Boletim de distribuição gratuita - 2ª edição - abril 2016 - nº 01/16

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

“VENHA AJUDAR A FAZER VALER O FUTURO”

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

A edição dum boletim
Informativo é um dos
projetos constante do
Plano de Ação do CRIVA
para o ano de 2016, com
o propósito de divulgar e
promover as atividades e
iniciativas
das
suas
diferentes
valências
junto dos associados e da
população local.
Esta segunda edição é
uma pequena mostra das
ações e atividades que
preenchem o nosso dia a
dia, sempre dinâmico e
virado para as pessoas,
num espaço acolhedor
onde todos se sentem
bem e onde as coisas se
fazem com envolvimento,
determinação
e
coração!
Cheios
de
orgulho
agradecemos a colaboração dos funcionários,
clientes e sócios do
CRIVA que se envolveram
na concretização desta
edição. Leia e divulgue!
A próxima edição está na
forja!

Com o apoio

Ao Longo de 40 anos ao serviço da Solidariedade
Social, o CRIVA fez um caminho gradual de criação
de respostas sociais e serviços que vão em primeiro
lugar ao encontro das necessidades da comunidade
e das familias. Em segundo lugar o CRIVA foi-se
assumindo como um espaço de desenvolvimento de
pessoas e de grupos, independentemente do papel
que representam na instituição, quer sejam
diretores, funcionários, associados, clientes ou parceiros.
Esta forma de estar aliada à grande preocupação em “fazer bem e fazer bem feito”,
foi consolidando uma instituição que é hoje incontornável no concelho da Moita e
Barreiro, com a qual sempre se pode contar para
acolher pessoas mais desfavorecidas, ou para
integrar
profissionalmente
pessoas
mais
desfavorecidas e que com o seu crescimento
também assumiu conscientemente o papel de
motor de desenvolvimento local, quer com a
criação direta de serviços, quer indiretamente pelas
sinergias e impactos resultantes das ações e
projetos em parceria.
Fruto de muitas e novas necessidades e do compromisso do CRIVA com os
associados e comunidade em geral, estamos em muitas frentes de trabalho e como
dissemos na primeira edição deste boletim, “queremos chegar mais longe”! De
todos os projetos destacamos o nosso “Centro Social e Gerontológico do

Lavradio - A Casa dos Maiores”!
Este projeto vai criar uma estrutura de
centro de convívio, centro de dia, apoio
domiciliário e residencial a pessoas mais
idosas, preparado para acolher pessoas
ativas mas também dependentes, com
mobilidade reduzida ou com demencias. Vai
ser desenvolvido com o apoio e participação
da comunidade envolvente e de potenciais
utilizadores residentes nos concelhos mais
próximos. Pretendemos construir um projeto dinâmico, inovador, de qualidade e
sustentado, para pessoas mais velhas.
QUEREMOS QUE SEJA A MELHOR RESPOSTA DO PAÍS A PESSOAS IDOSAS!
QUEREMOS SER OS MELHORES A CUIDAR DE PESSOAS!
Junte-se a nós neste grande projeto, ajude-nos, compre os nossos produtos e
artigos de artesanato, faça o seu donativo e apoie com a consignação do seu IRS
sem custos acrescidos.
Informe-se junto da responsável pela animação do CRIVA Gina Costa ou na
secretaria.

........................
Propriedade: CRIVA – Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira – NIF: 501 607 978 – Sede: Largo das Dálias, Blc. 51/54,
2835-204 Vale da Amoreira – Telefone: 21 203 91 98 – E-mail: admcriva@gmail.com – Responsáveis: Direção Técnica e Executiva
Âmbito: Informação e divulgação gratuita à população e associados do CRIVA com a colaboração da Câmara Municipal da Moita.
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CENTRO DE CONVÍVIO - SÓCIOS
O Centro de Convívio do CRIVA retomou as suas atividades, e os sócios do CRIVA estão desde já
convidados a participar e envolver-se nelas.
O grupo de dança ensaia todas as quartas feiras entre as 15h30 e as
16h30 agora no Centro de Experimentação Artística e continua à procura
de novos talentos!
O grupo de artes decorativas encontrase às segundas entre as 15h30 e as 16h30 e
está muito envolvido nos seus novos
projetos cujos trabalhos finais terão
brevemente oportunidade de ver. As
inscrições continuam abertas!
O grupo de teatro está a ensaiar uma nova peça e promete! O próximo
espetáculo está marcado para o 1 abril no auditório da biblioteca do Vale
da Amoreira. Não perca “A revolução da Miquelina” e esteja atento às
datas dos próximos espetáculos!
Os encontros do grupo de artes decorativas e do grupo de teatro acontecem nas novas instalações do
Centro Social e Juvenil do CRIVA.
O Grupo Coral do CRIVA VIVA começou o ano de 2016 da melhor forma
com atuações na Câmara Municipal da Moita, no Lar Nossa Srª da Boa
Viagem em Sarilhos Pequenos e na Santa Casa da Misericórdia de Alhos
Vedros! Os ensaios decorreram aos sábados das 15h00 às 16h00 nas
instalações do CRIVA. Estamos sempre à espera de novas vozes!
No âmbito das novas atividades do Plano de Ação 2016, iniciaramse as Sessões de Motricidade com um programa de manutenção física
para promover a saúde e bem estar dos séniores. Acontecem duas vezes
por semana, segundas e sextas feiras entre as 9h00 e as 10h00 nas
novas instalações do Centro Social e Juvenil do CRIVA. Estão igualmente
planeadas aulas de informática para séniores. As inscrições estão
abertas! Informe-se no CRIVA.
Os passeios são outra tónica do novo plano de ação, passeios recreativos e culturais, como o que se
realizou ao Museu Industrial da CUF. Temos igualmente um grupo organizado para uma estadia nas
Termas do Luso na primeira semana de outubro. Visita-nos e consulte
o nosso placard!
Em abril, mais precisamente sábado dia 16, vamos retomar os Bailaricos
para Todos uma iniciativa que decorre no espaço exterior do CRIVA,
com entrada gratuita música e serviço de bar, para todos quantos gostam
de conviver, dançar e de se divertir! Espemos por si no nosso bailarico de
Abril!
Vão recomeçar as Tardes d’Avó, outra iniciativa para sócios e utentes
do CRIVA, com o objetivo de proporcionar momentos de convívio e
animação com música e atuações diversas, mas também momentos de
formação e informação dirigida aos séniores. Para o ano de 2016 estão
agendadas as seguintes Tardes d’Avó: 1 abril (com a apresentação da
peça de teatro “A revolução da Miquelina”, 24 junho (baile Santos
Populares), 26 de julho (baile dos Avós) e 4 novembro (baile outono). Esperamos por si!
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FESTA DA FAMÍLIA 2016
Para comemorar o dia internacional da família, o CRIVA vai
organizar no dia 21 de maio, a terceira edição da Festa da

Família.
Nesta festa, para além da prata da casa, contamos sempre com o
apoio da comunidade local quer para as questões logísticas, quer
para a animação da mesma!

CATL VIVA

Este ano vamos ter mais animações e atuações para uma festa em
cheio! Venha divertir-se connosco em família!

No âmbito do dia de São Valentim (14 de fevereiro), as crianças e
adolescentes do C.A.T.L. ViVA celebraram os afetos. Neste sentido,
contruíram uma “Caixa dos Afetos”, sob a orientação dos monitores,
na qual puderam colocar mensagens dirigidas aos seus colegas,
manifestando o carinho que sentem uns pelos outros. Dos mais
pequenos aos mais velhos, incluindo
monitores, todos tiveram direito a
uma ou mais mensagens de afeto. É tão bom quando nos sentimos
acarinhados!
Ainda no mês de fevereiro, o C.A.T.L. ViVA juntou-se aos “jovens mais
velhos” para um desfile de Carnaval, no qual os vegetais foram reis,
seguido de lanche convívio que juntou “miúdos e graúdos”.

PROTOCOLO RSI
A equipa de protocolo de Rendimento Social de Inserção (RSI) do
CRIVA vai realizar nas interrupções letivas com início já nas férias
escolares da Páscoa, atividades com crianças das famílias
acompanhadas no âmbito da medida de RSI.
As atividades as quais designamos “Pausas com Alegria” têm como
principal objetivo ocupar de forma saudável os tempos de férias das
nossas crianças. Acreditamos que sentimentos de alegria e bem-estar
provocam efeitos e mudanças fortes na maneira como olhamos o mundo à nossa volta, e com este mote
vamos construir sorrisos através das diferentes atividades que iremos realizar, tais como Caças ao
Tesouro, teatro, desporto, etc.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Uma das respostas sociais que o CRIVA tem é o Serviço de Apoio Domiciliário. Este serviço destina-se à
prestação de cuidados a pessoas idosas e/ou dependentes que preferem permanecer no seu domicilio.
O nosso serviço de apoio domiciliário é um serviço diferenciado pois procuramos apostar nas
carateristicas de cada cliente e nas necessidades que cada pessoa apresenta.
Podemos prestar os seguintes serviços:
• Alimentação;
• Higiene pessoal, conforto e imagem;
• Tratamento de roupas e higiene da habitação;
• Vigilância e teleassistência;
• Animação e socialização;
• Aconselhamento do cliente e da família tendo em
consideração os seus problemas de saúde e necessidades
específicas de reabilitação;
• Administração de medicamentos e vigilância das funções
básicas vitais como a eliminação, a hidratação, a temperatura e a tensão arterial.
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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (cont.)
A nossa equipa é formada e experiente. É constituída por um Técnico de
Serviço Social que coordena o serviço, Enfermeiro Especialista em
Psiquiatria e Saúde Mental e várias cuidadoras devidamente treinadas.
Quando o cliente inicia o serviço SAD é feito um plano para o acolher e
é logo avaliado pelo enfermeiro e pela técnica de serviço social, após o
qual é feito um plano de intervenção individualizado onde são
estabelecidos os cuidados que necessita, com vista ao seu bem estar e
conforto e à promoção da sua autonomia.
São estabelecidas orientações muito precisas sobre a vigilância, alimentação, tomada de medicamentos,
cuidados de higiene e conforto, higiene de habitação e tratamento de roupas. Também é traçado um
plano de estimulação motora e cognitiva.
Para casos específicos e quando necessário, podemos traçar um plano de estimulação individual com
vista à sua recuperação funcional ou à prevenção do agravamento de problemas específicos.
Fazemos sempre o aconselhamento para que o cliente possa melhorar a sua qualidade de vida,
agendamos consultas médicas e fazemos transporte para essas consultas.
Como pode ter este serviço?
Deve dirigir-se à receção do CRIVA e inscrever-se: Largo das Dálias, 54 – Vale da Amoreira.
Contate pelo telefone: 212 039 198; 936 992 957
Contate por mail para: clientes.criva@gmail.com
Futuramente com página WEB

ESCOLHAS VA 2835
Dia 1 de Março marcou o arranque do Programa Escolhas 6ª Geração e mais
uma vez o Vale da Amoreira é um dos territórios
de intervenção. O CRIVA será o responsável pela
gestão e execução do projeto Escolhas VA 2835.
Para que tal fosse possível foi reabilitado um dos espaços de referência da comunidade,
o "Grupo Jovem", situado no Largo das Dálias, nº 52, junto da sede do CRIVA.
De segunda a sábado, entre as 11h00 e as 20h00, as portas estarão abertas a todos os
jovens entre os 11 e os 24 anos de idade, em situação de exclusão social, abandono
escolar e/ou desocupação.
As principais atividades do projeto centram-se na inclusão digital dos jovens (certificada), no apoio escolar visando
o sucesso académico, no acompanhamento às famílias e nas atividades lúdicas e de tempos livres centradas no
desporto e nas artes.
O Projeto Escolhas VA 2835 só é possível executar graças ao contributo de uma grande rede de parceiros que esteve
e está presente desde a planificação da candidatura ao programa. O Consórcio é constituído pelo CRIVA, Câmara
Municipal da Moita, União de Freguesias da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens da Moita, Instituto Português do Desporto e Juventude, RUMO, Agrupamento Vertical de Escolas
do Vale da Amoreira, Escola Secundária da Baixa da Banheira, Escola de Atletismo do Sport Lisboa e Benfica (Polo
do Barreiro), Centro de Formação de Escolas Barreiro e Moita, Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e
do ACES Arco Ribeirinho. Está aberto a outras parcerias que irão ser
integradas após esta fase de arranque como por exemplo o Grupo Desportivo
e Recreativo Portugal.
A nossa equipa técnica está disposta a receber-vos no espaço recém
inaugurado com todo o empenho e desejo em prol da comunidade do Vale
da Amoreira!
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Este espaço é da inteira responsabilidade dos sócios. Partilhe connosco a sua opinião, as suas preocupações ou interesses
enviando o seu texto para infocriva@gmail.com
Teatro Sénior no Criva
A minha disponibilidade atual, levou-me ao Criva, no verão
passado,a assistir a um evento de rua. O contacto, com
aquelas pessoas maravilhosas, encheu-me de alegria e fez
com que chegasse à fala, com os responsáveis da
Instituição. A minha proposta, era formar um Grupo de
Teatro Sénior.
Fui recebido com muito carinho e a promessa, de que
poderia avançar com o projeto, no mês de Setembro de
2015; assim aconteceu!
Na data prevista, tive então o primeiro encontro com o
grupo que se tinha manifestado, para formar o dito grupo
de Teatro. O entusiasmo, era grande e a vontade, ainda
maior.
Aquele grupo, cativou-me e vi ali a possibilidade, de fazer
algo de muito interessante, nesta área tão completa, que é
a representação. De dia para dia, em passinhos de bebé,
apercebia-me da evolução e da entrega total à arte de
representar.
Fiz uma peça engraçada, que muito provavelmente, iria
arrancar algumas gargalhadas. E arrancou!
Trabalhar com seniores, é sem dúvida, uma experiência muito
enriquecedora e que nos proporciona, momentos de partilha
de conhecimentos e risadas, nos nossos ensaios.
A peça, de nome, “Miquelina”, acabou por ter uma grande
aceitação, e foi muito bem recebida pelo publico, que nos
honrou, com calorosos aplausos. O que nos motivou a
continuar, ainda com mais entusiasmo.

Neste momento, o Grupo, é composto por 7 elementos
femininos e 2 masculinos. Acredito, que mais, virão, com o
mesmo entusiasmo e vontade, de quebrar as rotinas mais
maçadoras, tão próprias das pessoas que estão mais
avançadas, no percurso da vida.
Noto, nesta Instituição, uma dinâmica enorme, de
proporcionar o bem estar de todos os utentes, uma alegria
contagiante, em todas as atividades com que os ocupam.
Esse ambiente, tão saudável, é a resposta, que todos eles
esperam, para ser felizes.
“ Velhos são os trapos “, frase de origem popular, dita com
muita frequência e que cada vez mais, se comprova.
Felizmente, no Criva, os utentes, encontram a resposta
certa, para combater, a solidão, tão própria do Outono da
Vida.
Espero, sinceramente, continuar o projeto, com que me
comprometi e valorizá-lo ,cada vez mais,o que para mim,é
uma mais-valia, em termos de aprendizagem da vida, uma
vez, que a vida é isso mesmo; um aprender constante, que
nos valoriza e nos torna mais sensíveis no desejo enorme de
fazer a nossa parte, para melhorar a vida daqueles que mais
precisam de nós.
Dito isto, nada mais tenho a acrescentar. Desejo os maiores
sucessos ao Criva no âmbito de todo o vasto trabalho, que
fazem com os idosos e dar os parabéns, a toda a Instituição.
Joaquino Paulino (sócio do CRIVA e encenador do grupo de
Teatro Sénior do CRIVA)

........................................
O CRIVA, para além dos serviços e valências que já disponibiliza aos seus sócios, tem desde do início do ano o
serviço de TERAPIA DA FALA, com a terapeuta Inês Pinto .
A terapia da fala procura prevenir, avaliar e tratar todas as pertubações da comunicação humana e da
deglutinação e dirige-se a todas as faixas etárias: desde um bebé a um idoso; a pessoas saudáveis ou que sofram
duma patologia de desenvolvimento ou adquirida.
Informa-se no CRIVA acerca das vantagens que o CRIVA lhe oferece.
Os grupos do Centro de Convívio realizam 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 15h30 às 16h30 – no Centro social e Juvenil do CRIVA
 Grupo de teatro – 5ª feira – das 15h00 às 16h00 – 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 – de 2ª a 6ª feira das 10h30 às
13h00 por marcação.
Atendimento coordenadora Respostas Sociais Idosos - 4º feiras das 14h00 às 17h00 por marcação
GIP Vale – Gabinete de Inserção Profissional: desde do mês de março que as sessões do GIP realizam-se nas
instalações do Centro Social e Juvenil do CRIVA - Avenida Almada Negreiros, Edifício Multiusos do Vale da
Amoreira, piso 1.
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Pé diabético – o que precisa de saber
Infeções ou problemas na circulação nos membros inferiores estão entre as complicações mais comuns
em quem tem diabetes mal controlados. Calcula-se que metade dos pacientes com mais de 60 anos
apresente o chamado “pé diabético”. Uma doença que pode ser evitada. Uma doença que se não for
controlada pode levar à amputação do pé.
1. A pessoa com pé diabético tem dormência; perda da sensibilidade local; dores;
sensação de queimadura nos pés e nas pernas; picadas; e fraqueza nas pernas. Tais
sintomas podem piorar à noite, ao deitar.
2. Os sintomas são mais frequentes após alguns anos com a diabetes mal
controlado.
3. A prevenção é a maneira mais eficaz de evitar a complicação. A medida
principal é manter os níveis da glicemia controlados; exame visual dos pés, diário; e
avaliação médica periódica.
4. Pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2 devem passar, regularmente, por uma avaliação dos pés.
5. O paciente deve examinar os pés diariamente num lugar bem iluminado. Quem não tiver condições
de fazê-lo, precisa pedir a ajuda de alguém. Deve-se verificar a existência de frieiras; cortes; calos;
feridas ou alterações de cor.
6. É preciso manter os pés sempre limpos, e usar sempre água morna, e nunca quente, para evitar
queimaduras. A toalha deve ser macia. É melhor não esfregar a pele.
7. Use meias sem costura. O tecido deve ser algodão ou lã. Evitar sintéticos, como nylon.
8. Antes de cortar as unhas, o paciente precisa lavá-las e secá-las bem. Para cortar, usar um alicate
apropriado, ou uma tesoura de ponta arredondada. O corte deve ser quadrado, com as laterais
levemente arredondadas, e sem tirar a cutícula.
9. É melhor que os pés estejam sempre protegidos. Inclusive na praia e na piscina.
Os calçados ideais são os fechados, macios, confortáveis e com solas rijas que ofereçam firmeza.
Antes de adquiri-los, é importante olhar com atenção para ver se há deformação. As mulheres
devem dar preferência a saltos quadrados, que tenham, no máximo, 3 cm de altura. É melhor evitar
sapatos apertados, duros, de plástico, de coro sintético, com ponta fina, saltos muito altos e
sandálias que deixam os pés desprotegidos. Além disso, recomenda-se a não utilização de calçado.

........................................Bolo Borrachão
Ingredientes bolo:
4 ovos
2 colheres de margarina amolecida
1 chavena de açucar
1 chavena bem cheia de farinha
2 colheres de chá de fermento
1 cálice de vinho do Porto .
1 cálice de Whisky ou aguardente
Canela q.b
Ingredientes calda:
1 chavena de açúcar
1 chavena de água
1 cálice de vinho de Porto
1 cálice de Whisky ou aguardente
Modo de preparação:
Juntar de forma sequencial os ingredientes do bolo num recipiente e misturar bem. Colocar o preparado
no forno aquecido numa forma devidamente untada durante 50 minutos. Depois de desenformar picar
o bolo com um paulito.
Levar os ingredientes da calda ao lume e deixar ligar. Regar o bolo com esta calda. Bom apetite!
Receita disponibilizada pelas utentes do Centro de Dia, Verinha Conceição (86 anos) e Fernanda Branco (72 anos)
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Menina dos rés do chão
Da rua Sá de Miranda
Abre-me o teu coração
Pois no meu é que ele manda
Não queiras ser tão vaidosa
Como foi a carochinha
Lá por teres figura airosa
Não penses tu seres rainha
Olha que eu sou um ratão
Mas um ratinho matreiro
Pareço não partir um prato
Mas parti um serviço inteiro
Bertília Sousa
(utente do Centro de Convívio e secretária da Direção)

........................................
Descubra as 7 diferenças

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

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

........................................
Um tipo cruza-se com um amigo na rua e
aproveita a oportunidade para o cravar.
- Olha quem é ele! O meu amigo Armando!
Ainda bem que te encontro. Empresta-me aí
cem euros, que eu te pagarei num destes
dias.
Diz o outro:
- Não sei o que dizes, pá! Estou cada vez mais
surdo.
O outro aproxima-se ainda mais:
- Dizia eu, que fizesses o favor de me
emprestar cento e cinquenta euros.
O amigo:
- Cento e cinquenta euros?! Chiça! Há
bocadinho eram só cem!
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A entrega do IRS em 2016, referente aos rendimentos auferidos em 2015 vai começar no dia 1 de
abril e reiteramos os nossos pedidos de consignação do IRS! Esta pequena ação, que não lhe custa
nada, permite ajudar o CRIVA a desenvolver os seus projetos. É muito simples, basta colocar na sua
declaração de IRS, no quadro 9 uma x à frente de instituições e o nº de contribuinte 501607978.

........................................
CRIVA

Geral – 21 203 91 98
CATL – 21 204 91 63

PSP – esquadra da Baixa da Banheira

21 202 90 10

Nº de emergência (INEM)

112

Bombeiros Moita

21 289 00 44

Centro de Saúde da Baixa da Banheira

21 205 98 00

USF Querer Mais do Vale da Amoreira

21 202 90 40

Centro Hospital Barreiro Montijo

21 214 73 00

União das Juntas das Freguesias da Baixa da Banheira
e Vale da Amoreira

21 203 95 60

Câmara Municipal da Moita

21 280 67 00

Câmara Municipal do Barreiro

21 206 80 00

LOJA CRIVA
SÉNIOR
Ao serviço de sócios e clientes
PRODUTOS DE HIGIENE E CONFORTO
AJUDAS TÉCNICAS
CRIVA - Largo das Dálias, Blc. 51/54 – Vale da Amoreira

Telef. 212039198

Os melhores a cuidar de pessoas!

