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Este mês em destaque…. 
Pág. 1 | Espaço Sénior—”Ação de Sensibilização Alzheimer” 
Pág. 2 | Espaço Sénior—”Dia da Terceira Idade” 
Pág. 3 | Formação Modular  “ Processos e Técnicas Costura” 
Pág. 4 | Workshop “Aromáticas Vivas” 

O Grupo “Alzheimer e Idosos em Risco de Exclusão” organizou em parceria com a UCC - Saúde em Movimento do Centro de Saúde de 

Vila Nova de Cerveira uma ação de sensibilização sobre o Alzheimer, no Espaço Sénior de Gondarém, no passado dia 21 de Outubro. 

Esta ação foi dirigida a todos os utentes do Centro de Dia e seus cuidadores, contando com a participação da Dr.ª Fátima Santos, Dr.ª 

Rosa Baltazar e Enf.ª Isabel Bacelar. Esta iniciativa possibilitou esclarecer de forma sucinta em que consiste a doença e quais as possíveis 

alternativas de prevenção, considerando-se de extrema relevância para o público alvo da ação. 
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No passado dia 28 de Outubro, os nossos utentes do Espaço Sénior de Gondarém, foram presenteados com uma ida à discoteca ChaMan, 

em Espanha, para comemorarem o “Dia da Terceira Idade”. 

Este evento contribuiu para fomentar a alegria e boa dis-

posição dos utentes, numa tarde que se pautou pelo diver-

timento, a animação e o exercício, através da dança. Des-

ta forma, os nossos utentes além de exercitarem o corpo, 

a agilidade, a coordenação motora e o equilíbrio, também 

estimularam a mente, a atenção, a concentração e a 

memória. As comemorações além de toda a animação, 

incluíram ainda um lanche para todos os Seniores. 

A equipa técnica do Espaço Sénior de Gondarém, bem como os seus utentes, aproveitam para agradecer à Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira, não só a disponibilização de transporte para o local do evento, mas também a organização desta atividade, que a todos 

agradou. 
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PROCESSOS E TÉCNICAS DE COSTURA 

 A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profis-

sional está a promover um curso de formação na área de costura – “Processos e Técnicas de Costura”. 

Esta formação é destinada a todas as pessoas que queiram aprender a dominar a costura manual e de máquina.  

No final da ação os participantes deverão ser capazes de: elaborar as peças bases (saia, calça, vestido, casaco), aprender a tirar medidas, 

fazer  moldes, cortar  tecido, provar as peças, costurar as peças de princípio ao fim, com acabamentos manuais.  

Os participantes vem demonstrando constante satisfação com a frequência do curso, considerando-se que o mesmo tem sido um sucesso, 

pelo que  a ADSL irá realizar uma próxima edição deste curso a partir do dia 2 de Dezembro de 2015. 
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Agenda Dezembro 
UFCD « Processos e Técnicas de Costura (50 H)» 
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