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 Nos dias,  

 Restos de sol. 

 Nas ruas,  

 Alguma saudade perdida, passeia. 

 Um frio suave, 

 Atravessa a tarde: 

 Uma emoção alça voo! 

 Nova estação chegando. 

 Nas noites, 

 Uma sensibilidade aflora: 

 Prenúncio de chuva. 

 Amanhecem tons amarelados 

 A dominar a paisagem. 

 Te sorrio, 

 Te abano, 

 Te abraço:  

 Nem sempre Outono é triste. 

 

(Paulo Monti) 



“Em Busca do Tesouro das Famílias” 

 

O Projeto “Opções” deu início do passado dia 17 de Outubro à implementação do Programa de Competências Parentais - 

“Em Busca do Tesouro das Famílias”, a famílias do Concelho de Vila Nova de Cerveira.  

Trata-se de uma aventura familiar com pais e filhos que ao fim do dia procuram juntos um tesouro. Duas vezes por semana as 

famílias juntam-se num clima descontraído para trabalharem um novo capítulo. 

Umas vezes com sessões em separado, outras em conjunto, pais e filhos são desafiados a preparar os seus abastecimentos, a 

perceber a importância das bússolas (rotinas), dos binóculos (auto-estima, elogios e incentivos), dos mapas (regras e tarefas), 

a passar por bom tempo e tempestades (disciplina positiva e atenção), a aprender a comunicar, a saber distinguir quem são os 

piratas e quem são os aliados (emoções) e a ultrapassar encruzilhadas (decisões) para poderem, finalmente, descobrir o seu 

tesouro de família. 

Trata-se de um programa cujos objetivos gerais são prevenir problemas de abuso de 

substâncias e problemas de ajustamento nos jovens, promover o bem-estar das famílias e 

seus elementos numa prespectiva integrada (físico, social, psicológico e espiritual) e 

aumentar processos de resiliência familiar.  

 

 

Projecto “Opções” 
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 Intervenção na Escola Básica e Secundária Muralhas do Minho  

 

Com o arranque do novo ano letivo, o Projeto “Opções” reiniciou a sua intervenção junto dos alunos da Escola Básica e 

Secundária Muralhas do Minho. 

Esta intervenção incide na aplicação do treino de competências pessoais e sociais “TRILHOS”, aos alunos do 3º Ciclo e tem 

como principais objetivos, promover o conhecimento dos comportamentos que põem em risco a saúde, desenvolver compe-

tências de resolução de problemas, desenvolver a capacidade de reconhecer e lidar com os sentimentos do próprio e dos 

outros e desenvolver competências de comunicação e assertividade. 

 

A aplicação deste treino irá decorrer até ao mês de Dezembro de 2012. 

http://muralhasdominho.com/
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Projecto “GÉNERO: Promover a Igualdade  

…Reduzir a Diferença!” 
 

 

“A Igualdade concretiza-se na criação de oportunidades através da capacitação e desenvolvimento do 

potencial humano” 

Com o objetivo de vencer as contrariedades da sociedade no que respeita às desigualdades entre homens e mulheres, visí-

veis no mercado de trabalho, na vida familiar e pública, a Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova 

de Cerveira (ADSL) tem vindo a concretizar, no terreno desde Outubro de 2011, o Projeto “GÉNERO: Promover a 

Igualdade… Reduzir a Diferença!”, projeto financiado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) no 

âmbito da medida 7.3 do Programa Operacional Potencial Humano (POPH). 

 

Em parceria com diversas entidades, das quais se destacam a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira (CMVNC), 

através da cedência de espaços no CAE para a realização da actividade diária e o Instituto de Emprego e Formação Pro-

fissional de Valença (IEFP Valença), que em colaboração estreita com a nossa equipa tem vindo a dinamizar ações de 

sensibilização em Igualdade de Género, juntamente com sessões de apresentação de ferramentas que potenciem a emprega-

bilidade de mulheres desempregadas que se encontrem inscritas no IEFP Valença. 

 

Este projecto de intervenção inovador na região já realizou certas ações, tais como:  

1. Consultas a mulheres empreendedoras através do Gabinete de Atendimento à Mulher Empreendedora; 

2. Ciclo de Workshops temáticos de Valorização Pessoal e Profissional, com destaque para o Workshop «Igualdade na 

Empregabilidade», onde participaram cerca de 100 participantes 

3. Acções de Sensibilização em Igualdade de Género dirigida a 64 mulheres;  

 

Está também em andamento a preparação de outras ações, com destaque:  

1. Acções de Sensibilização em Igualdade de Género dirigida a 128 homens e para líderes empresariais da região; 

2. Inquérito Diagnóstico da Igualdade de Género em ambiente corporativo; 

3. Seminário para a disseminação de Boas Práticas em Igualdade de Género; 
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Formação Modular Certificada 

 
 

“Higiene da Pessoa Idosa no Domicílio” 

 

 

 

“O Idoso apresenta limitações para realizar as mais variadas tarefas entre elas o cuidar de si próprio.” 

 
 

No próximo dia 8 de Novembro inicia a formação modular subordinada ao tema “Higiene da pessoa Idosa no Domicílio” 

com a duração de 50h. Esta acção, promovida pela ADSL irá decorrer nas instalações da Junta de Freguesia de Campos em 

horário pós-laboral, tendo direito os formandos a receber uma bolsa de formação equivalente ao subsídio de alimentação, 

por cada sessão frequentada. 

O número de inscrições excedeu as nossas expectativas, o que poderá ser um indicador de motivação e sucesso da forma-

ção. 

Inscrições para outras formações previstas: 
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Brevemente... 
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A.T.L. 

“FÉRIAS DE NATAL” 

Vem-te divertir connosco! 
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Mais Informações: 


