
Intervenção no Bairro Social da Mata 

Visita a Vila Nova de Cerveira e Valença 

Na continuação do desenvol-

vimento do Tema de Vida 

“Pontos turísticos nos Conce-

lhos de Valença e Vila Nova 

de Cerveira”, os formandos 

do Curso EFA de Acompa-

nhante de Crianças realiza-

ram mais duas visitas de 

estudo. 

Assim, no passado dia 6 de 

Setembro, os formandos 

foram até Vila Nova de 

Cerveira, para percorrerem 

e fotografarem os vários 

pontos turísticos da Vila, 

nomeadamente o Parque do 

Castelinho, o Castelo, o Ter-

reiro, etc. 

Este grupo teve ainda a 

possibilidade de visitar a 

Bienal de Cerveira, que foi 

sem dúvida uma das princi-

pais atracções turística este 

ano de 2011, em Vila Nova 

de Cerveira. 

Já no dia 21 de Setembro, os 

formandos estiveram em 

Valença, onde a Câmara 

Municipal lhes proporcionou 

uma visita guiada às Muralhas, 

bem como ao museu do Bom-

beiro e ao museu Museológico. 

As fotografias conseguidas 

tanto em Vila Nova de Cervei-

ra como em Valença, serão 

posteriormente inseridas no 

Blogue que os formandos 

estão a criar, no âmbito deste 

Tema de Vida. A Associação 

de Desenvolvimento Social e 

Local de Vila Nova de  

Actividades em  agenda 

 
PROJECTO“OPÇÕES” IMPLE-

MENTAÇÃO DO PROGRAMA EM 

BUSCA DO TESOURO DAS 

FAMILIAS EM VALENÇA 

ACÇÃO DE FORMAÇÃO MODU-

LAR  DE SAÚDE E SOCORRISMO 

NA ESCOLA BÁSICA DE VILA 

NOVA DEC CERVEIRA. 

ACÇÃO DE FORMAÇÃO MODU-

LAR DE PRESTAÇÃO DE CUIDA-

DOS BÁSICOS DE SAÚDE NAS 

INSTALAÇÕES DA ADSL E NA 

JUNTA DE FREGUESIA DE SOPO. 

IMPLEMENTAÇÃO DE ACÇÕES 

DE FORMAÇÃO “EDUCAÇÃO 

PARA A SAUDE” NO BASIRRO 

SOCIAL DA MATA VELHA. 

PROJECTO “CRIA-TE”, WORK-

SHOP  EFA-CNO VALENÇA- 

“COMPETÊNCIAS PESSOIAS E 

SOCIAIS, ORIENTADAS PARA A 

PROCURA DE EMPREGO”. 

Newsletter de Outubro/2011 

 

No âmbito do projecto “ADSL Agir”, mais especificamente no programa de “Organização e 

Gestão Doméstica”, pretende-se implementar a 3ª fase correspondente ao mesmo no próximo 

mês de Outubro. De salientar que a 1ª e a 2ª fase contempladas pelo programa e já dinami-

zadas, foram consideradas pelos participantes visivelmente motivados para as sessões, pro-

veitosas e pertinentes quer ao nível da partilha de conhecimentos, quer da forma de ocupa-

ção dos seus tempos livres. Postula-se pois que até ao momento os objectivos do programa 

estão a ser alcançados. 

Ainda no âmbito desta acção deu por terminado o Treino de Competências Parentais a quatro mães do Bairro Social da Mata 

Velha na freguesia de Loivo. 

Este treino de Competências Parentais foi composto por 6 sessões de 90 minutos e teve como 

objectivos gerais, promoção de bem-estar das famílias e seus elementos numa perspectiva 

integrada (físico, social, psicológico e espiritual) e aumento do processo de resiliência familiar 

(sistemas de crenças e significados, processos organizacionais e comunicação/resolução de 

problemas). 

 



No dia 1 de Outubro, o “Espaço Jovem “ desenvolveu uma 

acção de solidariedade dirigida à população que mais pre-

cisa não só da freguesia de Loivo mas de toda a comunida-

de. 

 Com esta iniciativa, doou-se essencialmente calçado e ves-

tuário a 22 pessoas, representantes de diferentes agrega-

dos familiares. As peças doadas, essencialmente vestuário e calçado, dirigiram-se a 

crianças e senhoras! 

Foi uma acção bastante aclamada pelas pessoas que acor-

reram às instalações do Espaço Jovem, para receber tudo 

aquilo que este disponibilizava sem qualquer custo. 

Esta acção veio de alguma forma, dar resposta às necessi-

dades que emergem da conjunta económica na qual vive-

mos… 

 

Cerveira, bem como os formandos do curso EFA de Acompanhante de Crianças, aprovei-

tam para agradecer tanto à Fundação Bienal de Cerveira, como à Câmara Municipal 

de Valença, pela recepção e disponibilidade demonstradas 

“Espaço Jovem” Solidário 

“uma acção de 

solidariedade diri-

gida á população 

que mais precisa, 

não só da fregue-

sia de Loivo mas 

de toda a comuni-

dade!” 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

A.T.L. - Uma resposta necessária 

No dia 13 de Setembro de 2011 encerrou-se o Espaço A.T.L – Férias de Verão, em Rebore-

da. Este decorreu de forma muito positiva, e as crianças e pais demonstraram a sua satisfa-

ção, estando previsto abrir novamente no período de férias de Natal, dirigido a crianças do 

Pré-escolar e do 1ºciclo. 

Ao longo de todo o A.T.L as crianças fizeram muitas actividades, como trabalhos manuais com 

materiais reciclados, actividades lúdicas e educacionais, jogos 

tradicionais entre outros. A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira apoiou, mais uma 

vez, esta valência, permitindo dinamizar mais actividades ao longo do período de férias.  

Em suma, o A.T.L. foi um sucesso e uma mais-valia para pais e crianças, que uma vez mais 

puderam contar com uma resposta com qualidade.  



“As capacidades que nos fizeram nascer e crescer são as mesmas com que 
enfrentamos cada novo desafio, cada novo problema, cada novo dia.” 

CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS  

ZONA INDUSTRIAL DE CERVEIRA—PÓLO II  

CAMPOS  

4920-013 - CAMPOS VNC  

TEL: 251795086  
FAX: 251795086  

CORREIO ELECTRÓNICO: ADSLCERVEIRA@GMAIL.COM  

www.adslcerveira.com  

 

No seguimento do anterior projecto (Empreendedorismo Feminino - 2010) a ADSL apresenta agora um pro-

jecto de intervenção inovador na região, unindo esforços no sentido de vencer as contrariedades da socieda-

de no que respeita às desigualdades entre homens e mulheres, visíveis no mercado de trabalho e nos 

órgãos de tomada de decisão em todas as áreas, entre as quais a política e as associações da região. 

Assim, com o projecto “Promover a igualdade…. Reduzir a Diferença”, projecto financiado pela Comissão de 

Igualdade de Género no âmbito da medida 7.3 do Programa Operacional Potencial Humano, pretende-se: 

- Implementar medidas de Igualdade de Género nas empresas; 

- Fomentar a criação do próprio emprego na população feminina; 

- Incentivar as mulheres para o desenvolvimento de actividades que visem a sua inserção laboral e na 

vida pública; 

- Favorecer a autonomia dos homens no que diz respeito à partilha de tarefas e responsabilidades na 

esfera privada; 

- Sensibilizar a comunidade em geral para a mudança de mentalidades, alteração de atitudes e práticas, 

visando um maior envolvimento dos homens na vida pessoal e familiar e das mulheres em causas 

publicas e profissionais.  

Durante o período de implementação do projecto irão ser levadas a cabo um conjunto de acções de sensibi-

lização junto do público-alvo, formações específicas, assim como realização de eventos abertos ao público 

em geral. Espera-se que com isso se altere a percepção do valor da mulher, no mercado de trabalho e na 

vida familiar e social, no sentido de promover uma sociedade cada vez mais igualitária e justa em que a 

mulher ocupe um papel de destaque, aproveitando as suas características únicas. 

 

Promover a Igualdade...Reduzir a Diferença 


