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NEWSLETTER
EDITORIAL
Caros Associados,
No verão imperam as atividades
para os jovens e a cultura. Os
festivais de música voltaram a
realizar-se com muita procura e as
colónias de férias, a viagem jovem e
o acampamento jovem também. A
própria Biblioteca regista muitos
pedidos de livros para serem lidos
em tempo de férias. Viva o verão!
Até breve

NUNO GONÇALVES

VOUGUINHA
O fascínio pelo mundo dos comboios e a
sua história suscitam a todos um profundo
interesse. Disso não se podiam dissociar os
Serviços Sociais. Nesse sentido, no passado
dia 23 de julho, organizámos um passeio no
Vouguinha (comboio histórico da linha do
Vouga) cujo percurso foi da estação de
Aveiro até Macinhata do Vouga. Para além
das paisagens, foi possível conhecer o
museu ferroviário de Macinhata do Vouga
que também incluiu uma representação
teatral de tempos já idos. No regresso ao
ponto de partida, realizou-se uma paragem
em Águeda onde foi possível conhecer a
cidade e identificar as ruas dos famosos
guarda-chuvas coloridos.

SURF EM FAMÍLIA
15 valentes surfistas aproveitaram o
dia 24 de julho para, novamente nos
mares de Matosinhos, valorizarem
este desporto tão em voga.

COLÓNIAS DE FÉRIAS
DIA DOS AVÓS
No dia 26 de julho, no âmbito das colónias de
férias de Lisboa, comemorámos o dia dos avós.
Naquela data, da parte da tarde, reservámos
uma sala de cinema no Alegro de Alfragide e
todos os netos e seus avós puderam assistir ao
filme “Mínimos 2”. A acrescentar ao programa
esteve o convite para partilharem pipocas o
que veio adocicar ainda mais este dia especial.
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