
cr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA DO PRESIDENTE 

DA DIREÇÃO… 

NOTA DO PRESIDENTE 

DA DIREÇÃO 

Caros Associados: 
 

A partir da sugestão de uma das nossas 
associadas decidiu a Direção que seria 
bom instituir uma “newsletter” regular, 

com periodicidade trimestral para 
informar os associados, via email, da 
vida corrente da nossa Instituição. 

Começamos com esta edição de 
Setembro de 2016. 
Esperamos que seja mais um passo, a 

seguir à reestruturação do nosso sítio 
(www.cria.com.pt) e da dinamização da 
nossa página no facebook (Centro de 

Recuperação e Integração de Abrantes) 
para promover uma política de 
comunicação mais aberta e 

transparente, melhorando o nível de 
informação a que os nossos associados 
têm direito e é nosso dever 

proporcionar. 
CRIA, 27 Setembro 2016 

O Presidente 

 
Nelson de Carvalho 

Visita da Secretária de Estado da 

Inclusão das Pessoas com Deficiência 

Em Junho tivemos a visita da Senhora Secretária de Estado da Inclusão 

das Pessoas com Deficiência, Dra. Ana Sofia Antunes. Foi descerrada 

uma placa no hall de entrada evocativa desta visita para memória futura. 

A Senhora Secretária de Estado visitou as várias Respostas Sociais do 

CRIA e reuniu com a CPCJ de Abrantes.  

No final da visita almoçou connosco no refeitório do CRIA. 

Novos cursos de formação profissional 

O Centro de Reabilitação Profissional iniciou no dia 05 de Setembro os 

novos cursos de formação profissional de percurso B com equivalência 

ao 9ºano de escolaridade: Serralheiro Civil, Empregado de Andares, 

Operador de Jardinagem e Operador de Acabamentos de Madeira e 

Mobiliário. Envolvendo 32 formandos, trata-se de um percurso que 

funciona pela primeira vez no CRIA, na sequência de uma nova 

candidatura efetuada ao POISE em Março deste ano. 

Reunião com Ministro do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social 

Plano estratégico 

O Presidente da Direção, Nelson Carvalho, acompanhado por José 
Carlos Veríssimo, Diretor das Respostas Sociais do CRIA, estiveram 
com o Presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela no 
gabinete do Ministro Vieira da Silva. O objetivo desta reunião foi 
apresentar ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
o projeto de um Lar/Residencial e uma unidade de Centro de Atividades 
Ocupacionais (CAO) em Mação. Este projeto, fruto de contactos e 
intenção de cooperação entre o CRIA e a Câmara Municipal de Mação, 
foi acolhido com simpatia pelo Ministro.  

Desde Junho está a ser revisto o 
Plano Estratégico do CRIA, com a 
participação e envolvimento de toda 
a comunidade CRIA. 

CLDS Abrantes 
Enviamos ao Conselho Local de 
Ação Social (CLAS) de Abrantes 
Relatório Semestral de Execução do 
CLDS. 

Newsletter  Trimestral 

          27 Setembro de 2016 

Caro Associado mantenha as suas quotas em dia 
Transferência para o IBAN PT500035 0003 00013055430 63 

www.cria.com.pt 
www.facebook.com / Centro-de-Recuperação-e-Integração -de-Abrantes  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinstalação Equipas 
Durante o Verão reorganizamos as 
instalações das equipas da Intervenção 
Precoce (IP), Centro de Recursos para a 
Inclusão (CRI) e Rendimento Social de 
Inserção (RSI), mudaram-se para a ala 
do educacional, ficando assim todas as 
equipas a funcionar no edifício principal. 
 

CRIARTE 
Após termos retomado a atividade do Grupo 
de Teatro e da realização em Março do 
FNATES, o grupo tem atuado por solicitação 
e a convite de várias entidades 
nomeadamente Câmaras Municipais, 
Associações e Escolas, tendo até à data 
apresentado 15 espetáculos na região. 

CAO Abriu em Agosto 
O Centro de Atividades Ocupacionais, abriu 
pela primeira vez durante o mês de Agosto, 
para as famílias e utentes que quiseram 
frequentar. Realizaram-se 6 atividades no 
exterior e participaram 11 utentes na 1ª 
quinzena e 9 na 2ª quinzena. 
O Centro de Atividades Ocupacionais, abriu 

RANCHO QUINTA DAS PINHEIRAS 
 O nosso Rancho mantém a 
sua atividade regular, tendo já 
participado em 7 eventos, 
este ano, a convite de várias 
Associações, Escolas e 
Juntas de Freguesia. 

Estufa Recuperada 
Das duas estufas existentes no 
CRIA, totalmente inoperacionais, 
uma já foi inteiramente 
recuperada, tendo sido colocada 
uma cobertura integral. 
Está pronta para produção. 

Sistema de Controlo Interno 

 Está desde Junho a ser elaborado o Sistema de 
Controlo Interno que se consubstancia na 
definição de um conjunto de 
normas/procedimentos administrativos e 
contabilísticos. 

Intervenção no Estacionamento 
Reserva de dois lugares que 
não existiam, para pessoas 
portadoras de deficiência no 
estacionamento interior do 
CRIA. 
 

RLIS - Mação e Sardoal 
Apresentámos relatório de Execução parcial da 
Rede Local de Intervenção Social (RLIS) de 
Mação e Sardoal nos CLAS de Mação e Sardoal. 
 
 

40 Anos de Instituição 

Foi constituída uma equipa que envolve 

toda a comunidade CRIA, para projetar e 

organizar as atividades dos 40 anos da 

instituição, coordenada pelo presidente da 

Direção Nelson de Carvalho. 

Festas de São Lourenço 

Uma equipa do CRIA, a título 
de voluntariado assegurou a 
presença, nas festas de São 
Lourenço. O pão com 
chouriço foi um sucesso. 

Cantinho Móvel 

O Projeto “Cantinho Móvel” teve o seu início em 2015. Desenvolve atividades de ocupação 

de tempos livres destinadas a crianças de famílias abrangidas pela medida RSI, em 

colaboração direta com o CRI e as Juntas de Freguesia do concelho de Abrantes. O principal 

objetivo é fomentar o espírito de iniciativa e criatividade, promovendo a exploração ativa do 

meio envolvente. Durante este mês de julho decorreu a segunda edição do projeto que 

contemplou as crianças da Junta de Freguesia de Alferrarede, tendo sido realizadas 4 

atividades: expressão plástica, audiovisual, equitação terapêutica e culinária. 

Atendendo ao sucesso desta iniciativa perspetiva-se a sua continuidade nos próximos anos. 

Centro de Recuperação e Integração de Abrantes | Quin ta das Pinheiras Apartado 73, 2204-906 Alferrarede  
Telefone: 241379750 

Se não deseja receber esta publicação por favor inf orme para: claudia.martins.secretaria@cria.com.pt 


