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Este mês em destaque…. 
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O “Dia dos Avós” não poderia deixar de ser celebrado, pelo que as crianças participaram no convívio dinamizado 

pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira no monte da Sra. da Encarnação. Esta geração mais tenra pode 

mostrar e presentear os Seniores com os seus dotes musicais, através de atuações de dança, e da atribuição de 

pequenas lembranças elaboradas nos programas de férias. O “Dia dos Avós” revestiu-se de emoções e de muita 

animação, sendo pautado pelo convívio intergeracional.  

A alegria continua com as atividades do Programa de “Férias de Verão da ADSL” até ao início do novo ano 

letivo! 
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A ADSL considera que a ocupação de tempos livres , com atividades salutares, reforça o  desenvolvimento inte-

lectual das crianças e contribui, de forma marcante, para a formação da sua personalidade, incrementando a sua 

capacidade de organização e do espírito de equipa e de entreajuda. 

Nesse sentido tem-se procurado, ano após ano, investir na melhoria das atividades e nos programas implemen-

tados, quer ao nível dos equipamentos, quer ao nível dos  serviços prestados, indo de encontro às expectativas e 

necessidades dos educadores que escolhem a ADSL para proporcionar às crianças momentos de lazer e diversão 

durante os períodos de interrupções letivas. 

No mês de julho e agosto foram muitas as atividades promovidas pela associação  no âmbito do Programa de 

“Férias de Verão 2016”. A animação contou com sessões de  ginástica, dança, culinária, desporto, idas à praia e 

aos repuxos do castelinho, e a ida a banhos na  piscina insuflável, que proporciona momentos de grande diver-

são a pequenos e graúdos. Além das caminhadas saudáveis realizadas por Gondarém, as crianças tiveram ainda a 

oportunidade de assistir a uma ação de sensibilização dinamizada pela associação “Patas e Patas”, na qual foram 

sensibilizadas para a crueldade do abandono de animais domésticos. 

O “Dia dos Avós” também foi celebrado pelas crianças com a  participação no convívio dinamizado pela Câmara 

Municipal de Vila Nova de Cerveira no monte da Sra. da Encarnação. A geração dos pequenos  pode mostrar e 

presentear os Seniores com os seus dotes musicais, através de atuações de dança, e da atribuição de pequenas 

lembranças elaboradas nos programas de férias. O “Dia dos Avós” revestiu-se de emoções e de muita animação, 

sendo pautado pelo convívio intergeracional.  

A alegria continua com as atividades do Programa de “Férias de Verão da ADSL” até ao início do novo ano 

letivo! 

Programa “Férias de Verão 2016” 
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> “Idas à Praia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> “Atividades Molhadas” 
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> “Aulas de Dança” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> “Passeios” 

 

 

>“Atividades Manuais” 
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> “Dia dos Avós” 

 

Centro de Apoio às Empresas  
Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira - Polo II   
4920-013 - Campos, Vila Nova de Cerveira  

T. 251795086  
F. 251795086  
E. adslcerveira@gmail.com  
W. www.adslcerveira.com  

> “Parque Aquático” 



Newsletter Agosto 2016 

08 de Agosto2016 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira em parceria com a Associação de Pais 

do Centro Escolar da Vila, dinamizou mais uma vez o “Programa de Férias”, no período das férias da Páscoa para 
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 “Crochet Sai à Rua” 

Os utentes do Espaço Sénior de Gondarém foram mais uma vez desafiados, pela autarquia, a participar na inicia-

tiva “O Crochet Sai à Rua”, inserida no projeto BIA Artes e Ofícios Artesanais que pretende valorizar o artesanato. 

A tarefa a desenvolver centrou-se na criação de peças em crochet 

para ornamentar canteiros no Terreiro Municipal e cobrir um cer-

vo de madeira em representação da freguesia de Gondarém. A 

atividade foi árdua, mas desenvolvida com entusiasmo pelos 

Seniores que nesta atividade formaram  uma equipa  com Maria 

Lemos Costa, Mª José Araújo e a equipa técnica do Espaço Sénior, 

apresentando um trabalho final de sucesso. As fotografias a 

seguir apresentadas evidenciam parte do belo trabalho realizado 

que contribuiu para “vestir” a nossa Vila, torná-la mais vistosa e 

com mais um motivo para atrair novos turistas! Somos uma verdadeira Vila das Artes! 
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