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Atividades Inter-geracionais 

Entre a Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira e o Agrupa-

mento Escolas de Vila Nova de Cerveira foi celebrado um protocolo de colaboração, com o 

objetivo de estabelecer, entre as duas entidades, as atividades a desenvolver pelos alunos 

na disciplina de atividades da vida diária em contexto real, de acordo com a planificação dos 

currículos específicos individuais, numa perspetiva de preparação para a vida ativa.  

Esta atividade prática, devidamente estruturada, visa a aquisição e o desenvolvimento de 

competências funcionais básicas essenciais ao dia a dia, em contextos diferenciados. A promoção da autono-

mia, cooperação inter-pares, comunicação inter-geracional, organização/uso correto dos materiais e a gestão 

económica que deve presidir nas escolhas dos produtos, são também objetivos a alcançar.  

Para tal, a ADSL compromete-se a ceder uma vez por semana a cozinha e a sala, devidamente equipadas, do 

Espaço Sénior de Gondarém de forma a se poderem dinamizar as atividades planeadas para estes alunos. 

Este protocolo é apenas mais uma prova de que a ADSL aposta nas atividades inter-geracionais, uma vez 

que reconhece a importância que estas atividades têm na transmissão de valores e divulgação de conhecimen-

to. Se por um lado as crianças e os jovens beneficiam de um aumento do interesse pela aprendizagem, de uma 

melhoria do relacionamento com uma geração mais velha e de uma desmistificação das representações sociais 

negativas, relacionadas com o envelhecimento, que têm vindo a emergir na nossa sociedade. Por outro lado, 

para os idosos, estas atividades fomentam a sua inclusão social, favorecem a sua auto-estima e promovem um 

envelhecimento ativo. 

Siga-nos no 

/adslcerveira 

 “FÉRIAS DE NATAL” ADSL 2013 

Espaço Sénior de Gondarém 

Já estão abertas as inscrições para o ATL das Férias de Natal 2013, que vai decorrer nas instalações da an-

tiga escola primária de Gondarém, no espaço da Junta de Freguesia. Novamente contando com o apoio da 

Junta e uma estreita ligação com o Espaço Sénior que a ADSL dinamiza, espera-se um natal cheio de momen-

tos de animação,  diversão e de reforços dos valores familiares.  

Para mais informações e inscrições: 

 

Sede ADSL Cerveira  
Tlf: 251795086  
Tlm:  963937778 
Email: adslcerveira@gmail.com  

Espaço Sénior Gondarém 
Tlf: 251709176 
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A «Tour dos Sorrisos», iniciativa de cariz social promovida pela Missão Sorriso do Continente associada à 

comemoração dos 25 anos de carreira do Tony Carreira esteve, no passado dia 12 de Outubro, a premiar a As-

sociação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, com a atribuição de 5000 € em géneros 

alimentares. A ADSL integra assim o conjunto de 10 instituições a nível nacional que foram apoiadas por este 

projeto social. 

A escolha da associação recaiu pela forte implementação social no concelho que, através de atividade pró-

pria ou em parceria com outras instituições de intervenção social, faz chegar diariamente um conjunto de 

serviços de apoio social à população mais desfavorecida do concelho. 

Os géneros alimentares doados servirão para apoiar o Espaço Sénior de Gondarém, destinado à prestação 

de cuidados de saúde, atividades ocupacionais e de alimentação aos seniores do concelho e, através da par-

ceria com a Loja Social do Município de Vila Nova de Cerveira, pretende-se ainda distribuir parte significativa 

dos bens alimentares por agregados familiares economicamente fragilizados do concelho. 

A reportagem do evento foi registada pelo Programa "Só  Visto!" que será emitido no próximo dia 20 de 

Outubro (Domingo) ao início da tarde. 

A par desta iniciativa, e ainda no dia 12, o artista Tony Carreira deu um espetáculo memorável que en-

cheu o Pavilhão Multiusos e que ficou, certamente,  na memória de muitos cerveirenses. 
 

Ver fotos:  www.facebook.com/adslcerveira_TonyCarreira_e_MissãoSorriso 

 

 

Missão Sorriso e Tony Carreira apoiam a ADSL  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.666394506718310.1073741862.121083281249438&type=1)
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Com uma plateia repleta, composta por lideres empresariais, representantes 

de instituições e organismos públicos do Alto Minho e alunos das escolas do 

concelho  de Vila Nova de Cerveira, no passado dia 31 de Outubro, no auditó-

rio do Centro de Apoio às Empresas da Zona Industrial de Cerveira, realizou-se 

o evento de encerramento do Projeto «GÉNERO: Promover a Igualdade… Re-

duzir a Diferença!», o Seminário Ibérico «Igualdade de Género nas Organizações». 
 

Na sessão de abertura do seminário a Srª Presidente da Direção da 

ADSL Cerveira, Manuela Ferreira, tendo resumido o papel interventivo 

da Associação para a mudança de comportamentos por uma verdadeira 

Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres, tendo intervindo 

posteriormente a Srª Vereadora da C. M. de Vila Nova de Cerveira, Drª 

Aurora Viães, deu as boas vindas, exprimindo a preocupação crescente 

da autarquia sobre o tema em debate. 

No 1º Painel «Igualdade de Género nas Organizações Públicas», o Drº Tiago Martins, coordenador do Pro-

jeto «GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença!» apresentou os resultados atingidos pelo Projeto, 

prosseguindo o painel com a Drª Rosa Oliveira, onde referiu o trabalho desenvolvido pela Comissão Para a Ci-

dadania e igualdade de Género (CIG) e a sua interligação/colaboração com os agentes locais. Posteriormente 

intervieram a Conselheira Local para a Igualdade do Município de Ponte da Barca, Drª Cristina Fonseca, e con-

sultor de apoio, o Drº Sérgio Freitas, para apresentarem o Projeto «Barca da Igualdade», fase de diagnóstico 

do Plano Municipal para a Igualdade do concelho de Ponte da Barca. Para finalizar o painel, a Drª Ana Rafaela 

Ferreira, em representação da C. M.  de Santa Maria da Feira partilhou a experiência de uma autarquia com  

um Plano Municipal para a Igualdade já em atividade, em particular as atividades da estrutura funcional que 

concretiza o plano, o Gabinete de Igualdade de Género. 

 

Seminário «Igualdade de Género nas Organizações» 
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Agenda Novembro 

Inscrições Abertas  | UFCD «Prestação Cuidados Básicos de Saúde» 

 
Inscrições Abertas  | UFCD «Técnicas de Animação» 
 
 

Após um pequeno «coffee break» os traba-

lhos prosseguiram com o Painel «Igualdade de 

Género em Ambiente Empresarial» 

Em representação da Rede de Responsabilidade 

Social das Organizações (Rede RSOpt), a Sandra Araújo da empresa EDIT 

Value apresentou a rede e fez a moderação do painel. Passou a palavra ao 

Drº Xoán Souto (Consultora EOSA), em representação da Xunta de Galicia, 

apresentou o Programa Transregional de Impulso da Responsabilidade Social 

Empresarial. Para o fim, ficou destinado a apresentação de dois casos práti-

cos de empresas que apostam na Igualdade de Género e Responsabilidade 

como factores de desenvolvimento e sustentabilidade do negócio, com a in-

tervenção do Engº Jorge Passos, responsável máximo da DIMA Equipamentos e 

TOBOR (Viana do Castelo) e a Drª Alexandra Gonçalves, representando a Em-

presa de Software Informática F3M (Braga). 

 

Durante a manhã, esteve a decorrer no exterior do 

auditório a Exposição Itinerante do Concurso de Foto-

grafia do Projeto «Caminhos De Igualdade», projeto 

promovido pela AJD - Associação juvenil de Deão. 

«Igualdade de Género nas Organizações» 

Já abriram 
inscrições  
ATL Natal 


