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A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira pretende dinamizar uma vez mais, 

em parceria com a Associação de Pais do Centro Escolar da Vila, com a Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira e a Junta de Freguesia de Gondarém, um Programa de Atividades, no período das férias da Páscoa 

para as crianças Cerveirenses.  

Tal como no ano transato irá funcionar nas instalações da antiga Escola Primária de Gondarém, no período 

compreendido entre as datas de 07 a 14 de Abril de 2014.  

As inscrições irão decorrer no Centro Escolar da Vila nos dias 20 e 26 de Março das 16h00m às 18h00m, 

ou através dos contactos da Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, 

251795086/963937778 ou adslcerveira@gmail.com. 

 O plano de atividades previsto abarca um conjunto de atividades cul-

turais – recreativas, lúdico – pedagógicas, desportivas, ateliers variados, 

jogos, dinâmicas de grupo, visitas/saídas ao exterior, entre outras.  

As crianças que participem no “Programa Férias da Páscoa 2014” 

serão acompanhadas por uma equipa de Recursos Humanos constituída 

por auxiliares de Ação Educativa, Psicóloga e outros técnicos superiores. 

Aposte numas férias diferentes para os seus Educandos, aposte nos nossos programas de férias!  

“FÉRIAS DA PÁSCOA” ADSL 2014 

A  Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira – no âmbito da tipologia 2.3 do 

Programa Operacional de Potencial Humano (POPH), está a promover uma ação de formação modular de 

“Prestação de Cuidados Básicos de Saúde”, no antigo Jardim de Infância da Freguesia de Loivo. Esta forma-

ção teve início no dia 5 de Fevereiro e termina a 14 de Março. Conta com um grupo de 18 formandos e tem 

uma duração de 50 horas em horário laboral. 

As formações modulares são acumuláveis para a obtenção de uma ou mais qualificações constantes no Catá-

logo Nacional de Qualificações e permitem a criação de percursos flexíveis de duração variada, caracterizados 

pela adaptação a diferentes modalidades de formação, públicos-alvo, metodologias, contextos formativos e 

formas de avaliação.  

Formação Modular - “Prestação de Cuidados Básicos de Saúde” 
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O Dia de São Valentim, mais conhecido como dia dos namorados, é uma data especial e comemorativa na 

qual se celebra a união amorosa entre casais sendo comum a troca de cartões e presentes. Assim, esta data 

não podia passar sem ser comemorada no Espaço Sénior de Gondarém. 

No dia 14 de Fevereiro, os utentes relembraram alguns poemas alusivos a esta data, transcrevendo-os em 

cartões em forma de coração para adornarem a sala de convívio. Não faltou no entanto, algumas trocas de pre-

sentes, para demonstrarem o afeto e amizade que tem uns pelos outros. 

No final, como não podia deixar de se, os utentes foram presenteados com um bolo em forma de coração 

para terminar a tarde em grande harmonia e diversão. 

No Espaço Sénior de Gondarém o Carnaval não passou despercebido! 

No passado dia 25 de Fevereiro os utentes tiveram o prazer de participar no bai-

le de Carnaval, na discoteca ChaMan, dinamizado pela Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira. 

Para esta participação e como manda a tradição, todos foram mascarados de 

Palhacinhos, com disfarces realizados pelos próprios utentes. Foi uma tarde mui-

to alegre, cheia de “palhaçada” e dança à mistura.  

Na tarde de 28 de Fevereiro, os utentes tiveram a oportunidade de se divertirem mais um bocadinho com 

estas comemorações carnavalescas, com a visualização do desfile de Carnaval, onde participaram as Escolas e 

Creches do Município de Vila Nova de Cerveira. 

São Valentim no Espaço Sénior 
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