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A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de 

Cerveira, vem por este meio informar que as inscrições do Programa 

de “Férias de Verão 2014” já se encontram abertas. Poderá efetuar 

a inscrição do seu educando nos dias 02 e 04 de Junho, das 15h30 às 

17h30, no Centro Escolar de Cerveira ou, a qualquer momento, atra-

vés dos contactos da Associação. 

Informamos ainda que o Programa de “Férias de Verão 2014” 

decorrerá nas instalações da antiga Escola Primária de Gondarém. 

PROGRAMA “FÉRIAS DE VERÃO” ADSL 2014 

A Pascoa, festa religiosa, marca a ressurreição, vida nova, entre os cristãos. 

A decoração pagã da Páscoa foi realizada pelos utentes do Espaço Sénior de Gondarém, em contexto de ativi-

dade ocupacional, com base nos símbolos mais conhecidos como as amêndoas. Assim, os nossos utentes realiza-

ram com a voluntária Maria José Martins uns buquês de amêndoas para oferecerem aos seus familiares. 

 Espaço Sénior 

Época Pascal 
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12 de Maio de 2014 Siga-nos no 

/adslcerveira 

Para alegrar esta época do ano, as crianças do A.T.L. “Férias da Pascoa” 

da Associação de Desenvolvimento Social e Local de V. N. Cerveira presente-

aram aos utentes do Espaço Sénior com uma tarde de cantorias, proporcio-

nando-lhes um momento de muita diversão. 

 

A comemoração da Páscoa conti-

nuou com o habitual “Almoço da 

Pascoa”, que provocou diversas 

emoções e muitas gargalhadas, não 

esquecendo os doces típicos como o 

arroz doce e o pão-de-ló. 

 

Para terminar esta época, foi celebrada no dia 24 de Abril pelo 

Padre Jorge, uma missa Pascal, na Igreja Matriz de Vila Nova de 

Cerveira. Esta missa foi dirigida a todos os idosos das várias institui-

ções do concelho, em que cada instituição ficou incumbida de ofe-

recer um símbolo no ofertório. Os utentes do Espaço Sénior resolve-

ram oferecer um pano de linho bordado à mão pelos próprios. Esta 

atividade terminou com um lanche convívio na casa Paroquial de 

Vila Nova de Cerveira. 

 

No Espaço Sénior de Gondarém não foi esquecido o 25 de Abril e a 

importância da LIBERDADE através da realização de trabalhos manuais, 

nomeadamente os simbólicos cravos vermelhos. 

 

 

Com a trégua da Chuva, os nossos utentes tive-

ram a possibilidade de conhecerem e passearem na 

Ecopista de Cerveira. Foi uma tarde bem passada, 

não só por se ter potenciado a dinâmica de ativida-

de física, mas também por se poder apreciar esta 

paisagem deslumbrante junto ao Rio Minho. 
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