
...Fique por dentro da actividade que temos vindo a realizar  

10 de Junho de 2015 
58ª Edição 

Newsletter Julho 2015 

Este mês em destaque…. 
 

Pág. 1 | Junho no Espaço Sénior de Gondarém 

Pág. 2 | Programa “Férias de Verão” ADSL 2015 

Siga-nos no 

/adslcerveira 

Com a chegada do Verão surge a boa disposição e a alegria dos utentes do Espaço Sénior de Gondarém. Há 

uma maior pré-disposição de se realizarem mais e diversificadas atividades.  

Para comemorar o S. João, os utentes realizaram no ateliê artístico um manjerico característico desta data. 

Junho no Espaço Sénior de Gondarém 

Os meninos do Programa de Férias de Verão da ADSL, aproveitaram esta data para presentearem os utentes 

do Espaço Sénior com uma tarde de cantorias alusivas ao S. João, proporcionando-lhes um momento de muita 

diversão. Reconhecendo mais uma vez a importância que as atividades intergeracionais têm na transmissão de 

valores e divulgação de conhecimento. 

Este ano a atividade Inter-Redes realizou-se no passado dia 26 de Junho, na Praia Fluvial de Paredes de Cou-

ra.  

Este dia de PicNic contou com muita animação, como as concertinas, a fanfarra, algumas cantorias e ran-

cho. Foi um dia bem passado e muito animado. 
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“FÉRIAS DE VERÃO” ADSL 2015 

A «criançada» do “Programa de Férias de Verão”  da 
ADSL já começou a disfrutar do Verão! 

  
  

O Programa de Férias de Verão da ADSL 2015, a decorrer na antiga escola primária de Gondarém, iniciou a 

sua atividade no passado mês de Junho, tendo a equipa de técnicos da ADSL preparado um conjunto de ativida-

des diversificadas para animar os jovens. Com espaços amplos e em harmonia com o ambiente natural de Gon-

darém, 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 

diversas atividades exteriores.  

Para além da «correria» dentro de portas, o “Programa de Férias de Verão”, já proporcionou diversas expe-

riências diferentes à «criançada», com destaque ao passeio de Barco pelo rio Minho realizado pelos técnicos do 

Aquamuseu e ao Parque Aquático do Castelinho, assim como os pequenos passeios por Gondarém e a visita dos 

peludos dos “Patas e Patas”. 

A animação até meados de Setembro está garantida, sendo que durante Julho as crianças ainda terão mais 

uma oportunidade para aproveitar este tempo solarengo… com a semana da praia e muitas saídas ao Parque 

Aquático do Castelinho. 

  


