
...Fique por dentro da atividade que temos vindo a realizar  

08 de Fevereiro de 2017 
77 Edição 

Newsletter Fevereiro 2017 

Este mês em destaque…. 
Pág. 1,2| “São Martinho” 
Pág. 3    | “Almoço Intergeracional” 
Pág. 4,7 | “Ação de Sensibilização” 
 
 

Siga-nos no 

/adslcerveira 

Tendo em conta que o Carnaval está prestes a chegar, os utentes do Espaço Sénior de Gondarém já “arregaçaram mangas”, 

iniciando os preparativos para esta data comemorativa. Cabe a cada utente realizar o seu   disfarce carnavalesco, para o 

tão aguardado Baile de Carnaval, este ano centrado na temática do “Rio Minho”. O clima já se reveste de grande alegria e 

animação, propício desta época, contudo não podemos contar mais nada sobre este assunto pois  vai ser uma surpresa! 

Também temos trabalhado com os  idosos noutras  atividades , estamos a fazer dois tapetes para decorar o espaço sénior, 

temos feito ginástica e não tem faltado os jogos de memória para animar as nossas tardes. 
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“Preparativos Para o Carnaval” 

Este mês em destaque…. 
Pág.  1 e 2 | Espaço Sénior— “Preparativos Carnaval” 
Pág.  3 e 4 | Espaço Sénior— “Visita à Empresa Rusticasa” 
Pág.  5 | ADSL — “Apoio Empresarial à ADSL” 
Pág.  6 | Projeto Cria-te— “Responsabilidades Partilhadas para a Inclusão Profissional” 
 



Newsletter Fevereiro 2017 

08 de Fevereiro 2017 

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  

 

Siga-nos no 

/adslcerveira 

  

 

  



Newsletter Fevereiro 2017 

08 de Fevereiro 2017 

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  

 

Siga-nos no 

/adslcerveira 

No passado dia 24 de Janeiro, os nossos utentes tiveram a possibilidade de visitar uma das empresas instaladas na Zona 
Industrial de Cerveira. Foram conhecer as instalações da Rusticasa, que se dedica ao desenvolvimento, produção e comer-
cialização de vivendas unifamiliares e refúgios de fim de semana, em madeira, proveniente de florestas organizadas do nor-
te da Europa e dos Açores. Esta atividade foi promovida pelo Grupo Dar Vida aos Anos e contou com a participação das 
várias IPSS’s do Concelho de Cerveira. 
Os utentes do Espaço Sénior de Gondarém gostaram particularmente desta visita, porque lhes permitiu conhecer de perto 
a construção de casas só com madeiras, tão diferentes das suas e no seu interior perceberam o quanto são acolhedoras e 
modernas. 

 “Visita à Empresa  Rusticasa” 



Newsletter Fevereiro 2017 

08 de Fevereiro 2017 

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  

 

Siga-nos no 

/adslcerveira 



Newsletter Fevereiro 2017 

08 de Fevereiro 2017 

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  

 

Siga-nos no 

/adslcerveira 

Durante o ano de 2016 a Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira recebeu donativos de algu-

mas empresas do concelho de Vila Nova de Cerveira, com vista à aquisição  de uma máquina de lavar roupa e de um degrau 

para a carrinha da associação, para se possibilitar a entrada dos idosos no veículo de uma forma mais segura. 

Vimos por este meio agradecer publicamente todos os contributos recebidos, pois sem este meio não nos seria possível 

adquirir os recursos necessários para melhoria do funcionamento do centro de dia - “Espaço Sénior de Gondarém”.  

 

 “Apoio Empresarial à ADSL” 
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No âmbito das ações do Projeto “Cria-te”, dinamizou-se no passado dia 26 de Janeiro, nas instalações do Museu 

Municipal da Câmara de Caminha, o Workshop subordinado ao tema “Responsabilidades partilhadas para a Inclusão Profis-

sional”. O auditório do museu municipal ficou totalmente preenchido com a presença de 53 participantes, entre eles técni-

cos de diversas áreas, membros de associações e autarquias locais, bem como representantes de empresas sediadas nos 

concelhos de Caminha e Viana do Castelo.  

O objetivo geral da ação passou pela sensibilização das entidades empregadoras para a importância das parcerias 

entre as instituições sociais e as empresas, com vista a aumentar as hipóteses de empregabilidade dos grupos de cidadãos 

de maior vulnerabilidade social. Para tal, o workshop contou com distintos oradores que, centrando-se nas suas temáticas, 

intervieram de forma prática e reflexiva com o público participante, contando ainda com os contributos do Dr. Miguel Alves 

(Presidente da Câmara Municipal de Caminha), Dr. Paulo Órfão (Diretor do Centro Distrital da Segurança Social), Dr. Adelino 

Ferreira (Coordenador Regional para a Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, DICAD) e Dra. Manuela 

Ferreira (Presidente Direção ADSL) que enalteceram a ação logo na sessão de abertura. 

A equipa do projeto “Cria-te” agradece a colaboração e apoio da Câmara Municipal de Caminha e do CRI de Viana 

do Castelo para a execução da ação, bem como a todos os oradores pelos seus contributos e, também, a todas as entidades 

empregadoras que manifestaram interesse em estar presentes através da presença dos seus recursos humanos. 

  

 WORKSHOP WORKSHOP   
“R“RESPONSABILIDADESESPONSABILIDADES  PARTILHADASPARTILHADAS  PARAPARA  AA  IINCLUSÃONCLUSÃO  PPROFISSIONALROFISSIONAL””  

  Projeto Cria-te  


