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Iniciamos este mês a Biblioteca Itinerante, iniciativa realizada em 
parceria com a Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela. 
Com o objetivo de contribuir para a promoção da leitura no 
concelho, esta iniciativa pretende também assumir-se como um 
instrumento descentralizador da oferta literária da Biblioteca 
Municipal, facilitando o acesso a um serviço público de leitura, 
contribuindo assim para a redução do isolamento e da exclusão 
social.  

Até agosto de 2018, levaremos a diferentes instituições do 
concelho vários livros e DVDs de diferentes géneros e destinados a 
públicos das várias faixas etárias. As instituições aderentes e que 
aceitaram o nosso desafio de aproximar a Biblioteca Municipal das 
zonas geográficas limítrofes do concelho são: Casa do Povo de 
Ribeira do Neiva, Casa do Povo de Escariz, Centro Social e 
Paroquial de Cervães, Casa do Povo de Prado, CVP Delegação 
de Prado, APPACDM, Centro Social de Moure e Centro Social de 
Freiriz.  

 

 

 

 

  

EMPREGO 

FAMÍLIA 

COMUNIDADE 

Estágios de Verão 
Alunos dos 9.º anos 

GEPE – Sessões: 
1 - Abordagem 
Mercado de Trabalho 
2 - Análise SWOT 

Bootcamps 
empreendedores 
Professores e alunos 

Curso de Formação 
empreendedorismo 

Workshop “A Internet e 
os jovens” 
07 jun. – 18h00 
Esc. Sec. Vila Verde 

Campos de Férias 
Atividades 
Interculturais com as 
IPSS’s de Vila Verde 

Oficinas 
Intergeracionais 
Escolas básicas e IPSS’s 
de Vila Verde 

 

Biblioteca Itinerante 
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Gab. de Apoio ao 
Empreendedorismo 

Inst. Mun. do Serv. de 
Ação Social - Vila 
Verde 

Terças-feiras 
9h30 – 12h00 

Gabinetes de 
atendimento geral 

J.F. de Parada de 
Gatim 

Quintas-feiras 
9h30 – 12h00 

J.F. de Marrancos 

Sextas-feiras 
9h30 – 12h00 

Contactos 

913 751 345 

clds3gvilaverde 
@gmail.com 

www.cprn.pt/ 
clds3gvilaverde 

Segunda edição das Oficinas Intergeracionais 
Demos inicio à segunda edição da atividade Oficinas 
Intergeracionais, este ano, dedicadas ao tema “Tradições e 
Costumes”. Estas oficinas têm por objetivo criar um momento de 
convívio entre os mais velhos e os mais novos, juntando IPSS’s e 
agrupamentos de escola do concelho. Já realizamos, até ao 
momento, quatro oficinas: 

Em Freiriz, a pintura dos ovos da Páscoa entre o Centro Social e a 
Escola Básica; 

Em Prado, as tradições da Vila (o ovo na ponte, a feira dos 20 e os 
maios) realizada pelo Lar de Trabalhador e o Centro Escolar de Prado; 

Em Vila Verde, com os/as alunos/as da Escola Secundária foram 
criadas flores em papel, com o apoio das utentes do Centro Paroquial 
e Social de Moure. 

 

Formação para Cuidadores em Contexto Formal 
Iniciámos no dia 23 de maio uma ação de formação financiada e certificada destinada a 

cuidadores informais. A decorrer no auditório da Casa do Povo de Ribeira do Neiva, esta 

formação de 15 horas, abriu a primeira sessão com a análise de conhecimentos e diagnóstico.  

Nas sessões subsequentes serão apresentados os equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, bem como a análise de procedimentos no contexto da higiene e cuidados do 

utente e Segurança Alimentar. 

De salientar que a orientação da formação está a cargo dos formadores da EPATV, entidade 

que certificará esta ação. 


