
NESTA EDIÇÃO 

ATIVIDADES EM REDE P.2 

PARCEIROS EM AÇÃO P.6 

AGENDA P.19 

E D I Ç Ã O  

4 º  
T R I M E S T R E  

2 0 14  

15 
REVISTA 

TRIMESTRAL DA 

REDE SOCIAL DE 

VILA NOVA DE 

CERVEIRA 

Newsletter Cerveira Social 

EM DESTAQUE 
 

√ APOIO A HABITAÇÕES 

DEGRADADAS 

 

√ RECOLHA BANCO ALI-

MENTAR CONTRA A FOME 

 

√ EBS COLOCA ESTUDAN-

TES NAS MELHORES UNI-

VERSIDADES DO PAÍS 

 

√  PRIMEIRO PRÉMIO DE 

ARQUITETURA SUSTENTÁ-

VEL ATRIBUÍDO A PROGES-

SORA DA ESG 

 

√ BIENAL PARA 2015 

 

√  AGRUPAMENTO DE ES-

COLAS PREMIADO PELO 

MINISTÉRIO 

Editorial 

Caros Parceiros, 

 

Chegadas as festividades de Natal e Ano Novo, sente-se um clima especial 

que absorve as pessoas e os seus espaços. Mas, para todos, é igualmente 

uma época de reflexão, de realizar um balanço dos momentos de sucesso 

vividos e das dificuldades enfrentadas, para que se possa perspetivar com 

esperança o início do novo ciclo e dos novos desafios. 

A área social requer um esforço e dedicação constantes de cada um de nós 

na construção de uma sociedade justa e equitativa. Com esse intuito, ao longo 

de 2014, a Rede Social de Vila Nova de Cerveira procedeu a um conjunto de 

campanhas solidárias e de sensibilização que, comprovado o seu sucesso e aceitação pela comunida-

de e parceiros, terão continuidade em 2015. 

O Plano de Ação do corrente ano tem um balanço positivo, com uma taxa de execução bastante eleva-

da, no entanto, temos ações que, pela sua complexidade e pelo envolvimento de entidades externas, 

precisam de ser mais trabalhadas e, por isso, irão continuar em 2015, se os parceiros assim o concor-

darem. 

O documento que vai vigorar ao longo do próximo ano já está a ser elaborado, tendo decorrido várias 

reuniões de avaliação e preparação, mas continuamos abertos para receber sugestões e propostas 

que possam enriquecer a intervenção dos nossos técnicos e entidades parceiras e, ao mesmo tempo, 

contribuir para o desenvolvimento e melhoria das condições de qualidade de vida dos Cerveirenses. 

E porque Natal é dar e receber, em meu nome e da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, apro-

veito esta oportunidade para manifestar o mais sincero agradecimento a todos os parceiros pela calo-

rosa colaboração na concretização do Plano de Ação, bem como a participação da comunidade na 

angariação de fundos e de bens para as diferentes campanhas que fomos promovendo ao longo do 

ano.  

Uma palavra de eterna gratidão ainda para os queridos voluntários do Banco Local de Voluntariado 

que todos os dias dão um bocadinho de si e do seu tempo a quem mais precisa no seu Concelho, com 

a certeza de que não é tempo perdido, mas rico em aprendizagem e partilha de experiências.  

Sem o vosso apoio, o nosso trabalho seria indubitavelmente mais difícil, por isso, contamos convosco 

para continuar a transformar vontades e boas ideias na prática e ao serviço da comunidade Cerveiren-

se. 

Votos de um Santo Natal e um 2015 repleto de  boas resoluções. 

Aurora Viães 
Vereadora da Ação Social 
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COMEMORAR O DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO INTERAGINDO COM A POPULAÇÃO  

Integrada no ‘Cerveira Saudável’, ’Vila Nova de Cerveira assinalou, a 27 de 

setembro, o Dia Mundial do Coração com rastreios e um conjunto de ativida-

des físicas e desportivas, que pretenderam envolver toda a comunidade. 

A iniciativa municipal respondeu ao desafio lançado pela Fundação Portugue-

sa de Cardiologia às autarquias para que todo o país esteja a “Mexer”, refor-

çando a importância de um estilo de vida ativo para um melhor coração e 

uma vida mais saudável. 

As atividades desenvolvidas pelo Município cerveirense envolveram rastreios 

de podologia, glicemia, IMC, frequência cardíaca e avaliação nutricional, e 

ainda uma diversidade de iniciativas desportivas, como remo, voleibol e fute-

bol. Decorreu ainda uma caminhada com saída do Parque de Lazer do Cas-

telinho que culminou com a realização de um coração humano no campo de 

futebol Rafael Pedreira; terminando o dia com uma demonstração do Suporte 

Básico de Vida. 

Mobilizar a população para um estilo de vida ativo; aumentar o conhecimento dos benefícios na saúde, sociais e 

económicos da prática regular de atividade física moderada; e promover a saúde, privilegiando a prevenção das 

doenças cardiovasculares (DCV), que constituem a principal causa de morbilidade mortalidade e incapacidade de 

longa duração da população portuguesa, foram alguns dos objetivos subjacentes a esta comemoração. 

Organizada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, esta ação contou com o empenho e disponibilidade 

de vários parceiros como a Clipóvoa Clínica de Cerveira, a Associação Desportiva e Cultural da Juventude de 

Cerveira, o Clube de Fitness de Cerveira, os Enfermeiros 24, o Clube Desportivo de Cerveira, o Voleibol Clube de 

Cerveira, e a Associação Desportiva de Campos. 

 
Município de Vila Nova de Cerveira 
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Município de Vila Nova de Cerveira 

O Município de Vila Nova de Cerveira aprovou, em Reunião de Câmara Municipal de 8 de outubro de 2014, a 

concessão de apoios no âmbito do Regulamento Municipal de Promoção à Construção de Habitação Própria e à 

Reabilitação de Habitação Degradada para Estratos Sociais Desfavorecidos. 

No presente ano de 2014, foi aprovada a concessão de apoio financeiro para a intervenção em quatro habitações 

situadas nas freguesias de Candemil, Reboreda, Lovelhe e Gondarém. 

Para beneficiar do referido apoio, os agregados familiares devem preencher os requisitos previstos no Regula-

mento Municipal e apresentar candidatura na Câmara Municipal para apreciação. 

MUNICÍPIO CONCEDE APOIOS PARA OBRAS EM HABITAÇÕES DEGRADADAS 
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PEDDY PAPER ASSINALOU DIA DO NÃO FUMADOR 
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Avaliar os malefícios do tabaco conhecendo Vila Nova de Cerveira. A realiza-

ção de um Peddy Paper foi a sugestão do Município para celebrar o Dia Naci-

onal do Não Fumador, a 22 de novembro, integrada na atividade ‘Cerveira 

Saudável’. 

O evento era dirigido a toda a população, revelando-se um ótimo programa 

para famílias partirem à descoberta dos pontos de referência da ‘Vila das Ar-

tes’, e testando os conhecimentos, de uma forma divertida e em saudável 

competição, relativamente à má influência do tabaco, com um pequeno ques-

tionário. 

O objetivo passou por sensibilizar a comunidade cerveirense para os fatores 

de risco associados ao consumo de tabaco e as formas mais eficazes para 

deixar de fumar, tendo em conta que o tabaco é uma das causas principais 

do cancro do pulmão e da doença pulmonar obstrutiva crónica. 

 

IPSS’S DO CONCELHO JUNTARAM-SE PARA FESTEJAR O DIA  DE S. MARTINHO 

Em Dia de São Martinho, castanhas e… laranjada! E 

assim, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

cumpriu esta tradição com a organização do 1º Ma-

gusto conjunto das IPSS’s do Concelho. Cerca de 200 

utentes de seis instituições viveram, a 11 de novem-

bro, no Braseirão do Minho, uma tarde de convívio 

onde a boa disposição reinou. 

As condições meteorológicas não permitiram a reali-

zação da tradicional fogueira, mas os participantes 

mantiveram-se sempre muito animados e bem-

dispostos, cantando e dançando ao som da Tuna da 

Universidade Sénior de Vila Nova de Cerveira e de 

algumas concertinas, e provando as saborosas castanhas assadas acompanhadas por uma deliciosa laranjada. 

Este ano, o evento ganhou uma outra dimensão, com a autarquia cerveirense a promover um magusto conjunto 

das Instituições Particulares de Solidariedade Social, proporcionando uma rica a troca de experiências e de inter-

câmbio de saberes e de memórias entre utentes de várias freguesias do Concelho. 

A vereadora da Ação Social marcou presença neste Magusto, tendo a oportunidade de trocar experiências e con-

fraternizar com os presentes. Aurora Viães realçou o papel desta iniciativa para promover a confraternização en-

tre os utentes destas instituições, combatendo o isolamento e solidão. 

O Braseirão do Minho disponibilizou, gratuitamente, uma sala para acolher este arraial de S. Martinho, no qual 

participaram os utentes da Associação de Desenvolvimento Social Local, do Centro Social e Paroquial de Cam-

pos, do Centro Social e Paroquial de Covas, do Centro paroquial de Gondarém, do Centro Cívico de Lovelhe, do 

Centro Paroquial, Social e Cultural de Reboreda e da Santa Casa da Misericórdia do Concelho. 

Município de Vila Nova de Cerveira 

Município de Vila Nova de Cerveira 
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Mais uma vez, os cerveirenses revelaram ser solidá-

rios. Cerca de meia centena de voluntários do Banco 

Local de Voluntariado participou na campanha de re-

colha de alimentos do Banco Alimentar Contra a Fo-

me, do fim-de-semana, 29 e 30 de novembro, angari-

ando um total de 3875 quilogramas de bens alimenta-

res, nas duas superfícies comerciais de Vila Nova de 

Cerveira. 

A Câmara Municipal agradece todo o apoio, dedica-

ção, empenho e disponibilidade dos 51 voluntários 

que contribuíram para que esta campanha fosse mais 

um sucesso. Depois de enviados para o Banco Alimentar Contra a Fome de Viana do Castelo, os produtos anga-

riados serão distribuídos por aqueles que mais precisam no distrito, no geral, e no concelho de Vila Nova de Cer-

veira, em particular.  

O executivo dirige ainda uma palavra de agradecimento a todos os cerveirenses que doaram produtos, revelando 

uma grande sensibilidade em prol dos mais carenciados. 

Vila Nova de Cerveira tem contribuído de forma continuada para o Banco Alimentar Contra a Fome de Viana do 

Castelo, seja com a participação nas campanhas saco de Maio e Novembro, seja na campanha troca de alimen-

tos por papel, sempre com números de angariações bastante expressivos de generosidade da comunidade cer-

veirense. 

Município de Vila Nova de Cerveira 

CONCELHO CONTRIBUIU COM 3,8 TONELADAS DE ALIMENTOS PARA BANCO ALI-

MENTAR CONTRA A FOME 

FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIAS 

No âmbito do trabalho das voluntárias da Loja Social foi realizada, no dia 15 de dezembro, uma formação com o 

intuito de aumentar as competências das voluntárias, dotando-as de estratégias mais eficazes de atendimento ao 

público. A formação, que contou com a totalidade das voluntárias da Loja Social (11), realizou-se com a colabora-

ção da Técnica de Psicologia da Município de Paredes de Coura. 

Município de Vila Nova de Cerveira 
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COMÉRCIO LOCAL CONVIDOU POPULAÇÃO A PARTICIPAR EM CAMANHA DE ALI-
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De 5 a 19 de dezembro, o comércio local de Vila Nova de Cerveira acolheu a 

Campanha Solidária de recolha de produtos alimentares, de higiene pessoal e 

artigos de puericultura. Integrada no Plano de Ação 2014 da Rede Social de 

Vila Nova de Cerveira, esta ação apela ao contributo da comunidade. Ação 

recolheu mais de 200 bens alimentares e outros produtos. 

Cada estabelecimento comercial disponibilizou uma caixa e informação mais 

específica desta iniciativa aos seus clientes, sensibilizando para a necessidade 

da angariação de géneros alimentares, produtos de higiene pessoal e artigos 

de puericultura (fraldas, papas, leite, entre outros) para a Loja Social de Vila 

Nova de Cerveira, de forma a apoiar as famílias carenciadas do Concelho. 

Para além da vertente solidária, esta ação traduziu-se igualmente num estímu-

lo à atividade económica do comércio tradicional do Concelho nesta época 

natalícia. 

Porque os bens essenciais representam um apoio fundamental para as famílias que, por circunstâncias diversas, 

podem estar a viver uma situação de maior vulnerabilidade socioeconómica, a Rede Social Concelhia apela ao 

contributo de todos para partilhar com quem mais precisa e agradece a colaboração nesta causa solidária. 

DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO: OBRIGADO PELA VOSSA VONTADE  

Uma família em casa e uma outra criada por fortes la-

ços de afetividade. O Município de Vila Nova de Cervei-

ra acredita que é com este sentimento que os voluntá-

rios do Banco Local de Voluntariado todos os dias dão 

um bocadinho de si e do seu tempo a quem mais preci-

sa no seu Concelho, com a certeza de que não é tempo 

perdido, mas rico em aprendizagem e partilha de expe-

riências. 

No Dia Internacional do Voluntariado, assinalado a 05 

de dezembro, a autarquia cerveirense agradeceu publi-

camente toda a dedicação e empenho desta família de 

voluntários, tendo organizado a 12 de dezembro, um lanche-convívio entre IPSS’s e voluntários. 

Tornar-se voluntário significa atender a uma vontade que se transforma num ideal, numa filosofia de vida. Ser 

voluntário, voluntária é consequência da tomada de consciência de que pode tornar o mundo um lugar melhor 

para se viver. 

Felizmente Vila Nova de Cerveira conta com inúmeros rostos de solidariedade, com uma dedicação incansável 

aos outros, através de uma palavra, um sorriso, um gesto, o silêncio… tantas formas de o demonstrar. Sem o 

vosso apoio voluntário, o nosso trabalho seria certamente mais difícil.  

A vocês, voluntários e voluntárias de Vila Nova de Cerveira, o Município deixa aqui esta singela homenagem, de 

eterna gratidão. 

Município de Vila Nova de Cerveira 

Município de Vila Nova de Cerveira 
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PROJETOS DOS FINALISTAS DO CURSO DE ARTES E MULTIMÉDIA EXPOSTOS NA  

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA 

Newsletter 15 | Cerveira Social 

Pintura, escultura, fotografia e serigrafia são alguns exemplos dos 

projetos que estiveram expostos na Escola Superior Gallaecia, até 

ao final do mês de setembro. 

A exposição foi o resultado dos trabalhos dos alunos finalistas da 

licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia da ESG, um curso que 

conta com três anos de existência, sob a direção do artista plástico 

Henrique Silva, atual diretor cultural da Fundação Bienal de Cervei-

ra. 

A licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia é o resultado de um 

dos mais recentes projetos da Escola Superior Gallaecia, com o 

contributo e apoio da Bienal de Arte mais antiga do país. A criação 

de espaços de exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos estu-

dantes e diplomados, valorizando as perspetivas artísticas tradicio-

nais com as novas tecnologias, é uma das principais forças motri-

zes da escola. 

A presença de expressões artísticas e culturais, cada vez mais re-

levantes e de maior dimensão e impacto na Vila das Artes, vem 

também alimentando a cultura transfronteiriça que caracteriza a 

Escola Superior Gallaecia, uma das poucas instituições universitá-

rias do país integrada em contexto não urbano. 

A Escola Superior Gallaecia (ESG) é uma instituição de ensino superior universitário, instituída desde 1995, pela 

Fundação Convento da Orada (FCO) e reconhecida pelo seu caráter transfronteiriço, com professores e estudan-

tes portugueses e galegos. 

Situada na margem sul do rio Minho, em Vila Nova de Cerveira, a ESG tem contribuído para a qualidade da inves-

tigação e da formação universitária portuguesa e galega, através dos seus cursos universitários em Arquitetura e 

Urbanismo; Artes Plásticas e Multimédia; e Design Gráfico e Industrial.  

A ESG é, no seu conjunto, um centro de criação das artes, da investigação e da difusão da ciência, da cultura e da 

tecnologia, exercidas nos domínios do estudo, da docência e da investigação, privilegiando o intercâmbio entre os 

vários ramos do saber, do conhecimento e da interculturalidade. 

Escola Superior Gallaecia 
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA COLOCA ESTUDAN-

TES NAS MELHORES UNIVERSIDADES DO PAÍS 
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O bom resultado obtido no ensino secundário permitiu o aces-

so aos cursos escolhidos pelos nossos alunos nas universida-

des de referência do país. Universidade do Minho, Universida-

de do Porto, Universidade de Coimbra, Universidade de Lis-

boa, Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade 

do Algarve e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Porto 

e de Coimbra acolheram os jovens cerveirenses. É com gran-

de satisfação que afirmamos que os nossos alunos de 12º Ano 

foram bem sucedidos na colocação universitária.  

É importante mencionar que estes resultados se referem à primeira fase de colocação. Sem dúvida que estamos 

perante uma estatística bastante positiva, visto que 91% dos nossos alunos foram colocados nesta primeira fase.  

A maioria destes jovens entrou no curso que ambicionava, sendo Direito, Medicina, Ciências Biomédicas, Enge-

nharia Informática, Engenharia e Gestão Industrial, Enfermagem e Biologia, os escolhidos. 

A Sessão Solene de Atribuição de Diplomas do Ensino Secundário decorreu no dia dez de outubro, pelas 21:00, 

momento não só para o reconhecimento do trabalho dos alunos, mas também o empenho, dedicação e profissio-

nalismo de todos os profissionais da educação.  

A todos eles desejamos sucesso pessoal e profissional. 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

ESG PARTICIPOU NO 3º SEMINÁRIO “TERRITÓRIOS E CIDADES DO NORTE ATLÂN-

TICO IBÉRICO” 

Escola Superior Gallaecia 

O seminário “Território e Cidades do Norte Atlântico Ibérico”, 

na sua 3ª edição, decorreu nos dias 25 e 26 de Setembro, 

em Viana do Castelo. O âmbito temático desta edição en-

quadrou-se na noção de que a viabilidade e reabilitação dos 

territórios dependem do seu potencial de gerar valor e em-

prego, através da capacidade de atrair e fixar atividades 

económicas e habitantes. 

No seguimento dos anos anteriores, foi objetivo deste en-

contro aprofundar o debate de ideias e a produção de co-

nhecimento sobre dinâmicas urbanas que caracterizam o 

contexto geográfico entre o Norte de Portugal e a Galiza 

(Espanha). Em cima da mesa estiveram temas como a reabilitação dos territórios, a economia urbana e os usos 

do solo, enquanto elementos e  processos básicos da transformação das estruturas sociofísicas. 

Para além de uma mostra de trabalhos académicos desenvolvidos pelos alunos da Escola Superior Gallaecia, no 

âmbito do Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo, o evento contemplou ainda uma exposição dos dese-

nhos do workshop internacional VernaDoc 2013. 
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CENTRO DE APOIO SOCIAL ÀS EMPRESAS: ATIVIDADES 

Newsletter 15 | Cerveira Social 

 

No dia 25 de Agosto, teve inicio mais um ano letivo 2014/2015 na Creche do Centro 

Social e Paroquial de Campos. A todas as crianças, pais e funcionárias desejamos 

um feliz ano de trabalho!!! 

 

 

 

 

 

No dia 28 de Agosto, as crianças das salas 3 e 4 da Creche juntamente com as 

crianças do ATL do CSPCampos assistiram a uma peça de teatro – Teatro Aramá!!! 

 

 

 

 

No dia 22 de Setembro e em comemoração do início do Outono, as crianças das 

salas 3 e 4 foram a Parque do Castelinho. As restantes salas e berçários comemo-

raram a data com vários trabalhos para expor na Instituição!!! 

 

 

 

 

No dia 6 de Outubro, reabriu a nossa “Bebeteca”. Um projeto muito ambicioso, on-

de as crianças podem requisitar livros para ler em casa com os pais ou com os ir-

mãos mais velhos!!! Assim se incentiva a leitura desde muito pequenino… 

 

 

 

 

No dia 7 de Outubro, comemorou-se na Creche o Dia Mundial do Animal. As salas 3 

e 4 fizeram uma visita ao Aquamuseu em Vila nova de Cerveira. Devemos cuidar 

dos animais porque eles são nossos amigos!!! 

 

 

 

No dia 16 de Outubro, comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação na Creche. 

Fizeram-se várias atividades e sensibilizam-se as crianças para o cuidado a ter 

com a alimentação!!! 



Página 9 

CENTRO DE APOIO SOCIAL ÀS EMPRESAS: ATIVIDADES 

Newsletter 15 | Cerveira Social 

 

No dia 31 de Outubro, comemorou-se na  Creche o Dia das Bruxas. En-

tre várias atividades e a decoração do espaço a preceito, convidaram-se 

todos os pais a participar com a decoração de uma abobora para expor 

na Instituição. Foi uma atividade muito engraçada que contou com a co-

laboração da família na Creche!!! 

 

 

 

 

No dia 11 de Novembro, comemorou-se o Dia de São Martinho na Creche. Entre várias actividades tivemos a pre-

sença do “Projeto Faunas” que as crianças adoraram, pediu-se a colaboração dos pais com um saquinho de cas-

tanhas para o Magusto!!! No final do dia, cada criança levou para casa algumas castanhas já assadas nos cartu-

chos decorados por cada uma delas. 

 

 

No dia 20 de Novembro, festejamos o Dia Nacional do Pijama. Neste dia todas as 

crianças e adultos vierem para a Creche de pijama. Cada criança  levou para casa 

um mealheiro para ajudar outras crianças e aprender a partilhar. Ajude esta causa: 

“Uma criança tem direito a crescer numa família!” Missão Pijama 2014   

www.mundosdevida.pt 

 

 

 

Durante o mês de Dezembro realizou-se na Creche 

uma exposição de Presépios reciclados, elaborados 

pelos pais. Esta actividade decorreu com muito suces-

so. Agradecemos desde já a colaboração a todos os 

pais que se mostraram fantásticos!!! 

 

 

 

No dia 17 de Dezembro realizou-se a Festa 

de Natal da Creche no Auditório do Centro de 

Apoio às Empresas. Tivemos a presença do 

“Teatro ABC”. Assistiram a uma peça de tea-

tro “A Carochinha” as crianças da Creche e 

as dos ATL’s de Campos, Lovelhe e ADSL. 

Foi um dia muito divertido!!! 

 

Desejamos a todos os leitores um Feliz Natal e um Novo Ano cheio de alegria!! 
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REVELADO O VENCEDOR DA 2ª EDIÇÃO DO PRÉMIO IBÉRICO DE INVESTIGAÇÃO 

DE ARQUITETURA TRADICIONAL 

O Prémio Ibérico de Investigação de Arquitetura Tradicional 

vai já na sua segunda edição e é promovido, bienalmente, pe-

la Fundação Convento da Orada (FCO), pela Fundação Anto-

nio Font de Bedoya (FAF), pela Fundação Cultural do Colegio 

Oficial de Arquitectos de Léon, (FUNCOAL), em Espanha, e 

pela Ordem dos Arquitetos, de Portugal (OA). 

Na sequência da criteriosa seleção das 36 candidaturas sub-

metidas, foram apurados 8 finalistas, entre os quais o vence-

dor do Prémio Ibérico 2013–2014 e duas Menções Honrosas. 

Este é um projeto que promove a partilha de valores comuns 

para a valorização do conhecimento e conservação do patri-

mónio vernáculo da Península Ibérica, tendo sido considera-

das para avaliação as investigações que melhor respondiam 

aos critérios de seleção definidos, nomeadamente o contributo 

para o conhecimento na problemática abordada, a originalida-

de e inovação na investigação e a justificação e qualidade das 

metodologias de investigação aplicadas. 

O elevado número de candidaturas e a qualidade geral das 

investigações submetidas dificultou a seleção final, tendo sido 

destacado, por unanimidade, pela sua consistência e excelên-

cia, o projeto “Tradição em Continuidade: Levantamento das 

Quintas da Terra Fria Transmontana e Contributos para a Sus-

tentabilidade” da autora Joana Maria dos Santos Gonçalves. 

A atribuição do Prémio Ibérico e das Menções Honrosas integrou a cerimónia do Dia Mundial da Arquitetura, que 

decorreu no dia 7 de Outubro, às 18h, na sede da Ordem dos Arquitetos, em Lisboa. 

 

Prémio Ibérico (no valor de 3000 euros) 

Autora: Joana Maria dos Santos Gonçalves 

Título: Tradição em Continuidade: Levantamento das Quintas da Terra Fria Transmontana e Contributos para a 

Sustentabilidade. 

 

Menção Honrosa (sem dotação económica) 

Autora: Cristiana Veiga de Macedo Lamas 

Título: Consolidação e Reforço de Estruturas de Alvenaria e de Madeira. 

Técnicas de Intervenção integradas na Reabilitação Arquitectónica do Edificado Antigo Português. 

 

Menção Honrosa (sem dotação económica) 

Autora: Marta Colón Alonso 

Título: Transformaciones Históricas en el Convento de San Francisco de Betanzos. 

Escola Superior Gallaecia 
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Escola Superior Gallaecia 

EXPOSIÇÃO “INTERVENÇÕES NA CIDADE” EM VIANA DO CASTELO 

Integrada na terceira edição do Seminário “Território e Cidades do Nor-

te Atlântico Ibérico”, que decorreu nos passados dias 25 e 26 de se-

tembro em Viana do Castelo, foi inaugurada a exposição “Intervenções 

na Cidade”. Trata-se de uma mostra de trabalhos académicos realiza-

dos no âmbito do projeto integrado e projeto de património do Mestrado 

Integrado em Arquitetura e Urbanismo da Escola Superior Gallaecia. 

A inauguração da exposição contou com mais de cinquenta participan-

tes, nomeadamente com a presença do Vereador Luís Nobre, da Câ-

mara Municipal de Viana do Castelo, e estevepatente até 25 de outu-

bro, no Espaço Cultural do Estação Viana Shopping. 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA ORGANIZOU O DIA 

DO DIPLOMA 

No dia 10 de outubro, realizou-se, na escola sede do Agru-

pamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira, uma sessão 

solene para entrega dos diplomas de conclusão do ensino 

secundário a todos os alunos que, no ano letivo 2013-2014, 

concluíram este grau de ensino. A cerimónia iniciou com a 

atuação do grupo de guitarras da Academia de Música Fer-

nandes Fão e prosseguiu com as intervenções do Diretor do 

Agrupamento, Venceslau Artur Teixeira e do Presidente da 

Câmara Municipal, Fernando Nogueira que felicitaram o su-

cesso dos alunos. Na presença dos professores, pais, encar-

regados de educação e outros familiares, os alunos receberam grandes elogios pela sua prestação académica, 

traduzida nas médias elevadas que obtiveram e que lhes permitiram quer a entrada na vida ativa, quer o ingresso 

nas melhores universidades do país e nos cursos pretendidos.  

Seguidamente, receberam o seu diploma os alunos Andreia Silva, Hugo Carvalho, Bruno Quintas, Isaura Araújo, 

João Porto, Márcia Roleira, Raquel Gomes, Maria João Rodrigues, Rafael Pereira, Cristiana Barbosa, Liliana Quei-

róz, Marta Ribeiro, Patrick Ferreira, Vitor Rocha, Daniela Paço, Nelson Couto, Susana de Sá, Cheila Duarte, Pedro 

Vaz, Ana Fernandes, Beatriz Castro, Gonçalo Gomes, Mara Pereira, Ana Rita Castro, Maria João Castro, António 

Elich, Nuno Silva, Ricardo Carvalho, Américo Varandas, Ana Sofia Varandas, Andreia Rodrigues, Charlène Rocha, 

Flávia Coimbra, Inês Pereira, Jorge Pereira, Liliana Fernandes, Lisete Virgínio e Daniela Serra.  

A cerimónia continuou com a entrega dos diplomas de mérito aos alunos que obtiveram a classificação mais ele-

vada. Este ano, a vencedora do diploma de mérito para os alunos dos cursos científico-humanísticos foi Maria Jo-

ão Carvalho Rodrigues, que obteve a classificação de 19 valores. A vencedora do diploma de mérito para os cur-

sos profissionais foi Liliana Barbosa Fernandes, com a classificação de 18 valores. Mais um ano a escola de Cer-

veira “cumpriu o seu dever” e orgulha-se de, como escola pública, ter alcançado uma educação de qualidade.  

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 



PROJETOS DE CONCURSO MUNDIAL DE ARQUITETURA EXPOSTOS NA ESCOLA 

SUPERIOR GALLAECIA 

Para celebrar a semana em que se comemorou o Dia Mundial da Arquitetura, foi inaugurada a 10 de outubro, si-

multaneamente no Gana, na Austrália e em Portugal, na Escola Superior Gallaecia, uma exposição com os melho-

res trabalhos apresentados ao concurso “Mud House Design Competition 2014 – Concurso para Projeto de Habi-

tação em Terra”. 

O concurso mundial de arquitetura, dirigido a estudantes e recém-licenciados, teve mais de 100 candidaturas e foi 

organizado pela Fundação NKA, uma ONG que promove o desenvolvimento sustentável em comunidades caren-

ciadas do Gana. 

O desafio da competição era criar uma unidade familiar, recorrendo à construção em terra e à mão-de-obra local, 

na região de Ashanti, no Gana. Os projetos candidatos deveriam considerar a componente social e cultural, a inte-

gração no contexto, a sustentabilidade da construção e a possibilidade da habitação proposta, destinada a uma 

família da classe média, poder ser edificada com um orçamento inferior a 6.000 dólares (cerca de 4.800 euros). 

A proposta vencedora foi a da equipa francesa M.A.M.O.T.H.; a segunda classificação foi atribuída ao Atelier Koe, 

do Senegal; e o terceiro premiado foi Jason Orbe-Smith, dos EUA. O primeiro classificado terá o projeto de habita-

ção proposto construído no período de um ano, para uma família do Gana. 

Estudantes e docentes da Escola Superior Gallaecia foram convidados a participar durante um mês na construção 

do projeto vencedor, no Gana. A professora Mariana Correia aproveitou este momento para reforçar que “é funda-

mental que os estudantes de arquitetura aprendam a desenvolver conhecimento aprofundado local, para poderem 

atuar em contextos muito distintos do espaço urbano, do mundo ocidental. Será uma oportunidade única para os 

estudantes da ESG poderem conhecer outras formas de habitar e de desenvolverem experiência de construção 

em contextos reais, o que escola superior gallaecia contribui para um maior conhecimento de projeto, com inter-

venção num mundo real, evitando projetar para um cliente idealizado”. 

Na seleção dos três projetos vencedores esteve envolvida uma criteriosa equipa internacional, constituída por ar-

quitetos, engenheiros e professores de diferentes continentes. No júri internacional esteve representada a Escola 

Superior Gallaecia. 

Escola Superior Gallaecia 
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Agrupamento  de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

A Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira 

foi galardoada pela 10ª vez consecutiva com a Bandeira 

Verde – o prémio atribuído em função do trabalho desen-

volvido por TODA a Comunidade Educativa no âmbito do 

Projeto Eco-Escolas. 

A cerimónia de entrega do galardão decorreu em Vila 

Nova de Gaia, no passado dia 15 de outubro. Os alunos, 

João Cerdeira, Luís Rego, Eda Araújo, Susana Costa, 

Beatriz Pereira e Pedro Cancela Gomes, acompanhados 

pelas professoras Ana Pinto e Teresa Paula Silva, repre-

sentaram a nossa escola. 

No local do evento o grupo teve a oportunidade de visitar 

a exposição dos Eco-Códigos/jogo “Olhócódigo” e participar em workshops e atividades relacionadas com a edu-

cação ambiental dinamizados no âmbito de projetos, como por exemplo, IN-ANIMA: Os Gnomos de Gnu. 

Por volta das 14H00, o grupo de alunos e professores pôde finalmente assistir à esperada entrega das Bandeiras 

Verdes, motivo que os levou a Vila Nova de Gaia. Durante a cerimónia decorreram várias atividades de represen-

tação, música e dança. De destacar a atuação do cantor Filipe Pinto. 

No final da cerimónia alunos e professores regressaram a casa com o sentido de dever cumprido, orgulhosos da 

Bandeira Verde que transportavam e que é o reflexo do trabalho desenvolvido pela escola ao longo do ano letivo 

2013-2014. 

Este ano letivo continuaremos a desenvolver o Projeto Eco-Escolas e vamos continuar a trabalhar em novas ativi-

dades de educação ambiental que nos permitam ser galardoados com a 11ª Bandeira Verde. Para isto continu-

amos com o empenho de TODA a Comunidade Educativa. 

A Direção felicita os alunos e os professores envolvidos no Projeto Eco-Escolas e agradece à Câmara Municipal 

de Vila Nova de Cerveira, o apoio e o incentivo com que sempre pudemos contar. 

Estamos todos de parabéns e é sempre um orgulho receber este Galardão! 

MAIS UMA BANDEIRA VERDE! É JÁ A 10 ª! 

Newsletter 15 | Cerveira Social 



TORNEIO REMO INDOOR NA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VILA NOVA DE 

CERVEIRA 

No passado dia 24 de outubro, os alunos do 2º e 3º ciclos do 

ensino básico participaram no torneio de Remo Indoor, organi-

zado pela Associação Desportiva e Cultural da Juventude de 

Cerveira (ADCJC) e pelo Grupo de Educação Física do AEVNC. 

Esta atividade foi o culminar do protocolo de colaboração entre 

as duas entidades, com o objetivo de divulgar a atividade. A 

ADCJC tem sido uma verdadeira “fábrica” de campeões nacio-

nais, tendo vários alunos deste Agrupamento conseguido resul-

tados de relevo na última época desportiva. 

Foi uma manhã desportiva muito bem passada, onde o empe-

nho e a camaradagem foi a nota dominante. De destacar, por 

fim, a boa performance alcançada pelos professores de Educa-

ção Física, que responderam à altura do repto lançado pelos 

nossos alunos. 

 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

DEBATE ENTRE CANDIDATOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

A Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira organi-

zou, no passado dia 29 de outubro, um debate entre os candida-

tos das 3 listas concorrentes à Associação de Estudantes. Tal 

como registado nos últimos anos, o interesse dos alunos dos 

diferentes ciclos foi bastante expressivo, lotando o espaço desti-

nado ao debate. 

Cada candidato apresentou as linhas gerais do respetivo pro-

grama eleitoral, procurando enaltecer as suas virtudes. De se-

guida, seguiu-se um período dedicado à troca de argumentos, 

tendo cada lista explorado as virtudes das suas propostas e as 

debilidades dos programas concorrentes. O debate foi muito 

interessante, pois prendeu a atenção dos eleitores até ao seu final. Verifica-se que, cada vez mais, os alunos se 

preocupam com o impacto das medidas propostas e a sua viabilidade financeira, gerando um crescendo de credi-

bilidade relativamente a este órgão associativo, tão importante na vida escolar. Na parte final, foi dada a oportuni-

dade aos alunos de colocarem questões aos diferentes candidatos.  

Bem hajam os alunos, pelo interesse cívico e democrático demonstrado. É com muito orgulho que o Agrupamento 

de Escolas de Vila Nova de Cerveira prepara os seus alunos para uma cidadania ativa. 
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Escola Superior Gallaecia 

O projeto catalão Ecoviure outorgou o primeiro prémio à proposta “Construção em terra do Baix Empordà”, que 

conta com a colaboração da arquiteta Mónica Alcindor, professora na Escola Superior Gallaecia, em Vila Nova de 

Cerveira. 

O prémio distingue arquitetos e estudantes de arquitetura que apliquem critérios de sustentabilidade nos seus pro-

jetos de arquitetura. “O mais importante deste prémio é sentir que outros partilham este ideal que vai para além do 

material e que dá sentido ao projeto, considerando as implicações ideológicas que existem por detrás de cada 

decisão material”, afirma a professora de arquitetura, a viver em Portugal há dois anos. 

O Ecoviure foi criado em 1997 e tem como filosofia ‘Vida Ecológica num Mundo Sustentável e Solidário’. O princi-

pal objetivo do projeto Ecoviure é servir de ponto de encontro a todos os que trabalham para a sustentabilidade 

ambiental, social e económica do planeta, promovendo todos os anos um prémio e diversas atividades, entre as 

quais um salão com amostra de produtos, serviços e propostas alternativas para uma vida sustentável. 

PRIMEIRO PRÉMIO DE ARQUITETURA SUSTENTÁVEL ATRIBUÍDO A PROFESSORA 

DA ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA 

FEIRA DO LIVRO DOS CENTROS ESCOLARES 

Nas bibliotecas dos centros escolares de Cerveira e Norte - Campos decorreram, até ao dia 5 de dezembro, ativi-

dades no âmbito da promoção da leitura e do livro – Feira do Livro. Nesta, podiam encontrar-se as últimas novi-

dades em livro e os títulos mais emblemáticos a preços convidativos. 

A “Feira do Livro” esteve aberta a toda a comunidade escolar que, diga-se em abono da verdade, não se fez ro-

gada e correspondeu em massa a este projeto, que visava oferecer um livro neste Natal.  

Bem-haja e que continue com esse comportamento, incentivando todos a ler mais, pois, “quem lê sabe mais!” 

  

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 
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FEIRA DO LIVRO NA ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA 

A ESG/ Escola Superior Gallaecia promoveu a VII Feira do Livro ESG, de 12 a 20 

de Dezembro de 2014. 

Pelo sétimo ano consecutivo, todas as quintas e sextas das 9h30m às 17h30m e 

aos sábados, entre as 9h30m e as 13h, todo o público interessado pôde adquirir, 

nas instalações da ESG, livros de Arquitectura, Urbanismo, Arte e Design, de di-

ferentes editoras a preços muito mais convidativos. 

Houve também livros do dia com descontos especiais, livros usados sobre diver-

sos assuntos e revistas antigas a preços simbólicos. 

Fundação Bienal de Cerveira 

Escola Superior Gallaecia 

EXPOSIÇÃO “ESCULTURA E CERÂMICA CONTEMPORÂNEA DE ÁLVARO QUEIRÓS” 

E FEIRA DE ARTE E DESIGN  

Álvaro Queirós é o artista representado da exposição 

de escultura cerâmica e gravura, patente no Fórum 

Cultural de Cerveira de 13 de dezembro 2014 a 3 

janeiro 2015. No total são 40 anos de carreira artísti-

ca e 60 obras representativas do seu percurso.  

Sobre o seu trabalho, Álvaro Queirós diz que sempre 

foi independente de modas e tendências artísticas, 

não tendo sequências, nem séries. A cerâmica, nas 

suas mais variadas técnicas, foi, desde sempre, a 

sua paixão. “O meu primeiro carro foi comprado com 

algumas obras de cerâmica que vendi”, recorda. 

Quem conhece o seu trabalho atribui-lhe “um ar eró-

tico”, refere o artista com sentido de humor, mesmo aquelas que têm uma componente mais abstracta. 

Álvaro Queirós nasceu em 1949 e cursou Escultura na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Tem exposto em 

várias mostras coletivas e individuais: Vila Nova de Cerveira, Caminha, Valença, Vila Nova de Gaia, Porto, Maia, 

Viseu, Bruxelas, Liége, entre outras. 

 

Feira de Arte e Design 

A par desta exposição, a Fundação Bienal de Cerveira promoveu, ainda, uma feira de Arte e Design, nas mesmas 

datas, com venda de obras de arte e mostra de algumas peças. 
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Fundação Bienal de Cerveira 

A Fundação Bienal de Cerveira vai promover de 10 janeiro a 

14 fevereiro de 2015 a exposição “Cidadão Curador”, onde os 

visitantes são os protagonistas. 

Com esta atividade, a Fundação Bienal de Cerveira pretende a 

(re)aproximação aos públicos, promovendo experiências de 

contato com a Coleção e com a História da Bienal de Cerveira. 

Foram desafiados membros da comunidade a selecionar um 

conjunto de obras do espólio, assumindo a perspetiva de ver-

dadeiros curadores. No seguimento da seleção, todos os sá-

bados, entre 10 de janeiro e 14 de fevereiro, decorrerão 

workshops, onde os cidadãos-curadores manterão um diálogo com a coordenadora do projeto, Helena Pereira, a 

partir das obras selecionadas por si e pelos outros. O programa será alargado às escolas do concelho e dos 

limítrofes.  

Datas workshops/visitas guiadas: 10 de janeiro, 17 de janeiro, 24 de janeiro, 31 de janeiro, 7 de fevereiro, 14 de 

fevereiro (10H30 – 12H30) 

O CIDADÃO VAI SER CURADOR NA PRÓXIMA EXPOSIÇÃO DO MUSEU BIENAL DE 

CERVEIRA 

“OLHAR O PASSADO PARA CONSTRUIR O FUTURO” É O MOTE DA BIENAL MAIS 

ANTIGA DO PAÍS PARA 2015  

“Olhar o passado para construir o futuro” é o tema da XVIII Bienal Interna-

cional de Arte de Cerveira, que irá decorrer de 18 Julho a 19 Setembro de 

2015. Segundo Henrique Silva, Vice-Presidente da Fundação Bienal de 

Cerveira, esta edição irá levar a cabo a “identificação dos saberes e tradi-

ções da região, para apresentar soluções de identificação contemporânea, 

conducentes a uma aposta no diálogo dos artistas criadores com a história 

e conhecimento dos meios onde se inscrevem geograficamente”. 

O formato, adotado desde a primeira Bienal, será mantido de acordo com o 

objetivo a que este evento se propõe desde 1978: um local de encontro, 

debate e investigação de Arte Contemporânea, num programa concertado 

com a vizinha Galiza e o Ensino Superior a nível Europeu. 

O programa, ainda provisório, envolve assim: Concurso Internacional; re-

presentações de Universidades, Escolas Superiores e Politécnicos das 

áreas artísticas, com apresentação dos departamentos de investigação 

artística e as produções de alunos e professores; Artistas Convidados nacionais e estrangeiros com curadorias 

nacionais e internacionais; Artistas Homenageados; espetáculos de luz e som interiores e exteriores; Conferên-

cias e Debates de abril a novembro; Ateliers e Workshops; Visitas Guiadas; entre outros. 

 Fundação Bienal de Cerveira 
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O agrupamento de escolas foi, pelo segundo ano consecutivo, um dos agrupamentos que o Ministério da Educação e 

Ciência distinguiu com o prémio:  

crédito horário – EFI (Indicador de Eficácia Educativa).  

Esta distinção deve-se aos progressos educativos – medidos por indicadores de eficácia (EFI), como a média dos resul-

tados dos alunos nos exames nacionais, avaliações do terceiro período e à redução do número de alunos que abandona-

ram a escola no ano letivo 2013-2014. 

A notícia foi recebida com entusiasmo, uma vez que os resultados obtidos não foram fruto do acaso, mas sim de um real 

esforço e empenho de toda a comunidade educativa.  

Certo é que há todo um conjunto de projetos e medidas concretas de combate ao insucesso escolar (Sucesso mais, Tur-

ma mais, aulas de apoio aos exames nacionais, entre outros) que vão continuar a ser implementadas, permitindo que os 

nossos alunos sintam que têm um papel ativo, participativo, reflexivo e crítico na nossa sociedade.  

O Agrupamento também foi agraciado com a possibilidade de contratualização de um técnico especializado na área dos 

Serviços de Orientação e Psicologia, fruto dos esforços desenvolvidos quer pela Direção Executiva, quer pelo Conselho 

Geral.  

A Direção do Agrupamento reconhece, publicamente, o empenho de todos os elementos da comunidade escolar que 

contribuem para o sucesso educativo dos nossos alunos. 

 

Todos os anos, o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira realiza a cerimónia de entrega dos diplomas de mé-

rito. Esta destina-se a tornar público o reconhecimento e a valorização do mérito, a dedicação e o desempenho escolar 

dos alunos que se destacaram no ano letivo anterior.  

Este ano, a cerimónia ocorreu no dia 28 de novembro, no Cineteatro de Vila Nova de Cerveira e contou com a presença 

do Diretor, professor Artur Teixeira,  Drª Aurora Viães, vereadora da Ação Social, Educação e Cultura, alunos, pais/

encarregados de educação, docentes e assistentes operacionais. É com grande satisfação que se constata que o núme-

ro de alunos diplomados tem aumentado de ano para ano, tanto que o espaço se revelou exíguo para o público presente.  

O coro infanto-juvenil da Academia Fernandes Fão, deu início ao serão, seguido da dramatização  “A descoberta”, da 

responsabilidade do clube de teatro do agrupamento. Após a entrega dos diplomas de mérito, foi oferecido um “Porto de 

Honra” que proporcionou mais um momento de salutar convívio. Parabéns a todos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE CERVEIRA PREMIADO PELO     

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DISTINGUE OS MELHORES ALUNOS DE 2013/2014 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 
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PARCEIROS:  

EVENTOS FUTUROS 

 

09 janeiro a 14 de fevereiro: Exposição Workshop “Cidadão Curador” 

Organização: Fundação Bienal 

Fórum Cultural 

18 janeiro: Cantar as Janeiras 

Organização: Câmara Municipal 

Cineteatro 

25 janeiro: VI Taça Ibérica de Slalom 

Organização: Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Federação de Remo Portugal e Espanha 

13 Fevereiro: Desfile de Carnaval  

Organização: Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e Escolas do Concelho  

Centro Histórico  

16 fevereiro: Baile Sénior de Carnaval 

Organização: Câmara Municipal e IPSS’s 

Discoteca Chaman 

28 fevereiro a 11 de abril: Exposição Virgílio Moutinho 

Organização: Fundação Bienal de Cerveira 

Fórum Cultural 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB 2, 3 DE V. N. CERVEIRA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO ESCOLAR DE V. N. CERVEIRA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO COLÉGIO DE CAMPOS 

DELEGAÇÃO REGIONAL DA 

AGRICULTURA  DO MINHO-

LIMA 

VIDAALTERNATIVA - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E 

RECREATIVA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

CENTRO DE RESPOSTA 

INTEGRADAS 

CENTRO DE  SAÚDE DE 

VILA NOVA DE CERVEIRA 

VOLUNTÁRIA GRAÇA FERREIRA 


