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A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila nova de Cerveira para manter vivo o espírito natalí-

cio, que se caracteriza por uma época de partilha, confraternização e união, dinamizou um almoço de Natal 

no Espaço Sénior de Gondarém, para os utentes do Centro de Dia e as crianças que frequentaram o Progra-

ma de Férias de Natal. Neste almoço natalício estiveram ainda presentes todos os colaboradores da ADSL, a 

Vereadora Aurora Viães e o Executivo da Junta de Freguesia de Gondarém. 

Para abrilhantar o almoço não faltaram as atuações da “criançada” que interpretaram várias cantorias alusi-

vas a esta época. 

Como não poderia deixar de ser e para finalizar este dia come-

morativo, a ADSL ofereceu a todos os seus utentes uma prendi-

nha, que lhes foi entregue pelas crianças do Programa de Férias. 
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Magusto no Espaço Sénior 
 

No passado dia 17 de Novembro a Associação de Desenvolvimento Social e Local de V. N. de Cerveira comemorou o S. Martinho 

com a dinamização de um Magusto convívio no Espaço Sénior de Gondarém, para todos os seus utentes e respetivos familiares 

e amigos. Foram ainda convidados a esta tarde de convívio os associados da ADSL, bem como a presidência e vereação do 

Município de Vila Nova de Cerveira e a presidente de Junta da Freguesia de Gondarém. 

Para tornar a tarde mais animada todos foram presenteados com a atuação da Tuna da Universidade Sénior de Vila Nova de 

Cerveira, que nos brindou com cantorias dos tempos de mocidade dos nossos utentes, à qual aproveitamos para agradecer. 

As castanhas assadas e cozidas não faltaram, bem como o típico caldo verde que nos aconchegou neste dia frio. 

Neste Magusto a animação e a boa disposição marcaram a tarde! 
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Baile de Outono 
 
No mês de Novembro, os nossos utentes do espaço Sénior de Gondarém, participaram no Baile do Outono, 
no Fórum da Bienal. 

Foi uma tarde muito alegre, cheia de animação e dança à mistura. Com a dança, os nossos utentes além de 
exercitarem o corpo, a agilidade, a coordenação motora e o equilíbrio, também estimularam a mente, a aten-
ção, a concentração e a memória. 

A equipa técnica do Espaço Sénior de Gondarém, bem como os seus utentes, aproveitam para agradecer à 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, pela dinamização desta atividade, que muito agradou e alegrou 

todos os participantes!  
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O Nosso Pinheiro de Natal…  
 
Para além dos típicos adornos natalícios que os utentes do Espaço Sénior de Gondarém realizam de forma a 
decorarem e prepararem o Centro de Dia para esta época de Natal, este ano receberam da parte do Municí-
pio um desafio diferente. Assim, foi-lhes pedido que construíssem através de paletes um Pinheiro de Natal, 
para ser posteriormente colocado no Jardim Solar dos Castros, durante toda esta época. 

Os utentes aceitaram o repto e colocaram mãos à obra, ficando muito satisfeitos com o seu trabalho final. 


