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“Bom Dia Senhor Condutor. Estamos aqui para o sensibilizar para o mês da prevenção dos maus tratos na infância”. Farda-
dos a rigor e com uma mensagem a transmitir, um grupo de crianças do “Programa de Férias da Páscoa” dinamizado pela   
Associação de Desenvolvimento Social e local (ADSL) de Vila Nova de Cerveira, em colaboração com a Comissão de Prote-
ção de Crianças e Jovens (CPCJ) e a GNR, protagonizaram, no passado dia 12 de Abril, uma operação STOP informativa a 
que ninguém ficou indiferente. 
Esta iniciativa de âmbito distrital realizada pelas CPCJ’s e pela GNR, incluída na Campanha Nacional do Mês de Prevenção 
dos Maus Tratos, decorreu em Vila Nova de Cerveira, na Praça do Município e na rotunda junto aos Bombeiros Voluntários. 
O ambiente entre os mini-agentes era de entusiamo pela experiência inédita de desempenharem uma função tão impor-
tante.  
Devidamente fardados, e acompanhados por agentes da GNR, aos condutores mandados parar era entregue um folheto 
informativo e um laço azul, com uma mensagem enternecedora: “Coloquem este laço azul como símbolo de serem contra 
os maus tratos às crianças”. A adesão era imediata, com sorrisos, elogios e agradecimentos. No final, os votos de uma “boa 
viagem e em segurança”! 
Esta campanha de sensibilização destina-se a alertar a comunidade cerveirense para o flagelo que representam os maus 

tratos na infância e consciencializar para o papel preponderante que cada um desempenha na sua prevenção. 

(Noticia de Irene Pinheiro—Gabinete de Comunicação Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira) 
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No mês do início primavera a ADSL Cerveira dinamizou, uma vez mais, o “Programa de Férias da Páscoa”, dando a possibili-
dade aos mais novos de desgastarem energias em diversas atividades de animação e convívio, repletas de diversão e ale-
gria. 
O “Programa de Férias da Páscoa” prometia vários  dias de atividades intensas e diversificadas, intercaladas entre ativida-
des lúdico-educacionais com outras de pura diversão, realizadas no espaço habitual em Gondarém, num recinto que tem 
todas as condições para as crianças brincarem em segurança. 
As meninas e os meninos tiveram a oportunidade de visitar locais emblemáticos da «vila» de Cerveira. Entre as principais 
atividades realizadas fizeram-se brincadeiras na areia, leitura de contos, atividades manuais, atividades de culinária, ginásti-
ca, aulas de dança em que fizeram uma representação para os utentes do Espaço Sénior, não faltando as tradicionais amên-
doas de Páscoa para levar aos papás.  
Sendo a infância e a pré-adolescência a fase de maior «absorção» e influência do que está à sua volta, realizaram-se visitas 
a locais de interesse cultural e social importantes para o  processo educacional das crianças. Destacam-se as visitas  à 
Biblioteca Municipal, ao Aquamuseu e ainda ao Espaço Sénior de Gondarém, com a promoção de uma atividade Intergera-
cional.  
Como o “Programa de Férias” não seria possível sem material, a ADSL agradece publicamente à União de Freguesia de Vila 
Nova de Cerveira e Lovelhe e à Junta de Freguesia de Sopo pelo donativo de material necessário para realizar as atividades 
de artes. 

No verão a diversão e alegria estará de volta ao “Programa de Férias” da ADSL Cerveira! 
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No passado dia 18 de Março comemorou-se o 4º Aniversário do Espaço Sénior de Gondarém. Foi com especial gosto que a 
ADSL festejou esta data, com um lanche convívio junto dos utentes do centro de dia e seus familiares. Esta celebração con-
tou ainda com a presença de alguns Associados, todos os elementos do executivo da Junta de Freguesia de Gondarém e o 
Presidente da Câmara Engº Fernando Nogueira. 
Para que não faltasse animação nesta celebração convidou-se o Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Gondarém, que acei-

tou logo o convite  e que nos proporcionou uma tarde de cantorias e baile. 
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