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Este mês em destaque…. 
Pág. 1 | Programa Férias de Verão “ADSL 2014” 

Pág. 2 | “Rede em Festa” 

              Workshop “Gestão do Orçamento” 

Siga-nos no 

/adslcerveira 

 

As férias já começaram… 

O Programa de Férias de Verão está a decorrer com grande alegria, com a criançada entusiasmada com as 

atividades propostas para as suas férias e com a energia inerente ao seu estado de espírito. 

Estando o ATL a decorrer paredes meias com o Espaço Sénior, torna-se um lo-

cal que convida ao contacto «Intergeracional». 

Foi o que aconteceu recentemente, quando os meninos que frequentam o ATL 

fizeram uma atuação muito animada em que no final todos os «jovens» de dife-

rentes idades, dos 6 aos 85, estavam a dançar. 

Os pais e familiares dos meninos que frequentam 

o Programa de Férias de Verão promovido pela As-

sociação, poderão encontrar o conforto e segurança 

que tanto anseiam numa entidade que cuida e aca-

rinha as suas crianças. 

ADSL | CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS 

ZONA INDUSTRIAL DE CERVEIRA, PÓLO II CAMPOS │ 

T. 251795086 / 963937778 | Espaço Sénior │T. 251709176 

www.facebook.com/adslcerveira 

adslcerveira@gmail.com / www.adslcerveira.com 

Se ainda quiser inscrever o seu educando, não 

perca tempo e entre em contacto connosco: 
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Workshop: “Gestão do Orçamento” 

“O planeamento financeiro pessoal e familiar tem como objetivo auxiliar a criar uma estratégia precisa para acumu-

lação de bens e valores que irão formar o património de uma pessoa ou de uma família ajudando-as a arquitetar um Pro-

jeto de Vida para a conquista de etapas importantes da vida como acumular recursos para a faculdade dos filhos, para a 

compra de imóveis, para a reforma, para iniciar um negócio próprio ou proteger a família contra eventualidades.” Naka-

ta, 2011 

O Workshop, subordinado ao tema “Gestão do Orçamento” foi dinamizado no dia 

4 de Julho, nas instalações da Escola EB 2,3/S de Valença e contou com a presen-

ça de 15 utentes que vem sendo acompanhados no âmbito das ações do Projeto 

“Cria-te” e pela Equipa de RSI de Valença. Esta ação, da responsabilidade do Pro-

jeto “Cria-te”, foi dinamizada em parceria com a equipa de RSI de Valença e o 

CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo e objetivou 

sensibilizar os presentes para a adoção de estratégias que lhes permitam gerir adequadamente o seu orçamen-

to mensal, sobretudo, neste contexto socioeconómico gerador de muitas carências nos agregados familiares:  

- Distinguir gastos supérfluos dos gastos essenciais;  

- Consciencializar/fornecer estratégias para a poupança;  

- Fornecer estratégias que evitem que as despesas sejam superiores aos rendimentos;  

- Fornecer estratégias para que os agregados familiares consigam prever e planear as suas despesas. 

 

   Projeto Cria-te  

Centro de Apoio às Empresas  

Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira - Polo II  

4920-013 - Campos, Vila Nova de Cerveira  

T: 251795086  | F: 251795086  

E. adslcerveira@gmail.com  

W. www.adslcerveira.com  

 

Espaço Sénior 
No passado dia 4 de Julho, os utentes do Espaço Sénior de Gondarém participaram mais um ano na atividade 

“Rede em Festa”, que desta vez se realizou no Parque do Castelinho em Vila Nova de Cerveira. Foi um dia bem 

preenchido, onde todos se divertiram, com ginástica, música e muita animação, rodeados por uma bela paisa-

gem junto ao rio Minho. 


