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Este mês em destaque…. 
Pág. 1 | Espaço Sénior 
Pág. 2 | Seminário de Encerramento - «Igualdade de Género nas Organizações» 
Pág. 3 | Fim do ATL Verão 2013 da ADSL Cerveira 

Com o início do mês de Setembro recomeçam as aulas de ginástica. O Espaço Sénior de Gondarém destaca a importân-
cia da prática de exercício físico sobretudo para a 3ª idade, pois o simples fato de poderem praticar algum tipo de atividade 
física já melhora e muito a qualidade de vida dos idosos, aumentando a resistência e força muscular que são necessárias 
para tarefas comuns do dia-a-dia. 

No passado dia 24 de setembro, os utentes do Espaço Sénior usufruíram de uma visita acompanhada à Exposição da 17ª 
Bienal de Cerveira com o tema “Arte: Crise e transformação”. Foi uma tarde bem diferente, enriquecedora, já que a maioria 
dos utentes nunca tinha visitado as instalações da Bienal de Cerveira. 

Todas as tardes são dinamizadas atividades diversificadas para os utentes deste espaço, como por exemplo as aulas de 
alfabetização, o ateliê de pintura, as atividades de trabalhos manuais, o ateliê de costura, entre outras, de forma a proporci-
onar-lhes momentos de diversão e descontração. Este mês realizou-se uma tarde diferente, dando-se início ao ateliê de 
culinária, que se estreou com a confeção de marmelada. Os utentes consideraram este ateliê muito produtivo e enriquece-
dor, já que através do mesmo poderão mostrar os seus dotes de culinária.  

Espaço Sénior de Gondarém 
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Agenda Outubro 

(a decorrer) | UFCD «Técnicas de Animação» 
Local: CAE Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira  
 

31/10/2013 | Seminário Igualdade de Género nas Organizações  

A ADSL promove no dia 31 de Outubro, a partir das 09:30, no CAE da ZI de Vila Nova de Cerveira,  o evento de encerra-
mento do Projeto "GÉNERO: Promover a Igualdade... Reduzir a Diferença!", o Seminário «Igualdade de Género nas Organi-
zações». 

A iniciativa tem como objetivos a disseminação de boas práticas, conhecimentos e  experiências na área de igualdade de 
género, sendo partilhados os exemplos e casos de organizações promotoras da Igualdade de Género. Com a partilha pre-
tende-se potenciar a implementação de mais e melhores práticas pelo tecido organizacional e empresarial de Vila Nova de 
Cerveira.  O programa do evento contempla a realização de uma Sessão de Abertura, o Painel Temático «Igualdade de Gé-
nero nas Organizacionais Públicas» e ainda o Painel Temático « Igualdade de Género em Ambiente Empresarial».    

Seminário «Igualdade de Género nas Organizações» 

 “FÉRIAS DE VERÃO” ADSL 2013 

APOIOS 

Foi no passado dia 13 de Setembro que finalizou mais um ATL de Verão da ADSL Cerveira. Após 3 meses de diversão e 
alegria, proporcionados através das inúmeras atividades e brincadeiras realizadas, a criançada teve a oportunidade de 
aproveitar até à último dia de férias das boas condições proporcionadas pelo edifício da antiga escola primária de Gonda-
rém.  

A procura pelo ATL de Verão excedeu as expectativas, tendo totalizado cerca de 70 inscrições. Apesar da grande res-
ponsabilidade, esta significativa adesão deixou a associação bastante satisfeita pela confiança em si depositada. No final,  
na reunião geral de avaliação, os pais das crianças avaliaram positivamente as condições proporcionadas pelo local e a 
equipa responsável por tornar os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro uma verdadeira «festa», cheia de pequenas e 
grandes aventuras. 

A associação agradece o suporte e apoio dado pelas entidades parcerias, nomeadamente a Junta de Freguesia de Gon-
darém, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e a Associação de Pais do Centro Escola da vila.  A eles, aos pais e cri-
anças, a equipa da ADSL agradece o voto de confiança, prometendo continuar, nos próximos ATL´s, este trajeto de bem 
servir . O próximo é já o ATL Natal 2013 :) 

Associação de 
Pais do Centro 
Escolar da Vila   

Brevemente  Abertura inscrições  
ATL Natal 2013 
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