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Este mês em destaque…. 
Pág. 1,2| “São Martinho” 
Pág. 3    | “Almoço Intergeracional” 
Pág. 4,7 | “Ação de Sensibilização” 
 
 

Siga-nos no 

/adslcerveira 

O Programa de Férias de Natal dinamizado pela Associação terminou no passado dia 2 de Janeiro. Durante  estas pequenas 
férias, a equipa de colaboradores da ADSL  promoveu atividades de caráter educativo, cultural mas sobretudo lúdicas para 
animar os nossos meninos e ver o brilho de felicidade nos seus rostos. 
A ADSL, à semelhança dos anos anteriores, ofereceu um lanche à pequenada e no final todos levaram para casa um mimi-
nho da associação e os trabalhos que realizaram durante as férias.   
A Associação aproveita para agradecer a todas as entidades que apoiam a nossa instituição e, que de  certa forma, contri-
buem para a realização desta resposta, nomeadamente,  o apoio da Junta de Freguesia de Gondarém e da Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Cerveira. 
 
Do conjunto de atividades dinamizadas, as nossas crianças tiveram a possibilidade de: 

 

… ir a banhos na piscina Municipal,  
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“Programa de Férias de Natal” 
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… conhecer as novidades do Aquamuseu do Rio Minho 
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…. participar na  Hora do Conto e na Atividade Musical na Biblioteca Municipal 

 

 

 

 

 

 

… ir à descoberta do Arquivo Municipal 
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  A época Natalícia traz-nos à memoria valores de partilha, confraternização,  união e festejo. A ADSL para manter 
vivo o espirito natalício e alegrar o coração, não só dos nossos utentes, mas também de todos aqueles que ao longo do ano, 
se juntaram a nós, nomeadamente as famílias, os amigos e parceiros, organizou uma festa de natal no passado dia 21 de 
Dezembro.. 
No almoço convívio com os nossos utentes, estiveram presentes os colaboradores, alguns associados, membros da junta de 
freguesia de Gondarém, todo o Executivo Camarário e o Diretor da Segurança Social de Viana do Castelo. 
Para abrilhantar o momento, a pequenada do “Programa de Férias” apresentou algumas canções de natal. 
Como não poderia deixar de ser, para finalizar este dia comemorativo, todos os utentes do Espaço Sénior receberam uma 

lembrança . 

 “Festa de Natal” 
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 “Almoço de  Natal das IPSS’s” 
 No passado dia 22 de Dezembro os nossos utentes participaram no almoço de Natal das IPSS’s do concelho, ofere-

cido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. O almoço realizou-se no restaurante Braseirão do Minho onde se 

comemorou esta época Natalícia  e em que todos os idosos do concelho puderam ter um dia diferente de confraternização 

e convívio. Para Os idosos do Espaço Sénior de Gondarém foi um dia bem passado, pelo que aproveitam para agradecer à 

Câmara Municipal por esta iniciativa e pelo presente  oferecido no final de almoço. 


