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2014, Ano Novo… A dedicação de sempre 

“De novo em ação” 

A candidatura efetuada pela Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira (ADSL) 

ao Programa de Respostas Integradas (PRI) do território da Linha do Minho, eixo da Reinserção Social, foi apro-

vada. Este PRI, designado de Projeto “Cria-te”, foi já promovido pela ADSL entre os anos 2009 a 2012. 

Com a implementação do projeto objetiva-se, uma vez mais, desenvolver um conjunto de ações 

(estruturadas e integradas na metodologia do PORI) que visem a (re)inserção social e profissional e a prevenção 

da desinserção de indivíduos com percursos ligados ao consumo de substâncias psicoativas e correspondentes 

Famílias, numa perspetiva sistémica, que encare o indivíduo como um todo, e que procure atuar ao nível das 

dimensões em carência  que constituem obstáculos a percursos de integração sustentados e duradouros.  

 A equipa técnica deste projeto foi reforçada, contemplando agora, além da Psicóloga Joana Correia, a 

Socióloga Stéphanie Cunha. 

 Para quaisquer esclarecimentos ou informações não hesitem em contactar a ADSL.  

Projeto “Cria-te” 2014/2015 

A ADSL Cerveira deseja a todos os seus associados, parceiros, participantes das suas atividades e à popula-

ção de Vila Nova de Cerveira em geral um bom 2014, ano que se espera de dificuldades e desafios, mas tam-

bém de oportunidades para continuar a evoluir. 

Reforçamos a nossa mensagem de procurar, todos os dias, ser uma entidade dinâmica e de intervenção de 

proximidade em prol do desenvolvimento do concelho e população de Vila Nova de Cerveira. 
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Com o Natal á porta, os utentes do Espaço Sénior resolveram adornar a sala de convívio com enfeites alusi-

vos a esta época. Passaram uma tarde muito divertida na construção do Pinheirinho de Natal e do Presépio. As 

figuras do presépio foram construídas pelos próprios utentes, com material reciclado, de forma a obterem um 

presépio personalizado. Para a construção destas figuras, contaram com a ajuda imprescindível da voluntária 

Maria José Martins. 

O trabalho final ficou muito harmonioso, tendo-se assim dado início à época natalícia no Espaço Sénior de 

Gondarém. 

 

 

 

 

No passado dia 5 de Dezembro comemorou-se o dia Internacional do Voluntariado no Cine Teatro em Vila 

Nova de Cerveira. 

Os utentes do Espaço Sénior de Gondarém foram convidados pela Câmara Municipal a participarem na cele-

bração do dia do Voluntariado onde tiveram a possibilidade de homenagear todos os voluntários do Concelho. 

Esta data foi ainda celebrada com uma atuação da tuna Universidade Sénior de Vila Nova de Cerveira, termi-

nando com um lanche convívio.   

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, e os utentes do Espaço Sénior 

aproveitam para agradecer às Voluntárias Susana Costa e Maria José Martins a sua disponibilidade, simpatia e 

carinho e o fato de tornarem os dias no Espaço Sénior especiais. 
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O Aquamuseu do Rio Minho proporcionou uma tarde de atividades lúdicas e culturais, aos utentes do Espaço 

Sénior. Estas atividades estavam subordinadas ao tema “Memórias do Rio Minho”. 

Os utentes do Espaço Sénior tiveram a oportunidade não só de conhecerem e visitarem o espaço e aquários, 

como também de realizarem um espanta espíritos composto por peixes de gesso. Trabalharam novos materiais, 

como o gesso, ao nível da forma dos peixes e a pintura ao nível da cor dos mesmos. O trabalho final acabou por 

ser exposto no Aquamuseu.  

Foi uma tarde bem diferente, enriquecedora, já que a maioria dos utentes nunca tinha visitado as instala-

ções do Aquamuseu. 

 

 

 

 

 

 

 

No passado dia 19 de Dezembro os nossos utentes tiveram o 

privilégio de participarem no almoço de Natal das IPSS’s do 

concelho, oferecido pela Camara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira. Este almoço no restaurante Braseirão do Minho ser-

viu não só para comemorar o Natal, mas também para todos os 

idosos do concelho poderem ter um dia diferente de confra-

ternização e convívio. Os idosos do Espaço Sénior de Gonda-

rém gostaram muito da surpresa e aproveitam para agradecer 

á Câmara Municipal esta iniciativa. 
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A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira celebrou a festa de Natal no pas-

sado dia 20 de Dezembro, com os utentes do Espaço Sénior e crianças que frequentam o A.T.L “Férias de Na-

tal”.  

Para tornar esta festa mais animada contou-se com a atuação da Tuna da Universidade Sénior de Cerveira e 

com uma atuação dos meninos do A.T.L. “Férias de Natal”, que também fizeram questão de mostrar os seus 

dotes musicais. 

A festa terminou com um lanche convívio entre todos os participantes. 

Festa de Natal da ADSL 

No dia 16 de Dezembro de 2013, terminou na Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de 

Cerveira uma nova formação modular de Decoração de Espaços– no âmbito da tipologia 2.3 do Programa Opera-

cional de Potencial Humano (POPH). Esta ação conta com um grupo de 15 formandos e tem uma duração de 25 

horas em horário laboral. 

As formações modulares são acumuláveis para a obtenção de uma ou mais qualificações constantes no Catá-

logo Nacional de Qualificações e permitem a criação de percursos flexíveis de duração variada, caracterizados 

pela adaptação a diferentes modalidades de formação, públicos-alvo, metodologias, contextos formativos e 

formas de avaliação. 

Formação Modular                                                                                    


