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Editorial 

 

Caros Parceiros, 

 

As nossas ações não só refletem o mundo em que vivemos, como acima de tudo 

atuam sobre ele. É sob este paradigma e compromisso social que o profícuo diálo-

go entre todos os parceiros da Rede Social de Vila Nova de Cerveira tem trabalha-

do. O seu resultado está patente na concretização do Plano de Ação delineado, 

através de um conjunto de atividades que incentivam o envolvimento da comuni-

dade e, sobretudo, dinamizam o convívio intergeracional.  

Ao longo destes meses de verão, as diversas iniciativas organizadas tiveram um 

denominador comum proporcionado pela época em causa e muito bem aproveita-

do pelos nossos parceiros. Usufruindo de paisagens magníficas, quer a nível local 

quer regional e nacional, a dinamização de momentos de convívio fora de portas é uma opção bem-sucedida 

que permite criar outras dinâmicas e oportunidades muitas vezes únicas. 

Entre os vários e bons exemplos podemos destacar, pela dimensão transnacional, as Olimpíadas Intergera-

cionais – ‘Olympics4All’, projeto que abordou aspetos pedagógicos inerentes ao processo de educação e 

socialização de jovens e idosos, tendo por referência a competição em torno das modalidades desportivas 

universais e dos jogos tradicionais. É este âmbito que devemos continuar a promover, de modo a contribuir 

para o aumento da consciencialização e aquisição de competências em várias vertentes. 

Não obstante, a implementação de medidas que contribuam para o bem-estar da população cerveirense 

também tem suscitado um forte interesse dado o seu caráter prático e atual. Neste período faço referência 

às ações de sensibilização sobre o alzheimer dirigidas a utentes e funcionários de IPSS’s, falando aberta-

mente desta doença e da forma como a encarar. 

Para o quarto trimestre de 2015 apostamos em convívios como a realização do magusto e do almoço de 

Natal, e em ações de sensibilização dando continuidade ao projeto do grupo de trabalho GAIRE na temática 

do Alzheimer e às sessões de esclarecimento sobre a vacina da gripe para os grupos mais vulneráveis em 

articulação com a Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde. 

Porque a quadra natalícia já se aproxima e o espirito de partilha está no ar, a palavra de ordem é solidarie-

dade. Por esta época são organizadas várias campanhas de recolha de bens alimentares e artigos de vestu-

ário dinamizadas pelo Banco Alimentar, pela Loja Social de Vila Nova de Cerveira, pelas escolas e associa-

ções do Concelho. Ao contribuirmos, estamos a assumir um compromisso verdadeiro com esta causa, um 

gesto simples que marca a diferença no dia-a-dia daqueles que mais precisam. É, neste sentido, que deixo 

um apelo a todos e a cada um de vós, parceiros e população em geral, para semearem sorrisos através da 

partilha. 

Mostremos mais uma vez que sabemos apoiar, que estamos atentos e que lutamos por um futuro melhor 

para a nossa Comunidade. A todos votos de um Santo e Feliz Natal! 

Aurora Viães 
Vereadora da Ação Social 
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Grupo Dar Vida Aos Anos 

O papel dos avós na família vai muito além dos mimos dados aos netos, pois muitas vezes eles são o suporte 

afetivo e financeiro de pais e filhos. Por isso, se diz que os avós são pais duas vezes.  

São eles que, na grande maioria dos agregados familiares, estão na primeira linha da educação dos seus netos 

transmitindo-lhes sabedoria, experiência e a certeza de um sentimento de responsabilidade. Celebrar o Dia dos 

Avós significa, por isso, enaltecer a experiência de vida, reconhecer o valor da sabedoria adquirida nos livros e 

nas escolas mas, acima de tudo, ao longo da vida. 

Alinhado com tais pressupostos, o grupo Dar Vida aos Anos tem assinalado anualmente esta data promovendo o 

convívio entre avós e netos. As IPSS’s e os ATL’s são os principais parceiros desta atividade, onde predominam 

momentos de animação, lazer e convívio.  

Este ano, o evento realizou-se, mais uma vez, no Parque de Lazer do Castelinho, a 23 de Julho. O período da 

manhã começou com a receção dos participantes, seguida de uma aula de ginástica e da atuação da Tuna da 

Unisénior. Após um almoço-convívio, os presentes ainda assistiram a uma performance dos ATL’s. 

A autarquia de Vila Nova de Cerveira está a desenvolver, em articulação com as Juntas de Freguesia e outros 

parceiros sociais, um novo projeto de intervenção em habitações de agregados familiares mais vulneráveis.  

Com o objetivo de promover a inclusão social, o Município de Vila Nova de Cerveira está a implementar um pro-

jeto de complementaridade à habitação degradada. O ‘Casa Nova’ surge como um mecanismo de incentivo e pro-

moção de medidas de apoio na resolução de pequenos problemas habitacionais, nomeadamente em situações de 

maior carência. 

Pela sua proximidade às populações, cabe aos presidentes de junta proceder à sinalização de casos que possam 

integrar este projeto para, posteriormente, serem sujeitos a uma informação técnica. Após análise e aprovação, as 

obras solicitadas serão executadas em parceria pelos serviços da autarquia e pelas Juntas de Freguesia. 

. 
Município de Vila Nova de Cerveira 
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No passado dia 24 de Setembro, vários utentes das IPSS’s do Concelho participaram num Picnic em San Campio, 

Espanha. O passeio começou com uma visita ao recinto e à Igreja, desconhecida para a maioria dos utentes. 

Para relaxar e animar o resto da manhã, realizaram-se alguns jogos tradicionais como jogos de cartas e dominó. 

Após o agradável almoço ao ar livre, realizou-se uma aula de ginástica realizada pela Professora Liliana.  

A organização destas atividades entre várias instituições do Concelho constitui-se como uma oportunidade de 

confraternização e de reencontros.  
Grupo Dar Vida Aos Anos 

No âmbito  do Grupo Alzheimer e Idosos em Risco de 

Exclusão - equipa multidisciplinar composta por um re-

presentante do Centro de Saúde, da Câmara Municipal, 

da St.ª Casa da Misericórdia  VNC, Centro Paroquial de 

Reboreda, Centro Paroquial de Campos, Centro Paro-

quial de Gondarém, Centro Paroquial de Covas, Associ-

ação de Desenvolvimento Social Local de VNC e da 

Segurança Social -, sendo a coordenação neste mo-

mento da Sta. Casa da Misericórdia pela mão do Dr. 

Sérgio Parente (psicólogo - SCM de VNC ). A Ação de 

Sensibilização sobre Alzheimer decorreu, no passado dia 29 de setembro, no Centro de Convívio de Campos, 

com a presença de 24 utentes idosos e 11 funcionários da instituição.  

A doença de Alzheimer é uma doença do cérebro (morte das células cerebrais e consequente atrofia do cérebro), 

progressiva, irreversível e com causas e tratamento ainda desconhecidos. Começa por atingir a memória e, pro-

gressivamente, as outras funções mentais, acabando por determinar a completa ausência de autonomia dos do-

entes. Os doentes de Alzheimer tornam-se incapazes de realizar a mais pequena tarefa, deixam de reconhecer os 

rostos familiares.  Grupo de Alzheimer e Idosos em Risco de Exclusão 
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O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira apresentou 

uma candidatura para requalificação das Bibliotecas Escolares.  

A proposta, apresentada para reforço do acervo, mobiliário 

e equipamentos, foi aprovada pela Rede de Bibliotecas Escolares, 

sem qualquer ressalva. 

Assim, para além do mobiliário, equipamento e fundo documental 

que vão reforçar a Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secun-

dária, também as Bibliotecas Escolares do 1.º ciclo/Pré-escolar, 

vão ver o seu acervo enriquecido com várias obras que vão desde 

monografias até jogos, filmes e revistas. 

 

 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

ETAP 

No dia 15 de julho, na ETAP de Vila Nova de Cerveira, teve 

lugar a entrega do prémio ao aluno Dimitar Dimitrov do cur-

so de Técnico de Design Gráfico pelo trabalho gráfico de-

senvolvido para a APIMIL – Associação Apícola do Minho, 

para divulgação do Fórum Nacional de Apicultura que se 

realizará em novembro. 

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câ-

mara de Vila Nova de Cerveira, Engº Fernando Nogueira, da 

Vereadora da Educação, Dra. Aurora Viães, e do represen-

tante da APIMIL, Enfº Alberto Dias que enfatizaram a impor-

tância das parcerias locais e 

o envolvimento dos jovens nestes temas que enriquecem as competências pesso-

ais e profissionais dos alunos. 

A colaboração entre a ETAP de Vila Nova de Cerveira e a APIMIL tem-se consoli-

dado ao longo dos anos através da participação dos cursos da escola nos diversos 

eventos promovidos pela associação. 

http://www.etap.pt/wp-content/uploads/2015/07/dimitar_3.jpg
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Com o objetivo de melhorar as condições habitacionais dos agregados familiares mais desfavorecidos do conce-

lho, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira deliberou este trimestre, ao abrigo do Regulamento Municipal 

de Promoção à Construção Própria e à Reabilitação da Habitação Degradada para Estratos Sociais Desfavoreci-

dos, a concessão de apoio para a realização de 2 obras de beneficiação de habitações, no valor total de 

6063.90€.  

Os apoios visam a realização de obras de beneficiação de habitações degradadas, reparação de telhado e a cons-

trução de instalações sanitárias, abrangendo agregados familiar residentes nas freguesias de Mentrestido e No-

gueira.  

Para beneficiar deste apoio, os agregados devem preencher os requisitos previstos no Regulamento Municipal e 

apresentar candidatura na Câmara Municipal para apreciação. 

 

O Centro Paroquial de Reboreda realizou no dia 27 

de Julho, o tradicional passeio anual, aos idosos 

desta instituição, com o objetivo de proporcionar um 

dia diferente e dar-lhes a conhecer um pouco mais o 

nosso país.  

O passeio iniciou-se no largo da instituição, pelas 

9h45, com itinerário ao Santuário de S. Bento da 

Porta Aberta do Gerês. 

Chegados ao destino previsto, deu-se início à euca-

ristia na Basílica, presidida pelo Pe Jorge Esteves. 

No final da eucaristia, seguiu-se o almoço, momento 

de confraternização que se caracterizou pela des-

contração e boa disposição. 

No início da tarde, as atenções voltaram-se novamente para o Santuário, com visita guiada pelo padre Jorge, to-

dos visitaram a Cripta e os famosos painéis de azulejos que retrata episódios da vida de S. Bento. Esta visita foi 

muito apreciada por todos. 

Entretanto chegou a hora de regresso à instituição, e já no autocarro, os idosos comentavam em conversa infor-

mal que tinham apreciado muito o passeio.  

Município de Vila Nova de Cerveira 

Centro Paroquial de Reboreda 
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No âmbito da parceria estabelecida entre a ESG/ Escola Superior Gallaecia e a Câmara Municipal de Caminha foi 

promovido, entre os estudantes universitários desta instituição de ensino universitário, um Concurso Académico de 

Ideias para a Reabilitação e Requalificação do Mercado Municipal de Caminha. O protocolo formalizado entre as 

duas Instituições visou desenvolver um concurso de ideias para a requalificação do atual edifício, adaptando-o às 

novas dinâmicas de mercado, com o objetivo de fortalecer o seu posicionamento no comércio de proximidade, e 

criar novas estratégias de divulgação dos produtos de produção local. 

O desafio proposto aos estudantes da ESG foi recebido com entusiasmo pelos estudantes do Mestrado Integrado 

em Arquitetura e Urbanismo e da Licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia, pois permitiu que estes colaboras-

sem no desenvolvimento de uma proposta, no âmbito de um exercício académico, de reabilitação de um edifício 

pré-existente. 

Quatro propostas foram selecionadas por um júri constituído por representantes do Município de Caminha e da 

Escola Superior Gallaecia. As propostas académicas selecionadas foram já apresentadas aos comerciantes locais 

e à comunidade. Será a população local a responsável pela seleção da proposta final, que ganhará o concurso de 

ideias. 

A Direção da Escola Superior Gallaecia felicita todos os estudantes que participaram no Concurso Académico de 

Ideias para a elaboração de Propostas para a Reabilitação e Requalificação do Mercado Municipal de Caminha. A 

materialização positiva da parceria da Escola Superior Gallaecia com o Município de Caminha incentiva a continu-

ação, com grande potencial, de colaborações conjuntas futuras. 

O Largo do Terreiro, em Vila Nova de Cerveira, voltou a acolher uma Campa-

nha de Recolha de Sangue a 14 de agosto. Foi a segunda colheita de 2015 

num Concelho que tem demonstrado um forte espírito solidário. 

Depois de em abril passado, cerca de 50 pessoas terem contribuído para o 

reforço nacional das reservas de sangue, a autarquia cerveirense e o Instituto 

Português do Sangue apelou novamente à solidariedade de dadores e de po-

tenciais dadores, em mais um campanha que obteve uma forte adesão. 

Dar sangue é um ato voluntário e benévolo que representa a única forma de 

proporcionar aos que necessitam o conforto de saber que podem contar com a 

solidariedade de todos.  

Qualquer pessoa com mais de 18 anos poderá ser um potencial dador, em par-

ticular aqueles que não contribuem para esta causa há mais de um ano. 

Município de Vila Nova de Cerveira 

Escola Superior Gallaecia 
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No passado dia 16 de setembro, quarta-feira, entre as 15h00 e as 17h00, teve lugar no auditório da ESG a confe-

rência "As diferentes perspetivas dos movimentos migratórios". A sessão de abertura contou com a presença de 

Aurora Viães, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Sandra 

González Álvarez, Alcaldesa do Concelho de Tomiño, e Rui Correia, Administra-

dor da Fundação Convento da Orada.  

Os oradores intervenientes foram Francisco Fumega e David Viana, ambos do-

centes da ESG, e Ana Lima, investigadora do CI-ESG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADSL 

Com o arranque deste novo ano letivo de 2015/2016, a Associa-

ção de Desenvolvimento Social volta a ceder, uma vez por se-

mana, a cozinha e a sala, devidamente equipadas, do Espaço 

Sénior de Gondarém, de forma a se poderem dinamizar as ativi-

dades planeadas para alunos do Agrupamento Escolas de Vila 

Nova de Cerveira. Foi celebrado no ano letivo de 2013/2014 um 

protocolo de colaboração, com o objetivo de estabelecer, entre 

as duas entidades, as atividades a desenvolver pelos alunos na disciplina de atividades da vida diária em contexto 

real, de acordo com a planificação dos currículos específicos individuais, numa perspetiva de preparação para a 

vida ativa. Esta atividade prática, devidamente estruturada, visa a aquisição e o desenvolvimento de competências 

funcionais básicas essenciais ao dia a dia, em contextos diferenciados. A promoção da autonomia, cooperação 

inter-pares, comunicação intergeracional, organização/uso correto dos materiais e a gestão económica que deve 

presidir nas escolhas dos produtos, são também objetivos a alcançar. 

A continuação deste protocolo é apenas mais uma prova de que a ADSL aposta nas atividades intergeracionais, 

uma vez que reconhece a importância que estas atividades têm na transmissão de valores e divulgação de conhe-

cimento. Se por um lado as crianças e os jovens beneficiam de um aumento do interesse pela aprendizagem, de 

uma melhoria do relacionamento com uma geração mais velha e de uma desmistificação das representações soci-

ais negativas, relacionadas com o envelhecimento, que têm vindo a emergir na nossa sociedade. Por outro lado, 

para os idosos, estas atividades fomentam a sua inclusão social, favorecem a sua auto-estima e promovem um 

envelhecimento ativo. 

Escola Superior Gallaecia 
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Após cinco dias repletos de atividades desportivas e de um grande espírito de convívio dentro e fora de campo, os 

atletas portugueses, espanhóis e franceses inscritos no Olympics4All – Cerveira 2015 revelaram-se extremamente 

satisfeitos com o desenrolar do evento e esperam voltar a encontrar-se já em 2016. 

A alegria estampada nos rostos e os cânticos entoados e interpretados nas três línguas espelharam a relação de 

amizade criada entre todas as equipas. Os jovens afirmaram que esta partilha de experiências com os mais velhos 

foi enriquecedora e divertida, desejando chegar à idade dos parceiros de equipa com a mesma dedicação e ener-

gia demonstrada ao longo da competição. Já os mais velhos sublinharam que, na vida, a aprendizagem é contí-

nua, e os mais jovens têm muito para oferecer. 

As expetativas dos participantes foram superadas e palavras como “maravilhoso”, “fantástico”, “espetacular” e 

“inesquecível” foram as eleitas para descrever este evento. Os colegas de equipa tornaram-se cúmplices, e os 

‘concorrentes’ são agora bons amigos.  

Envolvendo a parceria da Escola Superior de Desporto e 

Lazer do IPVC, de todos os municípios da região do Mi-

nho-Lima e das suas localidades geminadas, este projeto 

das “Olimpíadas Intergeracionais 2015” reuniu os 10 mu-

nicípios alto-minhotos com as suas geminações, integran-

do participantes com idade igual ou superior a 60 anos e 

jovens dos 18 aos 30 anos pelo desporto inclusivo. 

 

Município de Vila Nova de Cerveira 
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O projeto de investigação SEISMIC-V: Arquitetura Sismo-resistente Vernácula 

em Portugal, coordenado pela Escola Superior Gallaecia com a parceria dos 

Departamentos de Engenharia, da UM e da UA, foi aprovado e financiado pela 

FCT e desenvolvido de 2013 a 2015. O projeto pretende constituir um instru-

mento útil na compreensão e na aplicação de técnicas tradicionais sismo-

resistentes na arquitetura vernácula portuguesa. 

Os principais resultados foram apresentados e debatidos em três sessões com-

plementares: 

Sessão I - em Guimarães, na UM, no dia 18 de Set., 6ªf., das 14h30 às 16h30 

(sessão em inglês). 

Sessão II - em Aveiro, na Delegação Regional da Ordem dos Engenheiros, no 

dia 21 de Set., 2ªf., das 16h às 18h. 

Sessão III - em Vila Nova de Cerveira, na Escola Superior Gallaecia, no dia 24 

de Set., 5ªf., das 16h às 18h. 

A publicação resultante do Projeto, Cultura Sísmica Local em Portugal, foi oferecida a todos os representantes de 

instituições, municípios e empresas do sector, presentes numa das sessões. 

 

ADSL 

No passado dia 18 de Setembro finalizou mais um Programa de Fé-

rias de Verão da ADSL. Durante este período de férias letivas, as cri-

anças do nosso programa de férias tiveram a oportunidade de gozar 

de um conjunto de atividades educativas-culturais/lúdico-pedagógicas 

como visitas guiadas a diversos centros, como foi o caso do Centro 

Interpretativo da Serra de D`Arga, ao Aquamuseu, entre outros… des-

frutar da praia, do parque de lazer do Castelinho e de inúmeras ativi-

dades e brincadeiras que lhes proporcionaram momentos de alegria e 

diversão. 

 Os Encarregados de Educação manifestaram-se de forma positiva 

relativamente às atividades proporcionadas, ao espaço físico onde a 

ADSL promove as atividades, bem como à equipa de recursos huma-

nos responsáveis por tornar os meses de Verão dos seus educandos 

uma verdadeira «festa», cheia de pequenas e grandes aventuras. 

Não podemos dizer «adeus», sem antes agradecer às entidades par-

ceiras, que apoiaram a associação, nomeadamente a Junta de Fre-

guesia de Gondarém, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e 

a Associação de Pais do Centro Escola de Cerveira.  

 

Escola Superior Gallaecia 
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Decorreu mais um período de candidaturas ao programa Porta Jovem 

65. Trata-se de um sistema de apoio financeiro ao arrendamento por 

jovens, promovido pelo IHRU. Entre os objetivos enunciados está a pro-

moção de estilos de vida mais autónomos por parte de jovens sozinhos, 

em família ou em coabitação jovem; e a dinamização do mercado de 

arrendamento. 

Atenta às necessidades dos jovens no Concelho, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira voltou a disponibi-

lizar apoio no preenchimento das candidaturas e no esclarecimento de dúvidas que possam surgir relacionadas 

com o programa.  

 

 

 
Município de Vila Nova de Cerveira 

Foi a 30 de setembro que decorreu o habitual Passeio/Convívio Sénior organizado pela Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira. Este ano, a sugestão foi uma visita ao Santuário da Senhora do Sameiro, em Braga.  

Destinado exclusivamente a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e/ou reformados e recenseados no 

Concelho, este convívio é um momento de confraternização e de partilha, proporcionando um reencontro entre 

cerveirenses para cimentar amizades, através da visita a locais emblemáticos de Portugal. 

Á semelhança dos anos anteriores, a participação superou as expetativas, com a presença de mais de 700 sénio-

res de todas as freguesias do Concelho, para um dia de festa onde reinaram as histórias, os cantares e danças 

tradicionais, e muita boa disposição. Do programa deste passeio constou uma visita ao Santuário da Nossa Se-

nhora do Sameiro em Braga, o segundo centro mariano de maior devoção em Portugal, onde foi possível assistir 

à celebração de uma Eucaristia. O período da tarde ficou reservado para um tradicional Arraial Minhoto na Quinta 

de Santoinho. 
Município de Vila Nova de Cerveira 
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Mais de 90 mil visitaram a XVIII Bienal de Cerveira, que de-

correu de 18 junho a 19 setembro de 2015, em Vila Nova de 

Cerveira, e apresentou 400 artistas de 33 países, cerca de 

500 obras de arte. “Olhar o passado para construir o futuro” 

foi o tema desta que é a bienal de arte mais antiga do país, 

que contou com a Direção Artística de Henrique Silva. 

O formato, adotado desde a primeira Bienal, foi mantido de 

acordo com o objetivo a que este evento se propõe desde 

1978: um local de encontro, debate e investigação de Arte 

Contemporânea, num programa concertado com a vizinha 

Galiza e o Ensino Superior a nível Europeu.  

A Bienal de Cerveira alargou, mais uma vez, o seu âmbito expositivo, levando mostras a Paredes de Coura, Cami-

nha e Tomiño. De destacar, ainda, a participação da artista grega Danae Stratou, que apresentou dois trabalhos 

de vídeo, um deles com um texto de Yanis Varoufakis, e Margarida Reis que expôs parte do seu notável trabalho 

artístico na área da tapeçaria contemporânea. 

Dedicadas maioritariamente à comunidade escolar, a XVIII Bienal de Cerveira proporcionou, ainda, visitas guiadas 

ao Fórum Cultural de 21 setembro a 3 outubro sob marcação prévia, tendo registado mais de 1000 crianças e jo-

vens neste período. 

Fundação Bienal de Cerveira 

Os antigos Paços do Concelho de Viana do Castelo (3 a 

31 outubro), a Casa Museu de Monção (31 outubro a 30 

novembro) e a Loja Interativa de Turismo de Valença (6 

a 30 novembro). São estes os locais escolhidos pela 

Fundação Bienal de Cerveira para apresentar as exposi-

ções temáticas do artista belga Dacos (1940-2012), ho-

menageado na XVIII Bienal de Cerveira. 

Dacos participou ao longo de mais de 20 anos nas ativi-

dades da Bienal de Cerveira. Desde a Escola de Belas 

Artes de Lisboa, a Sociedade Portuguesa de Gravado-

res, até à Cooperativa Árvore, este artista desenvolveu inúmeros ateliers de gravura, bem como intercâmbios de 

jovens artistas, portugueses e estrangeiros, com a Academia de Belas Artes de Liège.  

Já entre 26 novembro 2015 e 14 fevereiro de 2016, a Fundação Bienal de Cerveira irá levar até ao Campus de 

Pontevedra da Universidade de Vigo, uma mostra da XVIII Bienal de Cerveira, com 15 obras de 12 artistas. 

 

Fundação Bienal de Cerveira 
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 6 novembro - Ação de Informação sobre o Envelhecimento 

 

 7 novembro - Saúde na Comunidade, Freguesia de Sapardos (Sapardos e Mentrestido) 

 

 21 novembro - Cerveira Saudável - Dança de Salão, Terreiro  

 

 24 novembro - Ação de Formação sobre o Alzheimer 

 

 28 e 29 novembro - Campanha do Banco Alimentar  

 

 11 dezembro - Colheita de Sangue, Terreiro 

 

 17 dezembro—Almoço de Natal IPSS’s 

 

Dezembro - Campanha de Géneros Alimentares no Comércio Local

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB 2, 3 DE V. N. CERVEIRA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO ESCOLAR DE V. N. CERVEIRA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO COLÉGIO DE CAMPOS 

DELEGAÇÃO REGIONAL DA 

AGRICULTURA  DO MINHO-

LIMA 

VIDAALTERNATIVA - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E 

RECREATIVA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

CENTRO DE RESPOSTA 

INTEGRADAS 

UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE  

VOLUNTÁRIA GRAÇA FERREIRA 


