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NOTA DO PRESIDENTE
DA DIREÇÃO

II Encontro de CLDS's do Médio Tejo,
no dia 26 de Outubro de 2016, no
auditório do CRIA.
Estiveram

Caros Associados:

presentes

vários

CLDS’s:

Abrantes,

Alcanena,

Entroncamento, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Torres Novas, Vila

2016 foi um ano de restruturação:
Regulamentos, Sistema de Controlo
Interno, Mapa de Afetacão do Pessoal
e despesas gerais às diversas
respostas sociais e acordos de
cooperação, Plano Estratégico. Gestão
baseada no trabalho em equipa
participação e partilha do
conhecimento, da informação e das
decisões. Alinhamento das equipas e
despesas com as receitas contratadas
com os nossos parceiros institucionais.
Promover e diversificar atividades
ocupacionais para os nossos utentes,
promover benefícios para os nossos
associados.
Vamos continuar. E vamos consolidar.
É o propósito para 2017.
Participe.
CRIA, 17 Janeiro de 2017
O Presidente

de Rei e Coruche.
A ordem de trabalhos deste Encontro assentou em dúvidas/questões
de cariz financeiro e de execução física, ocorrendo um debate e uma
troca de opiniões sobre os assuntos tratados.
Este encontro revelou-se
extremamente positivo
para todos os presentes.

Inicio à execução dos Planos de Ação no âmbito
do Centro de Recursos para a Inclusão
Seguindo uma perspetiva de gestão de proximidade, a Direção realizou
reuniões personalizadas com cada um dos agrupamentos parceiros de
forma a delinearem-se as metodologias de trabalho para o presente ano
letivo. Promovendo uma política de transparência, foi possível agilizarse a afetação dos serviços aos respetivos Agrupamentos.

Nelson de Carvalho
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Aprovados por unanimidade em
Assembleia Geral do dia 22 de
Novembro de 2016

Contacto da Comissão de Utentes

Comissão de utentes passou a
dispor de email para contacto.
comissãoclientescria@gmail.com

Farmácias Solidárias…
Em dezembro de 2016, à semelhança dos anos anteriores, as farmácias
dos concelhos de Abrantes, Sardoal e Mação colaboraram com a
Equipa de Intervenção Precoce, através de donativos como fraldas,
leites, papas, produtos de higiene, entre outros. Com estes produtos foi
possível distribuir cerca de 25 cabazes por famílias em situação de
carência socio - económica.
A todas as Farmácias envolvidas,
o nosso Muito Obrigado.
A Equipa de Intervenção Precoce

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

Dia de S. Martinho
No dia 14 de
Novembro,
realizamos o
convívio de S.
Martinho e comemos
as castanhas
quentinhas e boas.

Reabilitar em Palco

Em Novembro participamos em conjunto com
outras Instituições no Reabilitar em palco.
Desenvolvemos atividades de expressão
dramática e socialização, visando o bem-estar
e a satisfação dos nossos utentes.
Convivemos com outras Instituições e tivemos
um almoço convívio na Escola de Polícia.

Palestra e debate sobre Sexualidade "Nós,
os Jovens"
Na Escola Dr. Solano de Abreu,
esclarecimento e informações
sobre a sexualidade nos jovens e
nas pessoas portadoras de
deficiência.

Festa de Natal do CRIA
A nossa Festa de
Natal foi com casa
cheia,
bons
momentos
de
convívio.

Armazém
Mais uma fase da construção do
armazém concluída, com a
conclusão desta fase já é possível
libertar outros espaço para projetos
em curso.

Atividade Desportiva em
Castelo Branco
3ª Edição do Encontro
de Desporto Adaptado:
"Igualdade na Diferença
em Ação"

Visita ao Santuário de Fátima
No dia 26 de Outubro visitámos o Santuário de
Fátima é um local que os nossos utentes
gostam sempre de visitar. Aqui sentem-se
tranquilos, em paz, rezam e querem sempre
voltar.

RANCHO QUINTA DAS PINHEIRAS
O nosso rancho participou na
primeira Feira de mostras e
trocas
associativas
em
Abrançalha de Baixo, a
atividade foi muito positiva,
finalizando com um lanche
convívio.

Desporto para
Todos
Inscrições abertas para
Associados e Familiares na
Receção do CRIA.

Dancemix!
Um dia por semana sempre
a ... dançar!
O C.A.O. (Centro de
Atividades Ocupacionais)
sempre em forma!

InfoCuidadores 2016
No âmbito de uma candidatura ao programa Finabrantes, o Centro de Recuperação e
Integração de Abrantes (CRIA) dinamizou vários eventos formativos dirigidos a cuidadores,
famílias, comunidade educativa e profissionais de saúde que intervém com crianças e jovens
em risco e/ou com necessidades educativas especiais.
Estes eventos passaram pela realização de quatro seminários (sobre temáticas como: o
brincar, o autismo, a vinculação e gestão do comportamento) e das "I Jornadas de
Neurodesenvolvimento do Centro de Recuperação e Integração de Abrantes".
Todos os eventos superaram o número de inscrições inicialmente estabelecido e os objetivos
inicialmente definidos foram todos atingidos.
Para o ano de 2017, o CRIA já submeteu uma nova candidatura, de forma a dar continuidade
ao projeto realizado em 2016.
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