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A Associação de Desenvolvimento Social e Local de 

Vila Nova de Cerveira, vai dinamizar o  Programa de 

férias de Verão 2013 já que este ano será 

mais alargado, abrangendo os meses de 

Junho, Julho, Agosto e Setembro, e de-

correrá nas instalações renovadas da Esco-

la Primária de Gondarém!  

O novo espaço está integrado num com-

plexo que integra um campo de futebol, 

espaço exterior e salas equipadas para 

as crianças desfrutarem em pleno das 

férias de Verão! 

Novas Instalações:  
Escola Primária de Gondarém 

ATIVIDADES: 
Idas à Praia 

Repuxos: Parque do Castelinho 

Caminhadas 

Visitas : Paredes de Coura e Viana do 
Castelo 

Piqueniques;  

Peddy-paper;  
Aulas de Ginástica e culinária, entre 

outras. 
 

E… Muita brincadeira! 
 

 
Para umas férias em grande! 

Município de Vila   
Nova de Cerveira 

Associação de 
Pais do Centro 

Escolar da 
Vila   

COM O APOIO DE: 

Freguesia de Gondarém 
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Co-financiamento Organização Apoio 

Igualdade de Género 

A ADSL, através do Projeto “GÉNERO: Promover a Igualdade… Reduzir a Dife-

rença!” deu início à ação de sensibilização de igualdade de género dirigida ao te-

cido organizacional do concelho de Vila Nova de Cerveira,. Destinado às organiza-

ções com e sem fins lucrativos, está a ser realizado um “Inquérito Diagnóstico” 

para uma posterior avaliação da situação atual da Igualdade de Género neste con-

texto, como forma de preparar as actividades posteriores.  

Até ao momento já foram realizadas mais de 20 inquéritos junto de empresas 

do tecido empresarial, assim como já foram preenchidos mais de 10 escolas de 

organizações sem fins lucrativos, nomeadamente a CM: Vila Nova de Cerveira, as 

diversas Juntas de Freguesia, escolas que compõe a rede escolar do concelho e 

ainda outras entidades.As reuniões vão decorrer durante o mês de Junho, espe-

rando que no final sejam inquiridas mais de 50 organizações. 
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Espaço Sénior de Gondarém 

 Diz a tradição nortenha que, na noite de 30 de Abril para 1 de 

Maio, todas as entradas das habitações devem ser protegidas das 

“entidades malignas” com um ramalhete de flores de Maio, e para não 

fugir à tradição realizaram-se as coroas de Maias, posteriormente expos-

tas nas varandas do Terreiro Municipal de Vila Nova de Cerveira e na en-

trada do Espaço Sénior de Gondarém. 

 Para animar este mês, o Sr. Cândido Malheiro proporcionou

-nos uma tarde de músicas tradicionais, acompanhadas pela sua 

concertina. Foi uma tarde bem passada a cantar e a dançar para 

recordar os tempos de juventude. 

Com o aparecimento dos primeiros dias de Sol característicos do 

mês de Maio, os utentes do Espaço Sénior de Gondarém aproveita-

ram para realizarem alguns Pique-Niques no Calvário e nos Moinhos 

da Gávea de forma a conviverem e confraternizarem pelas belas 

paisagens do nosso Concelho. 

Maio em Grande 
 
Os utentes do Espaço Sénior de Gondarém, presentearam-se com um mês de Maio cheio de passeios e atividades diversifi-
cadas.  

 Participaram ainda nas atividades propostas pela Câmara 
Municipal, como a ida ao Cinema, onde poderam visualizar o Fil-
me animado “Ratatouille”; nos rastreios da “Semana da Saúde” 
realizados na ETAP do Pólo de Vila Nova de Cerveira e na visita 
guiada aos Moinhos da Gávea, onde mostraram os seus conheci-
mentos relativamente ao uso destes moinhos.  

 Para finalizar o mês em grande, visitaram o sublime 

Convento de San Payo, considerado por eles um monumento 

imprescindível de visita não só pelas obras de arte que lá estão 

expostas, mas também pela preciosa vista que nos proporciona 

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

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

 

Agenda Junho 

(a decorrer) -  ATL Verão 2013  
Local:  Escola Primária de Gondarém 

 

(a decorrer) -  Curso de Empreendedorismo Feminino  
Local: CAE Zona Industrial de Vila nova de Cerveira 

 

 

(a decorrer) - Reuniões com organizações no âmbito da Ação de Sensibilização 

em Igualdade de Género direcionada ao tecido empresarial.  
Local: Concelho de Vila Nova de Cerveira  

A ADSL Cerveira marcou presença, qualidade de 

entidade parceira da Rede de Empreendedorismo 

do Alto Minho, no Salão de Inovação Rural (dias 

10,11 e 12 de Maio), iniciativa no âmbito do projeto 

Minho Empreende e pretendeu sensibilizar a comu-

nidade do Minho em geral e o seu tecido produtivo 

em particular, para a relevância da inovação. 

Este evento, subordinado ao lema “Inspirar para Inovar” constituiu-se como uma 

mostra regional de inovação, dando notoriedade e destaque a um conjunto de inicia-

tivas inovadoras desenvolvidas na região do Minho de natureza académica, empresa-

rial ou mesmo individual. Para além disso, destinou-se também a promover a aproxi-

mação de segmentos da população (nomeadamente jovens e desempregados) aos 

temas relacionados com o empreendedorismo, a inovação e a criatividade. 

 
Atividades realizadas:  

1. Mostra de Empresas e Projetos empreendedores  

2. workshop “Inspirar para Inovar”  

3. Workshop “Team Building no Parque Transfron-

teiriço Gerês/Xurés”,  

4. I Festival Gastronómico  

5. Programa de televisão Somos Portugal (TVI) 


