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A ADSL, em parceria com a OpenSpace, está a promover formação certificada gratui-
ta, com vista a facilitar, por um lado, o desenvolvimento de competências profissio-
nais que se afigurem necessárias (impostas por normativos legais ou não), e, por 
outro, apoiar no cumprimento das 35h de formação obrigatória. 
 
Neste sentido, e porque acreditámos que possa ter interesse tanto para o tecido 
empresarial de Cerveira como a nível pessoal, informámos que estamos a aceitar ins-
crições para os seguintes cursos (com duração de 25h): 

 
Cód. 7113. Higiene, segurança e ergonomia – conceitos e fundamentos 
Cód. 5811. Sistemas de transporte e elevação de carga [Empilhador, Pontes Rolantes…] 
Cód. 3564. Primeiros socorros 
Cód. 0349. Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos 
Cód. 1776 – Iniciação à confeção da Peças ( Costura) 
 
Para além dos cursos identificados anteriormente, dispomos também de uma grande oferta noutras áreas de 
formação. Adaptámos os conteúdos às necessidades das Vossas Empresas, contacte-nos!!  
 
As formações conferem Certificado de Formação Profissional válido, contribuindo assim para o cumprimento 
das 35h anuais de formação obrigatórias, exigidas pela ACT, bem como para o cumpri-
mento dos requisitos legais específicos, aplicáveis ao sector da sua atividade. 
 

 
As formações são gratuitas mas estão dependentes de um número mínimo de 

inscrições (pelo menos 20 formandos)!  
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A perda de memória é um dos principais desgastes que o envelhecimento acarreta às pessoas. A partir de 

determinado ponto da vida, a qualidade do armazenamento de novas informações começa a decair, o que não 

deixa de ser um processo natural. No entanto, este pode ser retardado e é com este efeito, que são realizadas 

no Espaço Sénior de Gondarém atividades diversificadas com os nossos utentes, de forma a exercitar e estimu-

lar o cérebro e a memória. 

 > Utilização do “NeuroSénior” 
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Ateliê de Costura  
 

No Ateliê de Costura, os nossos utentes estão a realizar tapetes em trapilho, que  terão como fim a decoração 

o Espaço Sénior de Gondarém.  

Esta atividade tem como objetivos principais estimular a criatividade e desenvolver a motricidade fina dos 

idosos. Através deste tipo de atividades geram-se tardes de convívio e partilha de conhecimentos. 
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Piquenique no Lago  
 

Com o objetivo de promover momentos de diversão e descontração, o Centro de Dia - Espaço Sénior de Gon-

darém, realizou no passado dia 3 de outubro, um Piquenique no Lago dos Patos.  

Esta iniciativa serviu não só para explorar e tirar proveito dos espaços verdes do concelho, como ainda para 

sensibilizar os nossos utentes acerca de estilos de vida saudáveis e diferentes formas de ocupação dos tempos 

livres.  Para além do lanche neste espaço, foram ainda desenvolvidos jogos e atividades de grupo.  

Os utentes do Centro de Dia consideraram que foi uma tarde muito agradável e um importante momento de 

confraternização. 
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> “Piquenique no Lago” 
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