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Início > CRIT festejou o dia do cliente no Oceanário de Lisboa
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No dia 21 de junho o CRIT levou os seus utentes até ao
Oceanário de Lisboa, para comemorar o Dia do Cliente.

Esta viagem e atividade só foi possível graças a alguns
AMIGOS DO CRIT que uniram os seus esforços, deram as mãos
e conseguiram assim a realização de um dia fantástico, sem
dúvida inesquecível para todos.
Não podemos deixar de referir o nome da Terra dos Sonhos
que acalentou o nosso e conseguiu com o Oceanário de Lisboa
esta verdadeira aventura.

Ainda a Rodoviária do Tejo que também sempre ao lado da
Instituição, mais uma vez com o seu gesto de solidariedade
permitiu que cerca de 270 pessoas partissem ao encontro de
um mundo encantado no Oceano.

Depois da partida pela manhã e chegados ao local, foi a vez da
visita à exposição permanente e temporária. Seguiu-se um
almoço convívio, com um piquenique junto ao rio preparado
com dedicação e carinho, para todos aqueles que receberam de
presente neste seu dia uma viagem magnífica.

Obrigado a TODOS pelo empenho desde o primeiro dia, pela
forma como se dedicaram a esta causa e pela forma como
agarraram este sonho e o trouxeram para a realidade.

Estamos muito gratos e felizes porque temos sempre alguém
que nos enche o coração e nos faz sorrir.
Não esqueçamos a força e a vida dos colaboradores que tudo
fizeram para tornar este dia pleno de alegrias, acompanhando
e tornando possível esta Atividade, com o seu trabalho e apoio
nesta viagem.

CRIT REALIZOU MAIS UM CAMPO DE FÉRIAS

Com o apoio do INR (Instituto Nacional de Reabilitação)
decorreu, entre os dias 12 e 17 de Junho, mais um Campo de
Férias, na Pousada da Juventude em Almograve.

Participaram 43 utentes do Centro de Atividades Ocupacionais
do CRIT, com idades compreendidas entre os 21 e os 64 anos.

Foram uns dias recheados de bons momentos, muita diversão,
novas experiências e muita dedicação da equipa.

CRIT levou a cabo mais uma Atividade “Expectativas
Sobre Rodas”

Nos dias 23 e 24 de Junho decorreu mais uma “Expectativas
sobre Rodas”, sendo o 3º ano que se realiza esta atividade,
dedicada aos utentes mais dependentes do Centro de
Atividades Ocupacionais.

Este ano decorreu na Praia Fluvial dos Olhos de Água, com
estadia no Centro de Ciência Viva do Alviela e com a
participação de 17 utentes.

As atividades preferidas dos participantes foram a animação à
noite, com efeito de discoteca, a atividade de insuflável, com o



apoio da Câmara Municipal de Alcanena e os banhos, que nem
a água fria, ou os pingos de chuva impediram esse prazer...
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