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Para a nossa Direção 

Destaques Estratégicos 

Com base no Plano de Atividades delineado para o ano 2019 definiu-se, enquanto principal 

meta, a consolidação de todos os programas de ação em desenvolvimento, sejam estes 

direcionados para as crianças e jovens institucionalizados ou para os nossos utentes que 

residem em áreas geográficas mais sensíveis. 

A implementação, na sua globalidade, das valências do Polo de Atividades de São Gonçalo: 

Escola do Conhecimento e Biblioteca Comunitária Comendador Manuel Pestana, foram, 

igualmente, definidos enquanto vetores prioritários. 

Manter os índices de motivação da principal equipa de técnicos que materializa, diariamente, 

todo o trabalho refletido no presente documento é a preocupação constantemente, tendo a 

consciência de que em alguns programas trabalhamos já nos limites das nossas 

possibilidades atuais.  

Destaques Financeiros 

 

A CRIAMAR, em 2019, consegue, pelo 3º Ano consecutivo, um resultado positivo a nível 

financeiro. Nas receitas, continua a tendência para conseguir captar apoios externos, 

nomeadamente de entidades públicas. A nível privado, o Grupo Pestana, bem como o Grupo 

Sousa, continuam a ser os principais mecenas: o Grupo Pestana como alicerce financeiro 

para as despesas fixas e variáveis da Direção da CRIAMAR e dos seus programas, e o Grupo 

Sousa enquanto principal mecenas do programa CriaPOESIA, que possibilita a existência do 

cruzeiro poético ao Porto Santo. 

A nível de custos, continuou-se com um controlo rígido da aplicação das verbas da 

Associação, sendo que cada programa e a sua ação e divulgação são sempre limitados pelo 

controlo orçamental necessário ao bom funcionamento de qualquer instituição. 

A nível dos programas, destaque para o CRIAMAR Street Football, que ganha cada vez mais 

notoriedade no âmbito do desporto solidário, com um resultado financeiro positivo, graças 

aos apoios conseguidos junto de parceiros do Grupo Pestana e empresas locais que aceitam 

aliar-se a este evento. Destaque também para o CriaPOESIA pela sua extensão e inclusão 

de mais escolas e regiões, sendo que, para a dimensão do projeto, a verba que excede o 

orçamento está devidamente justificada. Os restantes programas de ação continuada primam 

“Só com amor 

conseguimos os 

objetivos 

humanos 

daqueles a quem 

estamos 

incumbidos de 

valorizar” 
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pelas despesas mínimas e pela procura constante de apoios caso a caso. Em suma, tanto a 

nível de resultados operacionais, junto dos destinatários dos nossos programas, como a nível 

financeiro, a CRIAMAR tem um ano 2019 positivo e que espelha a consolidação de processos 

e procedimentos. 

Destaques Operacionais 

 

O corpo técnico da CRIAMAR sofreu algumas alterações ao longo do ano 2019. A conclusão 

do programa de ação 1.º ACTO refletiu-se na saída da colaboradora Hermínia Menezes. Por 

outro lado, a entrada, em contexto de estágio profissional, da técnica Bianca Camacho e o 

regresso da voluntária Susana Fontinha tem contribuído muito para os atuais resultados do 

trabalho que está a ser desenvolvido no Polo de Atividades de São Gonçalo. 

Olhar Para o futuro 

 

Sendo já uma realidade a presença da CRIAMAR em todas as regiões que compõem as ilhas 

da Macaronésia, torna essencial a reorganização/expansão do corpo técnico como forma a 

otimizar o processo de comunicação diária. Ainda no campo da internacionalização do 

projeto, temos, enquanto ambição, conquistar novas parcerias no território continental e 

europeu, sendo esta opção bastante majorada em termos de apoios comunitários. 

No que diz respeito aos nossos programas de ação “base”, que desenvolvemos desde 2007, 

pretendemos continuar o caminho da sua consolidação.  

Com o crescimento do Bairro Social de São Gonçalo temos, enquanto meta, a melhoria 

constante do trabalho que já desenvolvemos junto da população.  
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Sobre o projeto 

Programas de ação 

• A Cor Dos Dias 

• CriamARTE atelier 

• 1º ACTO – Teatro na Escola 

• CriaPOESIA – Encontro Juvenil do Atlântico 

• Prémio Infante D. Henrique 

• Polo Atividades São Gonçalo “Escola do Conhecimento e Biblioteca Comendador 

Manuel Pestana” 

• Conferências e representações em eventos 

 

Distribuição geográfica dos utentes abrangidos pelo projeto 

Em 2019, o nosso projeto abrangeu cerca de 1120 crianças e jovens. Igualmente, e 

resultado da atual dinâmica do Polo de Atividades de São Gonçalo, a CRIAMAR trabalhou 

com cerca de 47 adultos residentes no Bairro Social de São Gonçalo. 

Seguidamente, apresentamos uma distribuição dos utentes abrangidos, por área 

geográfica: 

• Madeira 

• Açores 

• Canárias 

• Cabo-Verde 

 

71%

12%

6%

11%

Utentes

Madeira Açores Canárias Cabo-Verde
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Mecenas / Parceiros 

O sonho de concretizar o plano de atividades que agora se relata só foi possível com o apoio 

de diversas instituições que, ao longo da história da CRIAMAR, têm reconhecido o nosso 

trabalho em prol de uma sociedade mais justa e equilibrada. 

Seja em forma de mecenato ou de parceria e alusão a quem, durante o ano 2019, nos apoiou, 

merece permanecer plasmado no presente documento, sob forma de agradecimento: 

 

Entidade 

Grupo Pestana  

Empresa de Cervejas da Madeira 

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 

Secretaria Regional do Turismo e Cultura 

Grupo Sousa 

Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania 

Câmara Municipal do Funchal 

Junta de Freguesia de São Martinho 

Junta de Freguesia de São Gonçalo 

Instituto Habitação da Madeira 

Casino da Madeira 

DeltaSom 

Secretaria Regional de Educação dos Açores 

Ministério Educação e Inclusão de Cabo-Verde 
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• A Cor Dos Dias 

 

Tintas por uma linha 

 

Ana Freitas Oliveira 

Margarida Silva 

 

No primeiro trimestre de 2019, as técnicas da CRIAMAR responsáveis por este projeto 

mantiveram o plano de ação, que passa por momentos de criação/experimentação plásticas, 

tendo como premissa um texto em prosa ou em poesia e/ou vice-versa. Temos dado grande 

destaque a atividades de escrita criativa, bem como à exploração de conceitos específicos, 

ligados à linguagem plástica. 

É importante mencionar que os discentes começam a estar cada vez mais à vontade nas 

etapas do projeto e, consequentemente, a conseguir um maior entendimento sobre os seus 

objetivos.  

O trabalho contínuo de valorização pessoal a que nos propusemos e a utilização de um 

espaço no qual os participantes se podem expressar livremente no âmbito plástico/literário, 

privilegiando várias linguagens e desafios, novas e diferentes realidades, promove “bons 

questionadores” e facilita o interesse e respeito pela descoberta e desenvolvimento do Ser 

integral.  

No segundo trimestre de 2019, as técnicas da CRIAMAR responsáveis por este projeto 

mantiveram o plano de ação, que passa por momentos de criação/experimentação plásticas, 

tendo como premissa um texto em prosa ou em poesia e/ou vice-versa.  

Os jovens mostram-se à vontade nas etapas do projeto e, consequentemente, conseguem 

um maior entendimento sobre os seus objetivos. O trabalho contínuo de valorização pessoal 

a que nos propusemos e a utilização de um espaço no qual os participantes se podem 

expressar livremente no âmbito plástico/literário, privilegiando várias linguagens e desafios, 

novas e diferentes realidades, promove “bons questionadores” e facilita o interesse e respeito 

pela descoberta e desenvolvimento do Ser integral.  
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Deixamos, abaixo, o feedback das suas alunas sobre o projeto “Tintas por uma linha”. 

 

“As atividades propostas pelo projeto “Tintas por uma linha” superaram as minhas 

expetativas. Com estas atividades foi possível “crescer” e ver as coisas de uma forma 

diferente! 

As atividades foram todas dirigidas pelas nossas queridas professoras que o fizeram sempre 

com o maior profissionalismo e carinho! Recomendava este projeto a pessoas adultas pois 

neste projeto falamos de tudo e mais alguma coisa! 

Adorei a experiência! E às pessoas que tiraram um pouco do seu tempo para estar connosco, 

um grande OBRIGADA!”. 

Soraia, 16 anos 

 

“Gostei destas atividades porque aprendi que não precisamos de aprender a pintar, mas 

termos a nossa criatividade e imaginação para fazermos o que pensamos e queremos. 

Com este projeto da CRIAMAR, comecei a ver que tudo pode ser possível, que não somos 

menos do que ninguém, que nós todos temos qualidades e defeitos e que nós todos temos a 

nossa autoestima”. 

Jéssica, 17 anos 

 

No mês de julho de 2019, as 

técnicas da CRIAMAR 

responsáveis pelo projeto “Tintas 

por uma linha” desenvolveram, 

durante quatro sessões, um 

projeto de experimentação plástica 

(pintura de tela com recurso a 

tintas acrílicas e outros materiais) 

com 8 jovens do Lar de Crianças e 

Jovens do Hospício Princesa Dona 

Maria Amélia. Foi uma atividade 

enriquecedora a vários níveis, de 

trabalho em conjunto, de 

motivação interpessoal e de 

fortalecimento de laços entre todas 

as participantes.  



Pág. 07 
 

Sumário de atividades realizadas 
   

 

No quarto trimestre de 2019, no início do mês de setembro e em novembro, após reuniões 

com os responsáveis das Instituições e ter sido demonstrado interesse pelas mesmas, o 

projeto foi aceite no Lar de Crianças e Jovens do Hospício Princesa Dona Maria Amélia, 8 

alunas, com quem se deu início às atividades em outubro, e no Patronato de São Filipe, 7 

crianças e jovens, cujos trabalhos começaram em novembro. 

As sessões estão a decorrer conforme o plano de atividades proposto. Os participantes têm 

demonstrado interesse e motivação durante a prática das atividades. 
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Escolinha de futebol 

 

Virgílio Sousa 

Nuno Góis 

José Alexandre 

 

PARCEIRO INSTITUCIONAL ● JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO GONÇALO 

 

«BAIRROS ABRANGIDOS - SÃO GONÇALO, CANTO DO MURO E PALHEIRO FERREIRO» 

A escolinha de Futebol da CRIAMAR (EFC) iniciou a época 2018/2019 no dia 3 de setembro 

de 2018. Esta época foi possível criar uma base de trabalho com grupos nos escalões 

Petizes/Traquinas (sub-7,8 e 9), através da requisição dos serviços do técnico Nuno Góis, 

com experiência na área do treino de Futebol, o que se mostrou uma mais-valia, pois 

enquadra-se no perfil de técnico que era desejado. 

Os treinos são programados e orientados pelo técnico Virgílio Sousa e Nuno Góis (auxiliado 

pelo José Alexandre), com a mesma periocidade (quatro vezes por semana) e durabilidade 

(uma hora para cada escalão). Neste momento temos 23 atletas entre os 7 e os 12 anos.  

Tal como na época passada, mantivemos em prática as dinâmicas no funcionamento da EFC: 

 Mensalidade para novos atletas; 

 Exames Médicos Desportivos (oferta da FisioClinic); 

 Protocolo celebrado com uma clínica dentária (Biodente); 

 Protocolo celebrado com a Junta de Freguesia de São Gonçalo. 

 

Treinos programados: segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras – das 18H às 20H00  

Sub-7, 8 e 9 – Segundas e Quartas (18H às 19H) – Sábado 9H às 10H Escola dos Louros 

Sub-10, 11 e 12- Segundas, Quartas e Sextas (19H às 20H) 

Jogos-treino: Sábados e/ou dias de semana em horário de treino 

 



Pág. 09 
 

Sumário de atividades realizadas 
   

 

 

 

 

 

 

 

A.A ATIVIDADES REALIZADAS (janeiro a março) 

NATUREZA 
ATIVIDADE 

- 
 ADVERSÁRIO 

DATA LOCAL ESCALÃO 

EFC 12 Treinos JANEIRO 
São Gonçalo/  

Escola Louros 
Petizes/Infantis 

Liga Solidária 19 
E.F.J.I / 

ESC.DESP.MAIS 
12-01-2019 São Gonçalo  Escolares (Petizes) 

Liga Solidária 19 

E.F.J.I/ 

ESC.DESP.MAIS/ 

CD BARREIRENSE 

19-01-2019 Salesianos Infantis 

Liga Solidária 19 
E.F.J.I / 

ESC.DESP.MAIS 
26-01-2019 Salesianos Escolares (Petizes) 

EFC 9 Treinos Fevereiro 
São Gonçalo/  

Escola Louros 
Petizes/ Infantis 

Amigável CRUZ VERMELHA 2-02-2019 Escola Louros Petizes 

Liga Solidária 19 

E.F.J.I/ 

ESC.DESP.MAIS/ 

CD BARREIRENSE 

2-02-2019 São Martinho Infantis  

Liga Solidária 19 
E.F.J.I / 

ESC.DESP.MAIS  
9-02-2019 São Martinho  Escolares (Petizes)  

Liga Solidária 19 

E.F.J.I/ 

ESC.DESP.MAIS/ 

CD BARREIRENSE 

23-02-2019 São Gonçalo Infantis 

EFC 10 Treinos  Março 
São Gonçalo/  

Escola Louros 
Petizes/ Infantis 

Ponta do Sol Cup 

19 
Várias Equipas 2-3-4/03/2019 C. Municpal Canhas Petizes/Traquinas 

Amigável  Esfuma 16-03-2019 Ajuda  Petizes 

Amigável Cruz Vermelha  18-03-2019 Escola Louros Infantis 

Liga Solidária 19 

E.F.J.I/ 

ESC.DESP.MAIS/ 

CD BARREIRENSE 

30-03-2019 São Martinho Infantis 
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 LIGA SOLIDÁRIA 2019 - Em janeiro iniciámos a 5ª edição deste projeto, agora co-

organizado por mais duas entidades – Escola Futebol João Inácio e Escola 

Desportiva Mais Salesianos Funchal. Competição esta, que conta com dois escalões. 

(Escolares e Infantis). A EFC faz-se representar nos dois escalões. 

 

 

 

 

 

 

 

     EQUIPA INFANTIS    EQUIPA ESCOLARES 
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 Ponta do Sol Cup 2019 – Foi a terceira participação em outras tantas 

edições deste torneio de futebol infantil. A EFC fez-se representar pela sua 

equipa de sub-9.  

 

 

 

 

 

 

A Escolinha de Futebol da CRIAMAR (EFC) iniciou a época 2018/2019 no dia 3 de Setembro 

de 2018. Esta época foi possível, criar uma base de trabalho com grupos nos escalões 

Petizes/Traquinas (sub-7,8 e 9). Através da aquisição do técnico Nuno Goís, com experiência 

na área do treino de Futebol. Sendo uma mais-valia, pois se enquadra no perfil de técnico 

que era desejado. 

Os treinos são programados e orientados pelo técnico Virgílio Sousa e Nuno Goís (auxiliado 

pelo José Alexandre), com a mesma periocidade (quatro vezes por semana) e durabilidade 

(uma hora para cada escalão). Neste momento temos 23 atletas entre os 7 e os 12 anos. Tal 

como na época passada, mantivemos em prática as dinâmicas no funcionamento da EFC. 

Treinos programados: segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras – das 18H às 20H00  

Sub-7,8 e 9 – Segundas e Quartas (18H ás 19H) – Sábado 9H às 10H Escola dos Louros 

Sub-10,11 e 12- Segundas, Quartas e Sextas (19H às 20H) 

Jogos-treino: Sábados e/ou dias de semana em horário de treino 
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A.A ATIVIDADES REALIZADAS  

(julho a agosto) 

NATUREZA 
ATIVIDADE 

- 
 ADVERSÁRIO 

DATA LOCAL ESCALÃO 

EFC 7 Treinos Julho  
São Gonçalo/  

Escola Louros 
Petizes/Infantis  

PASSEIO / 

CAMINHADA  
- 11-07-2019 Porto Moniz Infantis 

ATIVIDADE FINAL 

DE ÉPOCA 18/19 
- 25-07-2019 SANTANA  EFC 

     

 

 PASSEIO / CAMINHADA - Atividade organizada com a Associação de Caminho Real 

da Madeira e a Associação CRIAMAR promoveu batismo no CR23, entre Igreja de 

Santa Maria Madalena na Santa do Porto Moniz e a Igreja da vila do Porto Moniz. 

Este encontro com a história e com a nossa cultura procura aliar a atividade física ao 

contacto com a natureza numa ótica de transmissão intergeracional de 

conhecimentos. 

 

Terminado, com uma ida às piscinas do Porto Moniz. 

Foi um dia bem passado. 
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 ATIVIDADE FINAL 2018/2019- Como anos anteriores, a EFC termina as 

suas atividades anuais com um pequeno convívio na Quinta do Arco 

(Santana).  

De forma a finalizar, meses de trabalho e dedicação com um contributo 

importantíssimo no processo de formação destas crianças. 
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A Escolinha de Futebol da CRIAMAR (EFC) iniciou a época 2019/2020 no dia 6 de setembro 

de 2019.  

Esta época, estabelecemos como prioridade trabalhar com crianças dos 5 aos 10 anos de 

idade, abrangidos por dois escalões: Petizes/Traquinas (sub-6, 7, 8 e 9), acreditando que 

será possível desenvolver um trabalho continuo e de mais anos, potenciando a evolução no 

processo e formação das crianças.  

Os treinos são programados e orientados pelo técnico Virgílio Sousa e Nuno Góis (auxiliado 

pelo José Alexandre), com a mesma periocidade (quatro vezes por semana) e durabilidade 

(uma hora e quarenta e cinco minutos). Neste momento temos 14 atletas entre os 5 e os 10 

anos.  

Treinos programados: segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras – das 18H às 20H00 

campo Prof. Luís Ferreira- Sábado (9H15 às 11H) Escola dos Louros. 

Jogos-treino: Sábados e/ou dias de semana em horário de treino. 

 

 

 

 

     Campo Prof. Luís Ferreira (São Gonçalo)  
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A.A ATIVIDADES REALIZADAS  

(setembro a dezembro) 

NATUREZA 
ATIVIDADE 

- 
 ADVERSÁRIO 

DATA LOCAL ESCALÃO 

EFC 11 Treinos Setembro  
São Gonçalo/  

Escola Louros 
Petizes/Tranquinas  

Encontro 

Amigável 
Laranjinhas  21-09-2019 Escola Louros   Petizes/Tranquinas 

EFC 10 Treinos  Outubro  
São Gonçalo/  

Escola Louros 
Petizes/Tranquinas 

Encontro 

Amigável 
Esfuma  05-10-2019 Escola Louros Petizes/Tranquinas 

Acção de 

Formção PNED 
- 10/18-10-2019 Universidade Madeira  - 

Vertente 

Formativa CSF 

2019 

- 12-10-2019 
Casino Park Hotel  

 
- 

CRIAMAR Street 

Football 2019 
Torneio  19/20-10-2019 Bairro Nazaré  Traquinas/ Infantis  

EFC 10 Treinos  Novembro  
São Gonçalo/ 

Escola Louros 
Petizes/Tranquinas 

Encontro 

Amigável 
Dragon Force   02-11-2019 Escola Louros Petizes/Tranquinas 

Encontro 

Amigável 
Cruz Vermelha  09-11-2019 Escola Louros   Petizes/Tranquinas 

Mini-torneio Torneio  23-11-2019 Ribeira Brava  Petizes/Tranquinas 

Mini-torneio  Torneio  30-11-2019 São Roque  Petizes/Tranquinas 

EFC 7 Treinos  Dezembro  
São Gonçalo/  

Escola Louros 
Petizes/Tranquinas 

Mini-torneio  Torneio  19-12-2019 Salesianos  Petizes/ Traquinas  
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  Encontros/ mini-torneios realizados ao longos destes meses, sendo uma 

mais valia, pois permite um maior estímulo(evolução) para potenciar todo o 

trabalho feito durante a semana. Otima ferramenta, para a inclusão social, 

através da socialiazação com outras criancas e contextos diferentes. 
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 Ação de formação PNED vs DRJD – Com a vinda do Plano Nacional da 

Ética no Desporto (PNED) à Madeira, para participação na Formação do 

CRIAMAR Street Football 2019 que tem vindo, nos últimos quatro anos, a 

fortalecer laços junto Associação CRIAMAR, foi possível criar junto Direção 

Regional Juventude e Desporto (DRJD) uma formação de dois dias na 

Universidade da Madeira destinada a Docentes e pais, cujo tema é pertinente 

nos dias de hoje. 
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 Vertente Formativa CRIAMAR STREET FOOTBALL 2019 - Pelo terceiro 

ano consecutivo, em parceria com Associação de Futebol da Madeira 

realizou-se uma formação no Casino Park Hotel (contanto sempre com o 

grande apoio do Grupo Pestana) destinado a todos os agentes desportivos, 

Encarregados de Educação e Docentes. Sendo uma mensagem que a 

Associação CRIAMAR quer transmitir a todos, junta, no seu painel de 

oradores, pessoas com enorme currículo e conhecimento em diversas áreas 

do desporto. Acreditamos, assim, que, ano após ano, este projeto é já uma 

marca nas formações feitas na Região Autónoma da Madeira. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Pág. 19 
 

Sumário de atividades realizadas 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CRIAMAR STREET FOOTBALL 2019 - 8.ª edição. É, sem dúvida, uma marca a 

nível regional do futebol de rua para crianças, estando na agenda dos clubes e 

projetos sociais como torneio de início de época. Cada ano, formulamos objetivos 

que tentamos atingir e tornar o evento especial. Nas últimas três edições, tivemos 

oportunidade de ter presente o Plano Nacional de ética no desporto, que deixa 

bem vincado os nossos princípios fundamentais enquanto Instituição Social, na 

inclusão e a transmissão de valores através do fair play. Exemplo este, é a 

introdução do cartão branco (gesto de fair play) no torneio. Tivemos o privilégio 

de poder contar com um padrinho bem conhecido, a nível nacional e 

internacional, o Tiago Mendes. Tudo isto é possível através de voluntários e de 

apoios de parceiros que acreditam no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 20 
 

Sumário de atividades realizadas 
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 Liga Solidária 2020- 6.ªedição da Liga, que terá a sua apresentação oficial no início 

de janeiro na Câmara Municipal do Funchal. O arranque dos jogos será no dia 11 de 

janeiro. A presente edição da Liga tem como comissão organizadora a Associação 

CRIAMAR (fundadora), Escola Futebol João Inácio e a Escola Desportiva Mais. A 

competição terá novamente dois escalões Escolares e Infantis, e é de salientar o 

aumento de equipas. A Liga Solidária mantém o seu principal objetivo, a fomentação 

do desporto na população jovem, bem como o incentivo a inclusão social. Projeto, 

que conta com os patrocinadores e promotores, as juntas de freguesia e o parceiro 

Bombeiros Voluntários Madeirenses.  
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Cartaz divugação da Escolinda de futebol da CRIAMAR 

 

 

 

 

 

 

 

          Cartaz de Feliz época Natalícia da EFC 
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• CriamARTE atelier 

 

Miguel Sobral 

Filipa Silva 

 

O CriamARTE atelier é o espaço de trabalho da CRIAMAR ao serviço do ensino artístico, 

numa vertente multidisciplinar. Disponibiliza um vasto conjunto de atividades pedagógicas 

estruturadas para crianças e jovens (público em geral), mas também dinamiza projetos em 

consonância com o calendário escolar, proporcionando às escolas uma forma de 

enriquecimento dos seus conteúdos programáticos. Assim, para além do trabalho realizado 

diariamente com os seus utentes regulares, o atelier desenvolve ações mais específicas, 

como as que abaixo se elenca: 

Em janeiro o atelier iniciou com a realização de pasta de papel, atividade já antes explorada, 

mas desta vez focada na obra do artista José de Guimarães. A partir do estudo cromático e 

formal das obras do autor, os utentes criaram as suas próprias, adaptando-as e recriando-as 

a partir do seu imaginário pessoal. 

Picasso é sempre uma excelente fonte de recursos para apresentar variadíssimas formas de 

expressão. Cada criança, a partir da sua fotografia, tirada de diferentes ângulos, explorou a 

colagem e realizou uma composição ao jeito cubista aprofundando, assim, os seus 

conhecimentos sobre perspetiva e desenho de rosto. 
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A Pop Art, de uma forma breve e ligeira, passou pelo atelier, particularmente para os mais 

pequenos. Desenvolvendo competências e expressando a criatividade, foi o momento de 

cortar papéis garridos, manipular a própria fotografia e criar composições de cores intensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do segundo trimestre do ano, para além das atividades semanais, destaca-se a 

colaboração do CriamARTE atelier no Pestana Village Hotel. Esta interação com os 

funcionários dos diferentes ramos profissionais do hotel tem vindo a resultar numa tarefa 

colaborativa, visando a melhoria das condições do ambiente de trabalho através da pintura 

de 15 portas inspiradas na obra do artista David Hockney. Esta iniciativa ainda se encontra 

em execução. 
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O Colégio Princesa Dona Amélia visitou o atelier com uma turma do 3.º ano. Foi a 

oportunidade para os alunos travarem conhecimento com a vida e a obra do artista Vincent 

van Gogh e, em jeito de conclusão de visita, executarem uma proposta plástica com a criação 

de um painel coletivo que, posteriormente, foi ofertado à instituição. 

 

 

 

 

 

A quadra pascal, para os mais pequenos, foi recebida com atividades generalistas com 

alguns trabalhos de expressão plástica. 

Privilegiando o estudo de artistas consagrados ou de relevância criativa, foram abordados 

conteúdos sobre Picasso e o seu contributo para a Arte Moderna. Deste modo, incidimos na   

importância do uso de materiais aparentemente, pobres e quotidianos, na criação da obra de 

arte. Foi o mote para apresentar a famosa “Guitarra de Picasso”, feita de cartão e arame que 

em muito divertiu os mais novos. 

 

 

 

 

 

Joseph Cornell, testemunho inconfundível da montagem conceptual e da assemblagem, foi 

o artista escolhido para unir pais e avós dos nossos utentes em torno da criação artística. 

Esta iniciativa integrou a parceria com o Universo de Memórias de João Carlos Abreu e serviu 

para conhecer a obra do artista e dar largas à imaginação entre crianças e adultos na 

conceção de pequenas “boxes” ao estilo de Cornell. Mais um dia de partilha de histórias 

bastante especiais e particulares. 
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Damien Hirst deu o mote para entendermos como a arte pode ser fruto do acaso sem controlo 

do seu resultado final. Através de parte do processo criativo deste artista exploramos a 

influência do movimento na arte. Foram as sessões dedicadas à Spin Art. 

 

 

 

 

 

Uma Cabeça de Desejos: Atividade expressiva centrada na exploração dos sentimentos e no 

desenvolvimento do diálogo em torno das principais emoções sentidas. A partir da sua 

silhueta, as crianças partiram em busca daquilo que mais desejam para si e para o outro com 

a criação de “uma cabeça de desejos” na qual representavam graficamente as suas emoções 

mais positivas. 
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Nos meses de novembro e dezembro, foi realizada uma atividade nova, em que os alunos 

puderam explorar construções com materiais de desperdício dentro da temática do natal. A 

atividade proposta consistiu na realização de coroas de porta natalícias, reutilizando materiais 

existentes no atelier e/ou trazidos pelos alunos. Desta atividade, resultaram trabalhos 

plásticos muito interessantes. 

Exploração livre de todas as potencialidades do carvão vegetal. Desenho livre e de 

observação com o intuito de manipular a barra de carvão e demais materiais acessórios como 

panos e borracha-pão e assim tirar partido na concretização de diferentes texturas, brilhos e 

superfícies visuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Crictor”, de Tomy Ungerer, edições Kalandraka, foi a história contada a duas turmas do 

Externato Princesa Dona Amélia que visitaram o atelier. 

As aventuras da cobra constritora Critctor e da sua tutora foram a rampa para a criação de 

gravuras em placas de isopor. Técnica simples, com materiais acessíveis, que permitiu a 

estes alunos conhecer as bases da gravura e levarem pequenas ilustrações da história de 

Ungerer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como forma de alertar para os “vícios” do cérebro humano no que respeita à linguagem visual 

e ao desenvolvimento da criatividade, os utentes foram desafiados a desenhar, em 

simultâneo, com ambas as mãos. Esta prática, além de despertar a curiosidade e estimular 



Pág. 28 
 

Sumário de atividades realizadas 
   

 

para a criatividade, é bastante enriquecedora e proveitosa no combate ao desenho 

estereotipado e insipiente. 

 

 

• 1.º ACTO – Teatro na Escola 

 

Hermínia Menezes 

 

1. Expediente normal da Associação. 

2. Reuniões preparatórias do 1.º Acto com o Presidente da Direção, coordenador de projeto 

e Direção da escola. 

3. Prossecução das atividades e objetivos previstos para o grupo de alunas do Patronato de 

São Filipe, conforme anunciados no Plano de Ação. Foram ainda realizadas sessões 

fotográficas personalizadas para cada jovem. 

4. Continuidade das atividades para oficina de Expressão Dramática na Instituição Nossa 

Senhora de Fátima. Foram ainda realizadas sessões fotográficas personalizadas para cada 

jovem. 

5. Acompanhamento e apoio na execução do Projeto 1.º Acto na Escola Básica dos 2º e 3º 

Ciclos dos Louros – Funchal. 
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• 1º ACTO – Teatro na Escola 

 

Rosário Antunes 

Miguel Sobral 

Ana Oliveira 

 

A CRIAMAR está a promover o CriaPOESIA – Encontro Juvenil de Poesia do Atlântico nas 

categorias de Poesia e de Poesia Visual, aberto à participação de todos os jovens de 3.º ciclo 

e ensino secundário das escolas dos arquipélagos da Madeira, dos Açores, de Cabo Verde 

e de Canárias. 

 

Nesta fase, recebemos cerca de 650 trabalhos, no total, de alunos dos arquipélagos 

mencionados. O júri, durante o mês de fevereiro, deliberou sobre as obras apresentadas e 

definiu os vencedores. 

 

Assim, no dia 11 de maio, no Centro de Congressos da Madeira, pelas 15 horas, realizar-se-

á uma cerimónia pública onde serão distinguidos os vencedores do certame e apresentado 

um livro que reúne os melhores trabalhos a concurso deste Encontro de Poesia Juvenil. Será 

inaugurada, ainda, a exposição dos trabalhos vencedores e representantes de cada escola 

participante.  

 

No dia 12 de maio, todos os participantes do concurso serão convidados a embarcar num 

“cruzeiro poético”, a bordo do Lobo Marinho, que rumará ao Porto Santo. 

Neste primeiro trimestre de 2019 entrámos, ainda, em conversações com o poeta cabo-

verdiano José Luiz Tavares para que fosse o padrinho da 5.ª edição do CriaPOESIA. O 

convite foi aceite. 
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CriaPOESIA − Encontro Juvenil do Atlântico  

5.ª edição: Poesia em forma de ilha 

 

Ao fim de cinco anos, em que cada edição representou mais uma etapa alcançada, a 

CRIAMAR – Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças 

e Jovens, com sede no Funchal e reconhecida oficialmente como Instituição de Utilidade 

Pública, congratula-se por reunir todos os arquipélagos da Macaronésia à volta da Poesia 

juvenil, naquilo que é uma iniciativa inédita em Portugal. 

 

Este concurso de Poesia e Poesia Visual, destinado aos alunos de 3.º ciclo e 

secundário dos arquipélagos da Madeira, dos Açores, de Cabo Verde e, na presente edição, 

também das Canárias, tem o alto patrocínio da Presidência da República Portuguesa e o 

apoio das Secretarias de Educação dos Açores e da Madeira, do Ministério de Educação de 

Cabo Verde e da Consejería de Educación y Universidades das Canárias e pretende ser uma 

forma de dar voz aos jovens poetas insulares macaronésios. 

 

Nesta 5.ª edição, o CriaPOESIA atingiu a sua meta final, integrando as Canárias, 

tornando-se, assim, num Encontro Juvenil da Macaronésia subordinado à Poesia, em que 

haverá o intercâmbio dos jovens, nomeadamente aquando da cerimónia anual de entrega de 

prémios, no Funchal, e de um ‘cruzeiro poético’, ao Porto Santo, eventos para os quais estão 

convidados todos os concorrentes.  

 

Pela natureza da nossa Associação (que não tem fins lucrativos), o processo tem sido 

paulatino: na 1.ª edição, entendida como ano-piloto, foram convidadas apenas algumas 

escolas da Madeira e Açores; na 2.ª, o concurso estendeu-se a todas as escolas 

madeirenses, bem como às das ilhas de São Miguel e Faial; na 3.ª, abrangeu-se todo o 

arquipélago açoriano, para além do madeirense; por fim, a 4.ª edição contou já com jovens 

de Cabo Verde.  

 

A filosofia desta iniciativa integra, para além do concurso, a possibilidade de reunir 

todos os participantes num único espaço físico, num ‘fim de semana poético’, em maio (11 e 

12/05/2019). Como já foi dito, o programa divide-se em dois grandes momentos: no sábado, 

realiza-se a cerimónia de entrega de prémios, com a presença das escolas participantes (e 

também seus familiares e amigos, uma vez que a cerimónia é pública), bem como dos altos 

representantes das entidades acima mencionadas e o padrinho da edição; no domingo, 

decorre um ‘cruzeiro poético’ até à ilha de Porto Santo, em que prevalece o intercâmbio e 
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partilha de culturas e experiências de cada jovem envolvido, naquilo que pretendemos que 

seja uma celebração da amizade e do conhecimento e aceitação do outro. 

 

No ano letivo 2015/2016, a Organização juntou cerca de 200 participantes, entre alunos 

e professores, no Encontro propriamente dito (no referido cruzeiro) e contou com o 

apadrinhamento por parte do poeta José Agostinho Baptista. Já em 2016/2017, o número de 

participantes na viagem aumentou para 300 (madeirenses e açorianos), sendo o padrinho 

dessa edição o escritor Valter Hugo Mãe, presente na cerimónia de entrega de prémios. No 

ano letivo transato, a iniciativa bateu o recorde de 600 concorrentes a bordo do navio «Lobo 

Marinho», provindos de vários concelhos da Madeira, Açores e Cabo Verde. O 

apadrinhamento coube ao ator Pedro Lamares, presente na cerimónia de entrega de prémios, 

tendo esta também contado com a presença de algumas centenas de participantes (incluindo 

um grupo de alunos e professores vindos dos Açores e outro de Cabo Verde) e com os 

Secretários da Educação da Madeira e dos Açores, bem como da Ministra da Educação de 

Cabo Verde.  

 

Este ano, o padrinho do CriaPOESIA foi o escritor cabo-verdiano José Luiz Tavares, o 

mais recente vencedor do prémio INCM/Vasco Graça Moura, que marcou presença na 

cerimónia de entrega de prémios, bem como os representantes governativos do pelouro da 

Educação dos arquipélagos envolvidos. Quanto ao ‘cruzeiro’, 500 alunos e professores (dos 

quais aproximadamente 150 chegaram dos Açores, Canárias e Cabo Verde) rumaram até à 

ilha dourada, para um dia dedicado à partilha e à poesia. 

 

No cômputo final, a CRIAMAR consegue este feito único no país, nomeadamente no que 

concerne à ação de uma associação privada: promovendo a leitura e a escrita, cerca de 650 

jovens, oriundos de 17 ilhas, aceitaram o repto criativo, arregaçaram mangas e deram voz e 

espírito à sua verdade individual, à sua poética pessoal. Assim, graças a essa coragem e à 

expressão artística de cada um, a História e as tradições fundiram-se, unindo os 

arquipélagos, e de 17 passámos a sentir uma só ilha, a da Poesia.
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Ainda no terceiro trimestre de 2019, no sentido de divulgar o CriaPOESIA, duas 

técnicas da CRIAMAR deslocaram-se aos Açores, à ilha do Corvo, onde visitaram a Escola 

Básica e Secundária Mouzinho da Silveira. Já em outubro, a mesma comitiva da CRIAMAR 

realizou uma nova viagem aos Açores, de 21 a 25, onde teve a oportunidade de estar nas 

ilhas Graciosa e Santa Maria para se reunir com professores das áreas de Português e de 

Artes Plásticas da Escola Básica e Secundária da Graciosa e da Escola Básica e Secundária 

de Santa Maria. Nesta última escola, as técnicas realizaram uma sessão com os alunos para 

motivá-los para a participação no concurso e esclarecê-los relativamente às regras do 

mesmo. Durante a estadia nos Açores, as técnicas do CriaPOESIA tiveram, ainda, um 

encontro com os representantes do Secretário da Educação dos Açores a fim de se planear, 

em conjunto com aquela Secretaria, a cerimónia de entrega de prémios do CriaPOESIA e o 

programa social para os participantes que estejam presentes naquele “Fim de Semana 

Poético”, que este ano se realiza na ilha Terceira. 
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No final do mês de novembro, o presidente da Associação, o Dr. João Carlos Abreu, 

e um técnico da CRIAMAR reuniram com um representante do Director General de la Agencia 

Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa das Canárias, com o mesmo 

objetivo, tendo sido feitos contactos também com Cabo Verde. 

  

Durante o mês de novembro, a equipa do CriaPOESIA visitou algumas escolas da 

RAM – Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, Escola Básica 

dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior – Camacha, Escola Básica dos 1.º, 

2.º, 3.º Ciclos Bartolomeu Perestrelo, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco – onde 

realizou sessões de motivação/esclarecimento com os alunos daquelas escolas. 

 

A data limite para inscrição e entrega de trabalhos é até ao dia 31 de janeiro de 2020 

e o ‘fim de semana poético’, em que se realiza a cerimónia de entrega de prémios e o “evento 

poético”, será a 9 e 10 de maio de 2020, em Angra do Heroísmo.   
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• Polo Atividades São Gonçalo 

 “Escola do Conhecimento e Biblioteca Comendador Manuel Pestana” 

 

Bianca Camacha 

Susana Fontinha 

João Borges 

 

O Polo de Atividades de São Gonçalo / Escola do Conhecimento assume uma vocação 

pluralista, através da realização de atividades de envolvimento intelectual e físico para todos 

quantos nela quiserem participar, pretendendo contribuir para a atualização de 

conhecimentos, para a criação e manutenção de relações sociais e culturais e para o 

desenvolvimento intelectual do individuo, numa ótica de dignificação e valorização do Ser 

Humano. 
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A Escola do Conhecimento tem as suas instalações no Polo de Atividades da CRIAMAR, no 

Conjunto Habitacional de São Gonçalo, na Rua Caminho Ribeiro Seco, Bloco A – Lj 3 RC, 

9060-273 Funchal. 

Objetivos 

A Escola do Conhecimento numa ótica de dignificação e valorização do Ser Humano, 

realiza atividades com objetivos de: 

 Promover a educação não formal em todas as faixas etárias; 

 Incentivar a participação e organização de atividades culturais, cidadania, desporto 

e lazer; 

 Desenvolver partilhas de conhecimento, relações interpessoais e sociais entre as 

diversas gerações. 

 

Atividades Desenvolvidas 

Ao longo do ano de 2019, a Escola do Conhecimento foi espaço para a realização de 

diversas atividades dos diversos programas de ação da CRIAMAR. 

Entretanto, em setembro, o polo de São Gonçalo efetivou-se a tempo inteiro, com o 

horário fixo de segunda a sexta, das 11h30 às 18h30. 

Desta forma, houve a necessidade de divulgar a Escola do Conhecimento e os seus 

propósitos junto dos residentes do Conjunto Habitacional de São Gonçalo, espaço onde se 

situa o polo de atividades, sendo o ponto de partida para a concretização dos seguintes 

programas de ação: 

 

 

Biblioteca Comendador Manuel Pestana 

No quarto trimestre do ano 2019, a Biblioteca Comendador Manuel Pestana (BCMP) foi 

reorganizada em mais áreas temáticas, tornando mais fácil a procura por parte dos leitores.  
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Relativamente à catalogação do fundo bibliográfico, foi necessária uma formação na 

catalogação, de 5 sessões, no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, e 

posteriormente a respetiva catalogação, de alguma forma demorada, do fundo bibliográfico 

da BCMP, contabilizados no final de 2019, cerca de 600 livros catalogados. 

 

De modo os leitores poderem requisitar os seus livros, foi criada a parte do secretariado da 

Biblioteca, nomeadamente o Cartão de Leitor e sua respetiva Ficha de Inscrição, de forma a 

registar cada Leitor e assim poder fazer a sua requisição e receber o seu recibo de 

empréstimo. Para fins de análise, foram ainda criadas listas de Inscrições de Leitores e de 

Empréstimos. 

 

Por fim, no último mês de 2019 foi iniciada o protocolo de adesão ao Catálogo Cooperativo 

do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira e desta forma, tornar a BCMP uma 

biblioteca cooperante, o que permite que o nosso fundo bibliográfico esteja disponível do site 

do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, ajudando na divulgação da biblioteca e 

assim chegar a muitas mais pessoas. 
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 Atividades Lúdico-Pedagógicas 

A Escola do Conhecimento, como polo de atividades, a partir de setembro, estabeleceu 

diversas atividades Lúdico-Pedagógicas, nomeadamente: 

Rastreio de Saúde 

Em setembro, foi nos oferecida um rastreio de saúde gratuito aos residentes do Conjunto 

Habitacional de São Gonçalo, por parte da Clínica Médica do Estreito, onde porta em porta 

divulgamos este rastreio, a qual foi conseguida com sucesso, pois conseguiu-se atrair cerca 

de 20 pessoas com idades compreendidas entre os 10 e os 83 anos, um bom começo como 

primeiro contacto com a população. 

  

 

Participação no Festival Mariofa 

No mesmo mês de setembro, a Criamar foi convidada a participar no Festival Mariofa, 

organizada pela Associação Nuvem Aquarela, através da construção de uma marioneta com 

a população residente do Conjunto Habitacional de São Gonçalo, com objetivo de levá-la a 

desfilar na Mariofada.  

A construção da marioneta ficou, então, agendada para 2 sessões, primeira para familiarizar 

os participantes com as marionetas, o próprio Festival e a escolha da marioneta a construir, 

Boneca de Massa, e a segunda para a construção dessa mesma marioneta. Como era de 
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esperar a adesão foi maior nas crianças, pelo seu maior interesse nestas áreas, o que atrasou 

ligeiramente a sua construção, no entanto com ajuda desta Associação Nuvem Aquarela foi 

construída com sucesso. 

        

 

 

Na Mariofada, o desfile de marionetas à noite, sucedeu com a participação de 2 crianças de 

10 anos e a técnica responsável, a qual foi evidenciado o entusiasmo e alegria destas duas 

crianças em ter participado neste desfile de festa e de luz e que ainda no final do desfile, 

poderem receber, em nome da Criamar, uma lembrança de participação neste Festival 

Mariofa. 
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Épocas Festivas  

A Escola do Conhecimento não poderia não festejar as épocas festivas tão vivenciadas pelas 

crianças. Desta forma, no quarto semestre de 2019, em cada época festiva, nomeadamente, 

Outono, Pão por Deus, Halloween, Inverno e Natal, foram construídas decorações com 

materiais reciclados com a participação, em média, de 10 crianças com idades 

compreendidas entre os 4 e os 10 anos, após a saída da escola. 

Atividades que promovem a educação ambiental através das artes plásticas, demonstrando 

a estas crianças diversas decorações engraçadas que podemos construir a partir de materiais 

que inicialmente iriam ser deitados no lixo, despertando a sua criatividade e espírito crítico, e 

que no fim de tudo promoveu o diálogo e as relações interpessoais entre eles. 
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Teatro “O Tesouro do Capitão Bonança” 

Em dezembro, foi realizada uma ida ao Cine-Teatro de Santo António, para assistir ao teatro 

“O Tesouro do Capitão Bonança”, com 9 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 

10 anos, residentes no Bairro São Gonçalo e fora dele, promovendo assim a inclusão e 

cultura nestas crianças.  
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Projeto Educação Pelos Afetos 

Nas férias escolares de Natal, no mês dezembro, foi desenvolvido o Projeto “Educação pelos 

Afetos”, onde foram desenvolvidas várias atividades, com a participação, em média, de 7 

crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos. Atividades designadas, como: 

 - Cores e Sentimentos; 

 - Jogo da Mímica; 

 - Autorretrato; 

 - Como te sentes hoje? E porquê?; 

 - Sabes Quem sou?; 

 - Ilha dos Abraços; 

 - Uma caixa cheia de emoções; 

 - Entre outras. 

 

Atividades com o objetivo com que cada criança conheça o outro e a si mesmo, que conheça 

os seus sentimentos e que saiba ouvir os sentimentos dos outros, que saiba colocar no lugar 

de outra pessoa, que conheça os afetos e a sua importância. Portanto, um projeto que 

promove a autorreflexão, os afetos e o amor ao próximo. 

 

 Apoio ao Estudo  

 

 

Por necessidade dos pais do Conjunto Habitacional 

de São Gonçalo, surgiu, então, o apoio ao estudo, 

um apoio gratuito, que se iniciou no final de 

setembro com objetivo de ajudar as crianças no 

seu estudo e na resolução dos trabalhos de casa, 

ficando afixado todas as terças e quintas feiras, das 

18h às 19h30, contando, em média, com 10 

crianças do 1º ciclo, com idades compreendidas 

entre os 6 e os 10 anos. 
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Um apoio que foi alargando com a chegada de mais crianças vindas não só do Conjunto 

Habitacional de São Gonçalo como também fora dele, estabelecendo um convívio de inclusão 

entre as crianças. Neste último semestre do ano, foi essencial conhecer cada criança, as 

suas dificuldades como também as suas potencialidades e posteriormente trabalhá-las de 

forma diferenciada para cada criança, a qual em algumas crianças deu fruto, mas noutras é 

necessário um trabalho mais dedicado para o sucesso escolar destas crianças. 

 

 

 

 

 BAIRRO[COM]SENTIDO  

 Um Bairro Social, um lugar de 

História, Cultura, Ciência e Educação. 

 

 

 

Um projeto Social designado por Bairro[com]Sentido – Um Bairro Social, um lugar de História, 

Cultura, Ciência e Educação. Um Bairro onde se pretende que se entre palavras como 

compaixão, comunicação, compreensão, compartilha, de comunitário, um bairro com sentido, 

com significado. 

Objetivo do projeto resume-se em dar a oportunidade à população residente no Bairro de São 

Gonçalo, que evidencia limitações socioeconómicas e entre outras, interagir, através de 

espaços e atividades, com educação, história, ciência e cultura, pilares humanizantes 

essenciais para o desenvolvimento integro do cidadão.  

O projeto consiste em 3 fases: A primeira fase: "Florescer" - Temática: Botânica; A segunda 

fase: "Semear e Colher – Saber Viver" - Temática: Agricultura Urbana; E por fim a terceira 

fase: "Há arte no Bairro!" - Temática: Artes (Artes Plásticas).  
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No quarto semestre de 2019, foi acordado seguir, no início de 2020, com a primeira fase do 

projeto, Florescer, com ajuda de voluntários e parceiros fundamentais para a sua 

concretização.  

No entanto, ainda no mês de dezembro, como primeira abordagem, foi organizada um 

convívio, com objetivo de dar a conhecer à população a cerca deste projeto e dos seus 

objetivos e de ainda dar-lhes a voz com o intuito de perceber as suas necessidades e suas 

sugestões. Com o convívio, conseguiu-se perceber realmente os problemas e importância de 

educar a população relativamente à responsabilidade ambiental e social, e que nos fez a 

mudar ligeiramente as estratégias de estímulo de adesão da população a este projeto. 
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Plano estratégico 2020 
 
 
Tendo por base a missão, os objetivos e todo o trabalho desenvolvido ao longo dos 13 anos 

de existência da Associação CRIAMAR e após a apresentação dos principais 

resultados/indicadores de mais um ano de trabalho realizado, apresenta-se seguidamente as 

principais linhas orientadoras do Plano Estratégico para 2020 sendo que Os resultados das 

opções estratégicas tomadas serão função das capacidades individuais, da forma como estas 

sejam integradas no trabalho coletivo e da qualidade da coordenação dos esforços de todos. 

O caminho da qualidade é um caminho longo, no qual é essencial manter o rumo, mesmo 

perante reveses pontuais. As linhas de orientação estratégica que se apresentam em seguida 

refletem a adoção desta estratégia e o trabalho partilhado e participado por todos os principais 

parceiros CRIAMAR. 

 

 

Pilares de intervenção estratégica 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Instituições 

sociais RAM 

Zonas 
geográficas 
sinalizadas 

RAM 

Instituições 

ensino 

Macaronésia 
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OBJETIVOS: Contribuir, através da dinamização de diversas oficinas 

de conhecimento e acompanhamento individualizado, para a 

humanização das crianças e jovens institucionalizados permitindo que 

estes usufruam de igualdade de oportunidades dos demais.  

 

META: Aumentar em 20% o número de utentes abrangidos; aumentar 

em 10% o número de Instituições parceiras. 

 

 
 
 
OBJETIVOS: Contribuir, através de todos os projetos 

desenvolvidos nos polos de atividades da CRIAMAR inseridos nas 

zonas geográficas sinalizadas, na cidade do Funchal e Porto Santo, a 

continuidade do trabalho de inclusão social através das Artes, 

Literatura, Desporto e Botânica. 

 

META: Aumentar em 20% o número de utentes nos Polos de 

Atividades no Funchal e Porto Santo. 

 

 
 
 

OBJETIVOS: Consolidar os programas de ação desenvolvidos nos 

Açores, Canárias e Cabo-Verde, solidificando as parcerias com as 

instituições locais; Criar a figura de “Embaixador da CRIAMAR” em 

todas as regiões como forma a melhorar e otimizar a comunicação e 

operacionalização dos programas de ação. 

 

META: Manter o atual número de jovens participantes no Encontro 

Juvenil do Atlântico – CriaPOESIA 

 

Instituições 

sociais RAM 

Zonas 
geográficas 
sinalizadas 

RAM 

Instituições 

ensino 

Macaronésia 
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Face aos resultados obtidos pretende-se que todos os programas de ação anteriormente 

elencados tenham continuidade durante 2020 e que estes sejam dinamizados / coordenados 

pela atual equipa de trabalho como forma a garantir que todo o projeto continua a apresentar 

os atuais resultados e, principalmente, que os seus principais destinatários – as crianças e 

jovens, continuem a usufruir das diversas formas de aprendizagem em contexto não-formal 

mas com uma forte e séria base pedagógica. 

 

Igualmente a CRIAMAR irá fazer por continuar a corresponder positivamente a todas as 

solicitações e convites a que for chamado a participar e sempre que estes correspondam e 

contribuam para a nossa missão. 
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Reflexão final 
 

Este relatório e plano estratégico testemunham da intensidade das nossas atividades que se 

regem não só pelo profissionalismo, mas, sobretudo, pelo respeito, consideração e amor que 

nutrimos pelos outros, sobretudo pelas centenas de crianças e jovens que temos a nosso 

cargo. 

A CRIAMAR tornou-se numa instituição de referência pelo seu trabalho em prol das crianças 

e jovens e pelo seu conteúdo espiritual de dar mais conhecimento e ajudar a desenvolver as 

suas mentes no sentido de num futuro elas possam contribuir com as suas ideias e 

conhecimentos para uma sociedade mais esclarecida e fortalecida nos seus valores. 

Os técnicos, chegados a este momento, não estando completamente satisfeitos com o 

trabalho realizado procuraram, porém, dentro das possibilidades existentes, realizar o melhor 

possível para prestígio e dignificação de uma associação fundada em 2007 – visão 

esclarecida do seu fundador, Dr. Dionísio Pestana, 13 anos depois, assiste aos resultados 

do seu sonho. 

 

     O Presidente da CRIAMAR 

Ajudando a pintar a 
tela de cada vida
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A nossa equipa 
 

 

João Carlos Abreu 

Presidente da Direção 

 

 

infocriamar@criamar.pt 

 

João Borges 

Coordenador de Projeto 

Adjunto do Presidente 

 

joao.borges@criamar.pt 

    

 

Sandro Freitas 

Coordenador área 

Financeira / Frota 

 

sandro.freitas@criamar.pt 

 

Ana Freitas Oliveira 

Área literatura 

Secretariado 

 

anapnfreitas@gmail.com 

    

 

Virgílio Sousa 

Área desporto 

 

 

virgilio.sousa@criamar.pt 

 

Miguel Sobral 

Artes plásticas 

Design 

 

miguel.artmiang@gmail.com 

    

 

Margarida Reis 

Artes plásticas 

 

 

duchanow@hotmail.com 

 

Rosário Antunes 

Literatura 

 

 

mrosarioantunes@gmail.com 

    

mailto:mrosarioantunes@gmail.com
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Filipa Silva 

Artes plásticas 

 

 

fimosilva@gmail.com 

 

Nuno Gois 

Desporto 

 

 

nuno.gois@outlook.com 

    

 

Bianca Camacho 

Ciências Educação 

(Estágio Profissional) 

 

bianca.sofia30@hotmail.com 

 

José Alexandre 

Desporto 

 

 

j.alexandre@netmadeira.com 
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Informações da instituição 
CRIAMAR – Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a 
Crianças e Jovens, IPSS 

Sede:  
Rua da Mouraria, nº9 – 3B 
9000-047 Funchal 

N.º de tel. 291239120 

https://criamar.pt 

 


	Para a nossa Direção
	Destaques Estratégicos
	Destaques Financeiros
	Destaques Operacionais
	Olhar Para o futuro

	Sobre o projeto
	Programas de ação
	Distribuição geográfica dos utentes abrangidos pelo projeto
	Mecenas / Parceiros

	Sumário de atividades realizadas
	Plano estratégico 2020
	Pilares de intervenção estratégica

	Reflexão final
	A nossa equipa
	Informações da instituição

