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A Pascoa, festa religiosa, marca a ressurreição, vida nova, entre os cristãos. 

A decoração pagã da Páscoa foi realizada pelos utentes do Espaço Sénior de Gondarém, em contexto de ativi-

dade ocupacional, com base nos símbolos mais conhecidos como as amêndoas. Assim, os nossos utentes realiza-

ram com a voluntária Maria José Martins uns embrulhos de cartolina recheados com amêndoas. 

Época Pascal no Espaço Sénior de Gondarém 

Para terminar esta época, foi celebrada no dia 20 de Março pelo Padre Eugénio, uma missa Pascal, este ano 

na Igreja de Campos. A missa foi dirigida a todos os idosos das várias instituições do concelho, em que cada 

instituição ficou incumbida de oferecer um símbolo no ofertório. Os utentes do Espaço Sénior resolveram ofe-

recer um quadro por eles ilustrado, com símbolos característicos desta época. Esta missa Pascal contou com 

uma particularidade, os acólitos da missa foram dois utentes do Espaço Sénior de Gondarém. A atividade termi-

nou com um lanche convívio no Centro Social e Paroquial de Campos. 

Para animar ainda mais este mês, os utentes do espaço sénior de Gondarém receberam a visita do Sr. Cândi-

do Malheiro, acompanhado da sua concertina e guitarra. Proporcionou-nos a todos uma tarde muito animada 

com muita cantoria e dança à mistura.  
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 Férias da Páscoa Fantásticas na ADSL 

Os “Programa de férias da Páscoa 2015” prometiam ser 9 dias de atividades intensas e diversificadas, 

intercaladas entre atividades lúdico-educacionais com outras de pura diversão, realizadas na antiga escola 

Primária de Gondarém. 

Os meninos e meninas tiveram a oportunidade de brincarem, realizarem passeios em conjunto pela fre-

guesia de Gondarém e ainda fizeram visita a locais emblemáticos. 

 Entre as principais atividades realizadas fizeram-se leitura de contos, realização do workshop de culinária 

(Bolo de Chocolate), realização do canteiro biológico e workshop artes-plásticas para a realização de brin-

des para oferecer aos papás. 

 Realizaram-se visitas a locais de interesse cultural e sociais importantes para o processo educacional da 

criança, destacando-se as visitas à Biblioteca Municipal, ao Aquamuseu, Colégio de Campos, Atelier Judi-

nhas e ao Espaço Sénior com uma atividade Intergeracional, colocando as crianças a interagir com os uten-

tes seniores de forma a celebrar de forma calorosa a Páscoa deste ano.  

Ah… ainda houve tempo de dar os parabéns ao Guilherme, que no decorrer do Programa de Férias com-

pletou 7 anos. Parabéns Guilherme:)  

No verão a diversão e alegria estará de volta 
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Workshop 

“Meio Laboral: Educação e Promoção da Saúde Pessoal” 

  Projeto Cria-te  

O Workshop subordinado ao tema “Meio Laboral: Educação e Promoção da Saúde Pessoal” foi dinami-

zado no dia 31 de Março, nas instalações da Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de 

Cerveira em parceria com o Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira. 

Estiveram presentes nesta ação utentes que vem sendo acompanhados pelo projeto “Cria-te”, no Cen-

tro de Respostas Integradas de Viana do Castelo (CRI) e pela Equipa PLA de Vila Nova de Cerveira, estando 

ainda presentes utentes que frequentam o Centro Social e Paroquial de Campos. 

O objetivo desta ação centrou-se na sensibilização dos 

utentes para a educação e promoção da saúde pessoal em meio 

laboral: desde o processo de procura de emprego à efetiva rein-

serção. De forma mais específica, visou-se: 

Aumentar a capacidade dos indivíduos para controlarem a 

sua saúde, no sentido de a melhorar. 

 Fomentar o desenvolvimento de rotinas e hábitos de higie-

ne mais assertivos; 

Sensibilizar para a importância da higiene pessoal em meio 

laboral; 

Sensibilizar para a pertinência de cumprir normas de higiene no local de trabalho; 

Consciencializar para a importância dos hábitos de higiene na prevenção de doenças; 

Prestar esclarecimentos sobre como manter uma alimentação saudável; 

Sensibilizar para a importância de manter uma alimentação saudável como forma de prevenir doenças; 

 

“A Educação para a Saúde e a Literacia para a Saúde são essenciais para que os indi-

víduos adquiram competências para saberem tratar da sua saúde e poder melhorá-la 

no seu dia-a-dia” (Carvalho, 2003).  
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Grupo de Interajuda 

“… porque com os outros aprende-se o sentido do possível, enquanto quando se está sozinho tudo parece 

impossível!” 

O desenvolvimento e implementação de um grupo de Interajuda no concelho de Vila Nova de Cerveira, 

centrado em indivíduos com problemáticas associadas ao consumo de álcool vem-se constituindo como um 

dos objetivos do Projeto “Cria-te”. Para a constituição do grupo, que integra indivíduos com problemas liga-

dos ao álcool foi de extrema importância as parcerias instituídas com a Equipa PLA do concelho e o Centro de 

Respostas Integradas de Viana do Castelo. 

Com o grupo de Interajuda, pretende-se desenvolver um ambiente de encorajamento de interações 

sociais, com o propósito específico de reabilitar e apoiar utentes com o mesmo problema - álcool. Nas ses-

sões procurar-se-á gerar um clima que facilite a tomada de consciência dos indivíduos, relativamente ao seu 

problema com o álcool, preparando-os para os problemas e as dificuldades do quotidiano. Constituir um gru-

po de apoio mútuo, onde a ação terapêutica é a sugestão e troca de experiências. 

 O grupo de Interajuda objetiva promover suporte, de forma a que os participantes se sintam mais 

amparados e compreendidos, além disso, constitui-se como um ponto de encontro para troca de informações. 

A partilha de experiências e de estratégias para resolução de problemas vivenciados pelos utentes, leva a 

que desenvolvam maiores capacidades para lidar com situações de vida diárias, desenvolvam o sentido de 

pertença, deixando de se sentirem “uns estranhos no seu ninho”. E, possam de alguma forma através dos 

outros alterar o seu padrão de consumo de álcool, motivando-se para a adesão ao tratamento, diminuição da 

ingestão e prevenção de recaídas. 

 Este grupo de Interajuda é de carácter aberto, pelo que a todo o momento se poderão integrar novos 

elementos, funciona nas instalações da Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cervei-

ra e a sua periodicidade é quinzenal. 

  Projeto 


