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A origem das Maias é uma tradição primaveril cujas origens se perdem no tempo, sendo que este ritual acontece 

na noite de 30 de Abril para 1 de Maio. Manda a tradição que se enfeitem portas, janelas e outros locais com flo-

res e giestas amarelas e com bonecas de palha enfeitadas. Presente em várias regiões do país, a tradição revela 

aspetos diferentes em cada uma, mas um denominador comum: as Maias floridas.  

Com o intuito de manter viva a tradição, os utentes do Espaço Sénior de Gondarém realizaram duas coroas, uma 

para ser colocada na porta do Espaço Sénior e outra para ser exposta numa das varandas da Biblioteca Municipal 

de Vila Nova de Cerveira.  
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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 

 

No passado dia 21 de Abril, os utentes do Espaço Sénior tiveram o privilégio de ir ao Cineteatro de Vila Nova de 

Cerveira, para assistir ao filme “A Vida de Jesus Cristo”. Para muitos esta foi a primeira vez que tiveram a oportu-

nidade de visitar o cinema e visualizar um filme na “Grande Tela”.  

A tarde foi especial, com direito a pipoca como manda o “figurino”. 
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