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Com o apoio 

A edição de um boletim, 
continua a ser um dos 
objetivos do CRIVA.  
Divulgar, promover e dar 
a conhecer, as atividades 
e     ações       que      com  
muito orgulho vamos 
desenvolvendo. Este 
Boletim continua a ser  
possível graças á parceria 
criada com a autarquia.  
Esta edição destaca 
atividades que tiveram 
nas diferentes respostas 
sociais no ano 2016 um 
grande sucesso e que 
serão para renovar em 
2017, designadamente as 
Termas Seniores ou a 
grande aposta na política 
da qualidade. Mais uma 
vez     é      com       muito  
carinho que vos 
deixamos  o nosso   4º   
boletim   que    tem tido      
um grande   acolhimento 
na comunidade   e     junto  
dos nossos associados. 
Esperamos que  desde 
logo gostem,  o achem 
útil, se divirtam e que o 
divulguem.   
A todos o nosso muito 
obrigado! 

“O CRIVA  UNINDO ESFORÇOS E APELANDO À PARTICIPAÇÃO” 
 

Os desafios do ano 2017 são muitos e alguns muito grandes. 
Melhorar e alargar serviços, estabilizar equipas de intervenção, 
criar novas respostas necessárias na comunidade e diminuir 
custos para fazer face às grandes despesas que acabam por ser 
inerentes a todos os projetos e que esperamos este ano já 
concretizar com o projeto de novos serviços criados de raiz para 
pessoas idosas, parece um exercício difícil. E é mesmo! Só 
possível com muita perseverança, organização, dedicação, 

trabalho e acima de tudo com a participação de todos. 

Quando dizemos todos é todos mesmo. Diretores, funcionários, 
associados, voluntários e parceiros em geral.  

 
O nosso plano de ação para o ano 2017 é muito diversificado. 
Destacamos alguns compromissos coletivos, no âmbito da rede 
social e da intervenção comunitária. O apoio a pessoas em 
situação de carência alimentar e sem condições de confecão, 
ainda que com um modelo diferente da “Cantina Social”,  
trabalhar na comunidade uma resposta experimental para 
pessoas com doença mental e criar localmente o atendimento e 
acompanhamento social a pessoas e famílias sem Rendimento 
Social de Inserção, são alguns exemplos.  
Estamos já a trabalhar com parceiros na comunidade para em 
conjunto encontrarmos as melhores soluções.  
O contributo de todos é fundamental. Fica desde já o desafio de 
que conheça o nosso plano de ação, consulte o nosso site 
www.criva.pt  e PARTICIPE.    

mailto:admcriva@gmail.com
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 Centro de Convívio - Termas do Luso  
 

Depois de muitas promessas, o CRIVA conseguiu levar um grupo de 15 
utentes do Centro de Convívio para um Programa Termal nas TERMAS 
DO LUSO entre o dia 2 e 8 de outubro de 2016.  
Para muitos dos utentes isto só foi possível porque começaram a fazer 
um pequeno mealheiro logo no início do ano, onde todos os meses 
“depositavam” um deternimado montante, até perfazer o total da 
estadia.  
 
A estadia foi na unidade hoteleira do Inatel no Luso e o programa 

termal na Malo Clinic do Luso. Em qualquer destes lugares o grupo foi muito bem recebido e 
acarinhado.  

As instalações do Inatel 
são confortáveis e 
acolhedoras e o refeitório 
ofereceu refeições 
(pequeno almoço, almoço 
e jantar) variadas e de 
qualidade.  
O programa termal incluiu 

uma sessão diária de hidroginástica em grupo 
e sessões diárias individuais de duche de vapor 
ou duche de jato de acordo com a prescrição 
do médico que recebeu todos os utentes antes 
de iniciarem o programa.  
Ainda houve tempo para algumas visitas aos 
locais mais emblemáticos do Luso, como a 
Fonte de São João, onde se encham muitos  
garrafões, e o Casino de Luso - onde está  
disponível  o Núcleo Museológico da Sociedade da Água de Luso - e à Mata do Buçaco. 
Festejamos igualmente os 35 anos de casados do Sr. Mário e D. Ceú e os 53 anos do Sr. Celestino 
e D. Maria José!  
 
Para alguns dos utentes esta foi a primeira 
vez que passaram tantos dias fora do seu 
ambiente habitual e familiar e o CRIVA está 
muito satisfeito por lhes ter proporcionado 
este mimo.  
 
O CRIVA vai repetir a experiência para o ano 
de 2017, encontrando-se já a estabelecer contato com várias termas. Se estiver interessado venha 
informar-se no CRIVA e começa já a fazer seu mealheiro! 

 “Repórter V.A. 2835” – Festa de Natal CRIVA 2016 
 
A festa de natal do CRIVA teve lugar na Escola Superior de 

Tecnologia do Barreiro/Instituto Politécnico de Setúbal, no 

dia 10 de dezembro de 2016, onde contamos com mais de 

400 convidados. Como é óbvio a nossa equipa do “Repórter 

V.A. 2835” esteve presente para fazer a cobertura do 

acontecimento com fotos, filmagens e entrevistas! 

Agradecemos desde já a presença de todos os convidados e 

colaboradores presentes, bem como todas as entidades que 

contribuiram para o sucesso desta festa. 
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 “Repórter V.A. 2835” – Festa de Natal CRIVA 2016 (cont.) 

 
Algumas valências do CRIVA aproveitaram a ocasião para promover algumas das suas 

atividades/trabalhos tais como a Loja Social e a exposição do “Use e abuse” das Equipas Protocolo 

RSI, a quermesse do CATL e a exposição de alguns trabalhos do grupo de Artes Decorativas do 

Centro de Convívio.  

 

Deu-se início à festa com a atuação animada do Grupo Coral Viva do CRIVA, seguida dos votos de 

boas vindas e de boas festas da Dra. Ana Sofia, diretora técnica do CRIVA.  

 

A festa prosseguiu com participação da prata da casa: as estrelas VIVA do CRIVA com uma pequena 

atuação e uma canção das crianças do CATL; os grupos do Centro de Convívio com as danças das 

“Crivetes” e a peça de teatro “Um espírito do Natal” do grupo de teatro sénior.      

Marcaram igualmente presença 

na festa para desejar votos de 

boas festas personalidades de 

várias entidades que apoiam o 

CRIVA e suas iniciativas, entre as 

quais  a União de Freguesias da 

Baixa da Banheira e Vale da 

Amoreira, a Câmara Municipal 

da Moita, a Câmara Municipal do Barreiro , a MURPI - Confederação Nacional de Reformados, 

Pensionistas e Idosos entre outros. 

 
O espetáculo terminou de forma brilhante 

com a atuação do grupo de Sevilhanas 

“Libre Pásion” da União Banheirense e o 

grupo de dança contemporânea da 

Universidade da Terceira Idade do 

Barreiro !   

 

O nosso repórter entrevistou alguns membros da instituição.  

Questionado sobre o significado do Natal, o Presidente da Assembleia Geral do CRIVA e enfermeiro 
especialista em Psiquiatria e Saúde Mental, Dr. Carlos Henriques respondeu: 
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 “Repórter V.A. 2835” – Festa de Natal CRIVA 2016 (cont.) 

 
 - “É uma quadra festiva onde devemos ser solidários com os outros”.  

A nossa Diretora técnica, Dra. Ana Sofia também foi questionada sobre o significado da Festa de 
Natal do CRIVA. A sua resposta foi a seguinte:   

-“É um momento em que reunimos todas as pessoas que trabalham no CRIVA, os amigos, os sócios, 
as pessoas que estão nas nossas respostas sociais, idosos, crianças e jovens.”  

À pergunta “o que é CRIVA para si?”, a animadora Gina Costa respondeu: – “O CRIVA é um espaço 
de bem-fazer”. 

A festa terminou com um lanche partilhado. 

Esperamos por si na próxima Festa de Natal! 

 
A equipa Repórter V.A. 2835: 
João Caramelo – Entrevistador 
Júlio César Teixeira – Repórter de Imagem  
Hugo Batista –  Repórter de Imagem 
Dionisia Nauana -  Redação 
 
Para acederem à reportagem completa fiquem atentos ao nossos facebooks: 
www.facebook.com/criva.valedaamoreira e www.facebook.com/VA2835 . 

 Protocolo RSI 
 
Em funcionamento desde Outubro de 2007, a Equipa Multidisciplinar, constituída no âmbito de 

um protocolo celebrado entre o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal e o CRIVA, 

desenvolve ações de acompanhamento aos beneficiários da Medida de Rendimento Social 

Inserção residentes na freguesia do Vale da Amoreira.  

O trabalho que desenvolve têm em vista a promoção de 

condições facilitadoras da sua inserção, através do apoio à 

elaboração e acompanhamento do Programa de Inserção.  

Neste sentido a equipa de Protocolo RSI para o ano 2017 irá 

continuar a realizar uma intervenção com as famílias em 

contexto de entrevistas, visitas domiciliárias e atividades 

individuais e/ou grupais para apoiar na realização de 

projetos de vida ativando as suas competências pessoais, sociais, familiares e profissionais.  

A dinamização da Loja Social “V.A.le a Nossa Causa”, a Colónia de Férias “Crianças a Sorrir 2017, 

as “III Jornadas de Reflexão” e os “Percursos Integrados de Qualificação para Famílias” são 

algumas das atividades previstas no seu Plano de Ação para 2017. 
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  CATL VIVA 

 
O C.A.T.L. Vi.V.A. tem previstas para este ano várias atividades que visam promover a integração 

social e cultural das crianças e desenvolver competências para a promoção da inclusão e a 

capacitação das mesmas.  

Destacamos o atelier 

de cidadania, um 

grupo de trabalho 

com os jovens, no qual 

estes desenvolvem 

projetos, como as 

feiras para angariação 

de fundos, 

possibilitando assim a 

concretização de 

outras actividades, 

nomeadamente, a ida ao cinema com as nossas crianças e adolescentes.  

Em dezembro de 2016 realizámos uma Feirinha de Natal, a primeira de outras iniciativas com este 

objectivo. 

 Política de Qualidade do CRIVA 
  

O CRIVA é uma instituição que ao longo dos anos 
aumentou o número de respostas sociais para a 
comunidade. Neste momento existem as respostas do 
Centro de Dia, Centro de Convívio, Apoio 
Domiciliário, CATL, Cantina Social, Equipas Protocolo 
RSI, Banco Alimentar e Projeto Escolhas. Desta forma 
surgiu a necessidade de rever os processos com o 

propósito de melhorar a qualidade dos serviços prestados.  
 
Desde 2015 esta revisão tem sido feita de forma gradual e controlada, através da retificação dos  
processos do Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Convívio.   
 
Em outubro de 2016 o processo de revisão e rectificação intensificou-se. No mês de Dezembro de 
2016 colocou-se em todas as respostas do CRIVA uma “Caixa de Sugestões” para os colaboradores,  
os utentes e os sócios e começou-se a aplicar um Inquérito para Avaliação da Satisfação aos 
nossos clientes e familiares.    
 
A qualidade dos serviços e a revisão dos processos é muito importante, mas estamos igualmente 
a desenvolver outros trabalhos em várias áreas, sempre com vista à melhoria dos serviços 
prestados, nomeadamente:  
• Parcerias – o CRIVA tem vindo a desenvolver e pretende continuar a desenvolver parcerias 
com entidades públicas e privadas;  
• Responsabilidade Social – o CRIVA pretende desenvolver o seu trabalho patuando toda a sua 
ação por requisitos ambientais, económicos, sociais e culturais de modo a contribuir para uma 
sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo; 
• Qualidade de vida - o CRIVA pretende definir, implementar e controlar a qualidade de vida 
dos seus clientes, incluindo higiene, saúde, segurança e conforto; 
• Ser participativo e melhorar os seus recursos humanos, entre outros. 
 
Este trabalho é muito importante para o CRIVA, pois queremos “Ser os Melhores a Cuidar de 
Pessoas”!   
 
Caso tenha alguma sugestão construtiva contate-nos pelo e-mail qualidadecriva@gmail.com ou 
para o nosso contato telefónico 212039198. 



Este espaço é da inteira responsabilidade dos sócios. Partilhe connosco a sua opinião, as suas preocupações, interesses 
ou histórias enviando o seu texto para infocriva@gmail.com     
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 Sobre os Nossos Bichos   
 

Tinha já sido aprovada a Criminalização dos Maus Tratos a 
Animais Domésticos e o seu Abandono, e no passado dia 22 
de Dezembro de 2016 foi dado mais um passo em sua 
defesa. Finalmente os Animais deixam de ser considerados 
“coisas” perante a Lei e ganham o estatuto de “Seres Vivos 
Dotados de Sensibilidade” e “Objeto de Proteção Jurídica”. 
A Lei contém muitas lacunas e um longo caminho a 

percorrer, no entanto não podemos deixar de estar gratos perante estas conquistas.  
Olhar puro, coração verdadeiro e ingenuidade nos atos. Sentem alegria e sofrimento, mostram 
gratidão e amor. Fazem-nos falta e nós fazemos-lhes também. São seres vivos que merecem 
respeito, afeto, compaixão e dignidade. 
Fazem parte da harmonia do universo, são muito importantes para a vida na Terra, para as nossas 
vidas. Defender a Natureza, o Meio Ambiente e os Animais Não Humanos é defender o Ser Humano 
e vice-versa. É responsabilidade de todos. 
Considere-se um sortudo quem tem, ou teve, um amigo de 4 patas. Só assim conhecemos todas as 
formas de Amor! 
 
Reflexões 
“A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter, e pode ser 
seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom Homem.” 

Arthur Schopenhauer 
“A grandeza de uma nação e o seu progresso moral podem ser avaliados pela forma como trata os 
Animais.”                                                                                                                            Mahatma Gandhi 
 
Catarina Brito (funcionária e sócia do CRIVA)  

 

 

 Os grupos do Centro de Convívio retomam as suas atividades nos seguintes horários: 

 Grupo coral – sábados - das 15h00 às 16h00 – no CRIVA 

 Grupo de dança – 4ª feira – das 15h30 às 16h30 – no Centro de Experimentação Artística 

 Grupo de artes decorativas – 2ª feira – das 16h00 às 17h00 – no Centro social e Juvenil do CRIVA  

 Grupo de teatro – 5ª feira – das 15h30 às 16h30 – no Centro social e Juvenil do CRIVA  
 

 Espaço de atendimento/recepção de documentos RSI -  Junta de Freguesia do Vale da Amoreira - 2ª feiras das 
9h15 às 12h15 -  3ª a 6ª das 9h15 às 12h15 e das 14h15 às 16h30. 
 

 Loja social "V.A.Ie a Nossa Causa – loja 18, edifício do Mercado Municipal do Vale da Amoreira – 4ª feiras - 
14h30 às 16hh30 e 5ª feiras - 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.  
 

 Atendimento encarregados de educação CATL – Av. Almada Negreiros , piso 1 – 5ª feira 11h30 – 13h e 16h - 
17h30 por marcação prévia. 
 

 Atendimento coordenadora Respostas Sociais Idosos – 4ª feiras das 14h00 às 17h00 por marcação 
 

 Gabinete 65+  – 4ª feiras das 14h00 às 17h00 por marcação 
 

 GIP Vale – Gabinete de Inserção Profissional –  instalações do Centro Social e Juvenil do CRIVA - Avenida Almada 
Negreiros, Edifício Multiusos do Vale da Amoreira, piso 1.   
 

 Espaço Projeto V.A Escolhas 2835 – Largo das Dálias, nº 52, cv – Vale da Amoreria – de 2ª a 6ª feiras das 10h00 
às 13h00 e das 15h00 às 20h00; sábados das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00.   

........................................
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O que é o envelhecimento 

 
O envelhecimento do organismo está relacionado com o facto 
das células do corpo irem morrendo uma após outra e não 
serem substituídas por novas, como acontece na juventude.  
O motivo é que para a substituição das células poder 
acontecer elas têm de se ir dividindo para criarem cópias que 
vão ocupar o lugar deixado vago pelas que morrem. 
O envelhecimento pode ser entendido como a consequência 
da passagem do organismo pelo tempo ou como o processo 

cronológico pelo qual um indivíduo se torna mais velho.  
O envelhecimento diminuiu as capacidades funcionais, com a diminuição da resistência às 
agressões e com o aumento do risco de morte. No Ser humano caracteriza-se por um processo 
biopsicossocial de transformações, ocorridas ao longo da sua existência, com diminuição das 
funções orgânicas, criação de novo papel social que poderá ser positivo ou negativo de acordo com 
os valores sociais e culturais do grupo ao qual o idoso pertence; e pelos aspetos psíquicos vistos 
tanto pela sociedade quanto pelo próprio idoso. 
À luz do conhecimento atual, o envelhecimento é um processo irreversível. 
 
Como podemos ter um envelhecimento saudável? 
 
A Organização Mundial de Saúde faz algumas recomendações para que o envelhecimento seja 
saudável: 

1. Devemos promover o máximo de autonomia das pessoas; 
2. Devemos esforçar-nos por aprender ao longo da vida; 
3. Devemos ser ativos; 
4. Prevenir as doenças cardiovasculares e detetá-las precocemente; 
5. Prevenir e detetar o cancro precocemente; 
6. Prevenir e evitar a solidão; 
7. Ser cuidadoso na toma de medicamentos; 
8. Prevenir e combater a depressão; 
9. Exercitar as funções mentais e cognitivas; 
10. Devemos sociabilizar. 

                          Bolo de Agrião 
 
Ingredientes: 
 
2 chávenas de farinha com fermento   
2 chávenas de açucar amarelo  
1 chávena de óleo alimentar  
6 ovos  
1 molho de agrião (só as folhas)  
 
Modo de preparação:  
 
Juntar as folhas de agrião cozidas com o óleo e as gemas dos 6 ovos e bater com a varinha mágica. 
De seguida juntar a farinha e o açucar e bater com a batedeira. Bater as claras em castelo e juntar 
ao restante preparado. Colocar o bolo no forno durante 30 minutos.  
Poderão barrar o bolo com chocolate.  
 
Bom apetite!    
 
Receita disponibilizada pela utente do Centro de Convívio Elvira Sequeira   



Aceita-me 

Aceita-me como sou 

Simples quase sempre,

Complicada algumas vezes,

Alegre, triste, generosa,

Mas assim mesmo – Diferente!

Calma e enternecida, agora,

Ciumenta e arrebatada, em seguida,

Mas sempre apaixonada, sempre!

Defeitos? Quem não os tem!

Se a perfeição é um mito,

Eu tenho muitos, bem sei.

De resto, ser igual, dia a dia,
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Vira-se o marido para a mulher:
- Paulinha, tenho um segredo

para te dizer: sou daltónico!
- Sim... Eu também tenho de te

contar um segredo: eu não sou
sueca, sou cabo verdiana!

O Capuchinho Vermelho foi visitar a
avó:
-Avozinha, tens uns olhos tão
grandes!
- É para melhor te ver.
- Avozinha, que orelhas tão

grandes...
- São para te ouvir melhor!
- E que dentes enormes tu tens...!
- Mas tu vieste para me visitar ou

para me por defeitos?!

Numa insipidez vulgar,

Dá ao ao amor monotonia

E rouba-lhe toda a magia

Que se deve preservar.

Assim, ficas na expetativa

De como serei amanhã,

Preso a um subtil mistério

Feito de enleio e malícia,

E com o jeito e intuição

Que a vida me deu de presente,

Aguardo numa carícia

Que me aceites...

Por ser diferente!      

Lécita Lisboa
(Sócia do CRIVA) 

Descubra as 7 diferenças 

Sopa de letras 


