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Editorial 

Caros parceiros, 

 

Gostava de começar por desejar a todos um 2014 repleto de bons momentos e pros-

peridade, mesmo sabendo que os próximos tempos não serão fáceis, contámos com 

a colaboração de todos para levar a bom porto a árdua tarefa social que nos espera.  

Entende este executivo a Rede Social como um elemento de intervenção social ca-

paz de analisar e conhecer a realidade envolvente, dando reposta às necessidades concretas da população 

cerveirense. E, para que o trabalho social possa atingir os seus objetivos o diagnóstico social efetuado é 

fundamental.  

É neste sentido que analisamos os documentos existentes e, é com espírito de cooperação e trabalho críti-

co que nos propomos assumir as funções sociais, mantendo as boas práticas e melhorando os serviços que 

ainda apresentam lacunas.   

Como é do vosso conhecimento, no passado dia dezoito de dezembro, em reunião plenária, apresentei as 

linhas de orientação do executivo para o próximo mandato, tendo em conta as propostas eleitorais que fo-

ram maioritariamente sufragadas pelos cerveirenses e os documentos orientadores da gestão social.  

As nossas propostas passam, sem dúvida, pela aposta na coesão social, reforçando o apoio às famílias 

carenciadas, aos grupos de risco (prioritariamente idosos, crianças e jovens) e apostando na dinamização 

do serviço de proximidade. 

Percebemos, desde logo, que estas medidas necessitam da cooperação de todos e que para se tornarem 

eficazes, passam pela descentralização dos serviços, o que por sua vez implica uma reorganização admi-

nistrativa. Conscientes das dificuldades deste tipo de alterações, contamos com a vossa melhor compreen-

são. Sendo que nos encontramos a preparar os meios técnicos e logísticos necessários para arrancar com 

o seu funcionamento deste serviço entre Janeiro e Fevereiro.  
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REDE TOGETHER 

No ano de 2009 surgiu na cidade de Mulhouse, França, o projeto “Together for Territories of Corresponsibility”, co-financiado 

pela União Europeia e o Conselho da Europa, com o objetivo de mobilizar cidadãos e recursos locais para reduzir a pobreza 

e a exclusão social. Desta vontade e sob o impulso do Conselho da Europa foi proposta em 2012 a criação da Rede Interna-

cional de Territórios de Co-responsabilidade – denominada “Rede Together” – que agrupa, como o nome faz anunciar, plata-

formas multiatores representativas dos diversos atores públicos, privados e cidadãos, o que em Portugal coincide com as 

Redes Sociais. Reunindo hoje 184 territórios de co-responsabilidade no mundo (integrando Bélgica, França, Grécia, Itália, 

Letónia, Portugal, Roménia, Rússia, Cabo Verde, Gabão, Marrocos e Tunísia), tem como um dos grandes objetivos promover 

a co-responsabilidade para o bem-estar de todos, em parceria com as instituições públicas nacionais e internacionais envolvi-

das nesta promoção. A Assembleia-geral Fundadora da “Rede Together“ decorreu em 04 de novembro passado, em Estras-

burgo, com a participação de 87 mem-

bros fundadores (12 países europeus 

e africanos) tendo a Rede Social de 

Vila Nova de Cerveira aderido e parti-

cipado como Membro Efetivo Funda-

dor.  

Centro Distrital de Segurança Social/
Redes Sociais 

DIA DA TERCEIRA IDADE COMEMORADO NA DISCOTECA 

Newsletter 12 | Cerveira Social 

Município de Vila Nova de Cerveira 

Os idosos de Vila Nova de Cerveira ce-

lebraram o dia da terceira idade na dis-

coteca, atividade promovida pelo Muni-

cípio. Para a maioria dos idosos, este 

contacto com o ambiente dos locais de 

diversão noturna, já vem sendo uma 

tradição o que não acontecia aquando a 

sua juventude. 

A reação foi a melhor, independente-

mente da idade dos convivas.  Uns mais 

à vontade que outros, até pelos proble-

mas de mobilidade, não se coibiram de 

“abanar o capacete”.  

Esta ação é considerada como uma mais-valia para os idosos visto que 

a participação neste tipo de atividade é uma forma de os fazer sentir 

integrados na sociedade e promover a atividade física. 

A Câmara Municipal pretendeu, assim, valorizar a população sénior, 

proporcionando momentos de convívio, divertimento e alegria aos ido-

sos, contrariando os momentos de isolamento que vivem no seu quotidi-

ano. Esta iniciativa enquadra-se num conjunto de várias atividades orga-

nizadas durante o ano no âmbito do grupo “Dar Vida aos Anos”. 
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SESSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE REDE EURES/MEDIDAS IEFP/CURSOS ESCE 

Decorreu no dia 06 de dezembro de 2013 pelas 9h30, na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira uma sessão de infor-

mação sobre a Rede EURES, Programas/Medidas IEFP e Licenciaturas/Mestrados do IPVC. Esta sessão acolheu 36 pesso-

as detentoras de licenciaturas/mestrados. A rede EURES e as Medidas/Programas do IEFP foram abordadas pela técnica 

responsável pelo Serviço de Emprego de Valença e pela técnica do GIP de Vila Nova de Cerveira. Por fim, a Escola Superior 

de Ciências Empresarias de Valença (IPVC) esclareceu sobre os cursos vigentes nesta instituição do ensino superior e quais 

as modalidades de ingresso e apoios.  
GIP/IEFO/EURES/ESCE-IPVC 

DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO 

No passado dia 05 de Dezembro de 2013 foi realizada uma cerimónia alusiva à 

comemoração do Dia Internacional do Voluntariado, dinamizada pela Câmara Muni-

cipal e pelo Banco Local de Voluntariado de vila Nova de Cerveira. A atividade teve 

a participação dos voluntários inscritos no BLV e das IPSS’s do concelho que usu-

fruem, muitas delas, com o inestimável apoio dos voluntários.  

Este evento contou com a participação da Tuna da Unisénior que animou a ativida-

de com várias músicas. Posteriormente, foram reconhecidos os voluntários presen-

tes, através da intervenção da Sr.ª Vereadora com o Pelouro da Ação Social do 

Município que salientou a importância do voluntariado enquanto motor de solidarie-

dade e coesão social. A representante do executivo do Município, como prova do 

reconhecimento, ofereceu uma lembrança aos voluntários e um diploma de partici-

pação. Esta cerimónia terminou com um lanche para todos, oferecido pelo 

Pingo Doce, na qualidade de patrocinador da iniciativa. 

Banco Local de Voluntariado de Vila Nova de Cerveira 

PARTICIPAÇÃO DO BLV NA CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO 

ALIMENTAR CONTRA A FOME 

Nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro decorreu, em todo o país, mais uma Campanha de recolha 

de alimentos promovida pelo Banco Alimentar Contra a Fome. Este evento, no concelho de Vila Nova de 

Cerveira contou com a inestimável colaboração de vários voluntários do Banco Local de Voluntariado, 

bem como, outros voluntários que se juntaram a esta causa. A recolha foi efetuada nas duas grandes 

superfícies comerciais concelhias, Minipreço e Pingo Doce e contaram com a colaboração de 54 voluntá-

rios, dos quais 33 estão inscritos no Banco Local de Voluntariado. 

De salientar que ao longo deste fim-de-semana houve uma excelente adesão 

da população, que contribuiu com a sua solidariedade e que permitiu recolher 

4370 Kg de bens alimentares que vão ajudar centenas de famílias carenciadas.  

Estes bens alimentares recolhidos serão posteriormente distribuídos pelas vá-

rias instituições de cariz social do distrito, das quais se incluem, também, algu-

mas instituições do nosso concelho, inclusive a Loja Social do Município. Cons-

cientes das dificuldades com que nos deparamos atualmente, esta recolha foi 

uma excelente demonstração de solidariedade dos cerveirenses para com os 

mais desfavorecidos. Banco Local de Voluntariado de Vila Nova de Cerveira 
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FESTA DE NATAL 

Dezembro é um mês frio e chuvoso, mas desperta logo ao início muitas emoções, sobretudo nos mais novos com a proximi-

dade do Natal. Na espectativa de proporcionar a todas as crianças do ensino pré-escolar da rede pública e privada e alunos 

do 1.º ciclo, um momento de animação, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira ofereceu nos dias 12 e 13 de dezem-

bro a tradicional festa de Natal das escolas.  

A todos os alunos foi dada a oportunidade de assistirem à representação da peça de teatro “Partida, Lagarta, Fugida” da 

Companhia de Teatro Lendias d´Encantar, um animado espetáculo onde a alegria e a diversão tiveram um lugar muito espe-

cial. A vereadora com o Pelouro da Educação, Dr.ª Aurora Viães ofereceu a todos os alunos um livro, “A Casinha do Senhor 

Vento” de Maria do Céu Nogueira, com ilustrações de Manuela Rocha.   Município de Vila Nova de Cerveira 

COLHEITA DE SANGUE 

A população de Cerveira continua a manifestar-se muito solidária em mais uma ação de dádivas de sangue. A 13 de Dezem-

bro de 2013, decorreu mais uma Campanha de Recolha de Sangue em Vila Nova de Cerveira, que teve lugar no Terreiro. 

Esta ação contou com 32 pessoas que se disponibiliza-

ram para a dádiva de sangue, das quais resultaram 24 

colheitas. 

No ano 2014, estão previstas novas colheitas para os 

dias 11 de Abril, 8 de Agosto e 12 de Dezembro que terão 

Largo do Terreiro, entre as 15h00 e as 19h00. 

 

SABIA QUE: 

 

► Todo o processo da dádiva demora em média 30 minutos. Não deve dar sangue em jejum. Poderá 

tomar uma refeição ligeira sem álcool e sem gorduras. Se almoçar, deverá completar as três horas de 

digestão antes de efetuar a sua dádiva.  

► Pode dar sangue se: tiver bom estado de saúde, hábitos de vida saudáveis, peso igual ou superior a 

50kg e  Idade compreendida entre os 18 e os 65 anos (60 anos se se tratar de uma primeira dádiva). 

► Os homens podem dar sangue de 3 em 3 meses (4 vezes/ano) e as mulheres de 4 em 4 meses (3 

vezes/ano) sem qualquer prejuízo para si próprios. Uma unidade de sangue total representa aproximadamente 450ml. Cada 

pessoa tem em circulação 5 a 6 litros de sangue, dependendo da sua superfície corporal.  O sangue doado é rapidamente 

reposto pelo nosso organismo. Não há qualquer possibilidade de contrair doenças através da dádiva de sangue, pois todo o 

material utilizado é estéril e descartável e usado uma única vez. 

DATA INSC. NOVOS COLH. MASC. FEM. 

12/04/13 43 5 36 23 20 

09/08/13 33 9 31 19 14 

13/12/13 32 6 24 16 16 

TOTAL 108 20 91 58 50 

Município de Vila Nova de Cerveira 

VISITA AO AQUAMUSEU DAS IPSS’S 

O Aquamuseu desenvolveu durante a quadra natalícia, atividades para os utentes das IPSS’s do concelho de Vila Nova de 

Cerveira. Esta iniciativa começava com a visita ao museu, seguida de um atelier onde os Idosos eram convidados a escolher 

os seus animais aquáticos preferidos que iriam decorar ao seu gosto. Os resultados desta atividade podiam ser vistos por 

todos os visitantes, uma vez que fizeram parte da decoração da exposição do museu.  

Município de Vila Nova de Cerveira 



Newsletter 12 | Cerveira Social 

Página 5 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 E
M

 R
E

D
E

 

Newsletter 12 | Cerveira Social 

FESTA DE NATAL 

ALMOÇO DE NATAL DE IPSS’S 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, presidida por Fernando Nogueira, proporcionou no passado dia 19 de Dezem-

bro, o seu tradicional Almoço de Natal para todos os utentes das IPSS do Concelho. Marcaram presença o Vice-presidente 

do Município, Vitor Costa, a Vereadora com o Pelouro da Ação Social, Aurora Viães, os representantes das instituições e 

cerca de 200 pessoas. 

No final, os representantes da Câmara Municipal, Vitor Costa e Aurora Viães distribuíram o presente de Natal, oferecido por 

uma empresa do concelho.  Município de Vila Nova de Cerveira 

LOJA SOCIAL | BANCO DE ALIMENTOS DISTRIBUIU  MAIS DE 500 CABAZES EM 

2013 

Observado o funcionamento do Banco Alimentar da Loja Social de Vila Nova de Cer-

veira no ano de 2013, verifica-se um aumento exponencial no número de cabazes 

distribuídos relativamente ao ano de 2012, tendo sido atribuídos 575 cabazes. 

Infelizmente, este aumento reflete a situação de vulnerabilidade económica e social 

que muitas famílias vivem atualmente, resultante do contexto de crise que Portugal 

atravessa. O apoio prestado pelo Banco de Alimentos que, abrangeu cerca de 550 

pessoas, num total de 171 agregados familia-

res. Informa-se que na sequência das parceri-

as estabelecidas com diversas entidades que 

doam alimentos diariamente ao Banco de Ali-

mentos, foram rececionados 18159 bens ali-

mentares (unidades) e distribuídos 17549 bens pelas famílias no decorrer do ano 

transato. Realça-se ainda que as IPSS do concelho não foram esquecidas tendo sido 

abrangidas por este serviço com a distribuição de cerca de 1900 bens alimentares.  

Para além do Banco de Alimentos, a Loja Social têm também uma Banco de Roupa e 

Brinquedos. Este serviço foi muito procurado no ano 2013, tendo sido apoiados 95 

agregados familiares, um total de 300 pessoas, isto é, entregaram-se 167 cabazes de 

roupa, um total de 3979 artigos. Nunca é demais referir que a colaboração dos volun-

tários no funcionamento da Loja Social de Vila Nova de Cerveira é imprescindível, 

sem a qual não seria possível tornar realidade este projeto social. 
Município de Vila Nova de Cerveira 

Os Serviços Municipais de Intervenção Social tiveram no mês de Dezembro  duas campanhas de recolha de arti-

gos de puericultura e roupa de homem. Nesta campanha foram contactados cerca de 100 feirantes, os quais fo-

ram bastantes recetivos com esta iniciativa. A contribuição dos feirantes e dos donativos privados foram funda-

mentais para o sucesso desta campanha, cujas novas edições estão previstas para o corrente ano. 

CAMPANHA DE ROUPA DE HOMEM E ARTIGOS DE PUERICULTURA 

Município de Vila Nova de Cerveira 
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MISSÃO SORRISO E TONY CARREIRA APOIAM A ADSL 

A «Tour dos Sorrisos», iniciativa de cariz social promovida pela Missão Sorriso 

do Continente associada à comemoração dos 25 anos de carreira do Tony 

Carreira esteve, no passado dia 12 de Outubro, a premiar a Associação de 

Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, com a atribuição de 

5000 € em géneros alimentares. A ADSL integra assim o conjunto de 10 insti-

tuições a nível nacional que foram 

apoiadas por este projeto social. 

Os géneros alimentares doados 

servirão para apoiar o Espaço Sénior de Gondarém, destinado à prestação de 

cuidados de saúde, atividades ocupacionais e de alimentação aos seniores do 

concelho e, através da parceria com a Loja Social do Município de Vila Nova de 

Cerveira, pretende-se ainda distribuir parte significativa dos bens alimentares por 

agregados familiares economicamente fragilizados do concelho. Foi ainda emiti-

da uma reportagem sobre esta iniciativa no Programa “Só Visto”! Associação de Desenvolvimento Social Local de Vila 
Nova de Cerveira 

CELEBRAÇÕES DE DIAS COMEMORATIVOS NO AGRUPAMENTO DE CERVEIRA 

ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE  CERVEIRA FESTEJARAM O HALLOWEEN (31/10/13) 

A escola estava enfeitada sobre o Halloween e algumas professoras  disfarçaram-se. Apesar de ser dia de Halloween, os 

alunos foram às aulas, mas dizem que estas foram diferentes: com magia e muito divertidas. Em algumas aulas os professo-

res, como era um dia especial, projetaram filmes, e a nossa turma, 5ºA, viu 

o filme “Aprendiz de Feiticeiro”. A meio da tarde, o clube de danças moder-

nas atuou com o acompanhamento do thirller, de Michael Jackson. Houve, 

também, um Concurso de Abóboras cuja vencedora foi a aluna Amélia Cal-

das do 7ºB, em segundo lugar ficou a aluna Bianca Garcia do 7ºA e em 

terceiro o aluno Guilherme Conde do 6ºC. 

 

DIA INTERNACIONAL DA TOLERÂNCIA (18/11/13) 

No passado dia 18 de novembro de 2013, a psicóloga do agrupamento, Liliana Bártolo, juntamente 

com alunos de currículo específico e respetivos docentes, professora Emília Fernandes e professor 

Nélson Pereira, elaboraram e afixaram no átrio da escola um mural alusivo ao “Dia internacional da 

tolerância”, data comemorada mundialmente a 18 de novembro. Pretendeu-se sensibilizar toda a 

comunidade educativa para a importância da “tolerância” no dia a dia, não só enquanto alunos, do-

centes e demais funcionários da escola mas acima de tudo enquanto cidadãos pertencentes a uma 

sociedade em que todos se têm, ou deveriam, orientar por valores como respeito e tolerância, valo-

res este defendidos pelo agrupamento de escolas de Vila Nova de Cerveira. 

 

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (03/12/13) 

No  dia 3 de dezembro de 2013, data em que se celebra o Dia Internacional da Deficiência, os do-

centes de Educação Especial do agrupamento de escolas de Vila Nova de Cerveira, em parceria 

com a Biblioteca Municipal e com o apoio da Câmara Municipal, irão dinamizar diversas atividades. 

Com estas atividades pretendeu-se desenvolver uma consciência cívica e cultura participativa, con-

viver e contactar com crianças de faixas etárias diferentes e suscitar a participação ativa das institui-

ções do meio local na vida da escola. 

Newsletter 12 | Cerveira Social 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 
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CONFERÊNCIAS NA  ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE PATRIMÓNIO VERNÁCULO E DE ARQUITETURA DE TERRA CIAV2013 | 7ºATP | 

VERSUS | 16 A 20 DE OUTUBRO 2013 | VILA NOVA DE CERVEIRA 

A Conferência contou com a apresentação de 130 comunicações, recebendo 

uma extraordinária participação de mais de 350 especialistas, profissionais e 

investigadores de 50 países, de 5 continentes. Os artigos selecionados para 

apresentação oral, constituem parte da publicação científica, já distribuída mun-

dialmente ‘Vernacular Heritage and Earthen Architecture. Contributions for Sus-

tainable Development’, publicada pela Editora internacional CRC/ Taylor & Fran-

cis, em livro de capa dura com CD (http://www.crcpress.com/product/

isbn/9781138000834). Encontram-se já disponíveis online, parte dos resultados 

do CIAV2013 | 7ºATP | VerSus, (apresentações em PDF, fotografias e vídeos), 

na página do evento. 

De referir, que a conferência internacional foi dinamizada por atividades comple-

mentares, tais como: (1) o curso internacional de 2 semanas: ‘Documentação de 

Arquitetura Vernácula VERNADOC’, em parceria com a Universidade finlandesa 

Alto e o Município de Viana do Castelo; (2) as reuniões anuais de dois Comités 

do ICOMOS/International Council of Monuments and Sites: O Comité Científico 

Internacional de Arquitetura Vernácula (ICOMOS-CIAV) e o Comité Científico Internacional de Património Arquitectónico em 

Terra (ICOMOS-ISCEAH); (3) a workshop científica VerSus, no âmbito do Projeto Europeu ‘VerSus - Contributo do Patrimó-

nio Vernáculo para a Arquitetura Sustentável’ (<www.esg.pt/versus>); (4) as oficinas práticas de Rebocos de Terra, em par-

ceria com a Associação Centro da Terra; (5) a visita ao centro histórico de Viana do Castelo, com apoio do Município; (6) a 

visita ao património vernáculo do Lindoso e do Soajo, com o apoio do Município de Arcos de Valdevez; (7) a reunião dos 

parceiros internacionais do Projeto Europeu VerSus, projeto coordenado pela ESG; (8) e a reunião dos parceiros e consulto-

res do Projeto da FCT/Fundação da Ciência e Tecnologia, ‘Seismic-V: Cultura Sismo-Resistente Vernácula em Portugal’, 

projeto coordenado pela ESG. 

Durante a Conferência foram ainda atribuídos 7 Awards for Best Paper & Award for Best Poster, tendo sido selecionados e 

galardoados os artigos com melhor qualidade, em cada Tema, e o melhor Poster. No âmbito de uma apreciação o mais isen-

ta possível, não foram considerados na referida avaliação, os artigos da instituição organizadora. 

Na Conferência foi ainda apresentada a abertura da 2ª edição do ‘Prémio Ibérico de Investigação de Arquitetura Tradicional’. 

Prémio Ibérico organizado em parceria desde 2010, entre a Fundação Convento da Orada (FCO), a Fundación Antonio Font 

de Bedoya (FAFB), a Fundación Cultural del Colegio Oficial de los Arquitectos de Léon (FUNCOAL) e a partir de 2013, com a 

Ordem dos Arquitetos Portugueses (OA). As candidaturas serão aceites até dia 30 de Junho 2014. (http://

www.fundacaoconventodaorada.pt). 

 

CONFERÊNCIAS: “A IMPORTÂNCIA DA ADEQUAÇÃO DAS TECNOLOGIAS AO CONTEXTO LOCAL” & "DOS PRO-

CESSOS DIGITAIS AOS AMBIENTES RESPONSIVOS" 

O Mestrado Integrado de Arquitetura e Urbanismo da ESG/ Escola Superior Gallaecia e o CI-ESG, Centro de Investigação da 

ESG promoveram no dia 29 de novembro, a conferência “A importância da ade-

quação das tecnologias ao contexto local”, proferida pelo Professor Doutor Pau-

lo Mendonça, da Universidade do Minho, e no dia 5 de dezembro a conferência 

"Dos processos digitais aos ambientes responsivos", proferida pelo Professor 

Doutor Gonçalo Castro Henriques. 

Escola Superior Gallaecia 
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VISITA DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO 

DE CAMINHA 

No dia 19 de Novembro de 2013 as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada 

Conceição de Caminha visitaram o Centro Social e Paroquial de Campos. Este convívio 

contou com uma visita a Igreja Paroquial de Campos, onde se partilharam momentos de 

oração, seguiu-se um animado baile dinamizado pelas Irmãs que tocaram e cantaram 

várias músicas. Este convívio finalizou com um lanche de doces conventuais confecio-

nado pelas visitantes. 
Centro Social e Paroquial de Campos 

FEIRA DO LIVRO NA ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA | 06 A 21 DEZEMBRO DE 2013 

Newsletter 12 | Cerveira Social 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

A ESG/Escola Superior Gallaecia realizou a VI Feira do Livro ESG, de 6 a 21 de Dezembro de 2013.  

Pelo sexto ano consecutivo, o público interessado pode adquirir na ESG, livros de Arquitetura, Urba-

nismo, Arte e Design, de diferentes editoras, a preços mais acessíveis. Houve também, livros do dia 

com descontos especiais, revistas antigas e livros usados a preços simbólicos. 

Escola Superior Gallaecia 

ATIVIDADES DO ATL - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CAMPOS 

No âmbito do plano de atividades desenhado para o período de férias de Natal do Centro 

de Atividades de Tempos Livres do Centro Social e Paroquial de Campos, foram dinami-

zadas diversas atividades. Nos dias 19 e 20 de Dezembro as crianças visitaram a Bibliote-

ca Municipal com o objetivo de participarem na Hora do Conto.  

 

No seguimento destas atividades no dia 20 de Dezem-

bro festejou-se na Instituição a quadra Natalícia, con-

tando com a animação do Circo. Participaram nesta comemoração as crianças e os ido-

sos num divertido convívio intergeracional.  

Centro Social e Paroquial de Campos 

PROJETO DIDÁTICO - ESCOLA DE GOYAN E AGRUPAMENTO DE V. N. CERVEIRA 

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira participou, ao longo do ano letivo de 2012/13, em 

conjunto com a Escola de Goyan, CEIP Pintor Antonio Fernandez, e com o apoio da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Cerveira, no projeto “Fortes de Guerra da Restauração em Vila Nova de Cerveira e Tomiño. 

Património Imaterial”. 

Este projeto foi objeto de uma candidatura ao prémio “proxecto didáctico Antonio Fraguas” e consistiu na recolha, pelos alu-

nos, de património oral e imaterial, como lendas, alcunhas e locais relacionados com os fortes e faróis. Tal recolha seria 

posteriormente incorporada no Arquivo do Património Oral e Inmaterial do Museo do Pobo Galego, assim como difundida 

através da Internet. 

Alguns dos trabalhos realizados, ao longo do ano letivo2012/13, por alunos de 4º e 6º anos do nosso agrupamento, foram 

publicitados no blog http://fachosefortes.blogspot.com.es, conjuntamente com outros dos seus congéneres galegos. 

A sua conclusão ocorreu no início do presente ano letivo, com a exposição dos trabalhos dos alunos e receção do prémio ao 

projeto, no dia 16 de novembro de 2013, no Museo do Pobo Galego, em Santiago de Compostela. 

http://fachosefortes.blogspot.com.es


VISITA DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO 

DE CAMINHA 

FEIRA DO LIVRO NA ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA | 06 A 21 DEZEMBRO DE 2013 

Newsletter 12 | Cerveira Social 

PROJETO TEMPUS 3D DESIGN APROVADO PELA UNIÃO EUROPEIA 
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ATIVIDADES DO ATL - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CAMPOS 

O Projecto Europeu “3D - Design pour le Développement Durable des Productions Artisanales Locales”, no qual a ESG é 

uma instituição parceira, foi aprovado para financiamento ao abrigo do Programa Tempus 2013. Decorrerá de 2014 a 2016. 

A Coordenação do Projeto cabe à Universidade de Florença, Itália; tendo como parceiros Europeus a Escola Superior Gal-

laecia, Portugal; o Politécnico de Turim, Itália; a Universidade de Barcelona, Espanha; Centro Experimental do Móvel, Itália 

e como parceiros Não Europeus a Universidade de Sousse, Tunísia; a Universidade de Manouba, Tunísia e a Universidade 

de Kairouan, Tunísia. 

O Programa Europeu Tempus pretende promover a modernização do ensino superior nos países vizinhos e parceiros da 

União Europeia. Neste âmbito, o Projecto “3D - Design pour le Développement Durable des Productions Artisanales Loca-

les”, tem como objetivo desenvolver uma formação de 2º Ciclo numa das áreas prioritárias no ensino superior na Tunísia: 

Ciências Humanas e Artes - domínio do Design. Este mestrado focará a área do desenvolvimento sustentável para a pro-

dução artesanal, tendo como objetivo formar designers especializados e contribuir para a formação de professores para 

permitir a continuidade da atividade formativa, bem como favorecer a ligação entre a investigação e a produção através do 

reforço da relação entre as universidades e as empresas. Este curso de mestrado pretende formar designers, nas universi-

dades parceiras na Tunísia, que trabalhem para o desenvolvimento do sistema produtivo artes. 

Escola Superior Gallaecia 

ODE DE ESTRELAS EM VILA NOVA DE CERVEIRA 

Decorreu, no passado dia 13 de dezembro no Fórum da Bienal, a 1ª edição da Ode de Estrelas, realizada em Vila Nova de 

Cerveira. O evento consistiu num concurso de talentos composto por 11 concorrentes (7 concorreram individualmente e 4 

em duetos), divididos em 9 atuações. Foi avaliado por um júri, constituído pelas professoras Lúcia Picas e Carla Augusto e 

pelo professor José Roda. O concurso teve início pouco depois das 21:30h com a banda “Alpaca”, que abriu o evento. De-

pois das atuações de todos os concorrentes, a segunda banda convidada da noite, os “Micalip’s”, encerrou a Ode, pouco 

antes de ser revelado o vencedor. Seria a aluna Susana Sá, de 17 anos, a vencer a 1ª edição da Ode de Estrelas.  

   Todo o concurso partiu da iniciativa e da organização da Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária de 

Vila Nova de Cerveira, que também premiou a vencedora. Os 

apresentadores, ambos membros da Associação de Estudantes, 

Bruno Quintas e Beatriz Castro, dinamizaram a noite com uma 

excelente interação e coordenação em cima do palco. 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 
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SERVIÇOS MUNICIAIS DE VILA NOVA DE CERVEIRA 

RUA DAS CORTES, N.º 186 

4920-224 VILA NOVA DE CERVEIRA 

Tel.: 251 708 027 

Fax: 251 708 039 

www.cm-vncerveira.pt/ 

Eventos Futuros 
 

 CONFERÊNCIA “VIDA COM HISTÓRIAS—UM OLHAR CONTEMPORÂNEO SO-

BRE A CONDIÇÃO DE SER IDOSO” | 24 JANEIRO 2014 | 14H00 | CENTRO DE 

APOIO ÀS EMPRESAS 

 
   

  Mais informações: 251 795 370 | rebelomaradisa@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 SEMANA DO URBANISMO & TERRITÓRIO | 09, 10, 11 JANEIRO 2014 | ESG 

AULA-ABERTA 09.01.2014 (quinta) | ESG (Vila Nova de Cerveira) – “Magic Box” 14h00 – 14h45: 

Filipe Silva 14h45 – 15h30: Eurico Salgado 15h30 – 16h15: Pita Guerreiro 16h15 – 17h00: César Rouco 17h00 – Debate | Moderação: Ar-

mando Fernandes 

 

AULA-ABERTA 10.01.2014 (sexta) | ESG (Vila Nova de Cerveira) – “Magic Box” 14h00 – 14h45: Apresentação da monografia “Arquitetos 

Anónimos” – Vasco Magalhães / Filipe Afonso 14h45 – 15h30: Rui Florentino 15h30 – 16h15: José Baganha 16h15 – 17h00: Sandro Lopes 

17h00 – 17h45: André Correia Fernandes 17h45 – Debate | Moderação: David Leite Viana 

 

AULA-ABERTA 11.01.2014 (sábado) | ESG (Vila Nova de Cerveira) – “Magic Box” 09h00 – 09h45: Apresentação do livro “Os Elementos 

Urbanos” – Carlos Dias Coelho 09h45 – 10h30: Martín Barreiro Cruz 10h30 – 11h15: António Ramalho 11h15 – 12h00: Paulo Vieira 12h00 – 

Debate |  

Mais informações: Escola Superior Gallaecia | Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo Centro de Investigação da Escola Superior 

Gallaecia | Urbanismo & Território | Largo das Oliveiras, 4920-275 Vila Nova de Cerveira |www.esg.pt  | 251 794 054 
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PARCEIROS:  

Eventos Futuros 

 

 VOLUNTÁRIOS  DE LEITURA: UM PROJETO DE CIDADANIA ATIVA | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

V. N. CERVEIRA | INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 15 JANEIRO 2014 

 

Mais informações: Inscrição diretamente na Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secundária de V. N. Cerveira até ao dia 15 de janeiro | 

www.voluntariosdaleitura.org 

 

 

 CARNAVAL 2014 | 28 FEVEREIRO 2014 | 14H30 

 

Mais informações: Centro Histórico de Vila Nova de Cerveira | 251708071 | educacao@cm-vncerveira.pt 

 

 

 RECOLHA DE GÉNEROS ALIMENTARES NAS ESCOLAS DE CERVEIRA | MARÇO 2014 

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 Centro Paroquial e Social de Covas 

http://www.voluntariosdaleitura.org

