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A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira celebrou a festa de Natal no passa-

do dia 23 de Dezembro, com os utentes do Espaço Sénior e as crianças que frequentam o A.T.L “Férias de 

Natal”.   

Realizou-se um almoço convívio, que contou com a presença dos utentes do Espaço Sénior e meninos do 

A.T.L, como também com a presença de alguns dos Associados da ADSL, membros da Junta de Freguesia de 

Gondarém, Presidente da Câmara Engº Fernando Nogueira e Vereadora Aurora Viães.  

Para tornar esta festa mais animada os meninos do A.T.L. “Férias de Natal” presentearam-nos com algumas 

cantorias de Natal. 

Festa de Natal da ADSL  

Almoço de Natal das IPSS’s 

No passado dia 18 de Dezembro os nossos utentes tiveram o privilégio de participarem no almoço de Natal 

das IPSS’s do concelho, oferecido pela Camara Municipal de Vila Nova de Cerveira. Este almoço no restaurante 

Braseirão do Minho serviu não só para comemorar o Natal, mas também para todos os idosos do concelho pode-

rem ter um dia diferente de confraternização e convívio. Os idosos do Espaço Sénior de Gondarém gostaram 

muito da surpresa e aproveitam para agradecer à Câmara Municipal por esta iniciativa e à Farmácia Cerqueira 

pelo presente oferecido no final do almoço. 
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Dia Internacional do Voluntariado 

No passado dia 12 de Dezembro comemorou-se o dia Internacional do Voluntariado no salão da Junta de Fre-

guesia de Lovelhe.  

Os utentes do Espaço Sénior de Gondarém foram convidados pela Câmara Municipal a participarem na cele-

bração do dia do Voluntariado onde tiveram a possibilidade de homenagear todos os voluntários do Concelho. 

Esta data foi ainda celebrada com uma atuação do grupo de dança dos alunos do Agrupamento de Escolas de 

Vila Nova de Cerveira, e a atuação do Sr. Cândido Malheiro, acompanhado com a sua concertina. O convívio 

contou ainda com um lanche convívio.   

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, e os utentes do Espaço Sénior 

aproveitam para agradecer às Voluntárias Susana Costa e Maria José Martins a sua disponibilidade, simpatia e 

carinho e o fato de tornarem os dias no Espaço Sénior especiais. 


