de 

alguns membros do Circo Cardinali ao CRIF. O palhaço Croquete, 

assim como o espetáculo de cães e os 

pratos giratórios fizeram a delícia dos nos-

sos clientes. Muito obrigado ao Circo Car-

dinali que proporcionou uma tarde de 

boa disposição e muitas gargalhadas! 

O entusiasmo foi tanto que a Inês e  Diana não perderam a 

oportunidade entrevistar um artista do Circo Cardinali. 

Inês (I): Como te chamas? 

Micael (M): Hugo dos Santos Bragança 

Diana (D): Com que idade começaste a participar no circo? 

M: A idade ao certo não me lembro. 

I: Sei que estás no mesmo 6º ano de escolaridade. Achas difícil estu-
dar e participar no circo ao mesmo tempo? 

M: Não, porque eu tenho tempo para fazer as duas coisas. 

D: Tiras boas notas? 

M: Sim, as notas são razoáveis. 

I: O que gostarias de fazer no futuro? 

M: Ser mágico. 

I e D:  Muito obrigado e boa sorte. 

O CRIF NO PREÇO CERTO! 
 

No dia 11 de junho o CRIF aventurou-se e participou no programa televisi-

vo “Preço Certo”. Alguns Colaboradores do CRIF tentaram a sorte, num 

programa emitido em direto neste dia. Ainda que a sorte não tenha estado 

do nosso lado, foi uma experiência muito positiva, que possibilitou a divul-

gação da nossa instituição e a oferta de alguns 

trabalhos elaborados pelas mãos dos nossos 

mestres ao tão acarinhado Fernando Mendes. 

Muito obrigado a todos os colaborados do CRIF que ficaram 

na instituição a assegurar o bom funcionamento da mesma.  
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LÁ VAI O CRIF COM O AZUL COR DE 

MAR…. 

“Lá vai o CRIF com o azul cor de mar…”, 

marchar. Foi assim que assinalámos o 

dia de Santo António, dia 13 de junho, 

no CRIF, no nosso espaço exterior, du-

rante o período da manhã. Os nossos 

marchantes revelaram-se verdadeiros 

profissionais! 

 

ENCONTRO DE CANOAGEM ADAPTADA 

No passado dia 13 de junho,  alguns dos 

nossos clientes participaram  no 4º En-

contro de Canoagem adaptada do 

CRIB—Centro de  Recuperação Infantil 

de Benavente, na Praia Doce, em Salva-

terra de Magos. Para além do CRIF, esta  

iniciativa contou com a presença de vá-

rias instituições do  distrito de Santarém. 

Para além da canoagem, houve ainda a 

oportunidade de experimentar a  moda-

lidade  de Stand Up  Paddle. Que  dia tão 

divertido e fresquinho!! 

PARTICIPAÇÃO NA APA DO COLÉGIO SÃO MIGUEL 

No passado dia 7 de junho, o Filipe Neves, o André Soares, o Carlos Buraca e a Inês Gon-

çalves participaram no espetáculo "Silêncios", na final da APA do Colégio São Miguel no 

Centro Pastoral Paulo VI. Integrando o grupo Soldados da 

Paz, marcharam convictos e representaram muito bem a 

nossa escola, revelando um grande profissionalismo e sim-

patia para com toda aquela comunidade educativa. Foi 

uma experiência muito positiva e gratificante. 
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VISITA AO ESTÁDIO DA LUZ  

No dia 14 de junho, os nossos  benfiquistas tiveram o privilégio de visitar as instalações 

do Estádio da Luz,  usufruindo da oportunidade  de observar as bancadas, os balneários, 

a sala de conferências, a águia e ainda segurar numa réplica da taça do campeonato. A 

experiência correspondeu às expectativas, tendo deixado uma marquinha vermelha e 

branca no coração dos nossos clientes.  Foi sem dúvida um dia de muita luz! 

 

VISITA AS TERMAS DE MONTE REAL 

Foi, sem dúvida, um verdadeiro dia de  relaxamento.  É este o resumo de um dia muito 

bem passado nas termas de Monte Real, a 18 de junho. Os nossos clientes puderam usu-

fruir de massagens e piscinas com jacuzzi, tendo sido uma experiência muito apreciada 

por todos! Sem dúvida, uma atividade a repetir.  
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FOMOS JOGAR GOLFE 

No dia 27 de junho,  durante o período da manhã, fomos até à Serra D’El - Rei  aprender a 

jogar golfe. Acompanhados por dois instrutores,  os nossos clientes puderam  experimen-

tar esta atividade desportiva. E houve bolas  a perder de vista!!  

COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE SACERDÓCIO DO   PADRE PEREIRA 

No passado dia 29  de junho, o Diretor da nossa instituição, Padre Pereira, comemorou 

as Bodas  de Ouro Sacerdotais.  Esta comemoração foi assinalada com várias surpresas, 

de entre as  quais  a atuação de alguns clientes do 

CRIF e a presentação do nosso Hino “Eu sou capaz”, 

que reflete a casa de amor e de afetos que somos, 

composto pelo músico  Jorge Gonçalves a quem de-

vemos o nosso muito obrigado!  Muitos parabéns, 

Padre Pereira, e os nossos agradecimentos por ao 

longo destes 50 anos ter caminhado ao nosso lado e 

desbravado caminhos que se tornam mais fáceis de 

percorrer.                                              

 O nosso hino está disponível no youtube, para que possa ser acedido por toda a comunidade. 
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UM DIA NAS PISCINAS DE OURÉM 
 

No dia 4 de junho, algumas das nossas clientes deslocaram-se às  piscinas de Ourém. 

Nessa manhã, viveram-se grandes momentos de alegria com muitos mergulhos, banhos 

de sol e gargalhadas. Para terminar em pleno o dia, e para satisfazer um desejo das nos-

sas clientes,  seguiu-se um belo almoço numa hamburgueria, resultante da venda de bo-

los deliciosos confecionados na nossa instituição.  
 

TASQUINHAS  DO CRIF  

À semelhança de anos anteriores, realizou-se no dia 19 de julho as tas-

quinhas do CRIF. Este evento teve inicio as 19h e prolongou-se pela noi-

te fora. Foi uma noite de muita luz, música,  petiscos e animação! O es-

petáculo musical iniciou-se com a atuação do grupo “Gente Nossa”, a 

quem agradecemos pela presença e generosidade por nos ter proporci-

onado bons momentos de entretenimento. Seguiu-se a atuação de cli-

entes do CRIF que desfilaram os seus fatos alusivos aos anos 70/80 e participaram num 

concurso de dança. O CRIF não podia terminar a sua atuação sem antes  convidar todos a 

juntarem-se a nós para  cantar o hino do CRIF “Eu sou capaz”. Para terminar a noite, o Dj 

Paulo Granada fez a delicia de quem se prologou pela noite fora.  Obrigado a todos os 

que estiveram presentes nas nossas instalações. Agradecemos a todos os que colabora-

ram connosco e permitiram que o evento fosse um sucesso, em especial às entidades que 

contribuíram com ofertas de presentes para a quermesse.  Um obrigado aos colaborado-

res pelas ofertas dos doces e aos nossos clientes pelas suas atuações em palco. Mais um 

momento único e muito especial da equipa CRIF!  
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AGRADECIMENTOS 

Voluntários do CRIF  

O CRIF pretende fazer um agradecimento especial a todos os voluntários  que nos têm 

ajudado e apoiado em tantos momentos.  Bem haja! 

Comunidade CRIF  

Parabéns a Nós… Parabéns a Todos!! 

Vamos continuar a trabalhar… vamos continuar a enfrentar novos desafios… com vonta-

de expressa de fazer mais e melhor para todos os clientes. 

A todos, o nosso muito obrigado! 

Elaborado por Margarida Barreto com a colaboração dos clientes do Grupo “Diferença Ativa”. 

 

Contatos:   

Centro de Reabilitação e Integração de Fátima  

Apartado 216 Moimento\ 2496-908 Fátima  

E-mail: geral@crif.org.pt  

Tel. 249530150     Fax 249530159 T 


