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Para os efeitos previstos na Lei nº 75/2013 do 12 de Setembro, e no seu artigo 

25, nº 2 alínea C, tenho a honra de submeter à aprovação da Excelentíssima 

Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira a presente informação da 

Atividade do Executivo Municipal entre 08 de abril e 30 de junho de 2017. 

 

√ Área Administrativa e Financeira: 

Concurso público para Requalificação 

da Praça D. Dinis e Envolvente: Foi 

lançado o concurso publico para a 

empreitada, para a qual a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Cerveira prevê 

um investimento de meio milhão de euros, 

submetido ao ‘Aviso NORTE-16-2016-16 

da Reabilitação Urbana’, para intervir em 4 

importantes artérias do centro histórico. 

 

Aquisição de viatura para Unidade 

Local de Covas: Justificada pela 

distância à sede do concelho e pela ação 

imediata em casos de incêndios, a 

Câmara Municipal concedeu um subsidio 

pontual à Associação de Defesa do 

Património Florestal – Unidade Local de 

Covas (ULC) para aquisição de uma 

viatura intermédia de combate a 

incêndios, com capacidade de 1500 litros de água. 

 

Protocolo para aulas de segurança, 

defesa e paz nas escolas do concelho: 

Autarca Fernando Nogueira representou 

Vila Nova de Cerveira na cerimónia de 

assinatura do “Protocolo para a Promoção 

do Referencial de Educação para a 

Segurança, a Defesa e a Paz”, com intuito 

de implementar nos planos curriculares 

das escolas do distrito. 
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Reunião de trabalho entre autarquia e 

União de Exportadores da CPLP: O 

presidente do Município reuniu com 

responsáveis pela União de 

Exportadores Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa (CPLP) para 

abordar eventuais protocolos de 

colaboração nas áreas do 

desenvolvimento de promoção 

empresarial, agroalimentar, formação e turismo. 

 

Centro Paroquial de Reboreda: A 

Câmara Municipal concedeu um apoio 

financeiro de 10 mil euros ao Centro 

Paroquial de Reboreda para a aquisição 

de novo equipamento para dotar a 

cozinha de maior funcionalidade e, por 

consequência, melhorar o serviço 

prestado aos utentes daquela instituição. 

 

Aprovada candidatura Cerveira-

Tomiño: A “Agenda Estratégica de 

Cooperação Transfronteiriça Amizade 

Cerveira-Tomiño - Coop _ ACT” integra a 

lista dos 132 projetos aprovados na 

primeira convocatória Interreg V–A. 

Candidatura recebe meio milhão de 

euros para reforçar uma visão 

compartilhada dos dois concelhos, 

através de estratégias de desenvolvimento e projetos que materializem a sua 

integração num único espaço físico e social. 
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Encontro Empresarial do Vale do 

Minho: Autarcas, empresários, 

formadores, técnicos, entidades e 

associações reuniram, no CAE, numa 

jornada de trabalho que procuro analisar 

o desenvolvimento empresarial do Vale 

do Minho, aprofundar parcerias 

estratégicas futuras e definir um plano de 

ações concertado para o território. 

 

Estudo Prévio da requalificação 

global do edifício da EB2,3/S: O 

Município promoveu, a 25 de maio, uma 

apresentação pública do estudo prévio 

da requalificação global do edifício da 

Escola Básica e Secundária do concelho 

junto da comunidade educativa. 

Presidida pelo autarca Fernando 

Nogueira, e com a presença do arquiteto 

autor do projeto, António Calvão, esta ação visou auscultar contributos de quem 

usufrui diariamente do estabelecimento de ensino, antes de se avançar com a 

formalização do projeto às entidades competentes, conforme acordado entre o 

edil e a Secretária de Estado-Adjunta da Educação. 

 

Bandeira “Vila de Excelência – Nível 

II”: A Rede de Cidades e Vilas de 

Excelência atribuiu, em junho, a II 

Bandeira Cidades de Excelência – nível 

II ao Município, como reconhecimento 

público do meritório trabalho 

desenvolvido pelas práticas inovadoras 

nos eixos da mobilidade e da 

regeneração. 
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Reabilitação do Antigo Quartel dos 

Bombeiros Voluntários: Estão 

estabelecidas as bases para a 

reabilitação do edifício em causa, 

respeitando e dando cumprimento às 

decisões tomadas pelo executivo 

anterior, plasmadas no protocolo de 

comodato celebrado em 2010 e em 

vigor por um período de 20 anos. O 

projeto entretanto desenvolvido para o futuro integra uma das cinco ações 

prioritárias do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) do Município de 

Vila Nova de Cerveira, no qual cabe à autarquia a intervenção exterior (cobertura 

e fachada) e à ESG os trabalhos no interior. 

 

OP Geral Bombeiros Voluntários: A 

Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 

Cerveira já tem o novo barco e a 

equipa de 10 mergulhadores 

especializada em socorro aquático, no 

âmbito do projeto mais votado na 

edição 2016 do Orçamento 

Participativo Geral (OPG).  

 

 

Futura praça Jaime Isidoro: Por 

proposta do Presidente do Município 

de Vila Nova de Cerveira, a praça a 

criar na confluência da Rua Queirós 

Ribeiro com a Rua do Arrabalde vai 

chamar-se Praça Jaime Isidoro. 

Projeto integra o Plano de Ação de 

Regeneração Urbana, alicerçado no 

conceito de funcionalidade e 

organização estética daquele espaço. 
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13ª Universidade Júnior: Pelo terceiro 

ano consecutivo, o Município de Vila 

Nova de Cerveira apoia jovens 

cerveirenses que estejam interessados 

em participar no programa da 

Universidade Júnior, no Porto, entre 03 

e 28 de julho. Autarquia suporta taxa de 

inscrição e oferece transporte. 

 

Programa ‘Preparar o Futuro’: Procurando 

contribuir para a integração dos jovens no mercado 

de trabalho através do enriquecimento curricular, a 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira vai 

avançar, este ano, com um programa de ocupação 

municipal temporário. Os jovens interessados são 

desafiados a colocar à prova as competências 

adquiridas em contexto escolar e, 

simultaneamente, reforçar a sua experiência 

profissional sem prejuízo da procura ativa de 

emprego/formação. 

 

Caminho Português da Costa: Está 

concluída a colocação de cerca de 150 

placas sinaléticas ao longo dos 14,4 km 

do Caminho Português da Costa que 

atravessa o concelho de Vila Nova de 

Cerveira. Projeto integra candidatura 

intermunicipal, num acordo de 

beneficiação daquele itinerário religioso 

em prol de uma intenção posterior de 

classificação a património mundial da Unesco. 
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Apresentação Provedoria de 

Cidadania e Orçamento Participativo 

Transfronteiriço 2018: A Amizade 

Cerveira-Tomiño deu mais um passo na 

consolidação da cooperação 

transfronteiriça existente, com a 

apresentação de dois mecanismos 

pioneiros na Euro-Região Norte 

Portugal-Galiza, que incitam à 

participação pública e uma cada vez maior proximidade das populações das 

duas margens do rio Minho.  

 

√ Área Sociocultural e Desportiva: 

Convívio Pascal das IPSS’s: Cerca 

de 120 utentes das seis Instituições 

Particulares de Solidariedade Social de 

Vila Nova de Cerveira viveram, em 

abril, um dia diferente. Integrado nas 

comemorações da Semana Santa, a 

Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira proporcionou uma visita à 

capital de distrito, na qual a boa 

disposição foi uma constante. 

 

Campanha Nacional do Mês de 

Prevenção dos Maus Tratos: 

Crianças do concelho foram 

convidadas a sensibilizar a 

comunidade cerveirense para o flagelo 

que representam os maus tratos na 

infância e consciencializar para o papel 

preponderante que cada um 

desempenha na sua prevenção. 
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Arranque do ‘Cerveira Saudável’ 2017: Entre abril e 

dezembro, caminhadas, ginástica de manutenção, 

atletismo, cicloturismo, dança e piscina são as várias 

sugestões propostas, através de dinâmicas 

monitorizadas e gratuitas. 

 

 

 

Registadas marcas que 

diferenciam Cerveira: “Vi(m)ver 

Cerveira”, “O Crochet Sai à Rua”, 

“Cerveira Acústica”, “BIA – Artes e 

Ofícios Tradicionais”, “Na’tal Cerveira” 

e “Trovador”. Estas são as seis novas 

marcas que o Município registou no 

INPI, salvaguardando dinâmicas que 

consolidem Cerveira como destino 

artístico-cultural. 

 

Desporto náutico: No último fim-de-

semana de abril, Vila Nova de 

Cerveira voltou a ser palco de dois 

grandes eventos desportivos na 

vertente náutica. O rio Coura recebeu 

o Campeonato Nacional de Slalom e o 

rio Minho acolheu a 12ª Regata 

Internacional “Ponte da Amizade”. 

Autarquia mostra-se satisfeita com a 

conjugação de eventos desportivos de 

competição associados ao turismo de natureza. 
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Fins-de-Semana Gastronómicos: 

Também no último fim-de-semana de 

abril, a iguaria sugerida nos 

restaurantes aderentes foi o 

tradicional Galo de Cabidela. Tratou-

se da IX edição dos Fins-de-Semana 

Gastronómicos do Porto e Norte de 

Portugal que conjugou um prato típico 

de cada concelho à oferta cultural, 

riqueza patrimonial e beleza natural. 

 

VI Torneio Manuel Viegas: 

Referência a nível regional, este 

evento reuniu cerca de 150 crianças e 

dirigentes de clubes de futebol numa 

competição saudável em prol da 

prática desportiva e da homenagem a 

um defensor e promotor do futebol de 

formação. 

 

Roteiro d’ As Maias: Vários edifícios 

públicos do centro histórico de Vila 

Nova de Cerveira ostentaram diversas 

e criativas coroas de giestas e flores, 

recuperando uma antiga tradição local 

ligada à primavera e à crença pagã. 
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III Taça Ibérica de Trail: Cerca de 700 

runners ‘invadiram’ Vila Nova de 

Cerveira para alinhar na aventura da 

‘Montanha Mágica’. Maior 

operacionalização, introdução de 

pequenas, mas duras variações nos 

percursos e a presença das melhores 

equipas e atletas nacionais, foram as 

principais alterações apresentadas. 

 

PRIMAVERAEMCERVEIRA.COME: 

Vila Nova de Cerveira voltou a celebrar 

a Primavera com um evento que 

sugere gastronomia, arte floral e 

artesanal e animação musical e dança, 

com cerca de 30 mercadores. 

 

 

 

‘Museus Fora de Portas’: A 4ª edição da iniciativa 

‘Museus Fora de Portas’ propôs uma reflexão sobre 

‘Partir ou Ficar’, através de um conjunto diversificado de 

atividades, cujo objetivo era debater o papel do 

património como fator de atratividade e fixação de 

população. 
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Dia Internacional da Família: O 

Parque de Lazer do Castelinho foi o 

cenário ideal para pais e filhos, avós e 

netos, tios e sobrinhos participarem 

em diversas atividades lúdicas e 

partilhar um piquenique com outras 

famílias, reforçando sentimentos de 

(re)aproximação entre familiares. 

 

 

1º Duatlo de Vila Nova de Cerveira: 

Mais um evento desportivo a “plantar 

a semente” em Vila Nova de Cerveira! 

O centro histórico cerveirense foi 

palco do 1º Duatlo com classificação 

para o Circuito Regional de Duatlo na 

variante Sprint de Duatlo de Estrada, 

onde ficaram definidos os Campeões 

Regionais por Grupos de Idade.  

 

II Expo Casa, Jardins e Lazer: O 

Pavilhão Multiusos voltou a ser palco 

de um evento de vertente empresarial 

e cariz familiar. Depois do sucesso do 

ano passado, a AncorEventos com o 

apoio do Município, reforçou a aposta 

na II Expo Casa, Jardins e Lazer 

trazendo cerca de 50 expositores. 
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‘Percurso Lusitano’ de Robert 

Schad: É sob o conceito de perfeito 

diálogo arte/natureza e, em particular, 

com o rio Minho, que o reconhecido 

escultor alemão Robert Schad 

escolheu três espaços simbólicos de 

Vila Nova de Cerveira para expor três 

esculturas da sua autoria. A iniciativa 

integra a exposição nacional 

‘Percurso Lusitano’ apresentada em 

15 concelhos do Norte a Sul do país, e que vai estar patente na ‘Vila das Artes’ 

até abril de 2018. 

 

Campanha Saco: Um verdadeiro 

espírito de entreajuda e solidariedade 

marcou mais uma campanha de 

recolha de bens alimentares em Vila 

Nova de Cerveira, durante o último 

fim-de-semana de maio. O Banco 

Local de Voluntariado angariou um 

total de 2.949 quilogramas nas duas 

superfícies comerciais.  

 

Dia Mundial da Criança: Sob a 

temática da ‘Feira Popular’, a Câmara 

Municipal ofereceu vários jogos, artes 

plásticas, insufláveis, música, prendas 

e ainda umas doces e crocantes 

pipocas, num cenário criado no 

Centro Municipal de Atletismo. No 

final, a pequenada manifestou-se 

muito feliz: "dia mesmo fixe; um 

espetáculo; adorei tudo..." 
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Mural de homenagem ao pintor 

Jaime Isidoro: A fachada principal 

da Casa do Artista apresenta-se 

como mais um atrativo de visita à 

‘Vila das Artes’. Integrada no evento 

‘Desencaminharte’, a intervenção 

artística da autoria de Ana Torrie 

resulta num mural de homenagem ao 

pintor Jaime Isidoro. 

 

Passeio/Convívio Sénior 2017: O 

Município promoveu mais um 

encontro sociocultural para os 

seniores com destino ao Porto, para 

desfrutar da experiência do Cruzeiro 

das 6 Pontes e de um circuito 

panorâmico pela cidade. A iniciativa, 

que contou com o apoio das Juntas 

de Freguesia, realizou-se em dois 

grupos, nos dias 14 e 15 de junho. 

 

Concerto do Quinteto de Metais Ad 

Libitum: O Castelo de Cerveira foi 

palco de um concerto memorável. O 

Quinteto de Metais Ad Libitum 

protagonizou uma viagem musical no 

tempo, desde a antiguidade à 

contemporaneidade, num espaço 

absorvido pela identidade e história 

cerveirense.  
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XIII DANCERVEIRA: Este ano, o evento viu reforçado 

o conceito de internacionalização, com um intercâmbio 

artístico-cultural ainda mais alargado. Participaram 

escolas e professores oriundos de Portugal, Espanha, 

Brasil e Cuba, tendo ainda como novidade ‘Dance 

Party’. 

 

 

 

Apresentação do Vi(m)ver Cerveira 2017: Mariza, 

Carminho, The Gift e April Ivy. Estes são os quatro 

artistas que vão pisar o palco da ‘Vila das Artes’, em 

julho e agosto, para mais uma edição das ‘Noites de 

Fado’ e do ‘Cerveira Acústica’. Habituados a uma oferta 

cultural permanente, diversificada e, acima de tudo, de 

excelência, os próximos meses em Vila Nova de 

Cerveira prometem ser agitados, com um vasto 

conjunto de propostas para todos os gostos e idades. 

 

 

√ Obras Municipais em curso e/ou concluídas: 

- Requalificação do Espaço Público Envolvente à Escola Básica e Secundária de 

Vila Nova de Cerveira – 3.ª Fase 

- Remodelação e beneficiação do Pavilhão da Pista Municipal de Atletismo 

- Repavimentação da Rua do Pousado (entre o Viaduto e a Praia da Lenta), em 

Lovelhe 

- Repavimentação da Rua da Veiga do Monte, na Zona Industrial - Pólo I 

- Beneficiação e conservação da Rede Viária Municipal – Guardas de Segurança 

e Sinalização Horizontal 

- Execução de Lombas Redutoras de Velocidade no Concelho 

- Adaptação da Antiga Escola Primária de Lovelhe para Instalação de ATL 
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- Beneficiação da Passagem Hidráulica junto à Ecopista, em Reboreda 

- Beneficiação da Estação Elevatória de Lamosas em Nogueira e do Paço, em 

Campos 

- Aquisição de Contadores Volumétricos de Água para a Freguesia de Covas 

 

√ Obras Municipais a iniciar: 

-  Requalificação da Praça D. Dinis e da Envolvente 

 

√ Outros projetos de relevo: 

- Elaboração da Operação de Reabilitação Urbana da ARU de Vila Nova de 

Cerveira 

- Requalificação Global da Escola EB 2,3/ Secundária de Vila Nova de Cerveira 

– Elaboração do Projeto de Execução 

- Desmaterialização de Processos Urbanísticos (no âmbito da candidatura: E - 

Gov Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira e a tecnologia a 

implementar ao nível dos processos urbanísticos permitirá a eliminação da 

entrega de processos e cópias em papel e a entrega do processo unicamente 

em digital via internet). 

- Produção de Ortofotocartografia à Escala 1:2000 do Concelho (no âmbito da 

candidatura: “Elaboração de Cadastros das Infraestruturas de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais do Concelho de Vila Nova de 

Cerveira”) 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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Finalmente, para efeitos do previsto no artigo 25º, nº 2, alínea C, junta-se em 

anexo, os seguintes documentos: 

1. Declaração respeitante ao estado atual das dívidas a fornecedores, 

respeitante ao dia 30 de junho de 2017; 

 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 29 de junho de 2017; 

 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando a 27 de junho de 2017; 

 

 
 

Vila Nova de Cerveira 

30 de junho de 2017 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

João Fernando Nogueira 


