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Prova em Almeirim 

No dia 30 de setembro participamos numa actividade 

inserida no calendário da ADES (Associação 

Desporto Especial de Santarém) - V Triatlo Adaptado 

organizada pelo CRIAL, com duas equipas: Rui 

Santos/André/Miguel e José Augusto/Luís Maria/ 

Manuel. Com mais um grande desempenho e 

resultado dos nossos atletas que obtiveram o 2º lugar.  

 

 

Comemoração do Dia Mundial da Música 

 

Celebrámos no dia 1 de outubro o Dia Mundial da Música com uma atividade  “Percurso 

Musical” percorrendo diferentes salas da instituição com diversos estilos musicais. Contámos 

com a presença das alunas do Conservatório de Música, bem como da professora Helena 

Gama. As reações dos nossos alunos/ clientes foram mágicas. “Onde as palavras falham a 

música fala” (sit. Hans Christian Andersen). 
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Editorial 

Mais uma emissão da Newsletter do CRIF. Convidamo-lo a uma leitura detalhada das suas 

páginas, saboreando todos os nossos assuntos acerca das actividades e eventos em que o 

CRIF se envolveu, na esperança que aumente o vosso conhecimento e encanto por aquilo 

que melhor sabemos fazer… 
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Visita à empresa “Pombalverde 

Pombalverde foi a empresa seleccionada pelo grupo da Formação Profissional: Operadores de jardinagem para uma visita de cariz 

formativo, uma vez que também é a entidade que fornece os produtos hortícolas para produção na estufa. A visita aconteceu no dia 

29 de outubro, durante a qual foram apresentados os diferentes espaços de produção e explicado o funcionamento desde a 

sementeira à saída de produto para o cliente. No final os formandos foram presenteados com uma planta para cuidar.  

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia de Todos os Santos 

Para comemorar este dia, os clientes da SE e do CAO 

fizeram na última semana de outubro os bolinhos do 

CRIF. Foi um dia diferente onde todos os alunos/ 

clientes se tornaram pasteleiros e onde não faltou a 

alegria, a atenção, o cuidado e a dedicação para que, 

os nossos bolinhos ficassem maravilhosos.  

Apanha da azeitona 

Tal como em anos anteriores, no dia 15 de outubro 

clientes da SE e do CAO realizaram a apanha da azeitona 

em conjunto com alguns colaboradores, no exterior da 

nossa Instituição. 

 

Dia da alimentação 

Comemorando o Dia da Alimentação, no dia 16 de 

outubro, os alunos e educadores/professores da SE 

resolveram fazer umas deliciosas espetadas de fruta 

lembrando a importância da alimentação saudável! 
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Comemoração do Halloween 

Inserido no projeto “Histórias em Movimento”, de que fazem parte os responsáveis das salas Relax, Gargalhadas e Reconforto, com 

o apoio da Psicomotricista Rita Rosa, realizou-se um teatro de Halloween “As Bruxas” para as três valências da instituição. Um 

momento onde as gargalhadas e os feitiços não faltaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantação de pinheiros mansos (Formação Profissional) 

No dia 11 de novembro em resposta a uma solicitação externa, o grupo de 

operadores de jardinagem, deslocou-se ao Bom Sucessol (Porto de Mós) para 

plantarem 160 pinheiros mansos -Pinuspea. Uma experiência enriquecedora 

que permitiu consolidar conhecimentos adquiridos em contexto de sala e 

fomentar o espírito de equipa. O resultado foi alcançado com sucesso, pelo que 

estamos disponíveis para aceitar novos projetos.  

Pedir o Bolinho 

A SE foi, de sala em sala, pedir o bolinho às 

“tias” do CRIF. Um momento de felicidade e 

doçura. 

 

Magusto 

No dia de São Martinho, 11 de novembro, 

realizou-se o tradicional magusto no CRIF. Não 

faltaram as deliciosas castanhas assadas e a 

alegria estampada nos rostos farruscos da 

equipa CRIF.  
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Entupimentos Sinfónicos 

No dia 21 de novembro, realizou-se no Teatro José Lúcio da Silva um concerto solidário, a favor do CRIF, organizado pelas Águas 

do Centro Litoral. O projeto “O Cano é que Paga” teve como intuito esclarecer a população sobre as consequências da colocação de 

resíduos sólidos no esgoto, uma problemática de difícil assimilação visto que as consequências desta prática não são visíveis para a 

maior parte da população. O CRIF participou com o seu grupo de teatro numa atuação carregada de simbolismo sobre esta temática 

e ainda com a interpretação do Tiago André que deslumbrou ao tocar o “Hino da Alegria” com flauta, acompanhado da Orquestra. 

 

 

 .  

 

 

 

 

 

 

Curso de Empregadores de Andares- Grupo B 

No dia 26 de novembro foi a entrega dos certificados de Formação Profissional do grupo B do Curso de Empregado de Andares. 

Este ano optámos por festejar com os finalistas num almoço requintado no Restaurante Claustro dos Monfortinos e contámos com a 

presença dos atuais formandos, formadores e com o Presidente Padre Pereira que deixou palavras de felicitação e de muito orgulho 

na entrega dos diplomas aos finalistas. 

 

 

 

 

 

Á data de edição da newsletter sabemos que os finalistas Ricardo Ferreira e Ecleide Gonçalves já assinaram contrato de trabalho; 

Carlos Silva já iniciou estágio profissional no “Hotel Regina” onde realizou formação prática em contexto de trabalho; a formanda 

Marisa Ferreira aguarda estágio profissional onde realizou também a componente prática (Hotel Cruz Alta); o Ricardo Mateus 

desenvolve atividades socialmente úteis e a Susana Galeão presta trabalho voluntário, no CRIF. 

 



CRIFnotícias 

 

Newsletter CRIF- VI Edição   5 

 

Ida ao Centro Escolar Beato Nuno  

Antecipando as comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência fomos convidados pelos responsáveis do Centro 

Escolar Beato Nuno a passar uma manhã diferente na companhia dos alunos, professores e auxiliares deste Centro, no dia 2 de 

dezembro. Havia várias mensagens alusivas ao dia espalhadas pela escola e fomos brindados com uma canção. Os nossos alunos 

também ofereceram um miminho em forma de dança a todos estes amigos que tão bem nos acolheram. 

 

 

 

 

 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro) 

Comemorando o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência assistimos à missa das 11h na Igreja da Santíssima Trindade (as 5 

Instituições que fazem parte do Grupo da Diferença: CRIO, CRIF, Bom Samaritano, Centro João Paulo II e Escola de Educação 

Especial os Moinhos) e depois da foto de família e por generoso e carinhoso convite do Sr. Reitor do Santuário de Fátima tivemos 

um delicioso almoço na casa Nº Sº das Dores. Muito obrigado a todos os que tornaram este dia tão especial! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarde da Diferença 

 No dia 6 de dezembro, no âmbito da 

comemoração do Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência, realizou-se no 

Cine Teatro de Ourém um espetáculo que 

contou com atuações das cinco instituições 

que compõem o grupo, onde se insere o 

CRIF e teve como convidado especial o 

artista João Só. Um obrigado gigante a 

todos os que de alguma forma se 

envolveram para que a magia 

acontecesse, em especial ao padrinho 

João Só pelo seu gesto de grande nobreza 

e generosidade. 
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Visita às novas instalações do Externato de São Domingos 
 

Foi com muita alegria que a Socioeducativa aceitou o convite do Externato de S. Domingos, nossos amigos do coração há já muitos 

anos, para visitar as suas novas instalações. Fomos recebidos em festa com uma bonita canção de boas vindas feita para nós. 

Depois, tínhamos à nossa espera um delicioso lanche. Em seguida a viagem às novas e bonitas instalações cheias de luz, beleza e 

cor. E para terminar esta escola que sempre nos acolheu com carinho tinha preparado um teatro maravilhoso cheio de mensagem e 

onde em conjunto percebemos que afinal a DIFERENÇA só está onde nós a vemos e que juntos somos melhores e mais fortes. 

Uma manhã rica de afetos onde foram também oferecidos marcadores de livros feitos pelos alunos, com mensagens de amizade. 

 

 

 

 

 

 

Encontro de Natal Alfa Romeo Team 

No passado domingo, dia 6 de dezembro, o Alfa Romeo Team, esteve presente no Fun Park, em Fátima para o seu Encontro de 

Natal e convidou o CRIF a assistir um treino de corrida de carros e motas. No final, ofereceram bens alimentares, roupas e duas 

cadeiras de rodas para a instituição. Um bem haja a todos pela iniciativa e um agradecimento especial pela vossa generosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Internacional dos Direitos Humanos 

A Formação Profissional não deixou passar o dia Internacional dos direitos humanos sem sair à 

rua e relembrar os direitos básicos que garantem uma vida digna para todos os habitantes do 

mundo (liberdade, educação, saúde, cultura, informação, alimentação e moradia adequadas, 

respeito, autodeterminação, entre outros). Primeiro, no Módulo de Cidadania e Empregabilidade, 

debateram o tema e construíram o folheto que elucidava as condutas dos governos e dos 

cidadãos e posteriormente distribuíram-no na comunidade no dia 10 de dezembro.  
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Oferta Solidária do GRUPO SOCEM 

No dia 17 de Dezembro, alguns colaboradores do GRUPO SOCEM vieram ao CRIF entregar a recolha 

solidária de roupas, brinquedos e outros artigos, feitos nas suas empresas.  

O GRUPO SOCEM é um grupo de 11 empresas, especializadas na área de Moldes e Plásticos, 

localizada na Martigança. Deixamos um profundo e sincero agradecimento pela solidariedade 

demonstrada! 

 

 

 

Festa de Natal 

Viveram-se momentos mágicos na festa de Natal da família CRIF, no dia 18 de dezembro. De manhã a festa começou com música, 

teatro, dança e muita alegria. Por volta das 11 horas chegaram os Pais Natais num carro de bombeiros trazendo consigo as prendas 

(este ano uma linda manta natalícia) e todos puderam experimentar dar uma voltinha pelo CRIF ao som das sirenes (desta vez 

festivas). O CRIF agradece aos Bombeiros Voluntários de Fátima o carinho e a simpatia com que nos brindaram. O almoço também 

foi de festa.  

Seguiu-se a Eucaristia de Natal, momento tocante do nosso dia com a presença da Comunidade Cenácolo que trouxe ainda mais 

alegria e colorido à nossa festa No final uma singela homenagem às nossas voluntárias que tanto nos dão. E como não há festa que 

não termine à volta da mesa o nosso dia acabou com um delicioso lanche partilhado. Está de parabéns o grupo dinamizador da 

Festa de Natal deste ano. 
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Campanha de Natal “Partilhar: o verbo que divide para multiplicar” 

Foi como muita alegria que no dia 21 de dezembro recebemos os nossos amigos, Engenheiros Paula Braçais e António José 

Correia com os seus filhos Miguel e Maria. Acompanhados por uma representação de antigos e atuais alunos vieram trazer-nos o 

produto da sua Campanha de Natal 2015. Desta vez (e já pela terceira vez) foi o CRIF a Instituição escolhida para estes nossos 

amigos viverem o verdadeiro espírito de Natal. 

 O lema desta campanha foi” Partilhar: o verbo que divide para multiplicar” e dos três carros foram saindo sacos e sacos cheios de 

livros, jogos e brinquedos, um início muito bom para apetrechar a nossa LUDOTECA. Mas não só: roupas e 125 Kg de diversos 

produtos alimentares. A grande prenda de natal foi um leitor de DVD (saído do mealheiro do Miguel e da Maria com a ajuda dos 

pais) e muitos filmes. Gratos pela generosidade e boa índole que vos caracterizam e fazem de vós seres humanos tão especiais 

queremos dizer-vos que estão num lugar quentinho do nosso coração. 

 

  

 

Cantar as Janeiras 

 E porque a tradição ainda é o que era, alguns elementos da família CRIF saíram no dia 6 de 

janeiro à cidade de Fátima para cantar as janeiras. Visitaram o Centro de Saúde, os 

Bombeiros e os Correios e foram acarinhados e recebidos com muita alegria! 

 

 

 

Curso de Empregadores de Andares- Grupo C 

Mais uma etapa concluída para as formandas do Grupo C. Depois de concluirem a 

componente de formação em sala e prática simulada, as formandas iniciaram em janeiro 

formação prática em contexto de trabalho para consolidação de conhecimentos. Para isso 

contamos com a parceria de 4 entidades. Foram assinados 4 protocolos de cooperação no 

exterior (Hotel Aleluia – Célia Pereira; Hotel Cova da Iria – Teresa Domingos; Casa das 

Irmãs Dominicanas – Mariana Gonçalves; Casa do Clero Leiria Fátima – Beatriz Oliveira) e 

um interno (CRIF – Lídia Campos). 
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Projeto Educativo da SE 

A Socioeducativa apresentou formalmente aos alunos, clientes e formandos e seus responsáveis o Projeto Educativo para o triénio 

2015/2018 intitulado “Adaptar, ler e jogar - um sonho a alcançar”, no dia 6 de janeiro. O projeto pretende colmatar uma lacuna, há 

muito sentida na Instituição. Criar e desenvolver um novo espaço “Ludoteca”, adaptado às necessidades específicas dos nossos 

alunos tendo em conta a promoção da sua criatividade e das suas competências cognitivas e emocionais, num ambiente apelativo e 

securizante.O envolvimento de toda a nossa Instituição bem como da comunidade educativa e comunidade em geral, irá tornar-se 

uma mais-valia, pela troca saborosa de experiências que a todos vai enriquecer. A criação de materiais pedagógicos adaptados aos 

nossos alunos será um dos nossos objetivos primordiais. Envolver a nossa instituição na elaboração dos mesmos irá favorecer a 

partilha, a socialização e a interação entre todos os intervenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguração do Continente Bom Dia (13 de Janeiro) 

O grupo das Saídas Funcionais de Terapia Ocupacional e da sala da monitora Isilda, foram conhecer o novo espaço comercial de 

Fátima. Assim poderão passar a contar com mais este recurso nos seus treinos semanais de ida às compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recriação do Hall de Entrada do CRIF 

No âmbito do Módulo de “Estilos de Jardins” o grupo de operadores de Jardinagem, o Sr. João Lucas; a monitora Anabela Faria e os 

estagiários Ricardo Marto e Ricardo Santos aceitaram o desafio em recriar o hall de entrada do CRIF. Depois de algum esforço, 

empenho e entusiasmo o resultado não podia ser melhor, este grupo de trabalho “ofereceu” aos clientes, colaboradores e visitantes 

um jardim interior sereno, com muita tranquilidade e paz. 

.  
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Cantigas para Todos (18 de Janeiro) 

Um grupo de clientes do CAO e Socioeducativa participaram no evento "Cantigas para 

Todos", no auditório da Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, organizado pela Unicrisano em 

Torres Novas. Cantaram as Janeiras, visitaram o castelo e ainda pararam no Centro de 

Bem-Estar de Bairropara animar o grupo de idosos! Foi um dia diferente e muito rico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro de Natação adaptada “Mais Lezíria” 

Um grupo de clientes da SE e CAO participaram no encontro, realizado no Complexo Aquático Municipal de Santarém, no dia 21 de 

janeiro. Os atletas em competição foram: Adriana Gomes, David Neves, Ana Patrícia, Diana Pereira, Francisco Oliveira, José 

Augusto, Rui Santos, Tânia Santo. Ficamos orgulhosos pois estes nossos representantes trouxeram-nos muitas medalhas mas 

sobretudo muitos sorrisos. 

 

 

 

 

 

Serviço de Massagens (SPAM) 

No dia 18 de janeiro o Grupo do SPAM foi à sala 

amarela do Jardim de Infância da EB1 da Cova d´Iria, 

com a Psicomotricista Rita Rosa, ensinar o programa 

de massagens na escola. Também fizeram 

massagens a algumas crianças. Foi uma experiência 

muito gratificante para todos. 

 

 

 

 

 

Chegada da nossa “Princesa” 

No dia 20 de janeiro, recebemos um novo membro na 

nossa instituição com imensa alegria e entusiasmo. 

A cadela foi baptizada com o nome “Princesa” escolhido 

pela maioria da família CRIF e irá fazer parte dos nossos 

dias. Será com toda a certeza uma experiência 

enriquecedora para os clientes e colaboradores do CRIF! 
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Formação para colaboradores 

“Empowerment”- dinamizada pelo Psicólogo Miguel Ferreira, 

no dia 24 de novembro, de 3 horas para 39 colaboradores 

“Word”- de outubro de 2015 a fevereiro de 2016, dinamizada 

pelo Centro de Emprego de Tomar, de 50 horas para 9 

colaboradores 

Certificação pelo nível EQUASS Assurance 
 

Nos dias 19 e 20 de outubro decorreu no CRIF uma auditoria 

externa para renovação da Certificação EQUASS Assurance. 

O resultado foi a obtenção da Certificação até dezembro de 

2017. Este reconhecimento revela o compromisso assumido 

pela Instituição com a Qualidade dos Serviços Sociais, sendo 

um motivo de orgulho para todos os clientes, colaboradores, 

significativos e entidades parceiras do CRIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venda de calendários e rifas 

No âmbito do Projeto Educativo da SE “Adaptar, ler e jogar: 

”Um sonho a alcançar” 2015/18 e à semelhança de anos 

anteriores o CRIF promoveu a realização e a venda de 1500 

calendários de mesa. Na época natalícia também se 

realizaram rifas para venda com o objetivo de angariação de 

fundos para aquisição de material (computadores portáteis). O 

resultado foi muito positivo, tanto pela aceitação e venda dos 

calendários/rifas, como pelo precioso contributo e apoio de 

toda a comunidade, à qual deixamos o nosso profundo 

agradecimento.  

Elaborada por: TF Ana Domingos, com a colaboração de Educadora Rosarinho P. de Abreu, TO Bárbara Vieira e TSS Sandra Reis 

Voluntários do CRIF  

A nossa Instituição pretende fazer um agradecimento 

especial a todos(as) os(as) voluntários(as) que nos têm 

ajudado e apoiado imenso em tantos momentos. Este 

período destacamos: Manuela Oliveira, Isabel Trueira, 

Eulália Oliveira, Júlia Santos, Lúcia Ribeiro, Maria Lurdes 

Ribeiro, Maria Margarida V. Lourenço, Ilda Cristina e Goretti 

Ferreira. 

 

 

Contatos:  
Centro de Reabilitação e Integração de Fátima 
Apartado 216 Moimento/2496-908 Fátima 
E-mail: geral@crif.org.pt 
Tel. 249530150     Fax 249530159 
Telm. 910689468 

 

 

 

Site: http://www.crif.org.pt/ 
Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/CRIF/135838119804744 

 

Obrigado! 

A nossa Instituição pretende fazer um agradecimento 

especial a : Goretti Ferreira pela doação de roupas e bens 

alimentares; Grupo anónimo pelo generoso donativo em 

dinheiro e ao Sr. Pedro Marto pelo seu donativo pela 

recepção de um presépio feito com materiais recicláveis 

elaborado pelo CAO em resposta a uma proposta/sugestão 

sua. Por último, agradecemos à Agência de Viagens “Férias 

e Destinos” pelo seu contributo com a oferta de uma viagem 

para o prémio das rifas. 

 

 

mailto:geral@crif.org.pt
http://www.crif.org.pt/
https://www.facebook.com/pages/CRIF/135838119804744

