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As férias das crianças do “Programa de Férias de Verão” promovido pela Associação de Desenvolvimento So-

cial e Local de Vila Nova de Cerveira já estão a terminar, contudo nesta reta final, continuam ainda a usufruir 

de grandes passeios e aventuras. 

Uma das últimas saídas foi à Biblioteca Municipal, onde tiveram uma receção muito calorosa, contando um 

conto ao som de uma viola, proporcionando uma momento de canto e euforia a toda a criançada.  

Depois de cantarem, dividiram-se em grupos e começaram 

a fazer barcos de papel realizado com a técnica de Origami 

que é a arte tradicional e secular japonesa de dobrar o pa-

pel, criando representações de determinados seres ou obje-

tos com as dobras geométricas de uma peça de papel, sem 

cortá-la ou colá-la. 

 Foi muito divertido, e no final colocaram os barcos de pa-

pel no rio Minho com uma mensagem de paz para o mundo. 

No passado dia 27 de Agosto, os Jovens do “Programa de Férias de Verão” participarem no peddy-papper 

realizado pelo Aquamuseu de Vila Nova de Cerveira. Participaram cerca de uma dezena de crianças, com di-

versas idades, prontos para uma manhã de aventura. Havia um só objetivo: sensibilizar as crianças a traba-

lhar em equipa e partilhar informações. 

Foi uma oportunidade fantástica para promover a interação entre pa-

res, o trabalho em equipa, a capacidade de insight e o interesse pela na-

tureza. No final do peddy-papper, era grande a alegria e a vontade de 

repetir. 

A. T. L. “FÉRIAS DA PÁSCOA” ADSL 2014 

Visita ao Aquamuseu 
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No seguimento do trabalho desenvolvido nos últimos anos na promoção da Igualdade de Género pela região, 

nomeadamente através do projeto inovador “GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a Diferença!”, a ADSL 

continua a apostar em dar o seu contributo na divulgação das iniciativas neste âmbito, concretizando parte da 

sua missão enquanto organização de intervenção social.  

Assim, informa-se que se encontra aberto até o dia 30 de setembro de 2014 as candidaturas à 11ª edição 

PRÉMIO IGUALDADE É QUALIDADE, iniciativa da responsabilidade da Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género (CIG) e a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE). 

Este Prémio destina-se às Empresas e outras Entidades Empregadoras com Políticas Exemplares na Área da 

Igualdade entre Mulheres e Homens, Conciliação entre a Vida Familiar e Profissional e Práticas Empresariais de 

Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género.  

Mais informação em: www.cig.gov.pt/2014/08/premio-igualdade-e-qualidade-edicao-2014  
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ADSL na Festa da História 
A Associação de Desenvolvimento Social e Local de 

Vila Nova de Cerveira participou na Festa da História, 

realizada a 21,22,23 e 24 de Agosto do corrente ano.  

Os artigos vendidos foram realizados pelos utentes do 

Espaço Sénior de Gondarém, nos seus tempos livres. A 

iniciativa revelou-se de grande sucesso junto da popula-

ção cerveirense, que aderiu à compra dos produtos! 

Atividades em agenda…. 

Workshop: “Gestão do Orçamento” (2ª parte) 

Data: 08/09/2014 | Horário: 14h30m | Local: Escola EB 2,3/S de Valença 
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