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O Programa de “Férias de Verão” 

ADSL 2014 está quase a iniciar, não 

perca a oportunidade de inscrever o 

seu educando nas férias mais diverti-

das e enriquecedoras de Vila Nova de 

Cerveira! Porque para nós as crianças 

são uma prioridade, o nosso programa 

de férias inclui atividades diversifica-

das, praia, parque aquático, museus, 

passeios, cinema, dança, ginástica, 

oficinas e muito mais. 

Para mais informações sobre o Plano 

de Atividades, consulte o Programa de 

Atividades do ATL. 

 

 Ainda está a tempo de efe-

tuar a inscrição das suas crian-

ças, contacte-nos: 

 

ADSL │CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS │ ZONA INDUSTRIAL DE CERVEIRA │ 

PÓLO II CAMPOS │T. 251795086 / 963937778 

Espaço Sénior │T. 251709176 

www.facebook.com/adslcerveira 

adslcerveira@gmail.com / www.adslcerveira.com 
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Este mês, o Sr. Cândido Malheiro proporcionou-nos mais uma tarde de animação. Com a sua concertina e a 

guitarra cantou-se e dançou-se relembrando os tempos de mocidade. A tarde foi bem passada com muita músi-

ca e boa disposição. 

 Espaço Sénior 
As Maias 

O Aquamuseu veio ao Espaço Sénior 

Tarde de dança 

A Festa das Maias celebra-se em algumas regiões de Portugal no dia 1 de Maio. As portas das casas ou as gre-

lhas dos automóveis são enfeitadas com ramos de giesta amarela ou com coroas de flores chamadas maia. O 

Espaço Sénior de Gondarém mais uma vez participou na nesta tradição, tendo realizado duas coroas, uma para 

a porta do Espaço Sénior e outra para ser exposta nas varandas do terreiro Municipal de Vila Nova de Cerveira. 

Os utentes do Espaço Sénior de Gondarém foram presenteados com uma atividade diferente, de trabalhos 

manuais, proporcionada pelo Aquamuseu. Assim, a técnica responsável por esta iniciativa realizou com os nos-

sos utentes alguns jogos tradicionais.  

Criaram-se com o uso de materiais reciclados o jogo do Galo e do Bowling, para assim poderem mais tarde 

jogar entre eles. A atividade foi muito engraçada, e produtiva, onde os utentes mostraram a sua destreza em 

trabalhos manuais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guirlanda

