EDIÇÃO

14
2º/3º

TRIMESTRE

2014

REVISTA
TRIMESTAL DA
REDE SOCIAL

Newsletter Cerveira Social

DE VILA NOVA
DE CERVEIRA

NESTA EDIÇÃO
ATIVIDADES EM REDE P.2
PARCEIROS EM AÇÃO P.4
AGENDA P.15

EM DESTAQUE
Editorial
√ III CERVEIRA
Caros parceiros,

SAUDÁVEL

Vila Nova de Cerveira é um município que, apesar da sua dinâmica económica,
turística e cultural, tem visto os seus dados demográficos seguir o caminho da
realidade do Alto Minho, uma população cada vez mais envelhecida, com uma

√ DIA DOS AVÓS

taxa de natalidade muito reduzida. Os dados são assustadores: de 2001 para
2013 passamos de 3126 jovens (até aos 30 anos de idade) para os 2676, enquanto o número de residentes com mais de 60 anos regista um ligeiro acréscimo, de 2506 para 2583.
É com base nestas estatísticas que delineamos um quadro de ação que passa,
não só pela implementação de medidas de apoio e incentivo a programas de envelhecimento ativo, mas
também por projetos e parcerias com as IPSS’s e os parceiros sociais. É, neste contexto, e atendendo a
que o novo quadro comunitário promete mais financiamento para a área social, que o executivo apoia projetos como o da Junta de Freguesia de Loivo em parceria com a Santa Casa da Misericórdia.
O desafio passa pela procura de respostas inovadoras, com projetos ativos que envolvam a troca de experiências e saberes. Alguns estudos desenvolvidos por especialistas como Kaplan, M., A. Goodling, M. Miller,
A. Cornell, and L.Hanhardt (2002), mostram que as relações intergerações dão resultados muito positivos,
para ambas as partes. Ao mesmo tempo, investigadores como Almeida (2008), defendem que respostas
como a institucionalização dos idosos nem sempre são a melhor opção pois a maior parte ainda sente que
tem muito para dar à sua comunidade.
Por outro lado, é urgente repensar a realidade referente aos nossos jovens. Assim, a nossa aposta passa
por desenvolver um quadro de ação que possa criar condições para que os jovens se mantenham no concelho e se envolvam na resolução dos nossos problemas. Nesta perspetiva, e até ao final do ano, pretendemos convocar o primeiro Conselho Municipal de Juventude para que sejam os próprios jovens a definir as
linhas de ação deste novo órgão. Outra intenção já manifestada passa pela implementação de medidas que
atraiam jovens para Cerveira, quer através das condições de trabalho (facilitando a fixação de novas empresas) quer através do arrendamento ou construção de habitação.
E é nesta procura constante de soluções geradoras de bem-estar social dos nossos agregados familiares
que a voz de todos os cerveirenses ganha eco. Com a dedicação e empenho de todos construiremos uma
sociedade mais proativa.

Aurora Viães
Vereadora da Ação Social
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‘III CERVEIRA SAUDÁVEL’ CONTABILIZOU MUITOS PARTICIPANTES
Caminhar, pedalar e percorrer trilhos. O III ‘Cerveira Saudável’, promovido pela Rede Social de Vila Nova de Cerveira, lançou o desafio a todos os cerveirenses e munícipes vizinhos para participarem num conjunto de iniciativas
que estimulavam o exercício físico associado à natureza, história

ATIVIDADES EM REDE

e cultura.

5 de Abril – Trilho do Cervo, organizado pela Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira e o Clube Celtas do Minho. Esta atividade contou com 25 participantes.

03 de Maio – Trilho de Covas, organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e o Clube Celtas do Minho. Esta
atividade teve a presença de 30 participantes.

31 de Maio – Aula de Dança, realizada no Terreiro, organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e
a Escola PédeDança. Contou com a presença de 35 participantes.
Gabinete de Desporto do Município

SAÚDE NA COMUNIDADE “PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CANCRO”
Mais de duas dezenas de habitantes das freguesias de
Reboreda, Nogueira, Candemil e Gondar, marcaram
presença numa sessão subordinada ao tema da
“Prevenção e Diagnóstico do Cancro”, que decorreu nas
instalações da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Reboreda e Nogueira
Para além da palestra foi ainda oferecido aos participantes um lanche saudável elaborado pelo Banco Local
de Voluntariado de Vila Nova de Cerveira.

Gabinete de Saúde do Município
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DIA DOS AVÓS
As IPSS’s do Concelho de Vila Nova de Cerveira reuniramse, no dia 24 de julho, no Parque de Lazer do Castelinho
para comemorar o Dia dos Avós.
Cerca de 150 idosos e mais de 100 Crianças dos ATL de
Vila Nova de Cerveira aderiram a esta iniciativa, que contou
ponsabilidade dos ATL.
Para assinalar a efeméride, os ATL ofereceram um presente a cada idoso.

Gabinete de Saúde do Município

REDES EM FESTA
Com o intuito de combater o envelhecimento e o isolamento dos mais idosos, a Rede Social do Vale do Minho
promoveu no passado dia 24 de julho, um dia de convívio.
O Parque de Lazer do Castelinho, em Vila Nova de Cerveira, recebeu cerca de 700 idosos provenientes dos concelhos de Melgaço, Monção, Valença, Paredes de Coura e Cerveira que participaram na atividade.
A animação proporcionada esteve ao cargo das IPSS’s.

Gabinete de Saúde do Município
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com muitos momentos de animação intergeracional da res-
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PARLAMENTO DOS JOVENS E EUROSCOLA
Decorreram, em Viana do Castelo, nos dias 31 de março e 01
de abril as Sessões Distritais do Programa Parlamento dos
Jovens, do Básico e do Secundário, respetivamente. O Concurso Euroscola realizou-se no mesmo dia da Sessão do Secundário.

PARCEIROS EM AÇÃO

Na Sessão do Básico, que se realizou no Auditório da Escola
Secundária de Monserrate, o Colégio de Campos fez-se representar pelos deputados João Jorge Várzeo (9ºB) e Joana Rodrigues (8ºA) e pela deputada suplente Sílvia Martins (8ºA).
Os elementos da mesa da Sessão Distrital contaram com o
apoio da deputada da Assembleia da República, Rosa Arezes,
que numa primeira fase dedicou algum tempo a responder às
diversas questões colocadas pelos deputados presentes, sobretudo ligadas ao tema deste ano – Evitar e enfrentar as dependências.
Pela primeira vez, estes alunos sentiram a importante tarefa de defender um Projeto de Recomendação e de debater com deputados de outras escolas as medidas propostas. De forma convicta, decidida e com o apoio das suas colegas, o deputado
João Jorge apresentou as medidas, fez uma apreciação geral de todos os projetos e ainda teve oportunidade de interpelar outros deputados.
Na Sessão do Secundário, que se realizou no Auditório da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal – Santiago da Barra, o Colégio de Campos fez-se representar pelas deputadas Lara Lopes (11ºA) e Daniela Ramos (10ºA) e pelo deputado suplente Artur Aires (10ºA). Os elementos da mesa da Sessão Distrital contaram com o apoio do deputado da AR, Abel
Batista, que numa primeira fase dedicou algum tempo a responder às diversas questões colocadas pelos deputados presentes.
A nossa aluna Rute Fernandes desempenhou de forma exemplar a função de secretária da mesa.
As nossas deputadas defenderam o Projeto de Recomendação do Colégio e participaram no debate sobre a crise demográfica.
De forma clara e assertiva a deputada Lara Lopes captou a atenção da assembleia durante a apresentação do PR. Após a votação na generalidade, as deputadas conseguiram levar à votação na especialidade, a terceira medida do PR do Colégio. Infelizmente o número de votos a favor não foi suficiente para incluir a medida no projeto final.
A eleição dos deputados decorreu num contexto animado e com enorme desejo revelado pela maioria dos deputados em pertencerem ao grupo eleito à Sessão Nacional. As deputadas do Colégio de Campos ficaram em quinto lugar na votação, pelo
que assumem-se como suplentes à Sessão Nacional.
As alunas Lara Lopes e Tamára Loureiro, da turma A do 11º ano, acompanhadas pela professora Dulce Rodrigues, participaram na fase final do Concurso Euroscola que decorreu no dia 26 de maio, no Edifício da Assembleia da República.
O programa Euroscola é organizado pelo Parlamento Europeu e traduz-se na realização de diversas Sessões de um dia no
hemiciclo do Parlamento Europeu em Estrasburgo.
Depois de terem sido selecionadas na fase distrital, as alunas preparam-se para defender, mais uma vez, o trabalho escrito
entregue em janeiro, subordinado ao tema A CRISE DEMOGRÁFICA, numa perspetiva europeia. A apresentação oral, com um
peso de 60% na avaliação final foi preparada apostando numa teatralização, acompanhada por suporte multimédia.
A participação em todo o processo deste Concurso foi francamente positiva e as alunas revelaram uma enorme vontade e empenho em tudo o que fizeram. Estão de parabéns pela disponibilidade que revelaram em querer representar o Colégio de Campos numa iniciativa de âmbito nacional/europeu e por terem sido selecionadas para a participação numa Sessão do Parlamento
Europeu, em Estrasburgo, a decorrer no próximo ano letivo.
Colégio de Campos
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COMUNHÃO PASCAL
No dia 04 de abril, o Colégio de Campos organizou mais uma Comunhão Pascal. Esta cerimónia realizou-se na
Igreja Paroquial de Campos e foi presidida pelo padre Eugénio. Foi uma cerimónia simples, mas bonita. Os nossos alunos participaram nesta atividade com muita responsabilidade e comportaram-se com o respeito que o ato
exigia.
Os alunos partiram do Colégio pelas 10.00 horas, e caminharam em direção à Igreja organizados por turmas e
nos do 5º A e B, sob a orientação da professora de EMRC, Rosa Vilarinho.
Os cânticos que animaram esta Eucaristia foram interpretados pelos alunos do Clube de Musica, sob a orientação
do professor de Educação Musical, Luís Alturas.
No final da cerimónia os alunos regressaram ao Colégio, conscientes de que esta atividade lhes proporcionou um
importante momento de reflexão pessoal.
Desta forma, agradecemos a todos aqueles que colaboraram na organização desta atividade, e aos que partilharam esta cerimónia com respeito e dignidade.

Colégio de Campos

FUNDAÇÃO DA BIENAL CERVEIRA INICIOU O PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO
CONSELHO CIENTÍFICO
A Fundação Bienal de Cerveira (FBC) iniciou o processo de
instalação do Conselho Científico. Este foi o resultado da mesa
-redonda “O Que é Hoje e qual o Futuro da Bienal de Cerveira”
que reuniu, pela primeira vez em Portugal, 15 representantes
de Instituições de Ensino Superior com formação na área artística. Durante a acção foram debatidas questões relacionadas
como a participação e contribuição destas Instituições na Bienal de Cerveira em termos de investigação artística e científica,
foram debatidas novas oportunidades e formas de criação de
sinergias, bem como foram recolhidos contributos para a reflexão sobre o seu futuro.
As Instituições de Ensino que manifestaram o seu interesse neste Conselho Científico foram as seguintes: ARCA EUAC/Escola Universitária das Artes de Coimbra; Escola Superior Artística do Porto; Instituto Politécnico do Porto
– Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo e Escola Superior de Educação; Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha; Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos; Escola Superior Gallaecia; Faculdade de Belas Artes de Pontevedra da Universidade de Vigo; Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa;
Faculdade de Belas Artes do Porto; Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Universidade Aberta; Universidade
de Évora e Universidade do Minho.
De salientar, ainda, que a FBC, em conformidade com o Plano Estratégico 2013-2017, pretende estabelecer uma
maior aproximação com a população deste Concelho em especial, e com o Alto Minho em geral. Neste sentido,
criou um grupo de “Assessorias” de cerveirenses e pessoas das várias áreas profissionais, que se encontram bimensalmente com o fim de dar o seu contributo nesse processo de aproximação, com ideias e sugestões abrangentes.

Fundação Bienal de Cerveira
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acompanhados por professores. As leituras estiveram a cargo das alunas do e o Ofertório foi realizado pelos alu-
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ENCONTRO COM A ESCRITORA MARIA JOÃO LOPO DE CARVALHO
No passado dia 24 de abril, os alunos do 5º ano, acompanhados pelas professoras Carla Amorim Torres e Carla Pedrosa, deslocaram-se à Biblioteca Municipal de Vila Nova de
Cerveira para participar no encontro com a escritora Maria
João Lopo de Carvalho integrado na Festa do Livro e da Lei-

PARCEIROS EM AÇÃO

tura e XXV Feira do Livro.
A chuva não esmoreceu o entusiasmo dos alunos que estavam ansiosos por conhecer pessoalmente a escritora e acalentavam a esperança de um autógrafo. Chegados à Biblioteca, o seu entusiasmo foi reavivado com a agradável surpresa
que a escritora lhes havia preparado – iam entrar em direto, via Skype, no programa da RTP1 Praça da Alegria,
pois era o dia da rubrica semanal em que Maria João Lopo de Carvalho comenta algumas notícias da atualidade.
Enquanto aguardavam o momento, os nervos foram-se instalando na sala, afinal, não é todos os dias que surge a
oportunidade de fazer parte de um programa televisivo.
No final, a escritora respondeu a algumas questões e partilhou algumas das aventuras que integram a coleção 7
Irmãos, bem como algumas das traquinices que fizeram parte da sua infância que os alunos escutaram atenta e
entusiasmadamente. Findo o tempo do encontro, muitas perguntas ficaram por colocar. Porém, estas não ficarão
sem resposta, uma vez que, amavelmente, Maria João Lopo de Carvalho se disponibilizou para dar resposta às
mesmas através da sua página do Facebook.
No final, os alunos receberam o tão esperado autógrafo que, certamente, será guardado com carinho, dado que
testemunha um momento marcante para eles. Bem-haja, Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira! Bem-haja,
Maria João Lopo de Carvalho!
Colégio de Campos

OFICINA DE TEATRO – ABRIL – MÊS DA LIBERDADE!
Os alunos das turmas do 6º A e dos nonos A, B e C participaram numa oficina – espetáculo de teatro, promovida pelas Comédias do Minho, no dia dezassete e dezoito de fevereiro no cineteatro de Vila Nova de Cerveira, com a finalidade de celebrar os quarenta anos do 25
de abril.
A atividade prima pela forma original como faz interagir o público no
espetáculo, que é frequentemente interpelado e convidado a subir ao
palco para assumir o papel de diferentes personagens que têm como
cenário a rádio clube portuguesa.
Os alunos aprendem assim, de uma forma lúdica, a história de um Portugal em que ainda não eram nascidos,
através da reconstituição da madrugada do 25 de abril. O espetáculo é bastante diversificado, brindando os espetadores com imagens reais da época, com cartazes pró liberdade, com momentos de bailado e com cânticos da
revolução. Todos regressamos gratos a mais uma iniciativa à qual tivemos acesso enquanto membros de uma
comunidade educativa. Um bem-haja a todos os intervenientes no espetáculo, principalmente aos nossos alunos
que momentaneamente foram atores.
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LA NIT DE L'EMPRESA - GALA DE LLIURAMENT DELS PREMIS ADEG 2014
A CEVAL esteve presente, no âmbito do projeto Minho Verde - Federação Internacional das Associações Empresariais, na "La Nit de l'Empresa", no passado dia 9 de maio,
em Barcelona.
A "La Nit de l'Empresa" é uma gala organizada pela ADEG,
qual se atribuem os Prémios ADEG 2014 e se faz homenagem a algumas empresas, as categorias são diversas.
O evento decorreu no dia 9 de Maio, onde estiveram presentes convidados notáveis, como o Ministro das Empresas e Emprego, Felip Puig, o Presidente do Desenvolvimento Económico e do Trabalho, Joaquim Gay Montellà,
Anna Gabalda e o presidente da ADEG Jordi Solé e Tuya, entre outros.
A CEVAL, representada por Luís Ceia (Presidente de Direção) e Pedro Giestal (Gestor Projetos), marcou presença no evento que simultaneamente celebrou o Dia da Europa e serviu para estreitar os laços de partilha e cooperação na rede internacional FIAE. Luís Ceia, convidado a discursar, aproveitou para apresentar a Instituição e dar
a conhecer todo o trabalho desenvolvido, e o esforço em aproximar o tecido empresarial do Alto Minho, de forma
adequada, aos mercados externos.
Confederação Empresarial do Alto Minho

ESPAÇO SÉNIOR PARTICIPA NA ATIVIDADE ‘O CROCHET SAI À RUA’
Os utentes do Espaço Sénior de Gondarém foram desafiados, pela autarquia, a participarem na iniciativa “O Crochet Sai à Rua”. Esta iniciativa está inserida no projeto BIA – Artes e Ofícios Artesanais que pretende valorizar o
artesanato e consistia na criação de peças em crochet para ornamentar as ruas e espaços públicos do centro histórico de Vila Nova de Cerveira. Para tal a Câmara Municipal disponibilizaria lãs para a confeção das peças.
Os nossos utentes acharam a iniciativa muito interessante e resolveram aceitar este desafio, colocando as mãos à
obra. O trabalho final resultou na decoração com muitas peças coloridas em Crochet, de uma das árvores do Terreiro de Vila Nova de Cerveira.
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Associação de Desenvolvimento Social Local
de Vila Nova de Cerveira

PARCEIROS EM AÇÃO

Associação co-fundadora com a CEVAL da rede FIAE, na
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WORKSHOPS/VISITAS GUIADAS "DIÁLOGOS COM OBRAS DE ARTE"
A Fundação Bienal de Cerveira promoveu visitas guiadas/
workshops “Diálogos com (algumas) obras da colecção do
Museu da Bienal de Cerveira", no intuito de aproximar o
cidadão comum da obra de arte contemporânea.
Cada workshop/visita guiada envolveu cerca de 5 obras, a
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partir das quais se promoveu a construção com os públicos, mediante alguns exercícios de escrita criativa e da
exploração de algumas ferramentas de exploração visual,
pequenas histórias, pequenos diálogos com algumas imagens. Esta iniciativa, co-financiada pelo ON.2, decorreu
aos sábados, das 10H30 às 12h30, sob a coordenação de
Helena Pereira.
O segundo ciclo de Workshops/visitas guiadas realiza-se entre 20 de setembro e 18 de outubro próximos, com
alargamento aos públicos escolares e disponibilidade para agendamento de sessões extraordinárias durante os
dias úteis nos dias e horários pretendidos pelas Escolas.
Fundação Bienal de Cerveira

PROJETO DA INCUBADORA BIENAL DE CERVEIRA É FINALISTA DO PRÉMIO
NACIONAL DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS
A Incubadora de Indústrias Criativas Bienal de Cerveira tem um dos seus projetos – o “Lumicroma” - nos 10 finalistas do Prémio Nacional das Indústrias Criativas, uma iniciativa da Unicer, através da marca Super Bock e da Fundação de
Serralves. Segundo os promotores, Nigel Randsley e Sandra Maria Teixeira, a
intenção é “devolver magia à fotografia enquanto obra de arte, única e pessoal,
num projecto de inovação, arte e educação”.
Ao vencedor do 6.º Prémio Nacional Indústrias Criativas – a anunciar até final de
outubro, no âmbito do Super Bock Laboratório Criativo – serão atribuídos 25 mil
euros. Para além do incentivo pecuniário, o premiado valida a sua participação,
enquanto representante de Portugal, na Creative Business Cup (novembro, em
Copenhaga).
A LUMICROMA – Returning to Magic é um projecto sustentado através da paixão da sua equipa e das parcerias institucionais, promovendo a investigação e a
adaptação das antigas técnicas de reprodução fotográfica.

Fundação Bienal de Cerveira
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LIBERDADE DE ESCOLHA DE ESCOLA
Todo o indivíduo integrado numa sociedade possui direitos individuais, entre os quais a liberdade de escolha. Ao
longo da história, os direitos individuais foram muitas vezes ignorados, nomeadamente em regimes em que a liberdade individual era considerada um elemento perturbador à ação desses regimes. Desta forma, o Estado assumiu
sempre o papel de condicionar ou controlar os direitos individuais.

do, podemos questionar se todos podemos escolher livremente a educação que queremos ter, ou seja, se todos
temos a possibilidade de escolher a escola que desejamos frequentar, uma vez que temos a consciência que há
escolas diferentes e que respondem às diferentes necessidades e realidades de todos os alunos.
Na verdade, fatores sociais, económicos e até geográficos determinam a escolha da escola que queremos. Assim,
para que todos tenham igualdade de oportunidades e de escolha da escola a frequentar, pensamos que o estado
deve ter um papel preponderante na garantia da liberdade de escolha, dos alunos e dos respetivos Encarregados
de Educação, do estabelecimento de ensino que pretendemos frequentar.
Texto elaborado pela turma do 10º A no âmbito da Semana da Liberdade de Escolha da Escola.

Colégio de Campos

DIA MUNDIAL DA CIANÇA
Um dia especial para todos os meninos do pré-escolar e do 1º ciclo do nosso Agrupamento. Comemorou-se do
Dia Mundial da Criança, uma organização da Câmara Municipal.
O dia foi passado no parque e nos jardins do Aquamuseu onde decorreram algumas atividades. Para além de
toda a brincadeira e do pique-nique, o que mais agrado causou foi o espetáculo de circo. A tenda ficou repleta de
crianças que, com os olhitos muito abertos, se deslumbravam com uma enorme quantidade de animais e as suas
habilidades. Não faltaram as gargalhadas com os disparates dos divertidos palhaços. As palmas foram muitas!
Foi um momento muito rico, tanto mais que, para muitas crianças foi a sua estreia neste tipo de espetáculo. Foi
um dia muito bem passado!

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira
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Com estes direitos individuais, estão intimamente ligados, o direito à educação e o direito à liberdade. Neste senti-
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MUNICÍPIO E CEVAL FORMALIZAM PROTOCOLO PARA GESTÃO DO CAE
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e a CEVAL Confederação Empresarial do Alto Minho formalizaram, a 11
de junho, o protocolo de cedência de gestão do Centro de
Apoio às Empresas (CAE), na Zona Industrial II.
A proposta apresentada pela CEVAL, e aceite pela autar-
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quia, visa uma maior dinamização daquele equipamento no
âmbito empresarial.
O edil cerveirense considera que a “excelência” daquele
espaço composto por auditório e salas de apoio carece de
uma maior promoção e ocupação que, até à data, não se
tem concretizado. Fernando Nogueira lembrou que o próximo QREN 2014/2020 representa um forte incremento de verbas para o mundo empresarial que deve ser aproveitado e ao qual o CAE pode estar mais próximo.
O presidente da CEVAL, Luís Ceia, reconheceu que as valências do equipamento e a sua localização em zona
transfronteiriça de franca atividade Industrial, propiciarão à CEVAL condições invejáveis para o apoio à atividade
empresarial dentro do Espaço da Euro Região Norte de Portugal Galiza.
Recorde-se que a CEVAL, constituída em 1998 para abranger todo o tecido empresarial do Alto Minho, tem sede
no CAE desde 2012.
Confederação Empresarial do Alto Minho

PALESTRA COM DR. NUNO LOBO ANTUNES
O agrupamento de escolas de Vila Nova de Cerveira terminou o
ano letivo de 2013/14 com uma atividade muito pertinente e interessante para toda a comunidade educativa pois, no dia 20 de
junho de 2014, realizou na biblioteca da escola sede, a tertúlia
“Insucesso escolar: Porquê?”, com a presença do Dr. Nuno Lobo Antunes.

Foram abordados temas como perturbação de hiperatividade e
défice de atenção (PHDA), dislexia, autismo, entre outros. Como
não podia deixar de ser, a intervenção do Dr. Nuno Lobo Antunes
foi brilhante e muito apelativa à participação e envolvimento de
todos.
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira

Página 10

Newsletter 14 | Cerveira Social

FINALISTAS EM FESTA!
Já em final de ano letivo, realizou-se no Centro Escolar de Cerveira do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de
Cerveira, a festa dos finalistas das crianças da educação Pré-Escolar organizada por pais e encarregados de educação.
Foi um momento muito animado, divertido e sobretudo emotivo. Contou com diversas atividades: dança, música
o hino cantado muito afinadinho, flores de papel e muitos beijinhos para educadoras e assistentes operacionais.
Os pais também subiram ao palco e mostraram os seus dotes às crianças. Que bem que eles cantaram e dançaram!
A festa contou com a presença de representantes da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia e Associação de
Pais. O Diretor do Agrupamento fez a entrega dos diplomas, acompanhado pela educadora de cada sala.
A organização está de parabéns, pelo excelente trabalho e bom gosto demonstrado.

Agrupamento de Escolas de Vila
Nova de Cerveira

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DÁ CONTINUIDADE AO SPO
Este ano letivo, o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira vai poder contratar novamente um técnico
especializado na área dos serviços de psicologia e orientação, de forma a dar continuidade ao trabalho iniciado
em 2013/14.
Com o funcionamento dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) será possível prestar um melhor apoio aos
alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade e projeto de vida, apoio psicológico individualizado,
realizar sessões de orientação vocacional, e ações de sensibilização para alunos, docentes e encarregados de
educação.
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira
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em diversos estilos e ritmos, desde o tradicional infantil ao folclore e à música clássica. Houve bengalas, cartolas e
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PORTUGAL REAL – 100% ALTO MINHO
Nos dias 27, 28 e 29 de Junho, realizou-se a II Edição da iniciativa "Portugal
Real | 100% Alto Minho ‘14", promovida em parceria pela CEVAL - Confederação Empresarial do Alto Minho, a AEVC - Associação Empresarial de Viana do
Castelo e a RAVC - Real Associação de Viana do Castelo.
A Logomarca 100% Alto Minho, marca agregadora da Região do Alto Minho, que
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conta já com um número significativo de aderentes, que sob a referida logomarca comercializam os seus produtos e serviços, foi criada para através da identificação dos seus recursos endógenos e da agregação dos parceiros das região
na sua comercialização, alavancar iniciativas na área da atividade económica de
proximidade, bem como promover a atividade económica regional desde a sustentabilidade das instituições de suporte empresarial, desenvolvimento das atividades económicas empresariais e com vista a melhoria da rede colaborativa
empresarial regional.
Ao 1º Embaixador da marca, Sua Alteza Real D. Duarte Pio, juntou-se o Exmo. Senhor Secretário de Estado da
Alimentação e da Investigação Agroalimentar, Dr. Nuno Vieira e Brito, que pelo seu prestígio e notoriedade e serviço prestado à região, dará um forte contributo para a promoção dos produtos e valores do nosso território.
Em síntese, as atribuições do embaixador são: Ser guardião da marca e valores que esta representa; Referir a
marca sempre que oportuno, nomeadamente quando se refere ao Alto Minho e quando se desloca à região; Fazer
o apelo ao consumo local e nacional, enaltecendo a riqueza dos recursos endógenos da região: natureza, cultura,
história, gastronomia, etnografia, os valores assentes nas raízes, na família, nas pessoas.
A CEVAL, enquanto representante do tecido empresarial da região, reconhece e agradece publicamente o envolvimento de tão distinta pessoa na promoção dos valores do território.
Confederação Empresarial do Alto Minho

AGOSTO NO ATL DE VERÃO…
No dia 14 de Julho, os meninos que integram o Programa de
Férias de Verão, promovido pela ADSL em Gondarém, tiveram
mais uma saída, desta vez foram à Serra D’Arga.
Foram visitar o Centro de Interpretação da Serra d'Arga – CISA, que é uma infraestrutura de apoio à valorização e promoção dos Recursos Naturais e Paisagísticos da Serra d'Arga,
instalado numa antiga Casa Florestal.
O CISA promove uma variedade de atividades de educação
ambiental e de turismo ativo, bem como dos desportos de
aventura, entre as quais: Percursos pedestres interpretativos; visitas de estudo; ateliês de educação ambiental;
mini biblioteca; venda de materiais promocionais e produtos locais.
Ao fim desta visita e para contemplar a magnifica paisagem desta serra, a criançada fez uma caminhada pelas
igrejas da localidade, viram animais típicos dessa zonas nas grandes planícies, foi um dia de contato com a natureza.
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ASSOCIAÇÃO GALEGA PREMEIA ENSINO UNIVERSITÁRIO DA GALLAECIA
A associação galega Amigos de Couto Misto - coletivo que
mantém viva a memória deste território, que durante séculos
funcionou como república independente – elegeu este ano a
Escola Superior Gallaecia como um dos novos juízes honorá-

Situada na margem sul do rio Minho, em Vila Nova de Cerveira, a Escola Superior Gallaecia tem contribuído para a
qualidade da investigação e da formação universitária portuguesa e galega, através da sua oferta formativa nas áreas de
Arquitetura e Urbanismo, Artes Plásticas e Multimédia, e Design Gráfico e Industrial.
A associação galega distinguiu o trabalho que a ESG desenvolveu “ao longo dos últimos vinte e dois anos na melhoria da qualidade da formação universitária da euro-região Galiza – Norte de Portugal, contando com numerosos
galegos entre os seus docentes e alunos”.
Para Goreti Sousa, Diretora Pedagógica e Professora da Escola Superior Gallaecia, esta nomeação é “um sinal do
reconhecimento do papel da ESG enquanto interface cultural e científico entre a Galiza e o Alto Minho”, reforçando
o mérito do trabalho da Associação Amigos do Couto Misto “em prol do conhecimento e da preservação de um
património cultural e histórico comum entre ambas as margens do Minho”.
Associação de Desenvolvimento Social Local de Vila Nova de Cerveira

MISSÃO EMPRESARIAL À GALIZA, ESPANHA
O projeto “Minho Verde – Federação Internacional das Associações Empresariais”, contempla um conjunto de atvidades de promoção e dinamização do tecido empresarial, associativo, institucional e ensino do Alto Minho, entre as
quais, se destaca a “participação em redes internacionais”.
A “participação em redes internacionais”, passa pela montagem e estruturação
da Federação Internacional das Associações Empresariais (FIAE), assim designada, com as congéneres de Bergamo (Itália), Gironde (Bordéus, França) e
Penedés i Garraf (Catalunha, Espanha), e novos aderentes a incorporar durante a execução do projeto, como forma de apoiar/dinamizar as exportações e a
internacionalização do tecido empresarial das Regiões envolvidas: Instituições
mais representativas, empresas, associações, produtos e serviços.
A CEVAL, fez-se representar na "Missão Empresarial: Galiza, Espanha", que
pretendeu incrementar o processo de parcerias já estabelecidas com instituições de referência e representativas
da Região, designadamente entidades marcadamente envolvidas com as dinâmicas do comércio, indústria, turismo, serviços, agricultura, florestas e investigação & desenvolvimento.
Confederação Empresarial do Alto Minho
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE CERVEIRA PREMIADO PELO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
resultados dos alunos nos exames nacionais, avaliações do terceiro período e à redução do número de alunos
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que abandonaram 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, Turma 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.
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira
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EVENTOS FUTUROS

Saúde na Comunidade em Lovelhe dia 04/10/2014 – para a população residente nas freguesias de Lovelhe e Vila Nova de Cerveira;
Saúde na Comunidade em Mentrestido dia 18/10/2014 – para a população residente nas freguesias de
Mentrestido, Sapardos e Covas;

AGENDA

Dia do Município—01/10/2014

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/
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PARCEIROS:

VOLUNTÁRIA GRAÇA FERREIRA

Centro Paroquial e Social de Covas

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 MINHOLIMA
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VIDAALTERNATIVA - ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E

CENTRO DE RESPOSTA

CENTRO DE SAÚDE DE

INTEGRADAS

VILA NOVA DE CERVEIRA

RECREATIVA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

