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O programa “Férias de Verão ADSL 2016” findou com o início do novo ano letivo que assinalou o regresso das 

crianças às escolas. Este período foi repleto de atividades enriquecedoras para os menores que frequentaram o nosso 

Programa de Férias, tendo os mesmos a oportunidade de desfrutar de umas férias diferentes e muito animadas. 

Durante o mês de Agosto e a primeira quinzena de Setembro, as nossas crianças participaram numa série de ativi-

dades, nas quais se destacam, workshops, tertúlias onde os pequenos e graúdos disputaram a sua sabedoria, passeios ao 

ar livre, dança e muito desporto.  

Continuaram a refrescar-se no Parque Aquático do Castelinho, tendo também a oportunidade de visitar a “Fundação da 

Bienal”, onde através de uma visita guiada, lhes foi permitido estar em contato direto com as obras expostas e visitar os 

ateliers dos Fundadores da Bienal. Na deslocação à famosa “Quinta de Pentieiros” em Ponte de Lima, participaram na ati-

vidade “Um dia em Mundo Rural”, na qual estiveram em contato com os animais da quinta, tendo a possibilidade de lhes 

fornecer a alimentação, plantarem flores e passearem a cavalo.  

Aproximando-se o término do programa “Férias de Verão ADSL 2016” e com o intuito de terminar de forma festi-

va, as crianças participaram na festa de encerramento dos “ATL’s” que decorreu no parque do Castelinho, tendo-se diver-

tido com os espetáculos apresentados. 

A animação regressa com o programa “Férias de Natal ADSL 2016”… 
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> “Ida à Biblioteca” 

 

 

 

 

 

 

> “Visita da  Fundação Bienal” 
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> “Aulas de Teatro ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>“Festa Castelinho” 
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> “Festa Castelinho” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> “Passeios” 
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> “Quinta Pentieiros” 
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A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira em parceria com a Associação de Pais 

do Centro Escolar da Vila, dinamizou mais uma vez o “Programa de Férias”, no período das férias da Páscoa para 
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 “Aquisição de  Viatura” 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira adquiriu no passado mês de agosto uma viatura 

de 9 Lugares, para o serviço de Centro de Dia do Espaço Sénior de Gondarém. Para esta nova aquisição a ADSL contou com 

o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e aproveita desde já para agradecer todo o apoio prestado, referin-

do que a partir de agora o Espaço Sénior de Gondarém tem melhores condições para transportar os seus utentes. 
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