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Associação comemora 10 anos de existência com descontos para os associados! 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira celebrou este ano 10 anos da 

sua existência, e para comemorar este venturoso acontecimento, a Direção apresentou uma proposta na 

Assembleia- Geral do dia 12 de Novembro de 2014, propondo a redução de 10% de desconto pela utilização de 

serviços prestados por esta instituição, quer no Espaço Sénior quer no Programa de Férias, por parte dos asso-

ciados, colaboradores e respetivos elementos do agregado familiar. 

Para usufruir deste desconto as pessoas devem estar inscritas há, pelo menos, seis meses, como associa-

dos, e ter as quotas anuais pagas.  

Representando esta iniciativa, uma mais-valia para as pessoas pretende-se assim aumentar o número de 

inscrições de associados. 

ADSL comemora o seu 10º Aniversário  
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  Projeto Cria-te  

Workshop “O Papel da Bolsa Social de Empregadores na Reinserção” 

O Workshop subordinado ao tema “O Papel da Bolsa Social de Empregadores na Reinserção” foi dinami-

zado no dia 3 de Dezembro nas instalações da biblioteca municipal de Vila Nova de Cerveira e contou com a 

presença de técnicos de diferentes áreas, membros de associações e autarquias locais, bem como representan-

tes de empresas sediadas nos concelhos de Valença e Vila Nova de Cerveira. 

Com este Workshop objetivou-se sobretudo sensibilizar os presentes para as questões ligadas à reinser-

ção de indivíduos com trajetos ligados ao consumo de substâncias psicoativas, apelando à responsabilidade 

social das organizações e motivando-as para a constituição da bolsa social de empregadores, para reinserção 

mediante medidas de apoio ao emprego.  

Considera-se que a ação se revelou gratificante, tendo-se registado uma boa adesão ao Workshop. 

Formação Modular “Saúde da Pessoa Idosa- Prevenção de Problemas” 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira – 

no âmbito da tipologia 2.3 do Programa Operacional de Potencial Humano 

(POPH),terminou as ações de formação modular de “Saúde da Pessoa Idosa- 

Prevenção de Problemas”, que se realizou no antigo Jardim de Infância da 

Freguesia de Loivo e a UFCD: 3535 – Ética Profissional e Legislação Laboral, 

que se realizou na sede do Sport Clube Valenciano. Estas formações tiveram 

início no Mês de Outubro e terminaram no Mês de Novembro de 2014.  

As formações modulares são acumuláveis para a obtenção de uma ou mais qualificações constantes no Catá-

logo Nacional de Qualificações e permitem a criação de percursos flexíveis de duração variada, caracterizados 

pela adaptação a diferentes modalidades de formação, públicos-alvo, metodologias, contextos formativos e 

formas de avaliação.  

  Projeto Cria-te  



Caro(a) Encarregado(a) de Educação, 
 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, vem por 

este meio informar que as inscrições do Programa de Férias de Natal 2014 ainda se 

encontram abertas. Poderá efetuar a inscrição do seu educando a qualquer 

momento na ADSL ou no Espaço Sénior, bem como, através dos nossos contactos. 

Informamos ainda que o Programa de Férias de Natal 2014 decorrerá nas  instala-

ções da antiga Escola Primária de Gondarém. 

Mensalidade*: 1º Ciclo: 30 €/Pré-Escolar: 20 € 
* Não está incluído o valor do almoço. 

DESCONTOS PARA INSCRIÇÕES DE DUAS OU MAIS CRIANÇAS DO 
MESMO AGREGADO FAMILIAR  E DESCONTOS PARA ASSOCIADOS 



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  
F. www.facebook.com/adslcerveira 
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Atividades no Espaço Sénior de Gondarém 

São Martinho 2014 

O São Martinho é uma tradição muito antiga e muito alegre, que se comemora no dia 11 de Novembro e que 

marca o Outono.  

Este ano os utentes do Espaço Sénior de Gondarém foram presenteados com um dia de S. Martinho diferen-

te, participando no magusto das IPSS’s do concelho. Esta iniciativa da Câmara Municipal de V. N. Cerveira não 

serviu apenas para comemorar esta data, mas também para proporcionar a todos os idosos uma tarde de con-

fraternização e convívio. Assim sendo, celebrou-se um grande magusto que contou com a colaboração da Tuna 

da Universidade Sénior para animar o pessoal. 

Todas as tardes são dinamizadas atividades diversificadas para os utentes deste espaço, como por exemplo 

as aulas de ginástica, aulas de alfabetização, o ateliê de pintura, as atividades de trabalhos manuais, o ateliê 

de costura, entre outras, de forma a proporcionar-lhes momentos de diversão e descontração.  

Este mês os nossos utentes foram desafiados pela Câmara Municipal para realizarem uma atividade manual 

de cariz bastante importante. Foi-lhes incumbido realizarem um Anjo de cerca de 2 metros, todo ele em mate-

rial reciclado para ser colocado no presépio em frente à Câmara Municipal. 

Para esta atividade de muita responsabilidade, os utentes contaram com a ajuda da voluntária Maria José Mar-

tins e das estagiárias Bernardete e Natália que os ajudou na orientação e elaboração do Anjo.  

O trabalho foi árduo por parte de todos, mas muito gratificante, já que todos gostaram do resultado final. 

A Equipa do Espaço Sénior de Gondarém e os seus utentes aproveitam para desejar um Feliz Natal e um 

próspero Ano Novo a todos.  


