Comunicado aos associados da Direção Empossada
em Janeiro 2018
A edição de um boletim
Informativo continua a ser
um dos projetos constante
do Plano de Ação do CRIVA
para o ano de 2018. O
objetivo é sempre o de
divulgar e promover as
atividades e iniciativas da
Instituição e das suas
diferentes valências, junto
dos associados e da
população local.
Esta primeira edição de
2018 apresenta aspetos
relevantes e de maior
interesse do que se fez e se
vai fazer nas diferentes
valências
do
CRIVA.
Contamos e agradecemos
sempre o contributo de
alguns utentes do Centro
de Dia, Centro de Convívio
e sócios do CRIVA.
Agradecemos a participação dos parceiros, em
particular
da
Camara
Municipal da Moita e
esperamos que esta edição
lhe agrada porque outras
lhe seguirão! A todos
desejamos um ano 2018
cheio de saúde e de
sucessos.

A Direção do CRIVA, recentemente empossada, assumiu os compromissos
da anterior Direção, em particular o Plano de Ação para 2018, aprovado na
Assembleia Geral de Novembro de 2018. Como é do conhecimento dos
colaboradores do CRIVA, o ano de 2018 será marcado pelo lema “crescer
em Conjunto e adicionar valor”.
Este lema deve ser interiorizado
por todos os colaboradores dos
diferentes setores. Importa expor
os objetivos propostos para a
instituição de forma clara e
sucinta.
Em 2018 a direção do CRIVA pretende:
1 – Aumentar a participação dos sócios e dos utentes nas atividades
desenvolvidas na Instituição;
2 – As respostas Sociais da Instituição, a saber Apoio Domiciliário, Centro
de Dia, Centro de Convívio, Loja Sénior, CATL, Equipa de Protocolo do RSI e
Loja Social, Respostas de Apoio Alimentar, Projeto Escolhas devem
melhorar a sua rentabilidade económica através de uma gestão rigorosa
que compatibilize crescimento e sustentabilidade;
3 – Melhorar a qualidade dos serviços prestados nas diferentes respostas
Sociais, o que também implica otimizar os serviços de apoio: Serviços
Administrativos, Serviços de Limpeza, Cozinha e Lavandaria;
4 – Proceder a investimentos seletivos, rigorosos e devidamente
fundamentados na frota automóvel, em instalações e equipamentos de
molde a concretizar o objetivo anteriormente referido;
5 – Proceder ao desenvolvimento de novas respostas sociais que se
traduzam em mais valias para a comunidade e na credibilização da
instituição enquanto motor de desenvolvimento local.
6 – Proceder à avaliação dos serviços e do desempenho dos recursos
humanos para que o seu acompanhamento se traduza em melhoria ao
longo do ano e em mais
satisfação dos trabalhadores.
Com o desenvolvimento destes
objetivos, iremos no dia a dia
dar corpo à missão do CRIVA e
ao desafio que sempre nos
propomos:
“sermos
os
melhores a cuidar de pessoas”!
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Desfile de Carnaval – Reporter VA
No dia 9 de fevereiro de 2018 aconteceu a Festa de Carnaval do CRIVA, nas instalações do Centro de
Experimentação Artística do Vale da Amoreira gentilmente cedido pela Câmara Municipal da Moita!
Foi uma festa para todas as idades, desde os juniores até aos séniores. E é claro que a nossa equipa de
reportagem não podia faltar.
Houve muita animação, com música, dança e onde participaram as valências do CRIVA: o CATL ViVA,
RSI, Escolhas V.A, o Centro de Dia e o Centro de Convívio.
Mas o ponto alto da festa foi o desfile de máscaras, cujo o tema
para o ano de 2018 foi o património cultural.
Tendo em conta isto, cada valência do CRIVA inspirou-se num
elemento do património cultural português para a sua máscara.
Tivemos a apresentação do grupo do Centro de Dia com a “Arte
da Falcoaria”, classificada como Património Cultural português
da humanidade desde 2016. É uma forma tradicional de caça
ecológica de baixo rendimento com séculos de existência
O grupo do Centro de Convívio decidiu homenagear a “Dieta Meditarrânica” que faz parte do bilhete de
identidade da gastronomia portuguesa e desde de 2013 é classificada como Património Cultural
português da humanidade.
O CATL ViVA fez-se representar com 3 grupos.
Tivemos o grupo de “Cante Alentejano”, cujo género
musical é património imaterial mundial desde 2014.
Outro dos grupos foi o do “Fado” reconhecido com
património cultural e imaterial da Humanidade pela
Unesco desde 2011. E por último tivemos os
animados e barulhentos “Caretos de Podence”,
personagens do carnaval de Trás-os-Montes e alto
Douro.
O júri—constituído pela presidente do CRIVA Cláudia Serafim, o Presidente da União das Juntas de
Freguesia Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco e o representante do Centro
Experimentação Artística, Pedro Pinhal - atribui o encedores 1º prémio ao grupo “Os Caretos”, o 2º ao
grupo “O Fado” e o 3º ao grupo do “Cante alentejano”. Os prémios monetários irão reverter a favor
das atividades desenvolvidas pelo CATL e foram patrocinados pelo ÓTICA MILHEIRO.
Houve igualmente um desfile com tema livre cujo
vencedor foi o menino Tiago Lopes do CATL mascarado
com um foguete feito com materiais recicláveis. Para ele
foi o prémio patrocinado pela HAMBURGARIA FIDALGO,
uma refeição para 2 pessoas. A valência do CATL está de
parabéns!
Para além do desfile, a festa foi animada pela
apresentação do grupo de dança e pelos guitarristas “os
ciganinhos 2835” do projeto “Escolhas V.A.”.
Para finalizar as energias foram repostas com um ótimo lanche!

CRIVA em ação
…………………...
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A Chama da Solidariedade
A Chama da Solidariedade no Distrito de Setúbal é uma iniciativa conjunta da Confederação Nacional das
Instituiões de Solidariedade e da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade SocialSetúbal. Tem contado com o apoio dos Municípios, bem
como de Instituições Particulares de Solidariedade Social e
várias outras entidades.Tem como objetivo juntar a
comunidade à volta do conceito de Solidariedade, através
da dinamização dum conjunto de iniciativas culturais,
desportivas e outras, para todas as idades, em cada
concelho do Distrito.
Esta iniciativa começou
o seu périplo em Agosto de 2017 terminará em junho de 2018, em
Setúbal, com a grande Festa da Solidariedade.
O CRIVA, no dia 12 de Fevereiro, integrado no Baile de Mascaras da
Universidade da Terceira Idade do Barreiro, elaborou um mural com
o título “Solidariedade é…” e ao longo da festa, todos os
participantes contribuíram para este mural. O dia terminou com a
entrega a Chama da Solidariedade à Sociedade Democrática União
Barreirense “Os Franceses”.
No dia 3 de Março foi a vez do CRIVA celebrar a Solidariedade com uma tarde cheia de animação. A
Chama foi-nos entregue pela Cooperativa Rumo e contou com a presença da Câmara Municipal da
Moita. A Chama da Solidariedade foi acesa pela Presidente do CRIVA, Cláudia Serafim, e procedeu-se à
abertura solene que contou com a presença da União das Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André
e Verderena, Junta de Freguesia de Alhos Vedros, Câmara Municipal da Moita, União de Freguesias da
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira.
Contámos com a brilhante atuação do nosso Grupo Coral onde foi interpretado o Hino da Solidariedade.
Foi apresentado um documentário realizado pelo Projeto Escolhas
V.A. 2835 “A Solidariedade no
Vale da Amoreira” e outro
documentário em torno da
Solidariedade. Apelando à
participação de todos tivemos
um momento de “Microfone
Aberto” onde todos foram
convidados e dizer algumas
palavras sobre a Solidariedade.
Terminámos a tarde com a atuação muito
animada da Associação Cabo Verdiana.
Estiveram expostos os trabalhos realizados
pelos idosos de Centro de Dia e pelas crianças
do Centro de Atividades de Tempos Livres
acerca da solidariedade.
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Catl VIVA
No início deste ano, no âmbito do Parque
Hortícola do Vale da Amoreira, trocámos de
parcela e começámos a desenvolver com as
nossas crianças do CATL ViVA várias atividades na
horta pedagógica.
Para comemorar o dia dos afetos, criámos uma
árvore dos afetos na nossa horta e pendurámos
corações nela.
Realizámos sementeiras em covetes dentro de
sala para posteriormente plantarmos na horta.

Ainda plantámos hortícolas cedidas pela
Câmara Municipal, como alfaces e couves e
criámos um canteiro onde semeámos flores
para atrair insetos que irão polinizar as
nossas hortícolas.
Por fim, no passado dia 16 de Março, o CATL ViVA em parceria com a equipa de Protocolo de
RSI, organizou uma iniciativa para a comunidade, "O CATL ViVA abre portas para si!".
Esta atividade consistiu na divulgação do serviço prestado pelo nosso CATL e das suas
atividades. Se não esteve nesta atividade não se preocupe, divulgamos aqui também os
nossos serviços do CATL ViVA.
Caso tenha crianças com idades entre os 6
e os 14 anos poderá inscrevê-las no CATL,
o valor da mensalidade varia conforme o
rendimento do seu agregado. Também
temos outros serviços complementares,
nomeadamente, transporte, explicação e
refeições.

Visite-nos, na Av. José Almada Negreiros,
Centro de Multiserviços, piso 1, Vale da
Amoreira e informe-se mais.

CRIVA
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Protocolo RSI—V Stock Off
A equipa de Protocolo RSI através da sua loja Social "VA.le a
Nossa Causa" realizou no passado dia 12 de fevereiro o V Stock
Off Social, enquadrado nas festividades do Carnaval. Nesta
iniciativa foi possível, mais uma vez, pôr à disposição da
comunidade local uma vasta oferta de peças de roupa/calçado
por valores simbólicos.
As receitas desta iniciativa vão reverter para outras atividades da
responsabilidade da equipa do protocolo de RSI destinadas a
crianças, jovens como será o caso do Acampamento Social
"Crianças a Sorrir" ou em conjunto com a valência da instituição
do CATL Vi.V.A na dinamização do Espaço Família: Férias em Movimento "Sorrisos no Vale".

Gabinete 65+
A participação dos sócios na vida da instituição é muito importante. Contamos com a vossa presença
como beneficiários dos serviços que temos para lhes oferecer, nas nossas atividades de lazer,
animação e convívio e nas ações para a promoção da saúde e do envelhecimento saudável, que
organizamos a pensar em Si.
Venha cantar no Grupo Coral Viva, aprender informática, dançar, fazer exercício físico, fazer teatro,
passear, ir à praia e tantas outras atividades que vai gostar. Estas atividades são de inscrição
obrigatória.
Venha conviver, venha às festas e bailaricos aos passeios que estamos desde já a organizar.
Segue abaixo o calendário com algumas das atividades que não vai querer perder:
 Reunião com os sócios dia 6/04/2018 pelas 16h30 - onde serão apresentadas todas as
atividades para o ano de 2018.
 Baile de Primavera dia 14 de Abril a partir das 15h com muita animação e música ao vivo
 Comemoração do 25 de Abril - no dia 24 de Abril decorrerão várias atividades.
 Peça de Teatro “Velhas no Cruzeiro” – uma comédia musical a não perder.
 Comemoração dos Santos Populares- contaremos com um arraial com muita animação
 Noite/Baile Africana(o)- dia e local ainda a definir
 Idas à praia – inscrições diárias- Julho e Agosto
 Dia do Sócio dia 14 de Julho- local a definir
 Serviço de Estética (Centro Social e Juvenil) - Senhoras e Senhores– por marcação
Contamos ainda com atividades semanais:
 Aulas de Informática
 Grupo Coral VIVA
 Grupo de artes decorativas
 Grupo de dança
 Grupo de teatro CRIVA
 Sessão motricidade
Venha experimentar!
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POAPMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas
É um programa de intervenção de apoio às Pessoas mais carenciadas, financiado pela União
Europeia com terminus previsto a 31 de dezembro de 2020.
O CRIVA é a Entidade mediadora no território do Vale da Amoreira e
conta com a colaboração e o apoio das associações locais. O Banco
Alimentar é o polo de receção, que recebe e armazena os géneros
alimentares e garante a entrega dos produtos frescos e congelados
através de transporte adequado para o efeito. O Centro Social Bom
Samaritano participa na recolha e transporte dos géneros alimentares
que não necessitam de refrigeração. A Associação Cabo Verdiana
disponibiliza o espaço físico para armazenamento de todo o stock, bem
como as arcas para os produtos que necessitam de frio ou congelação.
A distribuição dos cabazes às famílias contempladas é realizada na sede da ACVA, pelo CRIVA, pela
AIGAIST (Associação de Imigrantes Guineenses e Amigos do Sul do Tejo) e pela ACVA.
Este Programa prevê em simultâneo ações de acompanhamento
associadas à distribuição dos géneros alimentares que visam a promoção
de hábitos de alimentação saudável, ráticas de conservação,
armazenamento e combate ao desperdício alimentar, bem como noções básicas para a
elaboração de um orçamento familia.

CRIVA
informação
…………………...........
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 –atendimento
presencial.
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 (telef. 212049163).
Atendimento coordenadora Respostas Sociais Idosos – 4ª feiras das 14h00 às 17h00 por
marcação prévia (telef. 212039198)
Gabinete 65+ – por marcação prévia (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 (telef. 212049163).
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
Grupos de atividades do CRIVA :
Grupo coral – sábados - das 15h00 às 16h00 – no CRIVA
Grupo de artes decorativas – 2ª feira – das 15h00 às 17h00 – Centro social e Juvenil do CRIVA
Grupo de teatro – 5ª feira – das 15h00 às 17h00 – Centro social e Juvenil do CRIVA
Grupo de motricidade sénior – 2ª feira – das 14h00 às 15h00 – Centro social e Juvenil do CRIVA
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A depressão
A Depressão é uma doença cada vez mais frequente
nas sociedades modernas e é a causa de grandes
incapacidades temporárias e permanentes.
Os sintomas de depressão afetam a maneira como nos
sentimos, pensamos e fazemos as nossas atividades
diárias, como dormir, comer ou trabalhar. Para ser
diagnosticado com depressão, os sintomas devem
estar presentes por pelo menos duas semanas.
Se o leitor tem experimentado alguns dos seguintes sintomas a maior parte do dia, quase todos os
dias, durante pelo menos duas semanas, pode estar a sofrer de depressão:















Tristeza, ansiedade ou “vazio” persistente
Sentimentos de desesperança ou pessimismo
Irritabilidade
Sentimentos de culpa, inutilidade ou desamparo
Perda de interesse ou prazer pela vida,
Perda de interesse por hobbies e atividades
Diminuição da energia ou fadiga
Mover ou falar mais devagar
Sentir-se inquieto ou ter problemas para ficar sentado
Dificuldade de concentração, lembrança ou tomada de decisões
Dificuldade para dormir, despertar de manhã cedo ou dormir demais
Perda de apetite e / ou alterações de peso
Pensamentos de morte ou suicídio
Dores, dores de cabeça, cólicas ou problemas digestivos sem uma causa física clara e / ou que
não se aliviam mesmo com o tratamento

Procure o seu médico ou procure um especialista de saúde. Ligue para a linha de saúde 24 – 808
24 24 24.

CRIVA
culinária
……………………..
Bolo de leite condensado simples e rápido
Ingredientes:
1 lata de Leite Condensado
5 ovos
100 gramas de farinha
1 colher de chá de fermento em pó
Açúcar em pó qb (para decoração)
Manteiga e farinha qb (para untar a forma)
Modo de preparação:
Pré-aquecer o forno a 180ºC.
Separar as claras das gemas e num recipiente bater o leite condensado e as gemas até que a mistura fique
homogénea. Juntar o fermento em pó e a farinha e mexer bem.
Num recipiente a parte, bater as claras em castelo e envolver cuidadosamente no preparado anterior.
Colocar a mistura numa forma untada com manteiga e polvilhada com farinha e levar a massa ao forno durante 25
minutos.
Deixar arrefecer e decorar o bolo de leite condensado com açúcar em pó.
Bom apetite!

CRIVA
poesia
………………………………

Vivi sempre com apego
Minha vida está no fim
Por isso às vezes até chego
A ter saudades de mim
Viver apenas viver
É esta a minha vontade
Levando somente ao morrer
Saudade, apenas saudade.
Bertília Sousa
(Sócio do CRIVA)

CRIVA passatempos
………………………………….

………...……………………………….…………...

Saudade e labirinto
Que a minha vida atormente
Quanto mais saudades sinto
Mais a saudade aumenta

CRIVA anedotas
………………………………….
Uma senhora entra na farmácia e
pergunta ao farmacêutico:
-Tem alguma coisa contra a tosse?
Ao que o farmacêutico responde:
-Não. Pode tossir à vontade.

Diz um amigo para outro:
-O meu contabilista vale cada euro que
cobra por causa do tempo que me
poupa. Este ano, por exemplo,
provavelmente poupou-me cinco a dez
anos de prisão!
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