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Este mês em destaque…. 
Pág. 1 | São Martinho e Ida à Discoteca dos utentes do Espaço Sénior  
Pág. 2 | Participação da ADSL Cerveira na Feira de Artesanato  
Pág. 3, 4  | Final do Projeto “GÉNERO Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença!” 

Frequentar as discotecas para “Mexer o esqueleto” não é tarefa apenas para jovens. Contrariamente ao que 

muitos podem pensar a dança é uma ótima opção para pessoas da terceira idade.  

Assim, no passado dia 21 de Novembro os nossos utentes tiveram o prazer de participar no baile sénior dina-

mizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, na discoteca espanhola ChaMan.  

Foi uma tarde muito alegre, cheia de animação e dança à mistura. Com a dança, os nossos utentes além de 

exercitarem o corpo, a agilidade, a coordenação motora e o equilíbrio, também estimularam a mente, a aten-

ção, a concentração e a memória. 

Esta iniciativa foi de tal agrado que pretendem repetir. 

São Martinho no Espaço Sénior 

Ida à discoteca 

 

O São Martinho é uma tradição muito antiga e muito alegre, que se comemora no dia 11 de Novembro e que 

marca o Outono.  

Diz o provérbio que em dia de São Martinho há que cumprir um velho 

terceto: Lume, castanhas e vinho”. Mas também diz quem sabe, que 

vinho quando os anitos já pesam, o melhor é evitá-lo! 

Como não podia deixar de ser, comemorou-se esta data no Espaço Sé-

nior de Gondarém com um grande e animado magusto, onde castanhas 

e um bom convívio não faltaram. E mesmo sem vinho aqui fica um 

brinde: Que para o ano, todos os nossos amigos e utentes do Espaço 

Sénior, cá estejam, a comemorar o dia, com a maior saúde possível. 
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A Associação de Desenvolvimento Social e Local participou na feira de artesanato dinamizada pelo Municí-

pio. Esta feira consistiu na venda de produtos alusivos ao Natal, criados pelas instituições do concelho de Cer-

veira. 

A ADSL aproveitou para expor e vender os trabalhos realizados pelos utentes do Espaço Sénior, como arran-

jos natalícios, panos bordados, doces típicos, entre outros trabalhos. 

Aproveitamos para agradecer a todos os que passaram pela barraquinha e que de alguma forma contribuíram 

para ajudar o Espaço Sénior de Gondarém.  

 

 

 

 

 

 

Siga-nos no 

/adslcerveira 

Feirinha de artesanato 

Chega ao fim o projeto que visiva a promoção, 

de forma inovadora, da Igualdade de Género  

na região do Vale do Minho. 
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Chegou ao fim o projeto que a Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira de-

senvolveu, ao longo de dois anos, nos concelhos de Vila Nova de Cerveira e concelhos limítrofes. Tratando-se 

de um projeto apoiado, financeiramente pela Comissão Para a Cidadania e Igualdade de Género e institucio-

nalmente diversas entidades locais e nacionais, o projeto realizou mais de duas dezenas de iniciativas, distri-

buídas em 5 eixos prioritários. 

Ao longo de todo o projeto decorreu uma campanha de sensibilização pelos orgãos da comunicação social, 

em especial relevo para os de âmbito local e que mais rapidamente dão nota das realidades das populações a 

que se dirigem. Através de notas de imprensa, a rúbrica «Cantinho da Igualdade», a presença contínua na 

«Web» (Website e Página do Facebook Institucional da Associação) e diversas entrevistas para rádios e jornais, 

permitiram a que o Projeto “GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença!” tenha chegado aos 

«ouvidos» de mais de 10.000 pessoas. 

Apostando num contato direto com públicos-alvo específicos e com uma atitude pro-ativa, a Associação en-

carou a temática da Igualdade de Género através da vertente de capacitação e dotação de ferramentas sociais 

e profissionais, como estratégia para elevar os níveis de participação do sexo minoritário nas diversas dimen-

sões do quotidiano, ou seja, na vida profissional, na vida pessoal e na participação pública. Deste modo, reali-

zaram-se mais de uma dezena de Ações de Sensibilização e Capacitação, em colaboração com o Serviço de Em-

prego de Valença – Centro de Emprego do Alto Minho e com uma duração por ação de 12h, tendo chegado a 

cerca de 200 Homens e Mulheres. 

Siga-nos no 

/adslcerveira 

Igualdade de Género foi tema central em projeto 
inovador na região do Vale do Minho 
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Para contrariar uma das realidades mais visíveis hoje em dia, foi desen-

volvida uma ação específica para as questões do trabalho e emprego. Ao longo 

de todo o projeto esteve em atividade o Gabinete de Atendimento à Mulher Em-

preendedora que, por um lado prestava todo o apoio e orientação no desenvol-

vimento das ideias de negócio e por outro, realizou diversas iniciativas de capa-

citação na área do Empreendedorismo e Empregabilidade. Com o Roadshow «Empreender no Feminino», que 

percorreu o Vale do Minho, foram envolvidas mais de 500 mulheres e uma dezena de entidades regionais e com 

os workshops «Como criar uma Empresa» (17), «Ferramentas de Empregabilidade» (73) e «Curso de Empreen-

dedorismo Feminino» (15), foram envolvidas mais de 100 mulheres.  

Por outro lado, foi feito um trabalho de proximidade com os líderes locais, em particular os representantes 

e dirigentes de Organizações, com e sem fins lucrativos, através da realização de mais de 70 reuniões e o pre-

enchimento de um Inquérito Diagnóstico sobre a situação de Igualdade de Género na região. Para apresentar 

as conclusões da iniciativa junto do tecido organizacional e para marcar o término do projeto realizou-se, a 30 

de Outubro de 2013, o Seminário «Igualdade de Género nas Organizações», evento para apresentação e dessi-

minação de Boas Práticas Organizacionais em Igualdade de Género, onde estiveram envolvidos cerca de 200 

pessoas, desde representantes dos orgãos da administração pública e dirigentes do tecido empresarial da regi-

ão do Vale do Minho. 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, orgulha-se de, uma vez mais, 

apresentar-se na «linha da frente» pela defesa e proteção daqueles que muitas vezes não tem voz, tendo dina-

mizado ativamente um projeto inovador e que, assim se espera, tenha a possibilidade de ser continuado bre-

vemente. 

Siga-nos no 
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Igualdade de Género foi tema central em projeto inova-
dor na região do Vale do Minho 
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Agenda Dezembro 

Dia 19 | Festa de Natal das IPSS´s de Vila Nova de Cerveira 
Local:  Braseirão do Minho 
 

A decorrer | UFCD «Animação e Prevenção de primeiros socorros 
Local: Loivo 


