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Projecto “Animar para Prevenir II” continua com inúmeras e diversificadas iniciativas

Prenda de Natal do “Programa Escolhas”
levou crianças e jovens até às Piscinas de Amarante

Os destinatários do “Programa Escolhas” de Gondomar tiveram
uma prenda de Natal bem “molhada”. De facto, aproveitando as fé-
rias lectivas (e também como prenda natalícia e forma de quase assi-
nalar a passagem de ano), crianças, jovens e adultos que participam
diariamente na dinamização das actividades no Centro Lúdico (em S.
Pedro) e no Centro Jovem de Trás-da-Serra (em Jovim) foram até às
Piscinas de Ondas de Amarante.

A ideia foi sugerida pelos jovens nas tradicionais Assembleias se-
manais em que são os próprios destinatários a definir as actividades
a desenvolver. A escolha numa das mais recentes Assembleias foi
que a “viagem” de final de ano fosse até às Piscinas de Amarante,
passeio que se realizou no dia 27 de Dezembro.

No total participou cerca de meia centena de elementos,
entre destinatários e técnicos da equi-

pa (que foram a acompanhar e
coordenar o passeio).

Ainda que o frio e a chuva se
fizessem sentir, nas piscinas (co-
bertas) era um verdadeiro dia de
Verão que se vivia. Mergulhos, bra-
çadas, saltos, mergulhos e ainda
mais mergulhos marcaram prati-
camente todo o dia.

Com duas viaturas disponibiliza-
das pela Câmara Municipal de Gon-

domar, a partida foi logo cedinho pela manhã e a chegada já ao final
do dia. O almoço foi nas piscinas (tendo toda a comitiva levado
“comes & bebes” e usado um espaço próprio proporcionado pelos
responsáveis desta estrutura de Amarante). Quer o almoço em gru-
po, quer a dinamização de inúmeras actividades nas piscinas, teve
como propósito a integração dos dois grupos.

Já depois do almoço, e aproveitando uns raios de sol que teima-
vam em aparecer, alguns dos elementos da comitiva gondomarense
decidiram experimentar os agradáveis jardins exteriores das Piscinas
de Ondas de Amarante e, também, fazer uns passeios pela extensa
área verde existente no local.

Todo o dia, exceptuando a hora do almoço e o posterior descanso,
foi “ocupado” com incontáveis brincadeiras dentro e fora de água. E,
há que o referir, nem os técnicos da equipa escaparam de participar
em tais actividades, misturando-se com a irrequieta comitiva de desti-
natários do “Programa Escolhas”.

O regresso verificou-se já ao final da tarde. À chegada a Jovim e a
S. Pedro da Cova, para além da satisfação de um dia muito bem pas-
sado, notava-se o cansaço de horas consecutivas de mergulhos, bra-
çadas e actividades aquáticas.

De frisar que esta iniciativa foi promovida no âmbito do “Escolhas
3ª Geração”, projecto que em Gondomar assumiu a designação
“Animar para Prevenir”. Animaram-se os participantes nesta ida a
Amarante e preveniram-se constipações e gripes com os obrigató-
rios cuidados em saídas de Verão por alturas do Inverno...

Mesmo sendo Inverno, os destinatários

do “Programa Escolhas” do concelho

de Gondomar decidiram transformar

o dia 27 de Dezembro em aprazível Verão.

Das Assembleias semanais – onde são as

crianças e jovens a definir e programar

as actividades que se desenvolvem –

resultou a decisão de se fazer uma viagem

até às Piscinas de Ondas de Amarante.

Foi, assim, uma prenda natalícia

bem diferente e, também,

a forma de assinalar

a interrupção lectiva e a quase

entrada de um novo ano.

A diversão das comitivas de

Jovim e S. Pedro da Cova

foi o ponto mais marcante

deste passeio.
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