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Editorial
“Deus quer, o homem sonha, a obra
nasce” – Fernando Pessoa
E foi assim que uma vez mais, o
senhor meu pai, Manuel Ramos da
Silveira enquanto Presidente da
Direção conseguiu mais um feito na
história desta instituição.
A
nossa
querida
associação
tornou-se
finalmente
numa
FUNDAÇÃO!!!
Certamente com a ajuda do todo poderoso, certamente com a ajuda de
todos vós, certamente bafejado com
alguma sorte, mas acima de tudo
com muita perseverança e entrega
conseguiu fazer desta casa o que ela
é hoje e devemos ter muito orgulho
nisso.
Mas o atual centro O Solidário já está
no limite das suas capacidades, daí o
seu sonho de criar um novo centro
para
responder
às
inúmeras
inscrições atualmente existentes
possibilitando-lhes no futuro uma
resposta adequada às suas necessidades.
Como tal, no âmbito da sua constante dedicação, doou à instituição
um terreno com 27.928 m2, que fica
na fronteira de Baguim do Monte com
Valongo à margem da Av. Engº
Duarte Pacheco / N15, cujo projeto
de arquitetura já está concluído.
É uma obra com cerca de 10.000m2
de construção, irá ter uma estrutura
residencial para pessoas idosas,

para além das valências que temos
atualmente, faltam agora os não
menos
importantes
meios
financeiros
necessários
para
a
edificação do prédio.
Inicia-se desta forma um novo ciclo,
um novo e longo caminho, com
muita responsabilidade para todos
nós, direção agora administração,
membros
dos
órgãos
sociais,
colaboradores,
beneméritos
e
amigos, para que este sonho chegue
a bom porto e o seu mentor assista à
sua concretização.
Sim, a responsabilidade é de todos!
Está claro que a realização deste
projeto depende do trabalho e do
envolvimento de todos no rumo
traçado pelo nosso Presidente, pois o
tempo urge.
Manuel da Silveira
Vice-Presidente da Fundação Nuno Silveira

Faça sua a nossa Missão!
• Envie um donativo e usufrua do benefício
fiscal (IRS e IRC) previsto no nº 3 do art.º 2 do
Decreto-Lei n.º 74/99, da Lei do Mecenato*
(NIB: 0035 0695 00024075930 42)
•Torne-se voluntário,
Fundação Nuno Silveira

inscrevendo-se

na

* Os donativos serão levados a custos em valor
correspondente a 140% do respetivo total uma vez
que se destinam custear as medidas de apoio à
infância, terceira idade e promoção de iniciativas...
de reinserção social de grupos em situação de
exclusão ou risco de exclusão social.
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Olhar de um Cliente
Queridos leitores: É assim que os meus olhos
veêm a nossa casa, a Associação de Apoio ao
Deficiente - Nuno Silveira. Como utente com
apoio domiciliário e psicológico, tenho a dizer a
todas as pessoas que a Instituição é formada
por gente muito especial.
Eu posso estar um pouco em baixo, porque os
dias não são todos iguais, mas as meninas
quando trazem a comida entra uma lufada de
boa disposição, interesse em saber se estou
bem, entram mimos. São todas, sem
discriminação, educadas, bondosas, dão mimos
e transmitem boa disposição.
Quanto ao pessoal que atende o telefone são
todos espetaculares, são todas “minhas netas”,
não esquecendo o Senhor Orlando que é
também “meu neto”. Quanto às Senhoras
Doutoras, com quem tenho mais contacto pelo
telefone é a Dr.ª Marisa, pessoalmente é com a
Dr.ª Sónia e Dr.ª Sofia que são as minhas
psicólogas, adoro-as a todas e envio um grande
beijinho. Todos me tratam com muito carinho. É
assim que eu vejo a nossa casa, a nossa
Associação de Apoio ao Deficiente, todos nos
dão apoio para nos sentirmos bem e felizes.
Lembro a toda a gente que possa ajudar esta
grande obra que o faça, pois um dia ainda
poderão usufruir dela. Para o Nosso Diretor Sr.
Silveira a minha admiração, muito obrigada e
que Deus lhe dê muita saúde. É assim que vejo
esta nossa casa.

Olhar de uma Família

Sou mãe do Tiago Arruda que frequenta esta
instituição há cerca de 15 anos. Desde que o
meu filho entrou para esta casa que notei que
os profissionais são carinhosos e dedicados, o
que para mim, como mãe, sinto que não tem
preço. O meu Tiago também demonstra adorar
todas as atividades e pessoal, ficando sempre
muito feliz quando a carrinha chega para o ir
buscar. Como ele não verbaliza os seus
sentimentos, para mim estas atitudes são a
prova de que o meu filho é feliz a frequentar a
ANS e claro, para mim, isto é o mais
importante. Também noto que o trabalho
desenvolvido aqui favoreceu bastante o seu
desenvolvimento pessoal e social, tendo feito
aprendizagens muito significativas.
Espero assim continuar a contar com a ANS
para trabalhar com o meu Tiago, sentindo
muita gratidão por todo o carinho e empenho
em fazer do meu filho um jovem mais feliz e
autónomo. Agradeço a todos os colaboradores,
equipa técnica e utentes por tudo o que fazem,
pois se o meu filho está feliz, toda a família se
sente feliz também!
Cremilde Arruda
Mãe do Tiago Arruda, utente do CAO

Maria Alice Silva
Utente do Serviço de Apoio Domiciliário
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Olhar de um Colaborador
Olá, sou a Susana Aguiar, monitora do CAO e
responsável pela sala da Reciclagem Criativa.
Aqui ensino, aprendo e em conjunto damos
nova vida às peças através da reciclagem.
Gosto muito do que faço, é um trabalho muito
gratificante e, embora muito exigente, é bom
ver o sorriso dos nossos clientes, pois faz com
que tudo pareça mais simples.
Susana Aguiar
Monitora do CAO

Olhar ... e Partilhar
Projeto “Dança Para Todos”

O Projeto “Dança Para Todos” surgiu em
outubro de 2015, com o objetivo de promover o
gosto pela atividade física, através da música e
exploração do movimento. Dizem que "quem
dança é mais feliz" e a verdade é que passado
um ano, estão envolvidos no projeto 23 alunos,
onde a alegria, motivação e superação está
bem
patente
em
todas
as
aulas,
independentemente das limitações de cada um.
E como dita o nosso grito de guerra, "Dança
para quem?... Dança Para Todos!”
A dança é para todos,
Do pequenino ao maior.
Contagia de alegria,
É uma vivência de amor.
Não é o ritmo nem os passos,
Que trazem magia à dança,
Mas sim a paixão que paira,
Bem na alma de quem dança.
A dança faz bem à alma
Ao corpo e à nossa mente.
A dança dá liberdade,
Ao igual e ao diferente.
Maria Manuel
Professora de Dança
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Aventura de Surf
No dia 1 de julho 12 clientes do Centro de
Atividades Ocupacionais viveram a sua primeira
“aventura de surf”. Esta atividade foi
dinamizada pelo professor Nuno Gonçalves e
pelo terapeuta ocupacional João Taborda Lopes
da Escola de Surf Litoral de Vila do Conde e teve
como objetivo proporcionar uma experiência
desportiva única, que promove o bem-estar
físico e emocional.
Chegamos logo pela manhã à escola de surf e
começamos por selecionar os fatos e colocar as
pranchas na carrinha da escola. O céu estava
nublado, mas a motivação para esta aventura
não diminuiu e alegremente partimos em
direção à praia da Azurara.
O primeiro desafio foi vestir os fatos, uma
tarefa complexa e nova para a maioria dos
clientes. Devidamente equipados, chegou o
momento de experimentar o surf no mar.
Os “nossos aventureiros” realizaram o batismo
de surf, um de cada vez e sempre
acompanhados por um dos monitores da escola
e por dois colaboradores da ANS. Foram
momentos
de
grande
emoção
onde
conseguiram superar receios e desfrutar de
uma experiência física e sensorial intensa e
agradável. A maioria quis repetir!
Depois de uma manhã de grande aventura,
almoçamos no restaurante “Ruben’s” situado
no Parque de Campismo de Árvore. O espaço
era acolhedor e estávamos todos com muito
apetite.
A viagem de regresso à instituição foi bastante
animada, na qual recordamos todas as
peripécias deste dia maravilhoso.
A "Aventura de Surf" foi um projeto
cofinanciado pelo Instituto Nacional de
Reabilitação (INR).
Teresa Ferreira

Goste da nossa Página
https://www.facebook.com/fundacaonunosilveira
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Arraial de Verão

Atividade “Eu, Cidadão!”
Nos dias 25, 27 e 29 de julho, os formandos dos
cursos profissionais participaram na atividade
“Eu, cidadão!” com o intuito de promover o
contacto próximo com a comunidade.
Foram realizadas diferentes atividades em
ambientes distintos. Nos dias 25 e 29 de julho
os formandos visitaram a Quinta das Freiras e a
praia de Matosinhos, respetivamente. Estas
visitas foram previamente preparadas, através
do estudo dos percursos a realizar, da tipologia
de bilhetes de metro necessários e da sua
compra efetiva. Para além disso, foram
estudadas as diversas regras comportamentais
a seguir nos diferentes locais.
Na visita ao Parque Biológico de Gaia, dia 27 de
julho, os formandos estudaram, anteriormente,
as espécies de animais que iriam ver, podendo
assim usufruir e rentabilizar ao máximo a
visita.

No dia 9 de julho abrimos as portas para
recebermos os nossos convidados para o
Arraial de Verão, os clientes, os formandos e as
suas famílias. A programação deste ano contou
com uma magnífica atuação do grupo
Xilobaldes que faz música com objetos e solicita
a enérgica participação do público. Este Arraial
contou ainda com um acontecimento muito
esperado pelos ex-formandos que concluíram o
seu percurso formativo em dezembro de 2015,
a entrega dos diplomas. Depois destes
momentos, fomos conhecer a feirinha, com a
venda de trabalhos artísticos do CAO. Nesta
festa houve verdadeiros momentos de diversão
com os participantes a jogarem ao tiro ao alvo,
jogo do galo, golf, micado de bolas gigante e
muitos outros. De realçar, que estes jogos
foram construídos pelos formandos, através da
utilização de materiais reutilizados. E porque o
convívio também se faz à mesa, não nos
podemos esquecer dos deliciosos petiscos dos
“comes e bebes”.
Até para o ano!
Verónica Vieira

Em todas estas atividades alguns formandos
demonstraram receios, sendo o uso de dinheiro
e o andar de metro os mais notórios. Porém,
com o decorrer da semana a confiança e o
entusiasmo foram crescendo, associados a um
brilho nos olhos cada vez mais intenso.

Elisabete Figueiredo
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Agosto no CAO

Núcleo de Investigação e Apoio de Vítimas
Específicas da GNR e da Dra. Elisabete
Pinto da Costa, Mediadora Familiar. No
segundo painel sobre Violência no Idoso
contamos com a colaboração da APAV Associação Portuguesa de Apoio à Vítima,
NIAVE e Câmara Municipal de Gondomar.

O mês de agosto trouxe uma série de
atividades lúdicas e terapêuticas aos utentes
que frequentam o CAO. Todos os dias de manhã
organizaram-se caminhadas até aos jardins do
Seminário Missionário Padre Dehon, um local
muito agradável para lanchar e praticar
atividade física. Já as tardes foram sempre
temáticas, com sessões de cinema, confeção
de “Lanches Saudáveis” e competições de
“Jogos de Mesa”. Estimularam-se os sentidos
no “Jogo de Sensações” e recordaram-se os
últimos tempos numa animada visualização de
fotos e vídeos. Cada quinzena foi encerrada
com um delicioso piquenique nos jardins do
seminário.
Um mês que passou “a voar” e que trouxe
consigo a descontração, alegria e cor tão
caraterísticas do verão.
Teresa Ferreira

Seminário“Violência no Namoro
e no Idoso”
Decorreu no passado dia 23 de setembro, na
ANS,
um
Seminário
alusivo
a
duas
problemáticas muito pertinentes e atuais
“Violência no Namoro e no Idoso”. Este
Seminário foi organizado pelas equipas de
Rendimento Social de Inserção da ANS e teve
como objetivo promover a reflexão acerca dos
temas abordados e a partilha das experiências
profissionais dos oradores.
Num primeiro
painel foi abordada a temática da Violência no
Namoro com a participação da UMAR - União de
Mulheres Alternativa e Resposta, NIAVE -

Equipas de RSI

Formação Profissional
O regresso das férias foi repleto de novos
desafios e de intenso trabalho uma vez que
selecionamos 56 formandos para os cursos que
iniciaram em outubro e novembro. Contamos
com a integração de 36 jovens, em formação
inicial, nos cursos de Ajudante de Jardinagem e
Manutenção de Instalações, Ajudante de
Lavandaria e Limpeza e Ajudante de
Tecelão/Tecedeira
e,
ainda
mais
20
desempregados/as que estão a frequentar os
cursos de Ajudante de Jardinagem e Ajudante
de Limpeza, na modalidade de formação
contínua.
Foram todos bem-vindos e fazemos votos dos
maiores sucessos!

Verónica Vieira
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Campo de Férias na Herdade das
Parchanas
A "Aventura na Herdade" foi um projeto
cofinanciado pelo Instituto Nacional de
Reabilitação (INR).

A 19 de setembro rumamos ao Alentejo para
usufruirmos de um Campo de Férias com um
programa nas áreas do ambiente e do desporto
de aventura. O nosso grupo, constituído por 21
utentes e 7 colaboradores, levou na bagagem
boa disposição, espírito aventureiro e a
expectativa de umas férias em grande.
Foram dias de intensa atividade. Fizemos
canoagem, experimentamos o tiro ao alvo com
tiros de pressão e arco/flecha, mergulhamos na
piscina e divertimo-nos com jogos já
conhecidos e outros novos.
Cada dia era uma nova aventura! Andamos a
cavalo e de charrete, fizemos escalada e a
partir da torre "voamos" no slide, com direito a
uma vista fenomenal sobre as Parchanas.
O final da tarde foi sempre preenchido com
uma entusiasmante volta de bicicleta pela
Herdade e à noite houve sempre um passeio
noturno onde nos aventurámos com lanternas,
pois sobre nós só havia a luz das estrelas.
Registamos todos os momentos inclusive o da
despedida com uma foto de grupo com toda a
equipa da Herdade das Parchanas. Obrigado Sr.
Frederico, aos monitores Ruben & Ruben, à D.
Bia, à Telma e à Ana que nos mimaram todos os
dias.
As férias foram em grande. Missão cumprida!

Paula Aguiar

Festa das Nozes
O passeio anual à Festa das Nozes correu muito
bem. Apesar do tempo incerto, tivemos sorte
pois
fomos
abrilhantados
pelo
sol
e
conseguimos
saborear
as
farturas
na
esplanada. Aproveitamos também para fazer
uma visita às “barraquinhas” e encontramos
algumas amigas da nossa utente Rosa.
Todos os utentes gostaram muito desta tarde.
Otília Ferreira
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Evento“Mexe-te sem Barreiras”
- De Todos para Todos
No dia 26 de outubro 11 clientes da ANS
participaram no evento desportivo “Mexe-te
sem Barreiras – De Todos para Todos” que
decorreu no Parque da Cidade do Porto. Esta
iniciativa foi organizada pela Secção de
Desporto Adaptado do Sport Club do Porto e
pela Escola de Desporto Adaptado e visou
proporcionar a todos os participantes a
oportunidade de experienciar e dar a conhecer
a variedade de atividades que estas duas
entidades dispõem.
Esta
manhã
desportiva
foi
realmente
diversificada e intensa, oferecendo atividades
desafiantes e adaptadas às caraterísticas de
cada um. Os nossos clientes dançaram,
exercitaram todo o corpo na sessão de
ginástica, divertiram-se no escorrega insuflável
e aprenderam técnicas de artes marciais que
executaram
com
muita
concentração.
Momentos de diversão, onde todos se
envolveram com entusiasmo.

Teresa Ferreira

Concurso de Presépios

todo o Douro Litoral e do distrito de Braga.
Este ano o concurso sob o tema “Presépios”
contou com seis trabalhos executados pelos
utentes do CAO Produtivo que estiveram
expostos no Museu Carmen Miranda, no
Marco de Canaveses, durante o mês de
novembro.
A Rosa Alves foi a grande vencedora com o
trabalho “Amor Maior”. Recebemos muitos
elogios e felicitações. Foi com um enorme
orgulho que recebemos o 1.º prémio!

Sofia Almeida

Dia das Bruxas
No dia 28 de outubro, o grupo de “Dança Para
Todos” presenteou os colegas e colaboradores
da ANS com coreografias alusivas ao Dia das
Bruxas. O Pavilhão desportivo foi decorado com
teias de aranha, fantasmas, abóboras, velas e
luzes… motivos “assustadores” e “aterradores”.
O grupo, ao som de músicas de “arrepiar” e
bem caraterizados para o efeito, demonstrou o
seu talento. As capas com capuz pretas e as
pinturas faciais de cicatrizes e sangue
transformaram
os
nossos
artistas
em
personagens “horrendas”. Foi muito divertido.
“Neste dia é fixe assustar, mas só para quem
não se importar”.

Há já alguns anos que a ANS participa em
concursos de trabalhos artísticos promovidos
pela CERCIMARCO e dirigidos a pessoas com
deficiência, que frequentam instituições de
Sofia Almeida
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Ao terminar a noite foi feito o “Mannequin
Challenge” e os nossos clientes estiveram
mesmo à altura do desafio.

Espectáculo Musical

Mariana Soares

O grupo Original Skillz Portugal, no dia 10 de
novembro, apresentou na ANS o musical “Quem
Tem Medo do Lobo Mau”. Muito divertido, o
espetáculo arrancou da assistência um sem
número
de
gargalhadas.
As
diferentes
interpretações suscitaram a curiosidade e
atenção de todos, pois o Lobo Mau que chegou
da Áustria tentou enganar a pacata família dos
porquinhos para ficar com as suas terras.
Para além das falas divertidas e da figura
cativante e “assustadora” do Lobo, os sons,
músicas e canções envolveram toda a audiência
num ambiente espetacular.
Sofia Almeida

“Cenas do Crime”
- Um Jantar de Natal
No passado dia 18 de novembro a ANS teve
uma vez mais o prazer de ser convidada pela
Parfois para o Jantar de Natal, que em 2016
decorreu no edifício da Alfândega do Porto.
O grupo de convidados da ANS, vestidos a rigor,
passou uma noite inesquecível e muito
agradável com todos os presentes, sentido-se
um ambiente acolhedor e familiar.
Todos se divertiram ao som de muita música e
animação com um concerto ao vivo.
O tema do jantar foi “Cenas do Crime” e por
todo o edifício eram visíveis vários cenários de
crime, as mesas estavam lindíssimas e o jantar
foi servido à luz das velas.

Dia da Inauguração da Exposição
- 3 de dezembro
Chegamos a dezembro e um dos momentos
mais esperados do ano está a chegar: Dia 3 de
dezembro – Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência, Inauguração da Exposição dos
trabalhos realizados pelos utentes do CAO.
Após um ano intenso de trabalho nos diversos
ateliers, as peças artísticas são expostas no
nosso pavilhão desportivo que se transforma
numa belíssima sala de exposição.
Todos os ateliers criativos - Lavores, Plásticas,
Reciclagem Criativa, Modelagem - e algumas
salas do Bem-Estar contribuem para que a
Exposição esteja apetrechada de trabalhos
cheios
de
cor,
elegância,
sobriedade,
criatividade e acima de tudo que espelhe a
beleza, o esforço e a dedicação dos nossos
“artistas”. Para o ano há mais….

Cláudia Ribeiro
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Espetáculo de Patinagem -“Tarzan”

No dia 15 de dezembro as turmas da Formação
Profissional e um grupo de utentes do Lar
deslocaram-se ao Pavilhão Fernanda Ribeiro,
em Penafiel, para verem um espetáculo de
Patinagem Artística com o maravilhoso tema do
Tarzan, promovido pela Associação Desportiva
de Penafiel. Assistimos a um espetáculo cheio
de luz, música, alegria, boa disposição e
interação com os espetadores para a qual todos
contribuímos. Foi uma manhã inesquecível com
desempenhos
brilhantes
de
todos
os
patinadores, desde os mais novos aos mais
experientes, que culminou numa alegre sessão
fotográfica dos nossos utentes e formandos
com os patinadores e restante staff.
Mário Rodrigues

Festa de Natal
Em 2016, o programa da Festa de Natal foi
surpresa para os clientes e seus familiares.
Assim, no dia 15 de dezembro, a tarde foi
recheada de convidados especiais e esteve sob
o “comando” do palhaço e apresentador
“Estalactite”. Vindo de Coimbra, encantador e
superdivertido deliciou os convidados com as
suas palavras engraçadas, não deixando de
revelar um pouco de alguns dos seus talentos,
como magia, malabarismo, monociclo e muitas
“palhaçadas”. Destacamos, também, a atuação
do grupo de ginástica acrobática e artística
“Gimnocerco”, participantes do “Portugal tem
Talento” na SIC e “Got Talent” na RTP1. Da ANS
participaram o grupo de música e o grupo
“Dança Para Todos” com excecionais exibições.
A parceria da ANS com a Associação de
Silveirinhos também esteve presente com a

dança “Asas da Liberdade”.
A festa terminou com a fantástica interpretação
da
cantora
Cristiana,
maravilhosa
e
supertalentosa a quem agradecemos a
disponibilidade.
Foram todos espetaculares!

Sofia Almeida

Jantar de Natal
A Nossa Festa da Família
No dia 16 dezembro, ao som dos êxitos dos anos
60, 70, 80… 2016, realizamos o nosso jantar de
Natal.
Os
nossos
utentes,
mais
uma
vez
surpreenderam-nos na sua elegância e os
colaboradores e voluntários brindaram-nos com
a sua simpatia e delicadeza.
O refeitório estava todo coquete, a árvore de
natal, os bonecos de neve, a árvore da
felicidade, os flocos de neve junto às notas de
música e os “velhos” discos de vinil. As mesas
estavam encantadoras com as pautas de
música e velas a iluminar o ambiente da nossa
Festa. Entramos na noite com a ceia típica de
natal e com as saborosas e variadas
sobremesas que nos deliciaram. No final da
noite, todos dançamos ao som dos melhores
êxitos da nossa vida.
Esta é a nossa Festa da Família que nos
preenche o coração, ou não fosse Natal.

Marisa Teixeira
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A oferta formativa da Fundação Nuno Silveira destina-se a pessoas com alterações das funções mentais e/ou outras incapacidades que as impeçam de aceder a cursos regulares de educação e
formação através de percursos individualizados de formação

INICIAL

CURSOS

DESTINATÁRIOS

Ajudante de Jardinagem e Manutenção de

Inativos maiores de 18 anos sem qualificação

Instalações

adequada para o exercício de uma profissão ou

Ajudante de Lavandaria e Limpeza

ocupação de um posto de trabalho (menores,

Ajudante de Tecelão/Tecedeira

com mais de 16 anos, quando autorizados
pelo agrupamento de escolas onde estão

Duração: 2900 horas

matriculados/as)

Entidade Promotora

DESTINATÁRIOS

CONTÍNUA

CURSOS
Ajudante de Jardinagem

Desempregados/as que pretendam melhorar

Ajudante de Limpeza

as suas qualificações, visando o ingresso ou

Relações Interpessoais

reingresso no mercado de trabalho

Duração: 350 horas

Empregados/as, para atualização das suas

25 / 50 horas

competências

INSCRIÇÕES

APOIOS

Fundação Nuno Silveira
Rua Professor Moreira, s/n (Portelinha)
4510-643 Fânzeres
Telef. 22 485 34 90

Bolsa de Formação (desempregados)
Subsídio de transporte
Alimentação
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Voluntariado

No nosso centro contamos com a colaboração de voluntários que disponibilizam o seu
tempo, vontade e saber apoiando aqueles que mais precisam, trabalhando
diretamente com eles e com a equipa técnica.

Faça parte da nossa equipa!

ATIVIDADES A DESENVOLVER PELOS VOLUNTÁRIOS NO SERVIÇO DE APOIO
DOMICILIÁRIO
• Apoio na hora das refeições;
• Visitas, companhia, diálogo;
• Acompanhamento em pequenos passeios, nas idas à igreja, ao cemitério,
a consultas médicas, compras e/ou recados;
• Leitura de jornais e revistas;
• Animação sociocultural (dinamização de várias atividades ocupacionais).
O Voluntário poderá colaborar só numa ou mais atividades que sejam do seu interesse e
poderá ocupar-se entre uma a várias horas por semana de acordo com a sua
disponibilidade.
INSCRIÇÕES
Para se inscrever na bolsa de voluntários da Fundação Nuno Silveira envie um e-mail para
geral@fundacaonunosilveira.pt ou telefone para o 22 485 34 90, poderá também
enviar a sua inscrição para voluntariado@cm-gondomar.pt indicando que gostaria de
integrar a bolsa de voluntariado da Fundação Nuno Silveira e forneça os seguintes dados:
• Nome Completo
• Data de nascimento
• Freguesia onde reside
• Número de telefone
• Correio eletrónico (e-mail)
• Atividade em que pretende fazer voluntariado

Ficha Técnica
Olhares - Publicação Semestral
Distribuição Gratuita
Direção: Manuel Ramos da Silveira
Tiragem: 1000 Exemplares
Edição: Fundação Nuno Silveira

A todos os que se disponibilizam a colaborar connosco,
o nosso muito obrigado!
Fundação Nuno Silveira

Rua Professor Moreira s/n (Portelinha) 4510 - 643 Fânzeres
Telefone Geral - 224 853 490
Fax - 224 853 499

Correio Eletrónico: geral@fundacaonunosilveira.pt
https://www.facebook.com/fundacaonunosilveira
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