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Agosto no ATL de Verão… 

No dia 14 de Julho, os meninos que integram o Programa de Férias de 

Verão, promovido pela ADSL em Gondarém, tiveram mais uma saída, des-

ta vez foram à Serra D’Arga. 

Foram visitar o Centro de Interpretação da Serra d'Arga – CISA, que é 

uma infraestrutura de apoio à valorização e promoção dos Recursos Natu-

rais e Paisagísticos da Serra d'Arga, instalado numa antiga Casa Florestal. 

O CISA promove uma variedade de atividades de educação ambiental e de turismo ativo, bem como dos des-

portos de aventura, entre as quais: Percursos pedestres interpretativos; visitas de estudo; ateliês de educação 

ambiental; mini biblioteca; venda de materiais promocionais e produtos locais. 

Ao fim desta visita e para contemplar a magnifica paisagem desta serra, a criançada fez uma caminhada pe-

las igrejas da localidade, viram animais típicos dessa zonas nas grandes planícies, foi um dia de contato com a 

natureza. 

Espaço Sénior participa na iniciativa “O Crochet Sai à Rua” 

Os utentes do Espaço Sénior de Gondarém foram desafiados, pela autarquia, a participarem na iniciativa “O 

Crochet Sai à Rua”. Esta iniciativa está inserida no projeto BIA – Artes e Ofícios Artesanais que pretende valori-

zar o artesanato e consistia na criação de peças em crochet para ornamentar as ruas e espaços públicos do cen-

tro histórico de Vila Nova de Cerveira. Para tal a Câmara Municipal disponibilizaria lãs para a confeção das pe-

ças. 

Os nossos utentes acharam a iniciativa muito interessante e resolveram aceitar este desafio, colocando as 

mãos à obra. 

O trabalho final resultou na decoração com muitas peças coloridas em Crochet, de uma das árvores do Ter-

reiro de Vila Nova de Cerveira. 
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