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Espaço Jovem “Festa de Natal 2012” 

...Fique por dentro da actividade que temos vindo a realizar  
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  A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira or-

ganizou no dia 15 de Dezembro de 2012 a festa de Natal do espaço Jovem na Mata 

Velha, no antigo jardim-de-infância, na freguesia de Loivo, para as crianças da fregue-

sia, seus familiares, associados, funcionários e formandos. 

 À semelhança do ano anterior foram distribuídos presentes às crianças proporcionando-lhes mais um 

momento de alegria, finalizado com um lanchinho com várias iguarias que as crianças gostam. 

 Tivemos a presença de individualidades do concelho e de representantes das entidades que de alguma 

forma ajudaram a tornar possível a existência do Espaço Jovem no bairro social da Mata Velha.  

 A Associação aproveita este momento para agradecer a todas as entidades que tornam possível a realiza-

ção desta festa, como as empresas sediadas no nosso concelho, o Grupo de bombos de Loivo “Os Canarinhos”, 

os cavaquinhos de Lovelhe que nos transmitiram cantares tradicionais e deram um brilho especial à nossa festa 

de Natal. 

Este mês em destaque…. 
Pág. 1 - Festa Natal 2012 da ADSL 
Pág. 2 - ATL de Natal 2012 da ADSL 
Pág. 3-  Formação Modulares e Conquista a Igualdade 



 O A.T.L de Natal dinamizado pela Associação de Desenvolvimento Social e Local de V. N. Cerveira terminou no pas-

sado dia 2 de Janeiro, onde foram promovidas um conjunto de atividades lúdicas, culturais que agradaram e divertiram 

muito os mais novos. Para terminar em grande divertimento, foi realizada uma festinha com lanche para todas as crianças. 

As crianças que frequentaram o A.T.L. durante as férias letivas participaram num conjunto de atividades salientando-se: 

 

...Visita da exposição “ A máquina do Tempo” Fundação Bienal 

de Cerveira  

ATL  Natal ADSL 2012 

...aventura no ‘Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental' (Viana 

do Castelo),  onde o Tema – Valorização de Residios” - “Produção de Sabão”. 
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A ADSL aproveita para agradecer todo o apoio e contri-

buto fornecido pela Junta de Freguesia de Reboreda e 

pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. 

...Visita aos moinhos da Gávea em Reboreda 
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CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS  

ZONA INDUSTRIAL DE CERVEIRA—PÓLO II  

CAMPOS  
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E. ADSLCERVEIRA@GMAIL.COM  
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 ADSL Cerveira iniciou em Dezembro a  Ação de Sensibilização em Igualdade de Género dirigida a homens. Para um 

conjunto total de 128 homens, estão previsto a realização de 6 sessões, direccionados para um público-alvo específico, ou 

seja, homens que se encontrem inscritos no Serviço de Emprego de Valença (Centro de Emprego de Alto Minho). Foram 

realizadas as sessões dos primeiros 2 grupos, o primeiro no Auditório da Biblioteca Municipal de Valença e o segundo Gru-

po no Auditório da Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira.  

 Estas ações visam a sensibilização para certas atitudes e comportamentos que tornem os participantes envolvidos 

nas ações verdadeiros agentes activos na promoção da igualdade de género na região.  

 Mais informações sobre o Projeto “GÉNERO: Promover a igualdade… Reduzir a 

Diferença”, em www.facebook.com/adslcerveira, pelo 251795086 ou igualdade-

genero@adslcerveira.com. 

Conquista a Igualdade 

Formação Modular 

No dia 7 de Janeiro de 2013, terminou a formação modular de “Higiene da Pessoa Idosa no Domicilio” a decorrer na junta 

de Freguesia de Campos promovida pela Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira – no âmbi-

to da tipologia 2.3 do Programa Operacional de Potencial Humano (POPH). Esta ação conta com um grupo de 22 forman-

dos e tem uma duração de 50 horas em horário pós-laboral. 

As formações modulares são acumuláveis para a obtenção de uma ou mais qualificações constantes no Catálogo Nacional 

de Qualificações e permitem a criação de percursos flexíveis de duração variada, caracterizados pela adaptação a diferen-

tes modalidades de formação, públicos-alvo, metodologias, contextos formativos e formas de avaliação. 

http://www.facebook.com/adslcerveira

