
No passado dia 28, auditório principal da EPRAMI em Monção, decor-
reu a  última conferência do Roadshow «Empreender no Feminino». Para 
um total de 102 mulheres na plateia, foi possível contar com a participa-
ção especial da Drª Ana Rosas, quadro técnico do IAPMEI que para além 
de uma abordagem inicial à temática explanou os principais apoios e pro-
gramas de financiamento existentes atualmente para apoiar empreende-
dores, durante as diversas fazes do projeto.  

Com a conferência em Monção a ADSL Cerveira, através do Gabinete 
de Atendimento à Mulher Empreendedora deu por concluído o seu péri-
plo de divulgação do Empreendedorismo feminino por terras do Vale do 
Minho (Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença e Monção), dando a co-
nhecer a um total de 456 mulheres participantes uma alternativa credível 
para o seu futuro profissional face à sua situação atual, através da criação 
de um negócio ou do seu posto de trabalho. 

Durante as 4 conferências realizadas intervieram  destacados oradores, representantes de organismos de âmbito regio-
nais e nacionais, a saber: Drº Vítor Moura Pinheiro Director Executivo | Programa Impulso Jovem; Drª Ana Rosas Técnica 
Superior | IAPMEI; Drª Sandra Pontedeira - Vereadora | CM Vila Nova de Cerveira; Drº Flamiano Martins - Vice-Presidente 
| CM Caminha; Drª João Paulo Vieito - Director | ESCE-IPVC; Drº João Esteves - Director Executivo | In.Cubo; Drª Cristina 
Dias - Directora | EPRAMI Monção; Drº Pedro Giestal - Gestor de Projetos | CEVAL; e ainda a Drª Lúcia Andrade - Consulto-
ra Financeira | Open Space;  

Foram ainda partilhadas as histórias de sucesso  das empresárias Manuela Lagoa  (Agulha Mágica), Ana Araújo (Bus da 
Aldeia) Cátia Afonso (Osteo+), que falaram sobre a sua experiência desde o desenvolvimento da ideia de negócio, a forma-
ção adquirida até ao pós início de atividade, assim como os desafios e dificuldades que atualmente enfrentam. 

...Fique por dentro da actividade que temos vindo a realizar  
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Este mês em destaque…. 
Págs. 1 e 2  Roadshow «Empreender no Feminino» 
Pág. 3 - Espaço Sénior de Gondarém 
Pág. 4 - ATL Férias da Páscoa 2013 da ADSL Cerveira 
Pág. 5 - Festa Solidária de emigrantes cerveirenses em Newark apoia a ADSL Cerveira 

Gabinete de Atendimento à Mulher Empreendedora  

Organização Apoios 
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I Conferência - Caminha 
28/02/2013 

Auditório Santa Casa da Misericórdia de Caminha 
157 participantes 

II Conferência - Vila Nova de Cerveira 
06/03/2013 

Auditório Centro de Apoio às Empresas - Zona Industrial 
108 participantes 

III Conferência - Valença 
14/03/2013 

Auditório Escola Superior de Ciências Empresariais do IPVC 
86 participantes 

IV Conferência - Monção 
28/03/2013 

Auditório Escola Superior de Ciências Empresariais do IPVC 
105 participantes 

Co-financiamento 

Gabinete de Atendimento à Mulher Empreendedora  

A equipa da ADSL Cerveira agradece a todas as entida-
des parceiras e oradores envolvidos no Roadshow 
«Empreender no feminino». Sem a sua sua contribuição 
não teria sido possível realizar uma iniciativa inovadora des-
ta envergadura. O nosso muito obrigado!  

Acreditamos ter dado mais um passo para 
alavancar o potencial empreendedor das mu-
lheres das terras do Vale do Minho.  

Projeto 

Esperamos agora que as conferências tenham suscitado a curiosidade para o 
tema por parte de algumas e, àquelas que há muito sonhavam em embarcar no 
projeto da sua vida, que sigam em frente para concretizar o seu sonho empre-
endedor.  
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Espaço Sénior de Gondarém 
A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cervei-

ra, a convite da Junta de Freguesia de Gondarém está a dinamizar desde o 
início de Março 2013 o espaço destinado aos seniores do concelho, disponi-
bilizando um conjunto de serviços onde se pretende evitar as situações de 
isolamento, solidão e contribuir para o equilíbrio físico e emocional da pes-
soa idosa. 

O Espaço, que vinha a ser preparado com todo o cuidado e ao pormenor 
pela equipa da ADSL Cerveira, juntamente com o executivo da Junta, foi ofi-
cialmente estreado no dia 18, oferecendo uma valência acolhedora e agra-
dável.  

Está vocacionado para acolher os seniores cerveirenses, prestando o me-
lhor atendimento possível, desde os cuidados de saúde e alimentação, até à 
animação de actividades lúdico-ocupacionais dinâmicas e diversificadas, 
convidando a restante comunidade e os parceiros económicos, sociais e cul-
turais do Concelho de Vila Nova de Cerveira a envolverem-se nas iniciativas. 

Um bom exemplo do envolvimento com a comunidade foi a visita dos 
meninos e meninas do ATL de Páscoa da ADSL Cerveira ao espaço tendo, 
entre outras coisas, feito uma performance musical. 

Para assinalar a Páscoa, toda a equipa da ADSL foi até ao Espaço Sénior 
para um almoço de convívio e uma tertúlia bem animada, onde foram revi-
vidas histórias passadas.  

Objetivos do Espaço Sénior 
 Reduzir situações de isolamento;  
 Evitar que o envelhecimento, a do-

ença, a deficiência ou outros moti-
vos privem o idoso, o doente ou a 
pessoa com deficiência de viver a 
sua vida quotidiana com qualidade, 
dignidade e segurança.; 

 Incentivar a independência e a au-
tonomia do utente, o convívio e a 
sua participação ativa nas ativida-
des do Espaço e na vida da Comuni-
dade. 

O horário de funcionamento 
Segunda a Sexta-feira  

10h às 17h30. 

Com este passo a ADSL Cerveira acredita  estar contribuir, uma vez mais, para o desenvolvi-
mento do concelho, procurando suprimir as necessidades que vão sendo identificadas.  

A “equipa” reunida para uma foto de grupo Oficina de “Artes plásticas” Almoço de Páscoa 2013 

Convívio  
Intergeracional 

 
Utentes do espaço 

sénior com as crian-
ças do ATL da Pás-

coa da ADSL 
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ATL Férias da Páscoa 2013 da ADSL Cerveira 

No mês do início primavera a ADSL Cerveira dinamizou, 
uma vez mais, o ATL de férias de páscoa, dando a possibili-
dade aos mais novos cerveirenses a oportunidade de des-
gastarem energias em diversas actividades de animação e 

convívio, repletas de diversão e alegria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O ATL de férias da páscoa 2013 prometiam ser 10 dias de actividades intensas e di-
versificadas, intercaladas entre atividades lúdico-educacionais com outras de pura di-
versão, realizadas no espaço habitual em Reboreda, num recinto fechado e composto 
por duas salas interiores e um recreio ao ar-livre.  

Os meninos e meninas tiveram a oportunidade de brincarem e realizarem activida-
des em conjunto no espaço de Reboreda e ainda fizeram visita a locais emblemáticos 
da «vila» de Cerveira. Entre as principais actividades realizadas fizeram-se leitura de 
contos, a actividades manuais, nomeadamente lembranças  para levar aos utentes do 
espaço sénior de Gondarém e os brindes da páscoa para levar aos papás.  

Sendo a infância e a pré-adolescência a fase de maior «absorção» e influência do 
que está à sua volta, realizaram-se visitas a locais de interesse cultural e social impor-
tantes para o seu processo educacional. Destacam-se as visitas ao Arquivo Municipal 
(Foral Manuelino), à Biblioteca Municipal, ao Aquamuseu, à Fundação Bienal de Cervei-
ra e ainda ao Espaço Sénior de Gondarém, com uma actividade Intergeracional, colo-
cando as crianças a interagir com os utentes seniores de forma a celebrar de forma 
calorosa a Páscoa deste ano. 

Ah… ainda houve tempo de dar os parabéns à Francisca, que no decorrer do ATL 
completou 4 anos. Parabéns Francisca :)  

Porque o ATL não seria possível sem pessoas dedicadas, a  ADSL Cerveira agradece à 
nossa colaboradora Ana Cantinho, que se desdobrou entre as suas responsabilidade 
habituais e a dinamização das actividades do ATL, sempre com grande dedicação, as-
sim como agradece às auxiliares D. Carmo, D. Anjos, D. Gloria. 

No verão a diversão e alegria estará de volta ao ATL da ADSL Cerveira! 

 
COM O APOIO DE: 

Município de Vila  
Nova de Cerveira 

Associação de Pais do  
Centro Escolar da Vila 

Junta de Freguesia  
de Reboreda 



Festa solidária dos cerveirenses emigrados na estado norte-americana de Newark permitiu apoiar seis IPSS  
do concelho.  

João Loureiro e Mó são os grandes impulsionadores do convívio anual de Newark, uma confraternização que é reconhe-
cida pela comunidade local, sendo mesmo considerada uma das mais conseguidas festas de angariação de fundos realiza-
das pela comunidade portuguesa na cidade norte-americana.  

O último convívio deste género realizou-se em Outubro último, tendo sido recolhida uma quantia próxima dos 20 mil 
euros. Grande parte desse valor foi agora dividida em seis partes iguais e os respetivos cheques entregues à ADSL – Associ-
ação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, Centro Social e Paroquial de Campos, Centro Social e Pa-
roquial de Gondarém, Centro Social e Paroquial de Reboreda, Centro Paroquial e Social de Covas e Santa Casa da Misericór-
dia, numa cerimónia em que esteve presente o empresário João Loureiro.  

A tradição solidária dos cerveirenses residentes em Newark soma cerca de três décadas e permitiu já apoiar numerosas 
instituições na Terra Natal. João Loureiro garantiu que o próximo encontro está já agendado para o próximo mês de Outu-
bro. 

Uma prova que a ligação à sua «terra natal» dos nossos cerveirenses espalhados pelo mundo é forte! 
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Amigos de Cerveira em Newark 

 

CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS  

ZONA INDUSTRIAL DE CERVEIRA—

PÓLO II  

CAMPOS  

4920-013 - CAMPOS VNC  

T. 251795086  

F. 251795086  

E. ADSLCERVEIRA@GMAIL.COM  

W. www.adslcerveira.com  

F. www.facebook.com/adslcerveira 

 

Agenda Abril  

03/04- Formação Modular «Acompanhamento em creches e jardins de infância  
Local: Junta de Freguesia de Sopo 

 

09/04 - Formação Modular «Prevenção e primeiros-socorros - geriatria»  
Local: Junta de Freguesia de Gondarém 

 

(a decorrer) - Ação de Sensibilização em Igualdade de Género direcionada ao te-

cido empresarial.  
Local: Concelho de Vila Nova de Cerveira  

“A direção da ADSL Cerveira agradece o gesto dos «Amigos de Cerveira em 
Newark», enaltecendo o forte carácter dos emigrantes, que estando a milha-
res de quilómetros, não esquecem as suas raízes. Um muito obrigado por es-
colherem a ADSL Cerveira como uma das IPSS beneficiadas deste ato nobre e 

solidário.” 


