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Editorial 

 

Caros Parceiros, 

 

Uma vez mais, os Cerveirenses revelaram que, quando desafiados a aju-

dar o próximo, a resposta é amplamente positiva. O período em análise 

desta Newsletter – a quadra natalícia - apelava a um reforço dos senti-

mentos de partilha e solidariedade, e o conjunto de iniciativas/ações dina-

mizadas pelos diversos parceiros absorveu a essência de contribuir para 

espalhar sorrisos. 

Esta colaboração fervorosa das várias entidades do concelho em articula-

ção com a comunidade confirma que a Rede Social de Vila Nova de Cer-

veira está a percorrer um caminho sólido, implementando políticas sociais mais abrangentes e 

incisivas, consubstanciadas numa dinâmica de união e envolvimento. 

Já dizem os mais antigos que ‘a solidão adoece e o encontro enriquece’. A promoção/organização 

de diferentes convívios constituiu-se como um elemento fundamental para promover a construção 

e consolidação de laços sociais nas mais variadas etapas da vida. Sabemos que o relacionamen-

to com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e também físico, 

e desta forma é preciso continuar a promovê-lo. 

Por isso, ao entrarmos num novo ano, os compromissos com a nossa comunidade mantêm-se, 

mas também se impõem novos desafios. Avaliados os resultados e considerada a existência de 

alguns constrangimentos em 2015, vamos aprovar no início do ano o Plano de Ação para 2016. 

Trata-se de um documento que, construído através da participação efetiva de todos os parceiros, 

traduz as orientações para a intervenção social no Concelho de Vila Nova de Cerveira. 

É nosso intuito dinamizar o Conselho Municipal de Juventude, atribuindo-lhe um papel mais ativo 

nas escolas, de modo a atrair os jovens para as questões da cidadania, auscultando as suas opi-

niões. Está igualmente na hora de retomar o Conselho Municipal de Educação e, após a avalia-

ção da Carta Educativa, repensar a estratégia educativa do concelho.  

Não obstante, e atendendo ao protocolo celebrado entre o Município com a Comissão para a Ci-

dadania e Igualdade de Género, vamos procurar promover uma igualdade efetiva de oportunida-

des entre mulheres e homens e responder melhor às necessidades e aspirações dos munícipes, 

para além de sensibilizar a população para estas questões através de ações de informação/

sensibilização. 

Queremos consolidar a cidadania ativa, evolvendo a população do concelho e sensibilizando-a 

para o importante papel que cada um de nós desempenha na responsabilidade de tornar a socie-

dade mais justa e coesa. 

Aurora Viães 
Vereadora da Ação Social 
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Grupo Alzheimer e Idosos em Risco de Exclusão 

No âmbito da Rede Social, o GAIRE—Grupo Alzheimer 

e Idosos em Risco de Exclusão organizou, em parceria 

com a UCC: Unidade de Cuidados na Comunidade - 

Saúde em Movimento, do Centro de Saúde de Vila Nova 

de Cerveira, um conjunto de ações de sensibilização 

sobre o Alzheimer nas IPSS’s do concelho: 

29 de Setembro 2015 – Centro Paroquial de Campos 

21 de Outubro 2015– Centro de convívio de Gondarém/

ADSL: Associação de Desenvolvimento Social Local de 

VNC. 

26 de Outubro 2015 - Lar Maria Luísa/Stª Casa de Vila 

Nova de Cerveira 

26 de Outubro 2015—Centro Paroquial de Reboreda 

24 de novembro 2015 - ação dirigida ao público em geral no Auditório da Biblioteca Municipal, em Vila Nova de 

Cerveira, com a colaboração da Associação Alzheimer Portugal 

Estas ações, dirigidas a todos os utentes das respostas sociais e seus cuidadores, como também aos funcionários 

das instituições, foram dinamizadas pela  Dr.ª Fátima Santos (Interna de Medicina Geral e Familiar) sobre a  res-

ponsabilidade da Drª Rosa Baltazar (Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar) do Centro de Saúde de 

Vila Nova de Cerveira. 

A doença de Alzheimer é uma doença do cérebro (morte das células cerebrais e consequente atrofia do cérebro), 

progressiva, irreversível e com causas e tratamento ainda desconhecidos.  

No passado dia 28 de Outubro, os utentes das 

IPSS’s do concelho foram presenteados com uma ida 

à discoteca ChaMan, em Espanha, para comemora-

rem o “Dia da Terceira Idade”. 

Este evento contribuiu para fomentar a alegria e boa 

disposição dos utentes, numa tarde que se pautou 

pelo divertimento, a animação e o exercício, através 

da dança. Desta forma, os seniores presentes, além 

de exercitarem o corpo, a agilidade, a coordenação 

motora e o equilíbrio, também estimularam a mente, 

a atenção, a concentração e a memória.  

Além de toda a animação, a comemoração incluiu 

ainda um lanche da responsabilidade das IPSS’s para todos os Seniores. 

 Grupo Dar Vida aos Anos 
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No dia 20 de Novembro foram realizados dois workshops sobre economia 

doméstica ministrada por uma técnica da Deco—Associação para a Defesa 

do Consumidor. 

A primeira sessão foi dirigida a pessoas beneficiárias do rendimento social de 

inserção e a segunda aos prestadores de subsídio de desemprego. 

Município de Vila Nova de Cerveira 

Á semelhança de anos anteriores, a UCC Saúde em 

Movimento de Vila Nova de Cerveira, colaborou 

com o Agrupamento de Escolas do concelho no de-

senvolvimento de algumas atividades no âmbito da 

Semana da Saúde, que decorreu de 23 a 27 de No-

vembro de 2015. 

Nos dias 23 e 24 a Dra. Andreia Ramos e a Enfª 

Susana Carneiro pesaram e mediram os alunos do 

1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Vila Nova 

de Cerveira para fazerem o cálculo do IMC (índice 

de massa corporal) e assim verificarem como estão 

nutricionalmente as crianças.  

No dia 25 e 26 realizaram-se os Rastreios de Saúde, que incluíram a avaliação da tensão arterial, da pulsação e 

da glicémia capilar junto da comunidade escolar do Colégio de Campos e da Escola EB 2,3 e Secundária de VNC, 

tendo sido realizados um total de 186 rastreios. 

O dia 27 foi dedicado a uma atividade para os alunos do pré-escolar do Centro Escolar de Cerveira sobre a ali-

mentação, onde se contou a história da “Princesa que não gostava de sopa”. Estiveram presentes na hora do con-

to 68 crianças. 

É de louvar o esforço que todos os profissionais de saúde fizeram para conseguir levar a cabo as diversas ativida-

des desenvolvidas na semana da saúde, nas várias escolas do concelho. A todos um sincero agradecimento! 

UCC Saúde em Movimento  
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Um verdadeiro espírito de entreajuda e solidariedade marcou a campanha 

de recolha de bens alimentares em Vila Nova de Cerveira, durante o último 

fim-de-semana de novembro. O Banco Local de Voluntariado angariou um 

total de 3.470 quilogramas nas duas superfícies comerciais. Obrigado! 

Felizmente Vila Nova de Cerveira conta com inúmeros rostos de solidarieda-

de, com uma dedicação incansável ao outro. A Câmara Municipal agradece 

todo o apoio, empenho e disponibilidade dos 66 voluntários inscritos e da 

participação, pela primeira vez, de oito meninas que integram a 1ª Compa-

nhia de Cerveira – Associação Guias de Portugal acompanhadas por duas 

responsáveis.  

O executivo cerveirense dirige ainda uma palavra de agradecimento a toda a 

população que doou produtos, revelando uma grande sensibilidade em prol 

dos mais carenciados. 

Os estabelecimentos comerciais do concelho de Vila Nova de Cer-

veira associaram-se, uma vez mais, à causa da Loja Social local. A 

Campanha Solidária, através da recolha de géneros alimentares, 

aconteceu no mês de dezembro. 

Integrada no Plano de Ação 2015 da Rede Social de Vila Nova de 

Cerveira, esta iniciativa visou, por um lado, sensibilizar a comunida-

de para a necessidade da angariação de géneros alimentares para a 

Loja Social e, por outro lado, constituir-se como um estímulo à ativi-

dade económica do comércio tradicional do Concelho nesta época 

natalícia. 

A época escolhida para o desenrolar desta ação não foi desproposi-

tada, uma vez que era objetivo que a quadra natalícia pudesse ser 

usufruída de forma mais condigna e feliz por alguns agregados fami-

liares cerveirenses que necessitam do apoio solidário dos seus con-

terrâneos. 

Na prática, cada estabelecimento comercial disponibilizou uma caixa 

própria para recolha dos alimentos e informação específica da cam-

panha, transmitindo aos seus clientes uma mensagem de solidarie-

dade para com quem mais precisa, deixando o seu contributo. 

 
Município de Vila Nova de Cerveira 

Município de Vila Nova de Cerveira 
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O Município de Vila Nova de Cerveira realizou, em dezem-

bro, o habitual Almoço de Natal dirigido aos idosos institucio-

nalizados do concelho.  

No total, cerca de 200 utentes das seis Instituições Particula-

res de Solidariedade Social do concelho participaram neste 

convívio proporcionado pela Câmara Municipal para come-

morar a quadra natalícia e viver momentos de partilha entre 

a família cerveirense. 

O executivo municipal esteve representando pelo presidente, 

Fernando Nogueira, e pelos vereadores Vitor Costa e Aurora 

Viães, que aproveitaram o encontro para conversar e acarinhar os presentes. Fazendo votos de festas felizes pa-

ra todos, o autarca mostrou-se satisfeito com a adesão dos idosos a esta iniciativa, realçando a importância des-

tes encontros em prol do bem-estar da população e da partilha de afetos.  

Este Almoço de Natal insere-se num conjunto alargado de políticas sociais levadas a cabo pela autarquia, para 

uma comunidade mais sólida e coesa assente nos valores da amizade, da solidariedade e da fraternidade. 

No final, cada idoso recebeu uma pequena lembrança oferecida pela autarquia cerveirense em parceria com a 

fábrica Ezpeleta. 

Município de Vila Nova de Cerveira 

Porque as crianças são o nosso maior tesouro, o Município 

de Vila Nova de Cerveira e a Comissão de Proteção de Cri-

anças e Jovens agradecem publicamente a colaboração do 

Restaurante La Scarpetta, e aos seus clientes, por tornar 

mais especial a quadra natalícia das crianças acompanha-

das pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ) de Vila Nova de Cerveira. Jantar e Almoço de Natal 

ajudaram a espalhar sorrisos! 

Costuma-se dizer que o Natal é dos mais pequenos, com a 

oferta de prendas a ser um dos momentos mais expectantes. 

De forma a espalhar esta magia natalícia pelas crianças mais carenciadas do concelho, a Câmara Municipal, atra-

vés da CPCJ, contou com a total colaboração e disponibilidade do Restaurante La Scarpetta na organização de 

um Jantar de Natal, cujo objetivo era a angariação de verbas para a compra de um presente por criança. 

O espírito solidário dos cerveirenses, e de alguns visitantes que também se associaram a esta causa, revelou-se 

uma vez mais numa adesão muito significativa e que permitiu entregar as surpresas, no dia 30 de dezembro, du-

rante um Almoço de Natal marcado por uma alegria contagiante e que vale mesmo a pena partilhar e presenciar. 

 

Município de Vila Nova de Cerveira 
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Pelo segundo ano consecutivo, o Município de Vila Nova de Cerveira proporcionou uma Festa de Natal às crian-

ças do 1º ciclo fora do concelho. Cerca de 550 crianças assistiram ao “O Natal do Capitão Gancho”, no Teatro Sá 

da Bandeira, no Porto.  

Foi um divertido musical, com temas originais, cantados ao vivo, muita dança, efeitos especiais e cenários fantás-

ticos, e que conquistou os mais pequenos. 

Segundo a sinopse da peça: “Desta vez o Capitão Gancho regressa mais malévolo do que nunca! Com um plano 

maquiavélico, algo nunca visto, Gancho planeia cuidadosamente a sua vingança! Ninguém, mas mesmo ninguém, 

irá impedir de ter um Natal como sempre sonhou. Mas algo muito perturbador irá atrapalhar esses planos…” 

Com direção musical de Rui Paiva, o elenco era composto por Rui Flash, Gabriela Amaro, Filipa Guedes, Raquel 

Pereira, Luis Marques entre outros sendo de destacar a participação de Allex Miranda que atualmente participa na 

telenovela Coração D’Ouro, de Mafalda Portela, finalista do concurso Ídolos e do vocalista dos Black House of 

Wolves, Diogo Lima. 

 

Município de Vila Nova de Cerveira 

Com o objetivo de consolidar a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres nas políticas municipais, o 

Município de Vila Nova de Cerveira e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género assinaram um proto-

colo de cooperação para a implementação de boas práticas. 

Uma das medidas entretanto já implementadas foi a nomeação de uma Conselheira local para a Igualdade, de 

forma a acompanhar as políticas e ações concertadas nesta matéria.  

No entanto, há um vasto conjunto de ações a desenvolver e que dará origem a um Plano Municipal para a Igual-

dade entre Mulheres e Homens, que integre a execução e avaliação das políticas e ações desenvolvidas pelo 

Concelho. 

Município de Vila Nova de Cerveira 
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A introdução do domínio da Educação Literária nas Metas 

Curriculares de Português do 1º ciclo foi uma das princi-

pais novidades introduzidas pelo Ministério da Educação 

e Ciência pretendendo, assim, contribuir para a formação 

completa do indivíduo e do cidadão, uma vez que a litera-

tura veicula tradições e valores e é, como tal, parte inte-

grante do património nacional.  

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira, 

através de candidatura a um projeto inovador, em associ-

ação com a Rede de Bibliotecas Escolares, dotou os esta-

belecimentos de ensino 1.º ciclo e pré-escolar, com todas as obras recomendadas pelo Ministério da Educação, 

assim como alguns jogos didáticos que as acompanham, e ainda com a assinatura de algumas revistas juvenis. 

A 16 de outubro celebrou-se, em muitos países, o Dia Mundial da Alimenta-

ção, comemoração que tem por objetivo consciencializar a opinião pública 

sobre uma alimentação saudável, entre outros aspetos. Foi a 16 de outubro 

de 1981 que se fundou a Food and Agriculture Organization, FAO, Organiza-

ção das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. 

Os alunos da Unidade de Ensino Estruturado, o David Fernandes, o Pedro 

Nóbrega e o Pedro Tinoco, assinalaram esta data com a confeção de espe-

tadas para oferecer a colegas e professores. 

A atividade iniciou-se com a identificação de diversas frutas pelo cheiro, tex-

tura, cor e nome. De seguida, os alunos, com o apoio dos adultos, descasca-

ram e cortaram várias frutas, trabalhando a motricidade, a autonomia e algu-

mas regras de higiene e segurança. Simultaneamente, a conversa desenro-

lou-se sobre determinados hábitos alimentares saudáveis, nomea-

damente a importância da fruta numa dieta alimentar equilibrada. 

Com liberdade para fomentar a criatividade, cada um foi montando 

espetadas que, posteriormente, decoraram um tabuleiro que o 

Pedro Tinoco transportou pelo corredor, treinando a coordenação 

motora e o equilíbrio, até à sala onde se encontravam os outros 

colegas. Com entusiasmo, todos experienciaram um momento de 

degustação.  

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 
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No dia 16 de Outubro de 2015, no pré-escolar do Centro Escolar Norte e na Escola S. Sebastião de Covas come-

morou-se o Dia Mundial da Alimentação.  

Esta atividade foi levada a cabo pela Enf.ª Susana Carneiro e pela Nutricionista Mariana Oliveira da UCC de Vila 

Nova de Cerveira. Contaram uma história com o título “A princesa que não gostava de sopa” e desenvolveram 

atividades lúdico/pedagógicas segundo a temática, que encantaram as crianças. 

A UCC Saúde em Movimento levou a cabo o Projeto – 

“Campanha de sensibilização e vacinação contra a gripe sazo-

nal”  destinada aos utentes que  recorrem à Unidade Móvel de 

Saúde nas diversas freguesias do concelho. 

Este projeto teve a colaboração da Câmara Municipal de VNC e 

das Juntas de Freguesia, que gentilmente disponibilizaram o es-

paço físico e colaboraram no transporte dos utentes. 

A campanha teve como objetivo fazer com que os utentes que 

recorrem à UMS aderissem à vacinação contra a gripe sazonal. 

Foram realizadas três sessões de sensibilização. A primeira decorreu no dia 14.10.2015 na Junta de Freguesia de 

Campos, destinada aos utentes das freguesias de Reboreda, Lovelhe, Cornes e Campos, num total de 22 utentes. 

A segunda sessão foi a 21.10.2015 na Junta de Freguesia de Covas, destinada aos utentes de Sopo, Gondarém, 

Loivo e Covas, num total de 17 utentes. A terceira sessão aconteceu a 28.10.2015 na Junta de freguesia de Men-

trestido, destinada aos utentes de Sapardos, Gondar, Candemil e Mentrestido, num total de 19 utentes. 

A atividade foi dinamizada pela Enf.ª Susana Carneiro, responsável pelo projeto, com a colaboração da Dra. Fáti-

ma Santos, a Enf.ª Sofia Gomes e a Enf.ª Isabel Bacelar. No final de cada sessão, o Banco Local de Voluntariado 

preparou um lanche muito saudável e delicioso com produtos que ajudam a prevenir a gripe.  

UCC Saúde em Movimento 

UCC Saúde em Movimento 
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Porque é que associamos a abóbora ao Halloween?  

Reza a lenda que na Irlanda, no tempo dos celtas, as pesso-

as acendiam velas dentro de nabos para afastarem os espíri-

tos maus do festival Samhain, que se celebrava no final de 

outubro. Quando o costume foi levado pelos imigrantes para 

os Estados Unidos da América, em vez de nabos, os ameri-

canos tinham abóboras em abundância. Jack, um homem 

que gostava muito de beber, gostava também de enganar o 

diabo nos jogos em que ambos participavam. Quando mor-

reu, não teve direito a entrar no céu nem no inferno. Desde 

então, Jack, que ficou conhecido pelo Jack O’ Lantern, passeia-se pelo mundo carregando uma abóbora com uma 

lanterna dentro para iluminar a sua alma penada.  

A construção de lanternas (Jack O’ Lanterns) no Dia de Halloween, e a colocação das mesmas nas janelas e por-

tas para afastar os espíritos maus, é mais um hábito que se mantém desde há séculos.  

Na Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira, é tradição participar no concurso de abóboras, que é 

sempre revelador de grande criatividade. O júri, este ano, escolheu como vencedores os seguintes alunos:  

1.º Prémio: Valdemar Dantas (5.º A) / 2.º Prémio: Sofia Barros (5.º B) / 3.º Prémio: Daniel Pereira (7.º A) 

 

 

Os alunos da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de 

Cerveira assinalaram, uma vez mais, a 30 de outubro, uma 

tradição típica dos países de expressão inglesa, o Dia das 

Bruxas (Halloween). De acordo com esta tradição, que re-

monta ao tempo dos celtas, no dia 31 de outubro os mortos 

transformavam-se em fantasmas e vinham visitar os vivos. 

Para os afastarem e não criarem problemas, as pessoas 

deixavam-lhes comida e vinho à porta de casa. Resulta daí 

o hábito, que faz as delícias de milhares de crianças, ainda 

hoje, de ir pelas casas cantar “doce ou travessura”. 

Na nossa escola, enfeitada com vários adereços e um castelo de arrepiar, os alunos disfarçaram-se de bruxas, 

vampiros, monstros, mortos vivos e fizeram algumas travessuras. Os do 6.º ano desceram à vila, passearam pelo 

centro histórico e foram assustar os mais pequeninos no Centro Escolar de Cerveira. 

À hora de almoço, bruxas e vampiros deliciaram-se com creme de lagarto, guisado de miolos com minhocas cozi-

das, gelatina de sangue e fruta do pomar do cemitério! Houve quem continuasse a festa em casa e cozinhasse 

olhos esbugalhados, dedos de bruxas, aranhas e múmias e partilhasse a refeição com os fantasmas! 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 
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A Fundação Bienal de Cerveira promoveu, no últi-

mo trimestre de 2015, uma itinerância da obra de 

Dacos (1940-2012), artista belga homenageado na 

XVIII Bienal de Cerveira.  

Os antigos Paços do Concelho de Viana do Caste-

lo (3 a 31 outubro), a Casa Museu de Monção da 

Universidade do Minho (31 outubro a 30 novembro) 

e a Loja Interativa de Turismo de Valença (6 a 30 

novembro), acolheram meia centena de gravuras 

do artista Dacos, representativas de quatro estados 

do trabalho e das afinidades do autor. 

Segundo o precedente Vice-Presidente da Funda-

ção Bienal de Cerveira, Henrique Silva, esta mostra representou “quase a história da vida e da forma de Dacos, 

com um certo humor em alguns casos, de como ele viveu as relações que teve de trabalho, mas também de expe-

riências de que foi rico e que enriqueceram muitos artistas”. Dacos participou ao longo de mais de 20 anos nas 

atividades da Bienal de Cerveira. Desde a Escola de Belas Artes de Lisboa, à Sociedade Portuguesa de Gravado-

res, até à Cooperativa Árvore, o autor desenvolveu inúmeros ateliers de gravura, bem como intercâmbios de jo-

vens artistas, portugueses e estrangeiros, com a Academia de Belas Artes de Liège.  

As exposições contaram com o apoio dos respetivos Municípios, bem como da Direção-Geral das Artes. 

Oito trabalhos desenvolvidos pelos estudantes do 1.º Ciclo de Artes Plásticas e Multimédia estiveram expostos no 

recém reabilitado edifício da Piscina Municipal de Vila Nova de Cerveira. 

Os desenhos expostos fazem parte da unidade curricular Oficinas de Investigação artística da responsabilidade da 

Prof.ª Margarida Leão e podem ainda ser apreciados em diversos múpis espalhados pela Vila.  

Escola Superior Gallaecia 

Fundação Bienal de Cerveira 
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No dia 17 de Novembro de 2015, o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira foi distinguido como uma 

Microsoft Showcase School 2015-2016, pela sua excelência na transformação do ambiente de aprendizagem que 

proporciona um ensino mais personalizado, recorrendo à tecnologia em rede. 

Este agrupamento passou a fazer parte de uma comunidade exclusiva de mais de 400 escolas em todo o mundo, 

pois foram-lhe reconhecidos esforços inovadores na valorização de metodologias ativas e no uso adequado de 

recursos tecnológicos durante o processo ensino aprendizagem e avaliação. Esta estratégia integrada facilita a 

aquisição de importantes competências e conduz à melhoria do sucesso académico dos alunos. 

O projeto Flipped Classroom foi, inicialmente, implementado apenas numa turma, em colaboração com a fundação 

que ofereceu os tablets ao agrupamento. Este projeto visa promover uma aprendizagem dinâmica através da utili-

zação de ferramentas tecnológicas adequadas. 

A parceria com a empresa Microsoft permitiu o apoio técnico e a formação dos docentes envolvidos no projeto. 

Depois de ultrapassadas as dificuldades iniciais de adaptação aos tablets, os alunos conseguiram usufruir de to-

das as potencialidades através da implementação da metodologia de ensino baseada na sala invertida. Foram pro-

duzidos trabalhos construtivos e criativos, e todos os envolvidos consideram ser uma importante iniciativa, pois 

permitiu aos alunos estarem mais capacitados para enfrentarem futuros desafios. Reconhecido o sucesso deste 

projeto, o agrupamento encontra-se a desenvolver esforços para alargar o público alvo. 

“Ser distinguido como uma Microsoft Showcase School é uma grande honra; é o reconhecimento do esforço e em-

penho dos nossos professores e assistentes operacionais que proporcionaram um excelente ambiente de trabalho 

no nosso estabelecimento de ensino” disse o diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira, Ven-

ceslau Artur Teixeira. “Ansiamos partilhar a nossa experiencia com outras escolas, para continuar a descobrir ca-

minhos inovadores que apetrechem os alunos com as ferramentas necessárias para alcançarem o sucesso dentro 

e fora da sala de aula” 

O Agrupamento de Vila Nova de Cerveira, sendo uma Showcase School, trabalhará de perto com a Microsoft, na 

liderança da inovação e na comunicação de uma nova visão para a educação, através do acolhimento e acompa-

nhamento de outras escolas, permitindo uma mudança nas práticas educativas. 

As Showcase Schools são exemplos brilhantes de que a aplicação da inovação, de formas variadas, conduz à 

construção de ligações, motiva os alunos e cria uma comunidade dentro e fora da escola” disse Anthony Salcito, 

vice-presidente da Worldwide Education, Microsoft. “Essas escolas estão a transformar verdadeiramente a apren-

dizagem e a proporcionar ensino mais personalizado aos alunos, dando-lhes ferramentas para alcançarem mais 

sucesso”. 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 
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O Prof. Doutor David Leite Viana apresentou, enquanto Guest Speaker, a comunicação “A new pedestrian bridge 

between Vila Nova de Cerveira and Goián” (em coautoria com a Arq,ª Isabel Carvalho), relatando o processo e os 

resultados do Workshop de Urbanismo. ‘Trac(k)ing’: tracing by tracking – a kinetic approach, que decorreu na 

ESG. 

O Workshop constituiu uma oportunidade para aplicação da metodologia ‘Trac(k)ing’ (desenvolvida por David Leite 

Viana no âmbito do seu Relatório de Pós-Doutoramento sobre (auto)organização e forma urbana de Maputo) em 

Vila Nova de Cerveira e Goián, tendo como problemática central a localização de uma eventual ligação nova entre 

aquelas vilas do Alto Minho (Portugal) e da Galiza (Espanha).  

O Workshop teve 30 inscritos, entre estudantes e técnicos municipais, contando ainda com trabalho de campo 

envolvendo população local. Orientaram os trabalhos do Workshop David Leite Viana, Isabel Carvalho, Maria Rios 

e Tiago Gomes. 

Os estudantes finalistas do Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo da ESG, Antón Castro, Gillermo Vare-

la, David Patiño Álvarez, Tiago Gomes e Antón Tejada, apresentaram comunicações em diferentes sessões do 

Simpósio. O trabalho que expuseram prendeu-se com a pesquisa que têm vindo a realizar no âmbito das respeti-

vas dissertações de mestrado: Antón Castro submeteu para apresentação a comunicação “BIM ontologies”; Giller-

mo Varela explorou as relações “From patterns to parameters”; David Patiño Álvarez sequenciou análises configu-

racionais sobre épocas distintas de O Poriño (incidindo em dinâmicas relativas à atividade industrial) em “Industrial 

heartbreak of O Poriño”; Tiago Gomes demonstrou o potencial do interface que se encontra a desenvolver, em 

“Graphic user environment for agent based modelling and simulation”; Antón Tejada refletiu sobre a “Casa da Mu-

sica (non)place: between global and local”. 

A participação de docentes e estudantes da ESG em encontros científicos (nacionais e internacionais), de reco-

nhecida qualidade, insere-se numa estratégia de dar a conhecer à comunidade académica e científica (e ao públi-

co em geral) o mérito do trabalho que tem vindo a ser feito na ESG/Escola Superior Gallaecia em diferentes áreas 

do conhecimento.  

Escola Superior Gallaecia 
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O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira aderiu ao projeto Geração Depo-

sitrão – 8ªedição, que visa o adequado encaminhamento dos Resíduos de Equipamen-

tos Elétricos e Eletrónicos, pilhas e acumuladores.  

A Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira funcionou como ponto de reco-

lha de REEE, pequenos e grandes eletrodomésticos e lâmpadas, pilhas e acumulado-

res.  

Fruto de uma parceria entre a ERP Portugal e o Programa Eco-Escolas (ABAE), o 

objetivo desta iniciativa, que já vai na 8ª edição, é o de (in)formar e sensibilizar a escola e a comunidade para a 

importância da entrega dos REEE e RP&A para reciclagem, de forma a promover a interação entre a geração atu-

al e as duas anteriores (pais e avós), combater a inércia e passividade dos cidadãos, refletida no armazenamento 

de resíduos, além de estimular a solidariedade social na região de cada escola, entre as gerações alvo. 

De forma a colaborar neste projeto, procurou-se incentivar a comunidade a depositar os REEE que dispunham em 

casa, tais como máquinas de lavar e secar roupa, fornos, fogões, micro ondas, frigoríficos, arcas congeladoras, 

aparelhos de ar condicionado; televisões/monitores, LCDs e plasmas; computadores, impressoras, ratos, teclados, 

colunas, scanners, rádios, máquinas fotográficas; varinhas mágicas, torradeiras, fritadeiras, batedeiras, pilhas de 

comandos, brinquedos, relógios, máquinas fotográficas, balanças; baterias de ferramentas, telemóveis, computa-

dores portáteis, entre outras. 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 

No âmbito da parceria estabelecida entre a ESG/ Escola Superior Gallaecia 

e a Câmara Municipal de Caminha foi promovido, entre os estudantes uni-

versitários desta instituição de ensino universitário, um Concurso Académi-

co de Ideias para a Reabilitação e Requalificação do Mercado Municipal de 

Caminha. O protocolo formalizado entre as duas Instituições visou desen-

volver um concurso de ideias para a requalificação do atual edifício, adap-

tando-o às novas dinâmicas de mercado, com o objetivo de fortalecer o seu 

posicionamento no comércio de proximidade, e criar novas estratégias de 

divulgação dos produtos de produção local. 

O desafio proposto aos estudantes da ESG foi recebido com entusiasmo 

pelos estudantes do Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo e da Licenciatura em Artes Plásticas e Multi-

média, pois permitiu que estes colaborassem no desenvolvimento de uma proposta, no âmbito de um exercício 

académico, de reabilitação de um edifício pré-existente. 

Quatro propostas foram selecionadas por um júri constituído por representantes do Município de Caminha e da 

Escola Superior Gallaecia. As propostas académicas selecionadas foram já apresentadas aos comerciantes locais 

e à comunidade. As votações decorreram de 9 a 19 de dezembro 2015 e a população local, responsável pela se-

leção da proposta final, decidiu pela proposta 4 com o título “O Nosso Mercado”. 

Escola Superior Gallaecia 
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ATO PÚBLICO  

 

Realizaram-se no passado dia 3 e 4 de Dezembro, na Escola Superior Gallaecia os atos público 

de defesa de dissertações para obtenção do grau de Mestre em Arquitetura e Urbanismo. 

Foram apresentadas as seguintes dissertações: 

Reabilitação de Edifício Escolar do séc. XIX / Pedro Vila Pouca 

Reconversão da Casa do Outeiro em Águalonga, Paredes de Coura / Sérgio Gonçalves 

Transformación da Forma Urbana de Salceda de Caselas a partir da segunda metade do séc. 

XX / Alejandro Calvo Domínguez 

A Revisão dos Anos 1950 no Urbanismo e Arquitetura do Douro Internacional / Nélio Seixas 

Intervenção em Edifícios Antigos de Arquitetura Corrente / Anita Pimenta 

Moínhos Hidráulicos em Moledo do Minho / Jaime Rodrigues 

Arquitetura Popular em Oia / Noelia Goce Vicente. 

 

CONFERÊNCIA 5T . DESASTRES, ARQUITECTURA E DESENVOLVIMENTO – QUESTÕES DE RISCO E RE-

SILIÊNCIA EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS \\ PROF. NUNO MARTINS 

 

Ética, responsabilidade social e o papel dos arquitetos em contexto humanitário. 

O seminário abordou como fazer arquitetura em contextos difíceis, lidando com risco de desastre, 

comunidades vulneráveis e grande escassez de recursos. foram apresentados casos práticos, as-

sociados a ONG's com trabalho em contexto de pós-desastre e de desenvolvimento - Architecture 

for Humanity (US) e Soluções Urbanas (Brasil) e Building 4Humanity (Portugal) 

 

WORKSHOP 5T . SKETCHING 1.0: INICIAÇÃO AO DESENHO COM MARCADORES \\                               

PROF.   JOSÉ VICENTE  

 

Primeira abordagem às técnicas de desenho com marcadores de álcool, desenvolvendo vários exercí-

cios de crescente dificuldade, desde a representação de volumes, a expressão do material, a perspe-

tiva ou a composição da página. 

  

VIII FEIRA DO LIVRO ESG  

 

Pelo oitavo ano consecutivo realizou-se a Feira do Livro ESG, proporcionando a todos os interessa-

dos a oportunidade de terem adquirido livros e revistas de Arquitetura, Urbanismo, Arte e Design 

com descontos até 40%, livros do dia com descontos especiais e livros usados e revistas antigas a 

preços simbólicos. 

Proporcionou-se o apresentação do “O Estudo da Forma Urbana em Portugal” com a presença de 

um dos autores, Vítor Oliveira. 
Escola Superior Gallaecia 



Página 15 

 

TERRITÓRIO E CIDADES DO NORTE DE ATLÂNTICO IBÉRICO 

 

No passado dia 11 de Dezembro, realizou-se na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, a 4ª edição 

do Seminário Territórios e Cidades do Norte Atlântico Ibérico, que apresentou o Desenvolvimento co-

mo tema central das políticas urbanas e territoriais, no contexto do início da execução dos programas 

operacionais regionais e em linha com as orientações definidas no “Portugal 2020”, perspetivando a 

cooperação territorial, o planeamento e a sustentabilidade. 

 

EXPOSIÇÃO . 20 ANOS DA ESG  

 

Depois de integrar na XVIII Bienal de Cerveira, a Exposição 20 ANOS DA ESG foi apresentada 

no espaço da própria escola. 

 

WORKSHOP 5T . DESENHO DE MODELO NU - FIGURA HUMANA ESPAÇO ARQUITECTÓNICO \\ 

\\ PROF. DAVID VIANA \\ PROF. ALEXANDRE A.R COSTA 

 

Abordagens exploratórias ao desenho de figura humana (modelo feminino), desenvolvendo técnicas 

de desenho e métodos de expressão gráfica relacionando corpo e espaço. Instrumentos necessários: 

Lápis e barra de grafite de diferentes tipos (HB, 2B, 4B, ...); lápis e barra sanguínea; caneta BIC; apa-

ros; cana; e tinta da china 

 

TÍTULO DE ESPECIALISTA 

 

No passado dia 19 de Dezembro realizaram-se as primeiras provas públicas para a atribuição 

do Título de Especialista da Escola Superior Gallaecia. Este título visa o reconhecimento da 

qualidade e a especial relevância do currículo profissional numa determinada área para a carrei-

ra académica. 

Foram quatro os candidatos a este título que apresentaram o seu currículo perante um júri formado por um vogal 

em representação da ESG e dois vogais exteriores à instituição. 

Finalizadas as provas, o júri deliberou atribuir o título de Especialista em Arquitetura e Projeto aos candidatos Arq. 

Vítor Silva, ao Mestre Arq. Alejandro López Dominguez e ao Mestre Arq. Rui Correia e o título de Especialista em 

Projeto e Tecnologias da Construção ao candidato Mestre Arq. Luís Paulo Pacheco. 

Parabéns aos quatro! 

 

 

 

 

 

 

Escola Superior Gallaecia 
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A exemplo do que se tem realizado nos anos anteriores, também 

este ano, os alunos do Colégio de Campos tiveram a sua Festa 

de Natal, onde todos se juntaram à magia do movimento, cor e 

alegria dos autênticos “presentes de Natal” que foram desfilando 

no palco: dramatizações, canções, dança, poesia, histórias, men-

sagens e entrega dos diplomas aos alunos pertencentes ao Qua-

dro de Honra do ano letivo 2014-2015 que, no seu conjunto, de-

ram lugar a uma festa de Natal, rica de conteúdo e de significado 

para todos os alunos. 

Estas apresentações decorreram entre as 09:30h e as 12:30h, num ambiente de entusiasmo e cumplicidade, que 

foi fonte de constantes sorrisos, palmas, abraços e muita celebração. 

Com a satisfação de proporcionar às crianças e famílias momentos com expressões tão alegres, que têm como 

base um trabalho conjunto e regular dos vários agentes educativos intervenientes no nosso projeto educativo, 

cumprimos mais uma atividade que consta do Plano Anual de Ativida-

des do Colégio (PAA). 

A Comissão da Festa de Natal contribuiu com a sua parte, enfeitando o 

local onde a festa se realizou, com os mais lindos cenários alusivos ao 

Natal. 

Esta Festa de Natal agregou, de uma maneira muito especial, toda a 

comunidade educativa do nosso colégio. Foi uma quinta-feira muito 

emotiva, de onde todos levaram boas recordações. 

É no Natal que os sentimentos se transformam e que os corações se 

deixam contagiar pelos sentimentos nobres. Colégio de Campos  

São 12 os artistas (6 espanhóis e 6 portugueses) que se encontram representados, até 13 de fevereiro, na Sala X 

da Faculdade de Belas Artes, em Pontevedra, no âmbito da mostra “XVIII Bienal de Cerveira: uma seleção”. Esta 

exposição revela o confronto de linguagens plásticas entre artistas portugueses e espanhóis, sendo o reflexo das 

diversas opções estéticas que dominaram a bienal de arte mais antiga do país. 

Numa sala onde predominavam jovens estudantes e professores universitários, Henrique Silva, o precedente Vice

-Presidente da Fundação Bienal de Cerveira (FBC), lançou o desafio: “a FBC pretende ser um pólo dinamizador 

entre universidades portuguesas e espanholas, em especial da Galiza”. A inauguração contou, ainda, com a pre-

sença da Vereadora da Cultura de Vila Nova de Cerveira, Aurora Viães; da Concejala da Cultura de Ponteve-

dra, Anxos Riveiro; do Vice-Cônsul de Portugal em Vigo, Manuel Correia da Silva; a Decana de la Facultad de 

Bellas Artes, Silvia García. 

Fundação Bienal de Cerveira 
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 04 de fevereiro — Baile de Máscaras para Idosos e Voluntários 

 

 05 de fevereiro — Desfile de Carnaval (14h30)  

 

 Fevereiro/Março (data a definir) — Workshop dedicado à Igualdade de Género 

 

07 a 18 de março — Campanha de Recolha de Alimentos nas Escolas do Concelho

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 

UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE  

VOLUNTÁRIA GRAÇA FERREIRA 


