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Este Ano 
fizemos Natal 
no Moinho da 

Juventude 

Partilhamos as boas festas apoiando a Associação Cultural 
Moinho da Juventude, do Bairro Cova da Moura, que mais 
uma vez ajudamos na responsabilidade social.

O Moinho da Juventude foi criado de forma espontânea pelos 
próprios moradores do Bairro no dia 1/11/1984 que se uniram 
em torno de questões ligadas ao saneamento básico.

A organização continua a ser “do” e não “para” o Bairro e no 

quadro do Moinho da Juventude, os moradores procura

respostas às suas necessidades e problemas. 

Desde 1998 o Moinho é acreditado pelo DGERT 

Geral do Emprego e das Relações de Trabalho)

de Formação e desenvolve vários cursos 

deles direcionados para serviços de pro

Formação de Formadores, Acompanhantes Familiares e de 

Apoio à Comunidade, Mães adolescentes, Formação 

Parental, Ações de Prevenção HIV/SIDA e Informática. 

A Associação tem atualmente 920 sócios e abrange, na 

totalidade dos seus programas 3000 pessoas, entre as quais 

mais de 450 crianças e jovens. 
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Oferecemos 2 computadores pessoais, com 
teclado e rato, mas aproveitando os 
monitores que a Associação dispunha.

Oferecemos ainda vários auriculares que 
são utilizados pelos utentes 
informática. 

Esta sala de informática é 
crianças de tenra idade, que se iniciam no 
mundo digital, mas também por jovens que 
por aqui passam horas, uma
maioria, não tem computador em casa.
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Esta sala de informática é utilizada por 
crianças de tenra idade, que se iniciam no 
mundo digital, mas também por jovens que 
por aqui passam horas, uma vez que, a 
maioria, não tem computador em casa. 

O Moinho dispõe de 4 núcleos de 
atividade: socio-educacional, socio
cultural e desportivo, socio
económico e sócio-jurídico. Daí que a 
sala de informática também seja 
por adultos que recorrem ao Ermelindo 
(pessoa responsável pela sala) para 
resolver problemas informáticos 
relacionados com a entrega de 
documentação via Internet.

 

O Moinho dispõe de 4 núcleos de 
educacional, socio-
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sala de informática também seja utilizada 
por adultos que recorrem ao Ermelindo 
(pessoa responsável pela sala) para 
resolver problemas informáticos 
relacionados com a entrega de 
documentação via Internet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desejamos a todos um Feliz Natal e Prospero Ano 

Apela-se a todos os que tenham computadores, 

mesmo em 2ª mão, que ainda estejam em condições 

de serem usadas, que os possam doar à Associação. 

O Moinho da Juventude tem neste momento uma 

série de computadores que estão obsoletos, e a 

Associação sente-se incapaz de o

às dificuldades socioeconómicas que os associados 

enfrentam. 
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