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Município de Vila   
Nova de Cerveira 

Associação de 
Pais do Centro 

Escolar da 
Vila   

COM O APOIO DE: 

Freguesia de 
Gondarém 

 De Junho a Setembro, o Programa de “Férias de Verão” desenvolvido pela Associação de Desenvolvimento Social e 
Local de Vila Nova de Cerveira, promove atividades de animação como tem vindo a acontecer nos últimos anos, com ses-
sões de ginástica, dança, culinária, desporto, idas à praia e aos repuxos do castelinho.  
 A ADSL considera que a ocupação de tempos livres dos Jovens, com atividades salutares, reforçando o seu desen-
volvimento intelectual, contribui de forma marcante para a formação da sua personalidade, incrementando a sua capacida-
de de organização e do espírito de equipa e de entreajuda. 
 Nesse sentido tem investido todos os anos na melhoria das atividades desenvolvidas nas Férias de Verão, quer a 
nível dos equipamentos, como dos serviços prestados, fazendo com que o Programa de Férias de Verão da ADSL correspon-
da às expectativas e necessidades dos pais cerveirenses que escolhem a ADSL para deixarem os seus filhos nas interrupções 
letivas e para momentos de lazer e diversão. 
 
 No mês de Julho as crianças do Programa “Férias de verão” contaram para além das habituas atividades de traba-
lhos manuais, como as idas à Praia e aos Repuxos no Parque do Castelinho. 

Tiveram a possibilidade de realizarem caminhadas e piqueniques no Lago dos Patos 

em Gondarém, de forma a passarem uma tarde diferente, cheia de diversão. 
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 Os pais que ainda pretendam uma vaga para a 2ª quinzena de Agosto e/ou Setembro, pedimos o favor de entrarem 
em contacto connosco, através dos contactos abaixo indicados. 
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Município de Vila   
Nova de Cerveira 

Associação 
de Pais do 

Centro 
Escolar da 

COM O APOIO DE: 

Freguesia de Gondarém 

 Através da G.N.R. passaram duas manhãs em cheio. As autoridades presentearam as crianças com uma palestra 

sobre prevenção rodoviária e uma outra manhã foi dedicada a um treino com os cães e um simulacro de ação.  

 Através do Aquamuseu de Vila Nova de Cerveira pode-se proporcionar algumas atividades diferentes, como a ida 

ao Regueiro de S. Gonçalo, descobrir alguns dos invertebrados que lá existem, para assim se perceber se o regueiro está ou 

não poluído. 

O Dia dos Avós também foi comemorado, através de uma iniciativa no Parque do Castelinho em V. N. de Cerveira. Esta ge-

ração mais tenra pode mostrar e presentear às outras gerações os seus dotes musicais, através de quatro atuações musi-

cais. Foi uma tarde de muita música e animação! 
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Verão no Espaço Sénior 

 A juntar-se ao Verão surge a boa disposição e a alegria 
dos utentes do Espaço Sénior de Gondarém.  
 
 Com a chegada do calor característico desta estação há uma 
maior pré-disposição de se realizarem mais e diversificadas atividades. 
Assim, os utentes do Espaço Sénior de Gondarém contaram com um 
mês de Julho muito animado, onde participaram em várias iniciativas, 
como foi o caso da atividade Inter-redes, que este ano se realizou na 
Sr.ª da Cabeça em Valença do Minho. Foi um dia bem passado, com 
muita música e animação. 

Numa fase em que o afastamento das várias gerações é cada vez mai-

or devido a alterações da dinâmica familiar, a Associação de Desenvol-

vimento Social e Local de V. N. Cerveira reconhece a importância que 

as atividades intergeracionais têm na transmissão de valores e divul-

gação de conhecimento. Neste sentido, as crianças 

do A.T.L. “Férias de Verão” da ADSL Cerveira pre-

sentearam aos utentes do Espaço Sénior com uma 

tarde de cantorias, proporcionando-lhes um mo-

mento de muita diversão.  

 Como esta data não poderia passar despercebida, no dia 26 de Julho foi comemorado o Dia dos Avós e do idoso, no 

Parque do Castelinho, organizado pela Pastoral Social Diocese de Viana do Castelo e pela Câmara Municipal de V. N. Cervei-

ra, onde contou com várias atividades de entre as quais a celebração evocativa do Ano da Fé, as atuações infantis dos 

A.T.L.’s das IPSS’s de Vila Nova de Cerveira e a atuação do Grupo de concertinas de Cerveira.  

 Todas as Terças-feiras de tarde os utentes recebem a companhia da Voluntária Mª José Martins, que realiza com 
eles um conjunto de atividades diversificadas, como por exemplo a produção de bordados, de cantorias ou mesmo ativi-
dades artesanais.    
 A Associação de Desenvolvimento Social e Local de V. N. Cerveira, bem como a equipa técnica do Espaço Sénior e 

seus utentes agradecem toda a disponibilidade, boa disposição e dedicação da Sr.ª Mª José Martins. 
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Agenda Agosto 

(a decorrer) -  ATL Verão 2013  
Local:  Escola Primária de Gondarém 

Curso Empreendedorismo Feminino 

Organização Apoio 

 No passado dia 2 de Agosto, no auditório do Centro de Apoio às 
Empresas de Vila Nova de Cerveira, realizou-se mais uma iniciativa inova-
dora na região, enquadrada na área do Empreendedorismo Feminino, área 
esta que a ADSL Cerveira tem feito uma aposta clara. ´ 
 Numa tarde de Sexta-Feira bastante agradável, a «Banca Interna», 
atividade pós-período de formação/capacitação  gestão empresarial e in-
serida na metodologia GLOCAL no âmbito do programa Nacional para a o 
Empreendedorismo - Portugal Empreendedor.  

 Esta sessão teve como princi-
pal objetivo efectuar uma primeira 
apresentação do plano de Negócios 
desenvolvido em formação para que 
as formandas recebessem o feedback de pessoas altamente especializadas que estive-
ram presentes e que, de uma forma ou de outra, estão ligadas ao mundo do empreen-
dedorismo e investimento empresarial. De entre os presentes, destaca-se a presença 
de: 

 Ana Rosas - IAPMEI 
 Florbela Correia | Vice-Presidente IPVC 
 Paulo Alves | InSerralves 
 Luís Ceia | Presidente do CEVAL e da AEVC 
 Marta Muxa | Associação Nacional de Direito ao Crédito  

 O evento contou ainda com a participação da Manuela Lagoa (Agulha Mágica), 
antiga formanda do curso de empreendedorismo e que possui hoje um negócio em no-
me próprio, que veio partilhar um pouco do processo de criação de um negócio promo-
vido por uma mulher. 
 A próxima fase será um período de consultoria, onde as formandas terão a  

oportunidade de solidificar o projeto, recebendo o auxílio de um consultor empresarial. A 
fase final do curso de empreendedorismo feminino será o recebimento de um incentivo à 

concretização do plano de negócios no valor de cerca de 5.030,64 € . 

 
Co-financiamento 


