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Preparativos 40º Aniversário

Caros Associados:

Comissão Organizadora
No seguimento da decisão de enviar regularmente
uma nota informativa aos associados do CRIA, segue

De forma a planear e organizar as celebrações do 40º Aniversário da

esta 3ª edição.

nossa Instituição foi constituída uma equipa composta por elementos

Nela demos foco à Comemoração dos 40 anos do
CRIA, no dia 23 de março, data em que
homenageámos os nossos associados fundadores,
que, sob proposta da Direção, a Assembleia Geral

das Coordenações Técnicas (Adelina Cardoso e Ruth Caldeira) e
Pedagógicas (Ana Bela Vitorino e Margarida Bispo), Gestores de
Processo (Ana Martins e Rui Mascarenhas) e representantes das
Comissões de Utentes (Cátia Silva) e Trabalhadores (Carla Martins).

aprovou atribuir a categoria de associados honorários.
Demos igualmente relevo à realização do FNATES,
nos dias 21, 22 e 23 do mesmo mês.

Eleição Logótipo

Realizações muito importantes e de grande impacto
público, que prestigiam e projetam a imagem e as
Entre os meses de outubro e novembro de 2016 ocorreu um processo

atividades da nossa instituição.
Vamos continuar esta comemoração dos 40 anos até
ao final do ano, com atividades das diversas
respostas sociais do CRIA.

interno de candidatura e seleção de um logótipo. O logótipo eleito tem
como conceito a representação dos 40 anos do CRIA, conjugando
entre si as cores do logótipo atual do CRIA com o azul do logótipo
anterior, formando o CRIA de hoje.

Pudendo, participe. Visite-nos.

Valorizando o contributo e a criatividade, dos nossos trabalhadores,
O Presidente

expomos abaixo os restantes logótipos que foram a concurso.

Nelson de Carvalho

Programa
Para assinalar de forma memorável o nosso 40º aniversário dividimos
as celebrações ao longo de nove meses. Pretendemos dar nova vida
ao que de melhor fazemos, retomando atividades do passado e
inovando nas atuais, assim como mostrar aquilo que almejamos
alcançar nos próximos anos.
www.cria.com.pt
www.facebook.com/paginaCRIA

Ato Comemorativo 40º Aniversário
(23 de março de 2017)

Comemoramos o dia do nosso aniversário em dois momentos distintos. Durante o dia, com os nossos utentes e colaboradores,
cantámos os parabéns e realizámos uma largada de balões. De noite realizou-se o jantar comemorativo precedido da
cerimónia de homenagem aos Associados Fundadores do CRIA e aos nossos trabalhadores que se dedicam ao serviço da
instituição há 40, 30 e 25 anos. Contámos com a presença de mais de 150 pessoas entre Trabalhadores, Parceiros,

Dia

Voluntários, Mecenas, Associados e Comunicação Social.

Noite

www.cria.com.pt
www.facebook.com/paginaCRIA

O Festival Nacional de Teatro Especial que decorreu, de 20

X FNATES

a 22 de março, no Cine-Teatro S. Pedro, em Abrantes,

(20, 21 e 22 de março)

organizado pelo CRIA, com apoio do FinAbrantes e
entidades da região, inseriu-se nas comemorações dos 40
anos do CRIA, contando com cerca de nove centenas de
espectadores e, como novidade, uma peça conjunta do
CRIA, CRIT, CRIF, CERE, CRIAL, APPACDM Santarém e
João Paulo II - Fátima.
A cerimónia de encerramento contou com o Presidente do
INR, em representação da Secretária de Estado da
Inclusão, Presidente da Direção do CRIA, Nelson de
Carvalho; Presidente honorária das comemorações dos 40
anos, Maria de Lourdes Jorge; Presidente da Câmara
Municipal de Abrantes, bem como os Presidentes das
Câmaras Municipais de Sardoal e Mação, Presidente da
Assembleia

Municipal

de

Abrantes,

Vereadores

e

Presidentes de Juntas de Freguesia, entre outras entidades
convidadas.
Para a equipa que concretizou a décima edição do

Rancho do CRIA e AFID

Peça conjunta “A Gaveta”

FNATES, cumpriu-se o objetivo de realçar a arte como
instrumento para inclusão social e cultural desta mão cheia
de atores especiais, que acreditam no sonho de uma
sociedade sem exclusão e sem preconceitos face à
diferença. Este Festival, mais uma vez, rasgou os muros e
trouxe a Instituição e o seu longo percurso de 40 anos de
trabalho para a rua, para o palco e para o meio de todo o
tecido social que nos envolve. Assim se constrói a
inclusão… com uma mão cheia de sonhos.

CRIARTE

Cerimónia de Encerramento X FNATES
O grupo de teatro CRIARTE retomou a sua atividade em 2016,
depois de 4 anos de pausa, constituído por uma equipa de duas
colaboradoras e 9 utentes do CRIA, com a peça “A Diferença
está naquilo que somos”.
No ano de 2017 o grupo CRIARTE, financiado pelo FinAbrantes,
apresentou na 10º Edição do FNATES a sua nova peça
“Sonhos”.
A peça retrata as dificuldades e (in)capacidades de Mariana,
uma jovem com limitações motora, que sonha ser dançarina.
Ao longo deste último ano, o grupo conquistou vários públicos
dos Concelhos de Abrantes, Mação, Sardoal e Constância,
fazendo apresentações em Escolas, Juntas de Freguesia,
Câmaras Municipais, Associações, Auditórios, Cineteatros, etc.,
somando cerca de 30 atuações.
Atualmente já conta com alguns convites agendados para o ano
de 2017!
www.cria.com.pt
www.facebook.com/paginaCRIA

