
 

Comissão Social  
Inter-Freguesias da Área Sul  

III FEIRA SOLIDÁRIA  

29 e 30 de Novembro 2008 

Escola do Bom Sucesso  

Vila de Prado  

Horário:  
 
10.30 horas - 17.00 horas 
 

ORGANIZAÇÃO 

Rede Social  

Câmara Municipal de Vila Verde 

Comissão Social Inter-Freguesias da Área Sul 

Extensão de Saúde de Prado  

Centro Social Paroquial de Cervães  

Centro Social da Paroquia da Lage  

Casa do Povo de Prado  

Centro Comunitário de Prado  

Lar do Trabalhador de Prado  

Junta de Freguesia de Prado 

Agrupamento de Escolas de Prado 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL 

DE VILA VERDE 



 

 

ÂMBITO DO PROJECTO: 

Este projecto surgiu no âmbito do 

Programa da Rede Social  como uma 

actividade a desenvolver pela Comissão 

Inter-Freguesias da Área Sul  do 

Concelho de Vila Verde em parceria com a 

Câmara Municipal de Vila Verde e 

pretendem realizar uma Feira Solidária . 

 

No ano anterior foi realizada uma feira, 

com a venda de diversos artigos (têxtil, lar, 

etc.) oferecidos por várias empresas e 

particulares que rendeu uma verba de 

1.450€, revertida na aquisição de ajudas 

técnicas (2 camas articuladas e 2 cadeiras 

rodas). 

 

Assim, foi criado o Centro Solidário , que 

faculta o empréstimo destes materiais a 

preço simbólicos para as pessoas mais 

carenciadas desta área. 

 

 

CENTRO SOLIDÁRIO  
 

Este Centro de ajudas técnicas é gerido 

pela Extensão de Saúde de Prado e pelas 

Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS) da CSIF Sul.  

 

O Centro Solidário  faculta o empréstimo 

destes materiais técnicos. 

 

A QUEM SE DESTINA? 
 

O material de ajudas técnicas é destinado à 

população idosa e/ou dependente com 

baixos recursos económicos.  

 

QUEM CONSTITUI A COMISSÃO SOCIAL 

INTER-FREGUESIAS? 

 A CSIF da Área Sul é constituída pelas 

freguesias de Cervães, Cabanelas, Oleiros, 

Vila de Prado, Lage e Soutelo.  

 

 

REDE SOCIAL 

A Rede Social pretende constituir um 

novo tipo de parceria entre entidades 

públicas e privadas actuando nos 

mesmos territórios, baseada na 

igualdade entre parceiros, na 

consensualização dos objectivos e na 

concertação das acções desenvolvidas 

pelos diferentes agentes locais. 

 

OBJECTIVOS DO PROGRAMA REDE 

SOCIAL 

Desenvolver uma parceria efectiva e 

dinâmica que articule a intervenção 

social nos diferentes agentes sociais; 
 

Promover um planeamento integrado e 

sistemático, potenciando sinergias, 

competências e recursos a nível local; 
 

Garantir uma maior eficácia de 

respostas sociais no concelho; 
 

Promover o desenvolvimento social 

local. 

 


