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Com o apoio 

Divulgar, promover e dar a 
conhecer as principais 
atividades e ações do 
CRIVA, que importam para a 
comunidade, continua a ser 
um dos objetivos do CRIVA.  
A edição de um Boletim, 
entre outros meios de 
comunicação, permite 
tornar possível este 
objetivo o qual continua 
também a ser possível, 
graças á parceria criada com 
o Município da Moita. 
  
Nesta edição destacam-se 
atividades que elegemos 
como as mais importantes 
nas nossas respostas sociais 
neste ano 2017.  
Mais uma vez é com grande 
alegria que construimos o 
nosso 5º boletim  cada vez 
mais participado e que é 
aguardado pelos associados 
e pelos nossos amigos, com 
grande expectativa. 
 
 Agradecemos  o empenho 
de todos na realização 
deste trabalho, que de 
certeza vão gostar, vão 
partilhar e divulgar. Em 
tempo de férias, esperamos 
que passeiem muito e 
acima de tudo se divirtam 
porque faz bem à saúde! 

“O CRIVA,  respondendo a novas necessidades e procurando 

dar resposta aos compromissos coletivos numa lógica de 

parceria” 

Os compromissos coletivos, no âmbito da rede social e da 

intervenção comunitária, resultam da predisposição do CRIVA para 

ajudar a resolver problemas sociais e 

comunitários e resultam em especial por 

ser uma “instituição de Bairro” 

intimamente comprometida com a 

comunidade.  

O apoio a pessoas em situação de 

carência alimentar e sem condições de 

confecão, ainda que com um modelo 

diferente da “Cantina Social”, é uma preocupação na ordem do dia.  

A criação de uma resposta específica na modalidade de SAD, para 

pessoas com doença mental, o atual alargamento de SAD, assim 

como a criação do atendimento e acompanhamento social a 

pessoas e famílias sem Rendimento Social de Inserção, são 

algumas questões que estão a ser trabalhadas com parceiros e com 

a comunidade, para serem candidatadas ao Centro Distrital de 

Segurança Social de Setúbal e serem concretizadas na medida da 

sua aprovação e financiamento.  

A par destes projetos destacamos 

o Gabinete 65+, uma resposta de 

apoio a pessoas idosas para a 

promoção do envelhecimento 

saudável, com uma componente 

operativa de apoio às atividades 

de vida diária.  

Informe-se sobre os beneficios de ser associado do CRIVA e se tiver 

mais de 65 anos, inscreva-se no GABINETE 65+. Pode sempre 

consultar o nosso site www.criva.pt  ou dirigir-se diretamente ás 

instalações do CRIVA. Esperamos por si!   

mailto:admcriva@gmail.com
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 Festa do Carnaval – Repórter V.A. 2935 
 
A Festa de carnaval do CRIVA aconteceu 6ª feira dia 24 de fevereiro no auditório da Biblioteca do 
Vale da Amoreira e como não poderia deixar de ser a nossa equipa de Reportagem V.A. 2835 fez a 
cobertura do evento.  
Este ano o CRIVA decidiu mudar a dinâmica habitual do Carnaval e em vez do desfile e baile, 
promoveu- se um concurso/desfile de máscaras entre todas as valências do CRIVA tendo por tema 
o Turismo . 

Após sermos brindados com as 
duas excelentes participações 
artísticas por parte do Grupo de 
dança “Black Queens”  do projeto 
V.A.2835 6ª geração e do 
convidado grupo de dança da 
Escola Secundária da Baixa da 
Banheira, decorreu o tão 

esperado concurso/desfile de máscaras.  
No concurso participaram os meninos do CATL, os idosos 
do Centro de Dia (com uma máscara coletiva sobre as 
Aldeias de Xisto), o grupo de artes decorativas do Centro de 
Convívio e uma utente das RSI.  

O Concurso teve por 
júris a Dra. Rosa    
representante da 
biblioteca do Vale da Amoreira, o Sr. Jorge da União de 
Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, a D. 
Judite e  D. Laura, presidente e vice-presidente do CRIVA.  
 

Tendo em conta a qualidade dos trabalhos, a tarefa não foi fácil, mas no fim lá conseguiram atribuir 
os 4º prémios! 
1º prémior: Evandra (CATL) 
2º prémio: D. Fernanda Lopes (RSI) 
3º prémior: Grupo de Artes decorativas (Centro Convívio)  
4º prémio: Lauro (CATL)  

Não poderiamos deixar de agradecer aos patrocinadores deste evento pelos belos prémios aos 4 
vencedores!  
 
 
 
 
Depois de todas as participações ainda houve tempo para o convivio e o lanche para todos.  
Agradecemos a todos pela presença!                                                    A equipa do repórter VA!  

  

                     1º  2º  
  

                     3º  4º  
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 Dia do Sócio  
 

Realizou-se no dia 25 de março no auditório da Biblioteca 
do Vale da Amoreira, a 3ª edição do Dia do Sócio do 
CRIVA. Este dia pretendeu dar a conhecer as atividades do 
Plano de ação do CRIVA para o ano de 2017 e mobilizar os 
sócios para uma intervenção  mais ativa na instituição. 

 
Os sócios foram 
presenteados com dois espetáculos de qualidade. O 
primeiro da responsabilidade do Grupo de Danças e 
Cantares Tradicionais da 
UNISEM, bem disposto e 
muito apreciado por 
todos!  
O segundo foi a estreia da 
nova peça do Grupo de 
Teatro Sénior do CRIVA 
“O que Sr. Doutor quer 
sei eu!...”, que arrancou muitas  gargalhadas à audência! 
 
Relativamente às 
atividades do plano, 

deu-se destaque aos grupos temáticos do CRIVA: artes 
decorativas, grupo  coral, grupo de teatro e o grupo de 
motricidade sénior. Venha visitar-nos ao CRIVA para 
mais informações. 
 

Outra atividade de destaque prende-se com a 
organização de uma nova viagem às termas, 
desta vez às Termas de São Pedro do Sul entre 
os dias 8 e 14 de outubro. Temos um grupo de 
cerca de 20 pessoas que já estão a fazer o seu 
mealheiro desde do mês de janeiro.   
 

 
Passeios, bailes, festas são outras atividades do plano. Estejam atentos às informações 
divulgadas no facebook e no nosso placard! 
 
Por fim foi formalmente apresentado o novo 
Gabinete 65+, uma resposta do CRIVA que já existia 
mas que foi revitalizado para benefício dos sócios do 
CRIVA (ver notícia neste boletim). 
 
Participou igualmente no evento o CATL com uma 
banca cujas receitas reverterão para o 
desenvolvimento de algumas  das suas atividades. 
Agradecemos o apoio de todos quantos 
contribuiram!   
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 CATL VIVA 
 

As Férias da Páscoa chegaram e o C.A.T.L. Vi.V.A. preparou para as nossas crianças 
diversas atividades das quais destacamos um workshop de construção de espantalhos, 
no âmbito da nossa horta pedagógica no Parque Hortícola do Vale da Amoreira, tendo 
este sido dinamizado por um hortelão.  
 

 
Também salientamos um atelier de escrita e leitura criativa para as crianças do 1º ciclo, 
uma atividade desenvolvida por uma voluntária, sendo que continuará a decorrer durante 

o período escolar.  
 
Por  fim destacamos a peça de teatro "25 de Abril! E 
depois?", uma encenação na qual um sénior do 
Centro de Dia se juntou às nossas crianças. A peça  
permitiu a partilha de conhecimentos e experiências 
entre gerações e foi finalizada por um lanche convívio 
que encerrou as Férias da Páscoa. 
 

 “Feijoada em Família” – almoço solidário  
 
 

No passado dia 20 de maio decorreu o II Almoço 
Solidário “Feijoada em Família” e contou desta vez 
com a participação de 160 pessoas.  
 
O almoço solidário fez parte do cartaz da 4ª  Festa da 
Família evento que celebrou o dia internacional da 
família. 
 A iniciativa contou este ano com uma parceria entre 
o CRIVA, o Município da Moita e outras associações 
locais no âmbito do Projeto Parque Hortícola do Vale 
da Amoreira e 
estendeu-se a 
todos os 

hortelãos que com a doação dos seus produtos das 
hortas muito contribuíram para o enriquecimento da 
ementa.  
As receitas obtidas com o almoço irão reverter para 
as atividades sociais da instituição para crianças e 
jovens como é o caso do programa “Crianças a Sorrir”. 
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 Loja Social Va. le a Nossa Causa – nova coleção 
 

A Loja Social Va. le a Nossa Causa é um Projeto Social de Apoio às pessoas mais carenciadas 
do Vale da Amoreira.  
A sua finalidade é a venda de bens ou produtos em segunda mão a preços simbólicos ou a 

doação a pessoas em situação 
de desfavorecimento social e 
económico. As receitas  têm 
por objetivo  apoiar a 
concretização de atividades 
lúdicas e recreativas para  
crianças, jovens e famílias da 
comunidade do Vale da 

Amoreira.  
 
No dia 8 de Maio deu-se a reabetura da Loja Social Va.le a Nossa Causa, agora com a nova 
estação Primavera-Verão. Foram feitas algumas modificações de modo 
a que o espaço responda às necessidades da comunidade, sendo agora 
ainda mais agradável e simpático para os seus clientes.   
     
A Loja Social Va.le a nossa causa marcou presença na Festa da Família 
no dia 20 de maio. 
 
Visite a nossa loja no Mercado Municipal do Vale da Amoreira. 
Esperamos por si na loja e em futuros eventos!   
 

 Gabinete 65+ renovado 
O Gabinete 65+ é uma resposta social promovido pelo CRIVA que se 
destina a dar apoio a todas as pessoas de ambos os sexos, com 65 ou 
mais anos, sócios do CRIVA e/ou sinalizados pelos parceiros do 
Gabinete. Pretende colmatar as necessidades das pessoas idosas 
residentes do Vale da Amoreira, e posteriormente (mediante protocolo 
com as respetivas juntas de freguesias) nos concelhos da Moita e do 

Barreiro.  
A resposta Social Gabinete 65+ poderá concretizar certos atos e funções, através de 
protocolos com entidades públicas e particulares com ou sem fins lucrativo. 
 
O gabinete pretende: 
1- Desenvolver sessões de informação coletiva acerca das políticas sociais para idosos em 

colaboração com o Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal / Serviços locais de 
Ação Social do Barreiro, Autarquias e outras entidades que surgem como relevantes;  

2- Apoiar no preenchimento dos requerimentos e apoio na organização da documentação 
necessária;  

3- Entregar os requerimentos e documentação nos locais oficiais;  
4- Apresentar resoluções para os problemas da vida diária apresentados;  
5- Fazer o atendimento descentralizado, alvo de protocolo de colaboração;  
6- Fazer o atendimento no domicilio quando se justifique por motivos de impossibilidade de 

deslocação por parte do idoso;  
7- Fazer o a acompanhamento do processo até à sua conclusão;  
8- Os associados do CRIVA e idosos encaminhados pelos parceiros são acompanhados às 

juntas médicas, no caso de complemento por dependência ou pensão de invalidez; 
9- Desenvolver ações dinâmicas sobre as temáticas do envelhecimento saudável (p.e 

alimentação, doenças) 
 
O gabinete tem ainda por objetivo desenvo  lver atividades de grupo – turismo, atividades 
lúdicas, atividade física e de motricidade.  
 
O atendimento do gabinete será efetuado por marcação prévia.  



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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 Os grupos do Centro de Convívio tem 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+  – por marcação (telef. 212039198) 
 

 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.   
 

 O cliente Surpresa anda por ai!!!!!!!!!! 
Com o objetivo de avaliar os serviços prestados o cliente surpresa chegou ao CRIVA!  
Pode ser qualquer pessoa! Telefona…. Marca atendimento….. Solicita os nossos serviços….. 
E dá a sua opinião…… 
Quem terá atendido?... Como atendeu?....Quando tempo esperou?.... 
Os resultados saem brevemente….. 
 

 

........................................

Será que a minha motivação é a mesma que a sua?... 
 
A motivação é a vontade interior de concretizar. Cada ser humano tem uma motivação 

diferente pois todos nós temos necessidades e formas 
diferentes de sentir e pensar.  
 
Os objetivos podem ser alcançados de acordo com a 
intensidade, a entrega, a forma de estar de cada um 
para obter algo. Essa forma pode ser diferente de 
pessoa para pessoa ou até a mesma pessoa em 
momentos diferentes. O ser humano motivado 

permanece na realização até atingir os seus objetivos. 
 
A motivação leva as pessoas a empenharem-se com dedicação a tudo aquilo que fazem. 
Desta forma é extremamente necessário ter pessoas motivadas para alcançar as metas 
traçadas. 
 
Embora o conceito de motivação seja muito difícil de definir e aplicar devido à diversidade 
da humana. 
No entanto podemos concluir que as pessoas felizes, concretizadas, organizadas e 
produtivas são as pessoas mais motivadas! 
 
"A felicidade não é algo pronto. Ela é feita das suas próprias acções." Dalai Lama 
 
Maria Silva (funcionária e sócia do CRIVA)  
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Osteortroses na pessoa idosa  
 

A palavra osteoartrose significa degenerescência da 
articulação. A osteoartrose, vulgarmente chamada 
artrose, é uma doença que atinge, 
fundamentalmente, a cartilagem articular, que é um 
tecido orgânico que se encontra nas extremidades dos 
ossos que se articulam entre si. 
A artrose é uma das múltiplas doenças reumáticas e é, 
de longe, a mais comum. É uma doença de natureza 
degenerativa que envolve toda a articulação. 

A osteoartrose é uma causa muito importante de invalidez nos idosos e uma das mais 
frequentes causas de incapacidade definitiva e reforma antecipada. 

Há articulações em que é mais comum surgir a artrose: os joelhos, as mãos, as ancas, a 
coluna vertebral e os pés. Nas mãos, são as articulações dos dedos e, no punho, na base 
do polegar as articulações mais comuns. Na coluna vertebral, a região cervical e lombar. 
Nos pés é a base do primeiro dedo, que quando está deformado é muitas vezes chamado 
“joanete”. 

A osteoartrose não tem cura, mas o seu tratamento pode permitir a manutenção de uma 
vida completamente normal na maioria dos casos. 

Os objetivos do tratamento da osteoartrose são aliviar e, se possível, suprimir as dores, 
melhorar a capacidade funcional, isto é, aumentar a mobilidade das articulações 
atingidas, evitar a atrofia dos músculos relacionados com as referidas articulações e, 
finalmente, impedir o agravamento das lesões já existentes. 

Tarte rápida de Amendôa 
 
Ingredientes: 
 
3 ovos 
200 gr açúcar 
200 gr amêndoa ralada 
Raspas  de um limão 
50 gr manteiga 
 
Modo de preparação: 
 
Com uma vara de arames, bater os ovos juntamente com o açúcar. Adicionar a amêndoa, 
as raspas de limão e, por fim, a manteiga derretida. 
 
Forrar uma tarteira ou forma baixa com papel vegetal (de preferência com cerca de 20 
cm) e verter nela a massa. Levar ao forno preaquecido a 180 °C durante 25-30 minutos ou 
até estar bem dourada - controlar a cozedura espetando um palito na massa-. 
 
Bom apetite! 
 
Receita disponibilizada pela sócia Alexandra Amaro   



O Bico de Lacre

O Bico de Lacre parou de cantar
Está triste
Armagurado
Na velha mandioqueira
Já não pousa mais
Já não canta
Porque a sua amada o deixou
“Bazou” para lugar incerto 
Com a migração maldição 
O Bico de Lacre parou de cantar
Na velha mandioqueira
Já não pousa mais  

Nelson Freitas da Silva 
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Um cão vai passar umas férias ao
Algarve.
Quando lá chega, encontra um gato
e faz:
-Au, au!
Responde o gato:
- Au, au!
Pergunta o cão:
- Au?! Mas tu não devias fazer

miau?
- Sabes - diz o gato - aqui no Algarve
quem não sabe mais do que uma
língua não vai longe!

Descubra as  diferenças 


