Informação da Atividade do Executivo
Municipal
Período entre 01 de julho de 2017
e 15 de setembro de 2017

Município Vila Nova de Cerveira
CMVNC

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 01 de julho e 15 de setembro de 2017.
√ Área Administrativa e Financeira:
Vila Nova de Cerveira eleito o
Município do Ano – Norte 2017
É mais um reconhecimento de
âmbito nacional. Vila Nova de
Cerveira foi eleito o Município do Ano
– Norte 2017, na categoria com
menos de 20 000 habitantes, com o
projeto “Agenda de Cooperação
Transfronteiriça Amizade CerveiraTomiño”.
A
cerimónia
de
apresentação pública dos Prémios UM CIDADES decorreu em julho, no Fundão,
na qual marcou presença o edil cerveirense, Fernando Nogueira.

Lançado Concurso Internacional
de Ideias para Travessia Pedonal
sobre o rio Minho
A imagem da futura Travessia
Pedonal sobre o rio Minho, que vai
unir as margens de Vila Nova de
Cerveira e de Tomiño, será
conhecida na Primavera de 2018. O
anúncio foi feito, a 10 de agosto,
durante a apresentação pública do Parque Transfronteiriço Castelinho/Fortaleza
e do Concurso de Ideias, de caráter internacional, para a construção daquela
ponte. Interessados têm até 23 de outubro para apresentar propostas.
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Dinamização do Aeródromo
Cerval junta empresários do
Alto
Minho
e
Câmara
Municipais
Os Municípios de Vila Nova de
Cerveira e de Valença e a
Confederação Empresarial do
Alto Minho – Ceval, formalizaram,
em julho, um protocolo de
colaboração institucional com o objetivo de coordenar, dinamizar e promover o
futuro do Aeródromo do Cerval como “Aeródromo do Alto Minho”.

Antiga Escola Primária de
Lovelhe pronta a receber ATL
Com
uma
oferta
lúdicopedagógica há mais de 20 anos,
o ATL de Lovelhe vai mudar de
instalações, após uma profunda
beneficiação do edifício da antiga
escola primária da freguesia,
num investimento superior a 35
mil euros, totalmente suportado
pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.

Ecopista
do
rio
Minho
candidata a ‘Melhor Via Verde
da Europa’
Através de um projeto conjunto
dos municípios de Vila Nova de
Cerveira, Valença, Monção e
Caminha, a Ecopista do Rio
Minho é candidata ao prémio de
‘Melhor Via Verde da Europa’, no
VIII European Greenways Award.
Vencedores são revelados a 28 de setembro, na cidade de Limerick.
2

Protocolo entre Autarquia e
Misericórdia
para
requalificação do edifício do
Jardim de Infância
O Município de Vila Nova de
Cerveira vai comparticipar, até
ao limite de 143 mil euros, a obra
de requalificação do edifício do
Jardim de Infância da Santa
Casa
da
Misericórdia
do
concelho, cuja candidatura foi aprovada pelo Fundo Rainha D. Leonor com uma
verba de cerca de 135 mil euros para um investimento previsto de 250 mil euros
(mais IVA). Protocolo de colaboração financeira foi formalmente assinado.

Nova
fábrica
de
transformação de pescado
vai criar 200 empregos em
2018
Uma
nova
fábrica
de
transformação de atum vai
instalar-se
no
Parque
Empresarial do Fulão, em Vila
Nova de Cerveira, criando mais
de 200 postos de trabalho, num
investimento superior a seis milhões de euros. Com os trabalhos de
terraplanagem já iniciados, a unidade Central Lomera Portuguesa S.A. entrará
em atividade em março de 2018.
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Autarquia
escolares
2017/2018

mantém
apoios
para ano letivo

No início de mais um ano letivo, a
Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira volta a apostar forte
na Educação e os apoios
financeiros superam, uma vez
mais, aquilo que são as
obrigações legais dos municípios,
a par de importantes investimentos que estão em curso no parque escolar.

Mala NeuroSénior
Atendendo aos benefícios ao
nível da estimulação cognitiva, o
Município de Vila Nova de
Cerveira adquiriu seis malas
NeuroSénior para entregar às
Instituições
Particulares
de
Solidariedade
Social
do
concelho.

Receção
2017/2018

Ano

Letivo

O presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de
Cerveira, Fernando Nogueira, e
a Vereadora da Área da
Educação,
Aurora
Viães,
assinalaram a abertura do ano
letivo 2017/2018, convidando os
professores do Agrupamento de
Escolas do concelho para uma
visita guiada à XIX Bienal Internacional de Arte de Cerveira.
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√ Área Sociocultural e Desportiva:
Inauguração
Internacional
Cerveira

XIX
Bienal
de Arte de

O Ministro da Cultura, Luís Filipe
de Castro Mendes, presidiu a
inauguração da XIX Bienal
Internacional de Arte de Cerveira,
afirmando: “O Ministério da
Cultura e a Direção-geral das
Artes vão continuar a apoiar esta
grande iniciativa. Obrigado Vila Nova de Cerveira pelo que tem feito pelas artes”.
Aproximando-se dos seus 40 anos, a 19.ª edição da bienal de arte mais antiga
do país prestou a sua homenagem principal a um dos maiores nomes da pintura
nacional e internacional, Paula Rego.

VIII
Bienal
de
Criadores da CPLP

Jovens

Integrada
na
XIX
Bienal
Internacional
de
Arte
de
Cerveira, a ‘Vila das Artes’
acolheu, durante a próxima
semana, a VIII Bienal de Jovens
Criadores da Comunidade dos
Países
de
Língua
Oficial
Portuguesa, com cerca de 250
participantes, sendo que 180 são jovens artistas.
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12ª aniversário do Aquamuseu
Durante o fim-de semana de 15
e 16 de julho, o Aquamuseu do
rio Minho celebrou mais um
aniversário, com um vasto
conjunto de atividades gratuitas
para crianças e jovens, como
também para as famílias.

‘Crochet Veste com Arte’
A 22 de julho, o Auditório
Municipal foi palco de um
espetáculo que reuniu dança,
música, animação e um desfile,
onde o crochet assumiu o papel
de protagonista.

“Aldeia Feliz” chegou a nove
freguesias de Cerveira
O Núcleo de Estudantes de
Medicina da Universidade do
Minho (NEMUM) promoveu a
quarta edição do projeto “Aldeia
Feliz”, tendo como público-alvo
cerca de 250 idosos de nove
freguesias do concelho de Vila
Nova de Cerveira. Foram
agendadas visitas a IPSS’s e ao domicílio para avaliação de múltiplos fatores de
risco e determinantes da qualidade de vida desta faixa etária.
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Cerveira e Tomiño recolhem
sugestões
da
população
através do OPT
Já está a decorrer o período de
recolha de propostas para o
Orçamento
Participativo
Transfronteiriço (OPT) 2018
Cerveira-Tomiño, integrado na
Agenda de Cooperação Estratégica Amizade Cerveira Tomiño, através da
plataforma participacerveiratomino.eu

Festas Concelhias 2017
Diversidade musical, tradição e etnografia,
desporto, espetáculos de fogo-de-artifício e vertente
religiosa. As Festas Concelhias de Vila Nova de
Cerveira proporcionam quatro dias de partilha,
reencontros e animação popular.

Festa da História 2017
Cerveira proporcionou mais uma
viagem única à época medieval.
Quatro dias de mercado medieval
e de uma diversificada animação
de rua que atrairam alguns
milhares de visitantes. Torneio a
Cavalo e Apeado e Espetáculo de
Artes
Circenses
foram
as
novidades da edição 2017.
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Município
lidera
projeto
europeu de desporto sénior
Pelos
resultados
positivos
alcançados em 2015, o projeto
das Olimpíadas Intergeracionais
vai ser replicado em mais países
da Europa, fruto da aprovação de
uma candidatura submetida pelo
Município
cerveirense
ao
programa Erasmus + Desporto.
Durante três anos, Cerveira vai liderar uma parceria internacional de promoção
da prática desportiva da população sénior que agrega o IPVC (Portugal), a
Associação Zoldpont (Hungria) e os Municípios de Cesena (Itália), de Trikala
(Grécia) e de Aksakovo (Bulgária).

Concertos de verão 2017
Mariza, Carminho, The Gift e
April Ivy. Estes foram os quatro
artistas que pisaram o palco da
‘Vila das Artes’, em julho e
agosto, para mais uma edição
lotada das ‘Noites de Fado’ e
do ‘Cerveira Acústica’.

Festa da Banda do Panda
Para
delírio
dos
mais
pequenos, a Banda do Panda
atuou no dia 26 de agosto,
nos Jardins da Piscina
Municipal de Vila Nova de
Cerveira.
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Cerveira-Tomiño promoveu
“Acessibilidade
sem
Fronteiras”
Eleito
no
OPT
2017
Cerveira/Tomiño, o projeto
“Acessibilidade
Sem
Fronteiras” propôs três dias
de consciencialização social
para
a
exclusão
por
incapacidade
física/intelectual.

Desfolhada Tradicional Minhota
Porque a tradição ainda é o que era, o centro
histórico de Vila Nova de Cerveira voltou a ser
palco, a 09 de setembro, de um serão de convívio
à moda antiga. A Desfolhada Tradicional Minhota
apresenta-se como uma referência no seio das
manifestações etnográficas da região.

✓ Obras Municipais em curso:
• Pavimentação das Ruas do Ramilo, do Lombinho e de Pielas em
Gondarém
• Pavimentação da Travessa do Gestal e da Igreja e da Rua dos Castros
em Mentrestido
• Pavimentação da Rua de S. João de Campos
• Pavimentação da Rua de Campelo em Cornes
• Regeneração Urbana da Entrada Sul da Vila – Requalificação do
Espaço Público Envolvente ao Centro Escolar de Cerveira, à
Urbanização de Cerveira e ao Bairro da Calçada – 1.ª Fase
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•
•
•
•

•

Requalificação da Praça D. Dinis e da Envolvente
Execução de Lombas Redutoras de Velocidade no Concelho – 2.ª
Fase
Trabalhos Diversos no Beco de São Tomé e Rua do Cruzeiro em
Gondarém e Construção de Muro em Gondar e no Canil em Loivo
Pavimentação da Travessa da Rua Nova e da Rua de Gámil, em
Reboreda, da Rua de Gozendes em Sapardos e Reparação de Valas
na EN 13
Instalação de Bomba para Furo de Água em Candemil

✓ Obras Municipais concluídas:
• Adaptação dos Espaços de Exposição para a XIX Bienal Internacional de
Arte de Cerveira 2017
• Beneficiação da Rua 1.º de Outubro em Campos
• Construção de Estacionamento no Alto da Barrosena em Loivo
• Pavimentação da Rua Fial do Poço e Envolvente em Vila Meã

✓ Outros projetos de relevo:
• Valorização e Qualificação Ambiental do Rio Coura, em Covas – Área de
Lazer do Brasil e Azenhas de Pagade – Elaboração do Projeto
• PAMUS – Mobilidade Suave em Vila Nova de Cerveira – Elaboração de
Projeto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

10

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 14 de setembro de 2017;
2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 14 de setembro de 2017;
3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização
reportando a 06 de setembro de 2017;

Vila Nova de Cerveira
15 de setembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal

João Fernando Nogueira
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