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CRIFnotícias 

NESTA EDIÇÃO: 
 
Comemoração: 
• Dia da Música 

• Dia do Animal 

• Dia da Alimentação 

• Dia do Bolinho 

• Dia de São Martinho 

• Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência 

Outras atividades: 

•  “The Voice” 

• Caminhada da Diferença 

• Apanha da azeitona 

•  Participação no Special Athletics 

• Participação no Semanarte 

• Participação na Tarde da Diferença 

• Formação Profissional 

• Calendários CRIF 

• Inauguração da Árvore de Natal 
elaborada pelo CRIF 

 

 

EDITORIAL 
 

Cá estamos de novo! 

O CRIF sente-se muito motivado 

para continuar a desenvolver um 

trabalho dinâmico e profícuo em 

nome do bem-estar dos nossos 

clientes. 

Todos juntos vamos contribuir 

para que os princípios de solida-

riedade, generosidade, bondade 

e equidade sejam valores cons-

tantes nas nossas práticas diá-

rias, levando a que todos se sin-

tam incluídos e felizes na concre-

tização dos desafios e projetos  

que abraçamos. 
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DIA DA MÚSICA 

No passado dia 1 de outubro comemorámos o Dia Mundial da Música, com uma tarde 

bem divertida de Karaoke. Música, ritmo, alegria e diversão, não faltou neste dia! 

                               DIA DO ANIMAL 

No dia 8 de outubro fomos surpreendidos pelos animais que nos vi-

eram visitar para celebrar o dia do animal com o CRIF. Patos, cães, 

cabrinhas anãs,  passarinhos, peixes e até um porquinho da índia 

juntaram-se à festa para a celebração deste dia.  Houve ainda um 

peddy-paper muito divertido que nos permitiu aprender algumas 

características destes animais. 
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“THE VOICE” 

No dia 15 de outubro o CRIF foi assistir às gravações do programa televisivo “The Voice”. 

Esta oportunidade foi acolhida pelos nossos mestres com grande entusiasmo, boa dispo-

sição e alegria. Houve ainda a oportunidade de pedir autógrafos aos júris do programa.  

 

DIA DA ALIMENTAÇÃO 
 

Dia 16 de outubro comemorámos o Dia da Ali-

mentação na nossa escola! De manhã assistimos 

a um teatro de fantoches sobre a alimentação 

saudável e à tarde tivemos direito a um lanche 

diferente: espetadas de fruta. E que deliciosas 

estavam! 
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CAMINHADA DA DIFERENÇA 

Com o objetivo de chamar a aten-

ção para a problemática da dife-

rença realizou-se, no dia 20 de ou-

tubro, uma caminhada envolven-

do toda a comunidade.  Uma tar-

de diferente envolvendo a diferen-

ça. 

 

 

 

APANHA DA AZEITONA 

 

Na época da azeitona, todos dão o seu contributo 

na apanha da azeitona das oliveiras da nossa esco-

la. O sol ajudou e todos contribuíram um pouco pa-

ra o sucesso desta atividade. Levou alguns dias, 

mas é caso para dizer: Missão cumprida! 

DIA DO BOLINHO 
 

Durante a semana 

de 28 e 31 de outu-

bro, tudo foi prepa-

rado como manda a 

tradição: os clientes 

das valências da SE e 

CAO, confecionaram 

deliciosas broinhas de café para depois levarem 

para as suas casas. No dia 31 de outubro, de 

manhã, os clientes da SE foram de sala em sala 

pedir o bolinho: “Ó tia, dá bolinho por amor do 

seu Santinho?” e da parte da tarde houve um 

lanche partilhado entre todos os clientes e fun-

cionários do CRIF.  Que tarde docinha! 
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DIA DE SÃO MARTINHO 

 
"No dia de São Martinho lume, castanhas e vinho!"...na nossa escola, só houve casta-

nhas, mas estavam deliciosas! Foi assim que dia 11 de novembro celebrámos o Dia de 

São Martinho, com o tradicional Magusto. Os colaboradores e clientes saborearam agra-

davelmente este fruto do outono num momento de convívio e partilha.  

ALMOÇO AMIGOS DO CRIF 

No dia 17 de novembro, para manter a tradição,  o cozido à portu-

guesa “marcou presença” no salão paroquial do Montelo, tendo fei-

to as delícias de todos. Obrigado a todos os colaboradores do CRIF e 

à comunidade, que se uniram para que este convívio tenha sido um 

sucesso.  
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PARTICIPAÇÃO NO SPECIAL ATHLETICS 
 

No passado dia 20 de novembro alguns desportistas do CRIF participaram no evento 

desportivo  Special Athletics  em Alpiarça, organizado pelo CRIAL , destinado a todas as  

instituições  de Reabilitação e Integração do distrito de Santarém. Foi um dia  muito di-

vertido onde ninguém quis ficar fora do pódio 

SEMANARTE 
 
 Decorreu nos dias 25 a 29 de Novembro mais uma edição do SEMANARTE no Convento 

do Carmo em Torres Novas. O SEMANARTE é um projeto co-financiado pelo INR e  orga-

nizado pelo CRIT - Torres Novas. O CRIF participou nesta semana com cinco alunos 

(Ricardo Mateus, Rui Santos, Bruna Vieira, Mariana Damásio e André Soares) e dois cola-

boradores (Lurdes Reis e Rita Rosa), em três oficinas distintas: Teatro, Dança e Música. O 

resultado dos dias de formação foi um pequeno momento coreográfico que apresentá-

mos no passado dia 5 de dezembro 

em Rio Maior, integrado nas come-

morações do dia internacional da pes-

soa com deficiência. No final a opini-

ão foi unânime: O SEMANARTE foi 

mais uma experiência única e  enri-

quecedora  no desenvolvimento pes-

soal e artístico de cada um. 

                                                  (Rita Rosa) 



Newsletter CRIF                                                            Edição 2/2019                                                        Setembro19-Janeiro19  

 7 

TARDE DA DIFERENÇA 

No âmbito da Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência decorreu, 

dia 1 de dezembro, mais uma “Tarde da Diferença” no Auditório do Centro João Paulo II, 

em Fátima.  Em torno do tema “Casting”, o grupo da diferença uniu-se e preparou uma 

atuação que encheu o coração de todos os espectadores.  Esta tarde da diferença contou 

com a participação das seguintes instituições: Centro de Reabilitação e Integração Ouri-

ense, Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, Centro Social da Divina Providência, 

Centro João Paulo II e Escola de Educação Especial “Os Moinhos”. A cantora Joana Espa-

dinha foi convidada especial, que cantou e encantou toda a plateia.  A todos, o nosso  

muito obrigado! 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Como forma de celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, à semelhança dos 

anos anteriores, o Santuário de Fátima abriu-

nos as suas portas e o seu coração. A come-

moração iniciou-se com a missa na igreja da 

Santíssima Trindade que contou com a pre-

sença das cinco instituições que compõe o 

Grupo da Diferença (CRIO, CRIF. Centro João 

Paulo II, Casa do Bom Samaritano e Escola de 

Educação Especial os Moinhos).  Antes do al-

moço oferecido pelo Santuário, tirámos uma 

fotografia  que contou com a presença de to-

dos.  Agradecemos ao Santuário de  Fátima a 

oportunidade de proporcionar a celebração 

deste dia aos nossos mestres.  
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 ÁRVORE DE NATAL ELABORADA PELO CRIF 

No dia 6 de dezembro procedeu-se à inauguração da Árvo-

re de Natal, produzida totalmente pelos clientes e colabo-

radores do CRIF. Esta iniciativa  contou com  o apoio do Ro-

tary Club de Fátima, a quem estamos profundamente agra-

decidos por todo o empenho e dedicação, e da Câmara 

Municipal de Ourém. A árvore tem 4,5 m de altura e está 

exposta na Praça Luís Kondor. Foi um desafio lançado ao 

CRIF e que foi acolhido por nós com grande entusiasmo, 

dedicação e orgulho. A inauguração assinalou-se com uma 

magnifica atuação dos nossos clientes, encenado pela nos-

sa psicomotricista Rita Rosa. Foi um desafio que ficará para 

sempre na nossa memória e no nosso coração! As bolas 

colocadas na árvore com os logotipos correspondem  às 

empresas ou particulares que quiseram ser solidários com CRIF, fazendo uma doação pa-

ra a instituição, no âmbito deste projeto.  Quem quiser dar o seu contributo ainda o po-

derá fazer! A todos os interessados basta enviar um e-mail para rotaryclubfati-

ma@gmail.com. Os donativos reverterão integralmente  a favor  do CRIF.  A todos os que 

deram o seu contributo, o nosso muito obrigado!  

FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

No próximo dia 16 de dezembro 

iniciar-se-á o curso de formação 

profissional para pessoas com 

deficiência e ou incapacidades 

de Assistente Familiar de Apoio 

à Comunidade (AFAC). O per-

curso formativo obedece às li-

nhas orientadoras do CNQ - Ca-

tálogo Nacional de Qualifica-

ções - e privilegia métodos ati-

vos de forma a desenvolver 

uma atuação integrada nas di-

ferentes esferas de vida dos for-

mandos (profissional, pessoal e 

social). 

 

DISTRIBUIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTARES 

O CRIF enquanto  organização parceira com o Cen-

tro Social da Ribeira do Fárrio concluiu  a 1º opera-

ção no âmbito da Distribuição de Géneros Alimen-

tares e/ou de Bens de Primeira Necessidade – Pro-

grama Operacional de Apoio às Pessoas mais Ca-

renciadas (POAPMC) . Neste trabalho de parceria o 

CRIF, mensalmente,  recepcionou  vários produtos 

alimentares e procedeu à respectiva entrega a ca-

da beneficiário  tendo em consideração as caracte-

rísticas e necessidades dos beneficiários que o pre-

sente programa abrange. Foram atribuídos regu-

larmente 2 cabazes a cada agregado familiar, cerca 

de 30, no período de Outubro 2017 e Novembro 

de 2019.Em breve retomará esta atividade num 

segundo projeto que irá desenvolver-se até Março 

de 2023.                                                    (Sandra Reis) 
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FESTA DE NATAL 
 

Aproxima-se a quadra natalícia. No CRIF, as decorações já estão apostos. Os corredores 

da instituição estão decorados e não falta o presépio nem a Árvore de Natal. 

No próximo dia 20 de dezembro realizar-se-á a nossa festa de Natal que contará com a 

presença de toda a família CRIF. De manhã haverá a eucaristia, celebrada pelo nosso di-

retor, Sr. Padre Pereira, seguido de um maravilhoso almoço de natal. Haverá muita diver-

são, bom disposição e…. Muitas surpresas!  

É com este espirito de Natal, com paz e amor nos nossos corações, que desejamos a to-

da a comunidade CRIF um Santo e Feliz Natal.  
.   

CALENDÁRIOS 

À semelhança de anos anteriores o CRIF está a promover a venda de calendários de mesa 

referentes ao ano que se avizinha. E que giros que eles estão!  O calendário tem o valor 

de 1 euro e reverterá  a favor do CRIF.  Adquira já o seu! A quem contribui e colabora 

connosco, deixamos o nosso profundo agradecimento.  
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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! 

 

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 

Elaborado por Margarida Barreto  


