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O espirito natalício não é o mesmo sem crianças, neste sentido, foi com muita alegria e animação que dinamizamos o “Programa de 

Férias de Natal”, para as crianças do concelho, tendo-se aproveitado para fomentar o convívio intergeracional com os utentes do Espa-

ço Sénior de Gondarém.  

Foram várias as atividades realizadas neste período, nomeadamente a culinária, potenciando o entendimento de que cozinhar pode ser 

divertido.  As  crianças meteram “mãos à colherada” e confecionaram uns deliciosos brigadeiros de chocolate. Para além das at ividades 

na cozinha, a dança, a musica e o conto de histórias também estiveram na ordem do dia. No plano criativo do “Programa de Férias de 

Natal” houve tempo para imensas atividades, tais como a realização de pinheirinhos com material reciclado, troca de presentes  por um 

sorriso, muita pintura artística e a comemoração do ano novo, havendo sempre espaço para muita brincadeira. 

Ainda tiveram oportunidade de ir visitar o Aquamuseu e conhecer mais de perto várias espécies do rio Minho, bem como passear pelas 

cidades de Valença e Tui no comboio turístico “Eurocidade”, passando pela velhinha ponte metálica internacional que atravessa  o Rio 

Minho, apreciando a paisagem e o ambiente Natalício.  

Aproveitamos desde já para agradecer, todo o apoio que o Município de Vila Nova de Cerveira e a Junta de Freguesia de Gondarém tem 

prestado para a realização do “Programa de Férias de Natal”. 

Desejamos a todos um Feliz 2016 salutar em realizações! 

Férias de Natal para a “Criançada” 
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A época Natalícia carateriza-se pela confraternização, pelo festejo, pela tradição e também pela união. Confraternização com 

todos aqueles que ao longo do ano foram caminhando a nosso lado, preenchendo os momentos dos nossos dias mais alegres e até dos 

mais cinzentos, quer familiares, quer amigos ou simplesmente Colegas. É para todos uma época de aconchego e festejo por termos con-

seguido estar juntos mais um ano. 

Nesse sentido, a Direção da Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira organizou um Almoço de Natal no 

passado dia 21 de Dezembro no Espaço Sénior de Gondarém, que contou com a presença dos utentes do Espaço Sénior, alguns Associa-

dos , os membros do executivo da Junta de Freguesia de Gondarém, o Sr. Presidente da Câmara Engº Fernando Nogueira e a Vereadora 

Dra. Aurora Viães.  

Para tornar esta festa mais animada, os meninos do “Programa de Férias de Natal”, apresentaram  algumas cantorias alusivas ao  Natal. 

Como não poderia deixar de ser, para finalizar este dia comemorativo, todos os utentes do Espaço Sénior receberam o seu presentinho 

de Natal! 
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Festa de Natal no Espaço Sénior 
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No passado dia 17 de Dezembro os nossos utentes tiveram o privilégio de participar no almoço de Natal das IPSS do con-

celho, oferecido pela Camara Municipal de Vila Nova de Cerveira. O almoço realizou-se no restaurante Braseirão do 

Minho onde se comemorou esta época Natalícia, permitindo ainda para que todos os idosos do concelho pudessem usu-

fruir   de um momento de  confraternização e convívio com os utentes de outras instituições. Os idosos do Espaço Sénior 

de Gondarém gostaram muito da surpresa e aproveitam para agradecer à Câmara Municipal por esta iniciativa e pelo 

presente oferecido no final do almoço. 

 

 

Almoço de Natal das IPSS 
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