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 No final  do ano anterior, a Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira procedeu a uma 
campanha no seio do tecido empresarial do concelho de Vila Nova de Cerveira,  solicitando um apoio para suprir necessida-
des prementes da instituição, nomeadamente a substituição do degrau elevatório do veículo de transporte dos idosos, 
aquisição de um compressor, guilhotina, máquina de moldes e material didático (Programa de Férias)  garantindo assim, 
uma melhoria nos serviços prestados. 

 Como é do conhecimento público, apesar de todos os esforços, trabalho e persistência da equipa de colaborado-
res, nomeadamente na criação/submissão de novos projetos, a ADSL até à presente data, ainda não obteve outras fontes 
de financiamento, nomeadamente o  Acordo de Cooperação Financeiro com a Segurança Social para a dinamização do Cen-
tro de Dia. Esta precariedade implica um esforço financeiro adicional por parte da instituição de forma a garantir o seu fun-
cionamento.  

 Assim sendo, vimos por este meio agradecer publicamente todos os contributos recebidos, pois todo o apoio é 
importante para poderemos chegar mais longe e dar  continuidade aos nossos  projetos sociais.   
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“Programa de Férias de Natal” 
 

 As condições do tempo não foram  as melhores mas isso não foi impedimento para sentir o aconchego e o entusiasmo  
que se viveu  no Programa de Férias de Natal. 

O Programa de Férias de Natal dinamizado pela ADSL terminou no passado dia 2 de Janeiro, onde cerca de 17 crianças 
puderam viver  o espírito natalício em diversas atividades. Participaram em  ateliers de música, culinária, artes plásticas e 
manuais e cinema. Foram ainda presenteados com uma ida à Biblioteca Municipal e à Piscina Municipal de forma a exerci-
tarem o corpo e a mente. 

O que mais nos orgulha, enquanto equipa, é ver o brilho de felicidade no rosto das crianças e perceber a alegria com 
que participam em todas as atividades.  

A ADSL, à semelhança dos anos anteriores realizou a sua festinha de despedida, oferecendo a todos um lanche convívio 
e um miminho de Natal.  

Ah… ainda houve tempo de dar os parabéns ao Gonçalo, que no decorrer do Programa de Férias completou 11 aninhos. 
Parabéns Gonçalo! :)   

Aproveitamos para agradecer a todas as entidades que apoiam a nossa instituição e, que de  certa forma, contribuem 
para a realização desta resposta, nomeadamente,  o apoio da Junta de Freguesia de Gondarém e da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Cerveira. 
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Concerto de Natal  
 
 Nestas comemorações de Natal, os utentes do Espaço Sénior de Gondarém tiveram o privilégio de assistir a um 
concerto alusivo a esta época Natalícia, dinamizado pela Academia de Música Fernandes Fão, no Fórum Cultural de Cervei-
ra. 
 Sabemos que a música proporciona imensos benefícios para o corpo e  para a alma em qualquer idade, melhora o 
humor e  baixa os níveis de ansiedade dos utentes,  fazendo com que se sintam mais felizes. 
 Os idosos do Espaço Sénior de Gondarém gostaram de assistir ao concerto e aproveitaram para confraternizar com  

utentes de outras instituições.  
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Almoço de Natal das IPSS 
 
  No passadio dia 21 de Dezembro a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, ofereceu aos utentes das IPSS do 

concelho um almoço convívio . Estes encontros permitem aos idosos reencontrar e conviver com velhos amigos, falam dos 

tempos de mocidade, do trabalho que tiveram  e  trocam histórias das traquinices dos netos.  Para aconchegar os corações 

a Câmara ofereceu uma lembrança quentinha. Agradecemos a Câmara Municipal  pelo fato de  proporcionarem atividades 

que alegram a alma dos nossos utentes.  

  


