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COM O APOIO DE: 

Freguesia de Gondarém 

 O ATL de Verão da ADSL 2013, a decorrer na antiga escola primária de Gondarém, iniciou a sua atividade no passa-
do mês de Junho, tendo a equipa de técnicos da ADSL preparado um conjunto de atividades diversificadas para animar a 
«malta» jovem. Com espaços amplos e em harmonia com o ambiente natural de Gondarém , este é também um local que 
convida ao contacto «Intergeracional». Em conjunto com o «Espaço Sénior de Gondarém», foram já várias as atividades 
que juntaram os juniores e os mais graúdos, em animadas tardes, repletas de cor e música.  
 O tempo que este ano o Verão nos tem presenteado convida a estar «cá fora», tendo as crianças realizadas diver-
sas atividades exteriores.  
 Para além da «correria» dentro de portas, o ATL já proporcionou diversas experiências diferentes à «criançada», 
com destaque às visitas ao Aquamuseu e ao Parque dos Castelinhos, assim como os pequenos passeios e picnics realizados 
pela freguesia. 
 A animação até meados de Setembro está garantida, sendo que durante Julho as crianças ainda terão mais uma 
oportunidade para aproveitar este tempo solarento… com a semana da praia.  

 Aos pais que ainda pretendam uma vaga para Agosto e/ou Setembro, pedimos o favor de 
entrarem em contacto connosco, através dos contactos abaixo indicados. 

Aí está… a «criançada» do ATL da ADSL já começou a disfrutar do Verão! 
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Agenda Julho 

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

 

(até 23 de Julho) -  Curso de Empreendedorismo Feminino  
Local: CAE Zona Industrial de Vila nova de Cerveira 

 

 

(17*) - Workshop sobre Responsabilidade Social   

- Igualdade de Género Empresarial.  
Local: Concelho de Vila Nova de Cerveira 

*data sujeita a alteração  

Igualdade de Género 

Co-financiamento Organização Apoio 

...Qualificando as pessoas, a Igualdade de Oportunidades será apenas uma utopia... 
 
No desenvolvimento da Ação de Sensibilização da Igualdade de Género pelo tecido 

empresarial da região, a ADSL Cerveira vai organizar um seminário subordinado ao 
tema da Responsabilidade Social, com destaque para a Igualdade Género Empresarial. 

O público-alvo da ação são os líderes locais do tecido organizacional de Vila Nova 
de Cerveira, nomeadamente das organizações com fins lucrativos, em especial 
«jovens» empresárias que estão numa fase inicial do seu percurso empresarial. 

O objetivo passa por apresentar um conjunto de medidas que favoreçam uma har-
moniosa relação entre as responsabilidades profissionais, com as de foro familiar e 
público. 

Desta forma, a ADSL acredita que está a dar mais um passo para Promover a Igual-
dade… Reduzindo a diferença! Esta mudança na mentalidade  coletiva que, tão impor-
tante como necessária, não poucas vezes, delimita a liberdade de ação individual, 
trançando-lhes objetivos, valores  ou impondo determinado tipo de atitudes ou com-
portamento limitativos, em função do género, estando este projeto a mostrar a possi-
bilidade de caminho diferente, um caminho em que é possível con-
ciliar diferentes objetivos, sejam eles de âmbito empresarial, pes-
soal ou social. 


