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Julho no Espaço Sénior de Gondarém 

Dia dos Avós 
 

Como esta data não poderia passar despercebida, no dia 23 de Julho foi comemorado o Dia dos Avós e do 

idoso, no Parque do Castelinho. Esta atividade contou com o habitual piquenique e para aumentar a boa dispo-

sição não faltou animação, como ginástica, música e as atuações das crianças que estão inscritas nos ATL,s de 

Verão do concelho de Cerveira. 

Atividade Intergeracional 

Numa fase em que o afastamento das várias gerações é cada vez maior devido a alterações da dinâmica fami-

liar, a Associação de Desenvolvimento Social e Local de V. N. Cerveira reconhece a importância que as ativida-

des intergeracionais têm na transmissão de valores e divulgação de conhecimento. Neste sentido, as crianças 

do Programa Férias de Verão, da ADSL presentearam aos utentes do Espaço Sénior com uma tarde de represen-

tações musicais, proporcionando-lhes um momento de muita diversão. 
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“FÉRIAS DE VERÃO” ADSL 2015 

  O Mês de Julho foi um mês de grande azáfama no Programa de “Férias de Verão” desenvolvido pela Associa-

ção de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira. Houve atividades de animação para todos os 

gostos, como tem vindo a acontecer nos últimos anos, com sessões 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 

desenvolvimento intelectual, contribui de forma marcante para a formação da sua personalidade, incremen-

tando a sua capacidade 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 

corresponda 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.  

As crianças realizarem algumas caminhadas pela freguesia de Gondarém, aproveitando para fazerem pique-

niques ao ar livre, de forma a passarem tardes diferente e cheias de diversão. 

Através da G.N.R. passaram uma manhã cheia de diversão. As autoridades presentearam as crianças com a 

atividade de prevenção rodoviária, sobre as regras de trânsito, em que um grupo de meninos eram os peões e 

outros os polícias. 
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“FÉRIAS DE VERÃO” ADSL 2015 

Visita das Guias de Vila Nova de Cerveira 
 

Os meninos, também foram presenteados com a presença das Guias de Vila Nova de Cerveira no “Programa 

de Férias”, que para além da tertúlia sobre os valores que se regem, proporcionaram algumas atividades dife-

rentes no exterior. 

Dia dos Avós 
 

O Dia dos Avós também foi comemo-

rado, através de uma iniciativa no Parque 

do Castelinho em V. N. de Cerveira. Esta 

geração mais tenra pode mostrar e pre-

sentear às outras gerações os seus dotes 

musicais, através de duas atuações musi-

cais. Foi uma tarde de muita música e 

animação! 

Oficina de música 
 

Mais uma vez, os meninos contaram com a colaboração da professora de música, Cíntia Ribeiro, que lhes 

proporcionou uma manhã muito animada com variadíssimos instrumentos musicais. 
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“FÉRIAS DE VERÃO” ADSL 2015 

Promoção da Saúde 
 

Este mês, tivemos um convidado especial, no “Programa de Férias de Verão, o Dr. Hugo Rodrigues. 

É pediatra na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE onde tem ainda uma consulta especializada em 

medicina da adolescência. Para além da atividade clínica, desempenha funções de docência na Escola de Ciên-

cias da Saúde da Universidade do Minho e na Escola de Tecnologias da Saúde do Instituto Politécnico do Porto. 

Faz ainda parte, como formador, do Grupo de Reanimação Pediátrica, entidade responsável pela formação a 

nível nacional na área da emergência pediátrica. Integra a Direção da Sociedade Portuguesa de Medicina do 

Adolescente e colabora como revisor com a Ata Pediátrica Portuguesa, revista oficial da Sociedade Portuguesa 

de Pediatria.  

Para esta atividade convidamos os meninos de todos os ATL’s do concelho, de forma a poderem participar 

nesta iniciativa. 

O Dr. Hugo considerou pertinente abordar uma temática específica que cativasse a atenção de todos os 

meninos presentes, neste sentido, o assunto explorado foram “As dificuldades dos Meninos do Ensino Especial”.  

A ADSL aproveita para agradecer em especial, ao Dr. Hugo, pela sua presença, que se prontificou de imediato a 

realizar esta iniciativa, explicando de forma simples e adequada à criançada presente, que devemos olhar os outros 

de forma a realçar as suas qualidades.  


