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No passado dia 4 de Abril, os utentes do Espaço Sénior de Gondarém participaram na Festa da Primavera, que se realizou na discoteca 

Elleven em Monção. 

Esta atividade surge através do Grupo “Dar Vida aos Anos” da Rede Social de Vila Nova de Cerveira, com a organização do Lar Maria 

Luísa. Nesta iniciativa estiveram presentes cerca de 350 idosos das várias IPSS’s de Vila Nova de Cerveira, Valença e Monção. 

Para alegar a tarde de convívio e baile, os utentes foram brindados com as atuações do Grupo de Instrumentos da Universidade Sénior de 

Monção e dos alunos da Escola de Dança do Sport Clube Vianense. 

Foi uma tarde de muito convívio e diversão, onde vários utentes deram um “pezinho de dança”. 

 

Festa da Primavera 
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Formação Financiada 

 

A ADSL está a promover formação certificada gratuita, com vista a facilitar, por um lado, o desenvolvimento de competências profis-

sionais que se afigurem necessárias (impostas por normativos legais ou não), e, por outro, apoiar no cumprimento das 35h de formação 

obrigatória. 

 

Neste sentido, e porque acreditámos que possa ter interesse tanto para o tecido empresarial de Cerveira como a nível pessoal, informámos 

que estamos a aceitar inscrições para os seguintes cursos (com duração de 25h): 

 

- Sistemas de transporte e elevação de carga [Empilhador, Pontes Rolantes…] 

 

- Língua Inglesa - Técnicas de escrita  
 

Para além dos cursos identificados anteriormente, dispomos também de uma grande oferta noutras áreas de formação. Adaptámos os con-

teúdos às necessidades das Vossas Empresas, contacte-nos!!  

 

As formações conferem Certificado de Formação Profissional válido, contribuindo assim para o cumprimento das 35h anuais de for-

mação obrigatórias, exigidas pela ACT, bem como para o cumprimento dos requisitos legais específicos, aplicáveis ao sector da sua ativi-

dade. 

 

 

As formações são gratuitas mas estão dependentes de um número mínimo de inscrições (pelo menos 20 formandos)!  
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