“ CRIVA no seu 44º aniversário, criando mais e melhores
condições para apoiar as pessoas idosas”.
Divulgar, promover e dar a
conhecer, continua a ser a
nossa primeira prioridade. As
atividades e ações do CRIVA, são
importantes para a comunidade,
mas hoje mais do que isso é
importante planear, ajustar,
negociar e divulgar, para
podermos progredir! A edição
deste Boletim em particular,
depois do 44º aniversário,
assinala
uma
mudança
importante com a introdução de
um novo logotipo, que marca
uma passagem para um novo
futuro, que apesar de todas as
dificuldades queremos construir.
Nesta 8ª edição destaca-se o
discurso da Srª presidente do
CRIVA no seu 44º aniversário,
que pela sua simplicidade e
profundidade teremos que o
destacar. Ao nosso parceiro, o
município da Moita
pela
sua continua disponibilidade,
queremos agradecer. Sem a
vossa ajuda este instrumento de
divulgação não seria possível. A
toda a nossa equipa um Bem
hajam, acelarando para a reta
final de um ano que se revelou
complicado, e cheio de desafios
superados, dando-nos energia
para continuarmos!
E não se esqueça, pode sempre
consultar
o
nosso
site
www.criva.pt
ou dirigir-se
diretamente às instalações do
CRIVA. Esperamos por si!

Dia 15 de Setembro comemorou-se o 44º aniversário do CRIVA. Neste
evento a sua Presidente Claúdia Serafim disse e passamos a citar:
“ Não posso deixar de dizer que me sinto orgulhosa de poder servir esta
prestigiada instituição e esta comunidade. Apesar do meu humilde
contributo, posso dizer em nome de toda a direção que é com um grande
orgulho e sentido de responsabilidade que esta direção está ao serviço
do CRIVA.
Temos uma instituição de 44 anos VIVA, Dinâmica, Inovadora, em
crescimento, forte e com um grande potencial. Temos uma Instituição
reconhecida localmente, regionalmente e que começa a ser conhecida e
a ter reconhecimento a nível nacional. Temos também uma grande
preocupação com a sua sustentabilidade e com o seu futuro. O
crescimento que aí vem tem que ser acompanhado de planos e
concretizações que salvaguardem o CRIVA da natural desvantagem da
natureza financeira das IPSS. A direção do CRIVA sabe que a boa gestão
de escasso recursos conseguindo do pouco fazer muito e fazer bem, é
uma marca do CRIVA que temos que promover. A direção do CRIVA é
coesa, responsável, atenta e está preparada para os próximos desafios.
O CRIVA conta também com uma grande equipa de pessoas,
trabalhadores, associados, parceiros e amigos, que vão ajudar a
concretizar a missão e os projetos desta grande instituição “.
Neste dia assinalou-se uma mudança. O CRIVA presenteou os utentes, o
pessoal e os sócios com a caraterização das viaturas de SAD recém
adequiridas, com o seu novo Lógotipo.
Este é uma nova
marca do CRIVA,
da sua nova fase
e estabelece a
diferença entre o
passado de que
nos orgulhamos e
o futuro que
queremos
construir!
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Serviço Apoio Domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário é uma das respostas sociais do CRIVA e destina-se à prestação de
cuidados a pessoas idosas e/ou dependentes que preferem permanecer no seu domicilio.
No Serviço de Apoio Domiciliário, o fornecimento das refeições ao domícilio é de extrema importância e
como tal deve ser devidamente cuidado para que os alimentos cheguem aos clientes/utentes em ótimas
condições de salubridade e de apresentação.

contratualizadas,
uma
saco de pano para o pão.

Com este propósito, o CRIVA adquiriu cestos e
recipientes próprios, permitindo o transporte
seguro e higiénico das refeições. Cada Kit de
transporte de refeições é constituído por um
cesto, um conjunto de marmitas em inox, cujo o
número de varia consoante as refeições
marmita para os frios (salada e sobremesa), e um

Os kit’s são propriedade
exclusiva do CRIVA e são
colocados à disposição do
cliente durante o tempo
necessário ao serviço de
apoio alimentar prestado
pelo CRIVA.
Para além destes kit´s, o CRIVA adqueriu três carrinhas novas devidamente adaptadas para o transporte
acondicionado de refeições.
Tratou-se dum investimento considerável e fundamental para a melhoria do fornecimento das
refeições, e consequentemente para a melhoria dos serviços prestados pela nossa instituição!

Festa da Família 2018
No passado dia 26 de maio realizou-se a V Festa da Família, evento
comemorativo do Dia Internacional da Família, que decorreu no espaço
adjacente às instalações da sede do CRIVA, no Vale da Amoreira. Este
evento pretendeu proporcionar aos públicos das diversas valências da
instituição CRIVA, bem como à comunidade, um dia de convívio e de
interação social, cultural e intergeracional.
A manhã foi dedicada a atividades desportivas e lúdico-recreativas. A abertura do evento coube à
Bateria Samba da SFRUA, que trouxe ritmo e boa disposição. Houve
também lugar a uma animada aula de motridade que aproximou
gerações, dinamizada pela Fisioterapeuta Sara Marota e o circuito de
Gincanas uniu as famílias, gerando sorrisos e muita alegria!
Neste evento organizou-se um almoço solidário, em família, cujas
receitas reverteram para o projeto e construção de um Lar no Lavradio.
Da parte da tarde, contámos com as seguintes apresentações de palco:
Grupo Coral do CRIVA, que apresentou um variado repertório; VA
Dance Crew, que contagiou o público com a sua energia e o músico Francisco Dantas, que brindou o
público com as suas brilhantes composições.
Também se assistiu a uma enriquecedora Mostra Familiar de Talentos, onde a arte assumiu destaque.

CRIVA
em ação
…………………...
Festa da Família 2018– continuação
A dinamização do recinto contou ainda com a Loja Social do CRIVA, as Bancas do CATL, do Centro de
Convívio, da Associação de Estudantes Africanos e dum grupo de artesãos.
A festa contou com a participação de vários parceiros, tais como a Câmara
Municipal da Moita e a União das Juntas de Freguesia da baixa da
Banheira e Vale da Amoreira, bem como de outras entidades locais.
Gostaríamos de deixar um agradecimento muito especial ao Fórum do
Barreiro, ao Banco Alimentar e à Padaria do Sr. João Francisco Viegas
Lagarto Marques, nas Arroteias, pelos seus generosos contributos.
Esperamos ter proporcionado um dia diferente e que todos se tenham
divertido muito, em FAMÍLIA!

Projeto Escolha Va2835
Curte abril
O CRIVA em parceria com o Projeto Escolhas Va2835 festejaram a Liberdade. A
biblioteca municipal do Vale da Amoreira foi palco desta celebração, concentrando
sócios, jovens, moradores e comunidade escolar da freguesia.
O Historiador Professor António Machado relembrou os acontecimentos e
personagens mais marcantes do dia 25 de Abril de 1974.
O projeto Escolhas realizou a curta metragem “Curte abril”, onde se sintetizou os
principais acontecimentos e conquistas do povo português desde o dia 25 de abril de 1974 até aos dias
de hoje e alguns testemunhos em nome próprio.
Para fechar com chave de ouro, Francisco Dantas e Paulo Duarte homenagearam os grandes músicos da
revolução.
Verão 2018
Ao abrigo da parceria entre o programa Escolhas e a Câmara Municipal da Moita, os Jovens VA2835
usufruíram durante os meses de verão de algumas infraestruturas municipais. As
piscinas municipais de Alhos Vedros abriram portas para desportos aquáticos e aulas
de natação durante o mês de julho, e durante o mês de agosto as piscinas Recreativas
da Baixa da Banheira foram palco de muita animação e diversão

Atelier de Dança
Ao abrigo do Atelier de música e dança do Escolhas Va2835 surge
o grupo de dança VA DANCE CREW composto por jovens criativos
e dinâmicos, influenciados pela cultura africana e urbana. Com
poucos meses de existência, os VA DANCE CREW já deram prova do seu talento com
inúmeras apresentações, destacando-se as Festas Multiculturais do Vale da
Amoreira, Festival da Liberdade, Jornadas pedagógicas do Arco Ribeirinho e muitas
outras.
O grupo reflete o trabalho que o projeto Escolhas tem vindo a desenvolver com os jovens da Freguesia
do Vale da Amoreira.
Nelson Mandela Day
O Lanche comunitário comemorativo do Nelson Mandela Day marcou a tarde do dia 24 de julho de
2018.
De modo a relembrar os seus valores e grandes conquistas, os jovens do Escolhas VA2835 uniram-se
numa celebração que contou com leitura de passagens icónicas de Nelson Mandela, com apresentação
de música a cargo dos “CIGANINHOS VA”, e um lanche comunitário.
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C.A.T.L. Vi.V.A. - Férias grandes
O tão esperado calor e sol surgiram, a escola terminou para as nossas crianças do C.A.T.L. Vi.V.A. e assim
se iniciaram as “férias grandes”.
Deste modo, a nossa equipa de
monitores preparou para as
“Estrelas do Vi.V.A.” dois meses
repletos de atividades, sendo que,
para a realização de algumas,
contamos com o apoio de vários
parceiros. Destacamos a Câmara Municipal da Moita que abriu as portas do Centro de Experimentação
Artística, no Vale da Amoreira, para que as nossas crianças pudessem realizar ateliês artísticos de
dança,música e teatro.
A câmara também possibilitou a
viagem no varino “Boa Viagem” e
a canoagem na praia do Rosário.
O auge das férias foram os dias nas
Piscinas Municipais da Baixa da
Banheira, entre saltos, mergulhos
e salpicos não houve melhor forma de combater o calor.
Também queremos agradecer à PSP do Barreiro e ao Museu Baía Tejo
que possibilitaram realizar uma visita aos seus espaços, nos quais o
C.A.T.L. Vi.V.A. pôde conhecer o trabalho dos agentes da PSP e a
história industrial do concelho do Barreiro.
Enquadrada no campo de férias “Férias em Movimento 2018”, em parceria com a equipa de Protocolo
de RSI, pudemos realizar uma visita a uma Quinta
Ecológica e Sustentável em Lavre, Montemor-o-Novo,
“Quinta Anema”, na qual as crianças puderam ter um
contacto mais próximo com agricultura e produção de
queijo, com a natureza e a valorização dela.
Queremos ainda destacar a atividade realizada pela
Centrifuga, que proporcionou uma manhã muito
divertida e cheia de
conhecimento sobre o fundo do mar e oceanos, na
qual as crianças construíram um aquário com um mergulhador
somente com material reciclável.
Para encerrar as férias de verão, o C.A.T.L. Vi.V.A. foi à descoberta do
Jardim Zoológico de Lisboa, na qual os monitores lançaram um Quiz
sobre o Zoo para as nossas crianças responderem durante a visita
guiada, espetáculos e passeio. Desta forma, fechamos as férias e damos as boas-vindas ao novo ano
letivo.

Por fim, queremos agradecer a todos os que contribuíram para a realização de todas as atividades das
Férias Vi.V.A. 2018, nomeadamente: Câmara Municipal da Moita, Escola de Atletismo do Benfica, Quinta
Anema, Chico Dantas, Jardim Zoológico de Lisboa, Escolhas VA 2835, Centrifuga, PSP Barreiro, Baía Tejo,
João Canhoto, Sara Morota, equipa do CATL ViVA e equipa de Protocolo de RSI.
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Instituição em crescimento
Desde de abril muitos foram os eventos em que o CRIVA participou, bem como os eventos organizados
pelo próprio CRIVA, como consequência da sua dinâmica de crescimento sustentável. Destacamos
alguns que passamos a apresentar.
No dia 5 de maio o CRIVA assinou um protocolo de colaboração com a União das
Freguesias do Barreiro e Lavradio, no âmbito do Gabinete 65+. Este consistirá:
- Freguesia Apoia - atendimento a todos/as os/as munícipes, em matérias como: o
esclarecimento sobre as respostas existentes no concelho e na freguesia com
documentação organizada (Segurança Social, RSI, PSP, IPSS, apoio alimentar, Câmara
Municipal do Barreiro, Centro de Emprego entre outras) e a submissão de IRS.
- Freguesia Sénior - direcionado para pessoas com 65 ou mais anos, pretendendo-se:
a) Dinamizar sessões de esclarecimento nas áreas da saúde, segurança, economia
doméstica, autoestima, economia, entre outras;
b) Organizar atividades lúdicas, recreativas e culturais (leitura animada, visitas a museus
e idas ao teatro, passeios, …);
c) Estimular a motricidade física através do yoga, zumba, defesa pessoal e outras práticas desportivas.
O CRIVA tem vindo a funcionar naturalmente com entidade de acolhimento
dos imigrantes brasileiros que recomeçaram a chegar ao nosso pais e em
particular ao Vale da Amoreira. Na sequência deste acolhimento, a Miss São
Paulo 2017, Karen Porfiro, manifestou interesse em apadrinhar uma obra
social em Portugal, em especial no Vale da Amoreira, por ter contactos e
conhecimentos nesta localidade. Este momento decorreu no dia 30 de maio e
foi oficializado com a assinatura do certificado de Apadrinhamento pela
madrinha e pela Presidente do CRIVA na presença da Sra. Vereadora Vivina
Nunes da Câmara Municipal da Moita, da Presidente da Associação Cabo Verdiana e numa fase inicial do
Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira.
Nesta cerimónia contámos ainda com a presença de vários sócios e colaboradores do CRIVA.
Nos dias 8,9 e 10 de Junho o CRIVA esteve presente na I Feira da
Ginja, dinamizada pela União das Freguesias do Barreiro e Lavradio.
Esta atividade obteve um grande sucesso e destinou-se à angariação
de fundos para a construção do Lar, no Lavradio, para pessoas idosos
e/ou dependentes, com o mote “A Ginja Solidária”- Vamos construir
uma CASA maior!". Contámos ainda com atuação do Grupo Coral
nesta Feira.
Ainda no mês de Junho o CRIVA foi convidado, pela primeira vez, para estar
presente nas festas da União de Freguesia do Alto do Seixalinho, Santo
André e Verderena. Estivemos presentes nesta festa nos dias 20,21,22,23
e 24 de Junho com uma banca de venda de artigos realizados pelo grupo de
Artes Decorativas do Centro de Convívio.
No mês de Junho, dia 5,
decorreu o teatro "Velhas no Cruzeiro" – uma comédia
musical, no Auditório José Manuel Figueiredo na Baixa
da Banheira, dinamizado pela companhia de teatro
Farrapo d’Arte - Associação Cultural. Esta atividade
destinou-se à angariação de fundos para a construção
do Lar no Lavradio, para pessoas idosos e/ou
dependentes.

CRIVA
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Instituição em crescimento - continuação
O CRIVA com a colaboração do Clube Dramático Instrução e Recreio 31 de Janeiro “Os Celtas”
dinamizou uma Noite Africana no dia 20 de Julho com o objetivo de angariar de fundos para a
construção do Lar para idosos e/ou pessoas dependentes, no Lavradio.
Um grande obrigada aos artistas:
 Firmino Pascoal;

Ritta Trystany;
 Guto Pires;
 Chico Dantas;
 Rui Pais;
 Grupo de dança V.A.
 Dance CRE
 e o grupo Trigo Limpo.
Agradecemos também aos patrocinadores desta atividade:
 Recheio Cash & Carry Barreiro;
 União das Freguesias do Barreiro e Lavradio, das Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André
e Verderena, das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
 E o Centro Social O Bom Samaritano.
Por último, saudamos a coletividade 31 de Janeiro "Os Celtas" pela disponibilidade, simpatia e apoio
nesta atividade.

CRIVA
a não perder
…………………..........
A participação dos sócios na vida da instituição é fundamental. Contamos com a vossa presença como
beneficiários dos serviços que temos para lhe oferecer, nas atividades de lazer, animação e convívio e nas
ações para a promoção da saúde e do envelhecimento ativo, que organizamos a pensar em Si.
Venha cantar, no Grupo Coral Viva, aprender informática, dançar, fazer exercício físico, fazer teatro,
passear, e tantas outras atividade que vai gostar. Estas atividades são de inscrição obrigatória.
Segue abaixo o calendário com algumas das atividades a não perder:
Espetáculo solidário a favor do CRIVA com Enzo Lopez, no Auditório Municipal Augusto Cabrita,
Barreiro, pelas 21h no dia 21 de Setembro.
Visita ao Jardim Zoológico de Lisboa, dia 28 de Setembro.
Durante o mês de Outubro- Atividades dinamizadas pela Camara Municipal do Barreiro e pela
Camara Municipal da Moita- Programa disponível brevemente.
Noite de Fados - 23 de Novembro, na Coletividade 31 de Janeiro “Os celtas”- Bilhetes disponíveis
brevemente.
Contamos ainda com atividades semanais:
Aulas de informática
Grupo Coral Viva
Grupo de Artes decorativas
Grupo de Dança
Grupo de Teatro
Sessões de Motricidade
Com sempre, contamos com a sua participação e generosidade!
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As previsões por signos para o mês de outubro são da inteira responsabilidade de Tiago Pereira Tarólogo e Terapeuta Espiritual - consultas no Barreiro – marcações para o n.º 915065734
www.tiagomiguel.pt
Aquário (20 de Janeiro – 18 de Fevereiro)
Cartas para Outubro: A Temperança – O Mundo – A
Sacerdotisa
Este é um mês em que se deve focar na família ou nas
relações amorosas. Mês ideal para restabelecer contacto com
familiares com quem tem relações cortadas, iniciar relações
amorosas ou esclarecer mal-entendidos do passado.
Tudo o que seja iniciado neste mês levará tempo, ou seja, não
pode ser apressado nem forçado mas dará bons resultados.
Dia da sorte: Quarta-feira Número da sorte: 37
Peixes (19 de Fevereiro – 20 de Março)
Cartas para Outubro: O Louco – O Julgamento – A
Temperança
Neste mês não devem ficar decisões por tomar. É um mês em
que não só devemos tomar decisões mas também levá-las a
cabo, por mais difíceis que sejam.
Aproveite para fazer mudanças grandes tanto a nível amoroso
como a nível profissional pois a sorte protege os audazes que
estão debaixo da carta da temperança!
Dia da sorte: Sexta-feira Número da sorte: 34

algum tempo. Em Outubro as parcerias ou sociedades estão
favorecidas, assim como as entradas de dinheiro.
Dia da sorte: Sexta-feira Número da sorte: 13

Touro (20 de Abril – 20 de Maio)
Cartas para Outubro: A Morte – O Sol – O Diabo
Mês positivo para resolver questões de saúde emocional,
onde os bloqueios que possam existir a nível de depressões,
problemas mentais ou psíquicos são menores e há esperança
de recuperação ou melhorias.
É um mês espiritualmente negativo por baixo da carta do
Diabo, pelo que convém fazer limpezas espirituais com
frequência para manter as energias positivas e as protecções
levantadas.
Dia da sorte: Domingo
Número da sorte: 47

interessam para o seu crescimento pessoal.
Evite iniciar novos projectos neste mês.
Dia da sorte: Quinta-feira Número da sorte: 47

Leão (23 de Julho – 22 de Agosto)
Cartas para Outubro: A Torre – As Estrelas – A Morte
Em Outubro muitos ciclos se encerrarão: tudo o que sejam
assuntos pendentes tendem a ficar resolvidos neste mês, sendo
tendencialmente esta resolução desfavorável para os nativos de
Leão.
É um mau mês para mudanças de casa ou emprego, assim como
jogos de azar ou investimentos pois naturalmente serão
fracassados.
Dia da sorte: Quinta-feira Número da sorte: 46

Virgem (23 de Agosto – 22 de Setembro)
Cartas para Outubro: A Roda da Fortuna – O Sol – O Eremita
Neste mês sentirá um misto de positivismo e negativismo.
Apesar de ser um mês muito favorável a nível financeiro e
profissional, é um mês em que o nativo de Virgem se sentirá
isolado e sozinho tanto a nível familiar como amoroso.
Deve focar-se neste mês em tudo o que são projectos de
Carneiro (21 de Março – 19 de Abril)
crescimento espiritual ou pessoal como cursos, formações ou
Cartas para Outubro: O Mago – A Roda da Fortuna – A Justiça workshops.
Os nativos de Carneiro têm em Outubro um bom mês para Dia da sorte: Segunda-feira
Número da sorte: 38
vencer questões judiciais, pedir empréstimos bancários ou
Balança (23 de Setembro – 22 de Outubro)
realizar escrituras. Tudo o que seja relativo a burocracia ou
Cartas para Outubro: O Mundo – A Torre – A Roda da Fortuna
assinatura de documentos importantes está favorecido.
Os nativos de Balança atravessarão em Outubro um período de
É um mau mês para fazer alterações no que respeita à vida mudanças profundas a todos os níveis. Será um mês em que os
amorosa, pois a tendência nesse campo será negativa.
projectos pessoais e relacionamentos amorosos tendem a terminar,
Dia da sorte: Terça-feira Número da sorte: 19
mas de uma forma natural, ficando apenas aqueles que realmente

Gémeos (21 de Maio – 20 de Junho)
Cartas para Outubro: Os Amantes – O Enforcado – O Diabo
Os nativos de Gémeos verão um mau mês a nível amoroso. É
um mês em que os bloqueios e as situações inesperadas
aparecem e as relações podem terminar, muito por falta de
um compromisso de ambas as partes em resolver eventuais
problemas.
No entanto, é o período ideal para investir na melhoria da
saúde física ou da vida íntima.
Dia da sorte: Quarta-feira Número da sorte: 3

Escorpião (October 23 - November 21)
Cartas para Outubro: A Morte – O Eremita – A Força
Em Outubro deve procurar a mudança pois está altamente
favorecida. É um mês em que os obstáculos são facilmente
ultrapassados e conseguirá rapidamente atingir os seus objectivos.
Excelente mês para início ou fortalecimento de relacionamentos
amorosos ou familiares e para o arranque de novos projectos.
Dia da sorte: Domingo
Número da sorte: 32

Sagitário (22 de Novembro – 21 de Dezembro)
Cartas para Outubro: O Diabo – O Imperador – Os Amantes
Dificuldades na relação amorosa e obstáculos na família. Mês
em que acontecerão imprevistos que durarão muito tempo se
não forem imediatamente esclarecidos.
Recorra à sabedoria de um amigo experiente ou um familiar de
confiança para obter bons conselhos.
Dia da sorte: Terça-feira Número da sorte: 25

Capricórnio (22 de Dezembro – 19 de Janeiro)
Cartas para Outubro: A Lua – O Eremita – A Estrela
Caranguejo (21 de Junho – 22 de Julho)
Finaliza neste mês um ciclo negativo, dando entrada a um
Cartas para Outubro: A Imperatriz – Os Amantes – O período positivo no que respeita à sua saúde emocional e física.
Imperador
Este é um mês onde deve apostar em si e escutar o seu corpo e
Excelente período a nível profissional! Mês muito favorável a mente e o que eles necessitam.
promoções, pedidos de aumento de salário, início de novos
Período ideal para viagens ou assinatura de contratos.
negócios ou para fechar negócios que se vêm a arrastar já há
Dia da sorte: Segunda-feira Número da sorte: 44

CRIVA
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À minha Mãe
No teu olhar vejo ainda,
Segredos da mocidade
Duma história que foi linda,
Onde tu foste a verdade!
Como planta no Outono,
Que o tempo deixa marcada,
Despida do seu adorno,
Mas por Deus abençoada!
Mãe, no teu todo de humildade,
E de pureza e bondade,
Sinto orgulhos de ti.
Mãe, tanto tempo já passou,
Mas tudo aquilo que sou,
Foi contigo que aprendi!
No teu peito aliciante,
Há um coração de criança!
Onde bate a cada instante,
A força da tua esperança!

A esperança que te guiou,
Pela longa estrada vida!
E nunca te abandonou
Numa batalha perdida.
Mas, tu és minha heroína,
Quando eu era pequenina,
Pulava nos teus joelhos;
Mãe, quanto tempo já passou,
Eu sou mãe; tu és avó,
Ainda ouço os teus conselhos.
O teu rosto tão marcado,
Tua fonte encarecida,
São poemas de um passado,
Do livro da tua vida!
Tu és a árvore frondosa,
Que espalhou ao teu redor,
Uma sombra generosa,
Sementes do teu amor!

CRIVA passatempos
………………………………….

Descubra as 7 diferenças

Sopa de letras

Mãe, eu sou tua semente,
Concebida, feita gente,
Porque tu assim quiseste,
Mãe, por muito que eu possa dar-te,
Nunca consigo pagar-te
Tudo aquilo que me deste!
Lutécia de Sousa
(Utente do CRIVA)

