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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 ao longo das últimas sete semanas, a contar da sessão ordinária de setembro 

até à presente data (28 de setembro a 13 de dezembro), por ordem cronológica de 

acontecimentos. 

√ Área Administrativa e Financeira: 

Dia do Município marcado por 

homenagem especial ao poder 

autárquico local 

Vila Nova de Cerveira assinalou, a 1 

de outubro, o Dia do Município, 

reconhecendo publicamente os 77 

Presidentes de Junta de Freguesia 

eleitos entre 1976 e 2017. O 

Município cerveirense distinguiu 

ainda 24 personalidades e entidades ligadas à Igreja, Ação Social, Cultura, Desporto e 

Indústria. Em 2021 assinalam-se os 700 anos da fundação de Cerveira, e o executivo está 

já a prepara um programa digno para enaltecer a efeméride. 

 

OP Geral: População elege 

Memorial do Bombeiro e aquisição 

de carrinha para IPSS 

Com 1432 votos, a execução de um 

Memorial do Bombeiro foi o projeto 

mais votado da edição 2019 do 

Orçamento Participativo Geral de 

Vila Nova de Cerveira, seguido do 

‘Apoio+’ - aquisição de uma carrinha 

para o Centro Social e Paroquial de 

Reboreda, com 1211 votos. As duas 

propostas vencedoras devem ser concretizadas num período de 12 meses. 
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Prémio Nobel da Paz D. Ximenes 

Belo visitou os Paços do Concelho 

De visita, a título particular, ao 

concelho de Vila Nova de Cerveira, 

Sua Excelência, O Reverendíssimo 

Bispo D. Ximenes Belo foi recebido, 

no final de setembro, nos Paços do 

Concelho, pelo executivo da Câmara 

Municipal que aproveitou a ocasião 

para apresentar cumprimentos ao Prémio Nobel da Paz de 1996. 

 

Cerveirenses testemunham 

importância da educação para 

construir a identidade da UE 

O Município de Vila Nova de Cerveira 

marcou presença, entre os dias 3 e 5 

de outubro, no 4º Meeting 

Internacional do Wivas - Working for 

Innovative Volunteering And 

Solidarity, que decorreu na cidade de 

Novo Mesto, na Eslovénia, 

partilhando a opinião de jovens 

cerveirenses em relação a desafios e sugestões para manter a coesão da União Europeia. 

 

Cerveira adere à Associação 

Portuguesa dos Municípios com 

Centro Histórico 

Dotado de um singular núcleo 

histórico que remonta ao século 

XIV, com a entrega da Carta de Foral 

de D. Dinis em 1321, constituído 

por relevantes elementos 
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patrimoniais, entre os quais se destaca o Castelo de Cerveira, o Município de Vila Nova 

de Cerveira decidiu aceitar o convite para integrar a Associação Portuguesa dos 

Municípios com Centro Histórico. Objetivo é potenciar a defesa, valorização, 

revitalização e animação destes espaços. 

 

Expert jurídico prevê apresentar 

relatório com propostas de 

simplificação para atividades 

escolares de fronteira  

Após três dias de reuniões de 

trabalho, em outubro, com 

representantes de diversas 

entidades locais e governamentais, 

além dos diretores dos centros 

escolares de Vila Nova de Cerveira e de Tomiño, o expert designado pela Comissão 

Europeia, José Manuel Sobrino, acredita ter condições para, em breve, apresentar um 

relatório com propostas de soluções legais que minimizem os inúmeros obstáculos e 

trâmites burocráticos colocados na organização de atividades escolares conjuntas, de 

âmbito transfronteiriço. 

 

União Europeia aprova 

investimento de 200 mil euros para 

dois projetos apresentados pelo 

Município 

Candidato na qualidade de 

coordenador, o Município de Vila 

Nova de Cerveira viu aprovados 

dois projetos europeus de 

promoção da cidadania 

transfronteiriça e coesão social, submetidos ao Programa Europa para os Cidadãos. No 

total, 20 organizações de 18 países da Europa vão trabalhar, em conjunto, no ‘BRIDGE’ 

e ‘THRUST’ para debater e definir ideias que possam minimizar o euroceticismo e a 

xenofobia em contexto europeu, analisando a imigração. 
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CSP de Campos já tem disponível 

carrinha vencedora do OP 2018 

Decorreu a 20 de outubro, na Igreja 

Paroquial de S. João Batista de 

Campos, a bênção solene da 

carrinha de nove lugares adquirida 

pelo Centro Social e Paroquial de 

Campos e entidades parceiras, no 

âmbito da edição 2018 do 

Orçamento Participativo Geral. 

 

Parceiros europeus do ‘CHERISH’ 

visitaram Aquamuseu do rio 

Minho para conhecer boa prática 

A CIM do Alto Minho recebeu, em 

outubro, os parceiros do projeto de 

cooperação inter-regional 

‘CHERISH’, cofinanciado pelo 

Programa Interreg Europe, e que 

visa a proteção e valorização das 

comunidades piscatórias. O Aquamuseu do rio Minho foi um dos pontos de visita 

obrigatória, dando a conhecer o vasto trabalho desenvolvido em prol da bacia 

hidrográfica do rio Minho. 

 

Autarquia alarga oferta lúdico-

pedagógica dos recreios dos 

centros escolares do concelho 

Entendendo os recreios das 

escolas como espaços educativos 

de múltiplas aprendizagens que 

promovem a aquisição de 

competências sociais, motoras, 

afetivas e cognitivas, a Câmara 
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Municipal de Vila Nova de Cerveira está a distribuir quatro kits de jogos tradicionais e 

interativos pelos três centros escolares do concelho. 

 

Eurocidade Cerveira-Tomiño 

acolheu encontro internacional do 

projeto THRUST 

Entre os dias 25 e 27 de outubro, 

representantes de sete países 

europeus visitaram Vila Nova de 

Cerveira e Tomiño para conhecer in 

loco a experiência de cooperação 

transfronteiriça da Eurocidade. 

Deslocação integrou o THRUST 

(Trusting in Human Resources for Union Solidarity and Teamwork). 

 

 “Queima Segura” voltou a ser 

aplicada em cinco freguesias do 

concelho 

No âmbito do programa “Queima 

Segura 2019”, financiado pelo 

Fundo Florestal Permanente, o 

Município de Vila Nova de 

Cerveira, através do Serviço 

Municipal de Proteção Civil, dinamizou, entre os finais de outubro e inícios de setembro, 

um conjunto de ações de sensibilização florestal em cinco freguesias prioritárias 

definidas pelo Despacho n.º 744/2019. 
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Destruídos 135 ninhos de vespa 

velutina no concelho 

O Serviço Municipal de Proteção 

Civil de Vila Nova de Cerveira, 

através da equipa de Sapadores 

Florestais, anunciou a destruição 

de 135 ninhos de vespas velutinas, 

no período entre janeiro e outubro 

do corrente ano. Ação resulta de 

uma candidatura apresentada pelo 

Município de Vila Nova de Cerveira ao fundo de apoio criado pelo Governo para 

combater esta espécie exótica, com financiamento do Fundo Florestal Permanente. 

 

Câmara Municipal apresentou um 

reforçado e progressista 

Orçamento Municipal para 2020 

Perante uma situação financeira 

estável e sustentável, o executivo 

municipal de Vila Nova de Cerveira 

encara o ano de 2020 com um 

reforço orçamental de cerca de 700 

mil euros, em relação ao ano em 

curso. São 16,4 ME para a concretização de investimentos estruturais programados para 

o presente mandato autárquico, privilegiando as necessidades básicas dos Cerveirenses, 

além de garantir o normal funcionamento camarário. 
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Autarquia mantém apoios 

financeiros diretos para freguesias  

Após a realização de reuniões 

“francas e assertivas” com cada um 

dos 11 presidentes de junta de 

freguesia, o Presidente da Câmara 

Municipal afirmou, na reunião 

camarária de 31 de outubro, que a 

transferência de verbas para as 

freguesias em 2020 não sofre alterações, sendo distribuídos 310 mil euros. 

 

Vila Nova de Cerveira reconhecida 

com a Bandeira “Vila de 

Excelência – Nível III” 

A Rede de Cidades e Vilas de 

Excelência atribuiu, a 7 de 

novembro, a Bandeira “Vila de 

Excelência – Nível III”, como 

reconhecimento público do 

meritório trabalho que a Câmara 

Municipal tem vindo a desenvolver, no âmbito das ações de qualificação do seu 

território, pelas práticas inovadoras nos eixos da regeneração urbana e da mobilidade 

amigável. Cerimónia de entrega decorreu, esta tarde, na Biblioteca Municipal. 

 

Autarcas de fronteira debateram 

Plano de Mobilidade Sustentável 

do Rio Minho Transfronteiriço do 

Minho 

O director do AECT Rio Minho, Uxío 

Benítez, reuniu, a 7 de novembro, 

em Valença, com os autarcas dos 

municípios do território 

transfronteiriço para avançar no 
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desenvolvimento do Plano de Mobilidade Sustentável do Rio Minho Transfronteiriço 

(PMST) e auscultar opiniões. O documento, que se encontra em fase de redação, 

englobará as sugestões das equipas técnicas dos vários concelhos até 30 de novembro, 

para ser apresentado oficialmente no início de 2020. 

 

Vila Nova de Cerveira regista subida 

do poder de compra 

Dados revelados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE) a 12 de 

novembro, no “Estudo sobre o Poder 

de Compra Concelhio” de 2017, 

indicam que o concelho de Vila Nova 

de Cerveira apresenta um 

crescimento do poder de compra 

“per capita”. Com 84,24 pontos, é o 2º município do Alto Minho e o 5º no conjunto dos 

24 da região do Minho com melhor indicador. 

 

OPT Cerveira-Tomiño 2020 com 

cinco propostas a votação entre 15 

de novembro e 15 de dezembro 

O Orçamento Participativo 

Transfronteiriço (OPT) Cerveira-

Tomiño 2020 já tem novas 

propostas em cima da mesa. Vinte e 

sete associações e promotores do 

Alto Minho e da Galiza participaram 

no processo que culminou na 

apresentação de cinco projetos a votação na IV edição do OPT Cerveira-Tomiño. O 

período de votação decorre entre 15 de novembro e 15 de dezembro. 
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 “O Rio Minho Transfronteiriço 

preenche todos os requisitos para 

ter uma ITI. Haja vontade política 

dos Estados-Membros” 

O Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Cerveira, e também 

Vice-diretor do AECT Rio Minho, não 

tem dúvidas de que o território do 

rio Minho Transfronteiriço deve ser 

encarado como “um espaço piloto entre Portugal e Espanha para a implementação de 

um modelo inovador para a aplicação de políticas de desenvolvimento territorial, ou 

seja, uma Intervenção Territorial Integrada (ITI)”. A convicção foi manifestada, a 18 de 

novembro, durante as jornadas de trabalho em torno do futuro financiamento da 

“Estratégia Rio Minho Transfronteiriço 2030” que reuniu, em Tomiño, especialistas 

estatais, regionais e representantes de todas as entidades locais do território. 

 

Município promove Concurso “Eu 

sou Europeu” junto de estudantes 

O que é para ti a Europa? Quais os 

benefícios da União Europeia? Que 

papel desempenha cada cidadão 

em prol do europeísmo? Estas são 

algumas das questões às quais 

crianças e jovens de Vila Nova de 

Cerveira, com idades entre os 7 e 29 

anos, estão a ser desafiadas a responder através da escrita, do desenho, da fotografia 

ou de clip vídeo. Trata-se do Concurso “Eu sou Europeu” dinamizado no âmbito do 

projeto “European Future Is Our Future”, e do qual o município cerveirense é o único 

parceiro português. 
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Luz verde para investimento 

“estrutural” de cerca de 6ME na 

rede de abastecimento de água e 

saneamento 

A Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira viu aprovado o 

financiamento de cerca de 6ME do 

POSEUR para executar vários 

projetos que visam dotar o 

concelho de mais e melhores 

infraestruturas de abastecimento 

de água e saneamento. Até 2021, a intervenção abrange todas as freguesias do concelho 

e incide em mais de 50km de condutas degradadas, contribuindo ainda para a regulação 

definitiva do indicador pH da água distribuída às populações que condiciona fortemente 

o índice da qualidade da água para consumo humano. 

 

Município distinguido com 1º 

prémio nacional IPIC 2019 

atribuído pela UM e AMA 

Vila Nova de Cerveira lidera o 

ranking nacional do Índice de 

Presença na Internet das Câmaras 

Municipais (IPIC) 2019. Indicador 

analisa e regista as melhores 

práticas (serviços e informação) 

disponíveis nos websites dos 308 municípios portugueses. Autarca Fernando Nogueira 

realçou o reconhecimento da aposta realizada na prestação de um serviço público de 

excelência com transparência. 
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Assinado contrato de concessão do 

Castelo de Cerveira com inauguração 

desejada para as comemorações dos 

700 anos do Município 

A Secretária de Estado do Turismo, 

Engª Rita Marques, presidiu, a 6 de 

dezembro, à cerimónia de assinatura 

do Contrato de Concessão do Castelo 

de Vila Nova de Cerveira no âmbito 

do Programa REVIVE, com a presença do promotor vencedor do concurso, Eurico da 

Fonseca. O Presidente da Câmara Municipal sublinhou “um passo fundamental para a 

abertura de portas do ex-libris do concelho” transformado em hotel, havendo já uma 

data ideal e consensual para a inauguração: a comemoração dos 700 anos da fundação 

de Vila Nova de Cerveira, a 1 de outubro de 2021. 

 

Autarquia felicita empresa de 

Cerveira considerada exemplo 

nacional pelo aumento de 

exportações 

A multinacional Dalphi Metal 

Portugal, sediada em Vila Nova de 

Cerveira, venceu o prémio 

Exportações na segunda edição dos 

Prémios Expresso Economia CGD, 

ficando entre as 12 empresas que mais se destacaram ao longo do último triénio. 

Câmara Municipal congratula-se com mais um caso de sucesso empresarial do concelho 

e com o consequente e meritório reconhecimento a nível nacional. 
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Eurocidade Cerveira-Tomiño 

premiada no México com a figura 

das provedoras da cidadania 

transfronteiriça 

O Observatório Internacional da 

Democracia Participativa (OIDP) 

distinguiu a figura das provedoras 

transfronteiriças da Eurocidade 

Cerveira-Tomiño com uma Menção 

Honrosa, considerando-a como "Boa Prática em Participação Cidadã 2019". Cerimónia 

decorreu, a 11 de dezembro, no município de Iztapalapa, na Cidade de México. 

 

√ Área Sociocultural e Desportiva: 

Olimpíadas Intergeracionais 2020 

regressam ao concelho 

Cerveira foi o concelho escolhido 

para acolher a VI edição do 

Olympisc4All – Olimpíadas 

Intergeracionais, em setembro de 

2020. Este ano, a equipa 

transfronteiriça Cerveira-Tomiño 

revalidou o título de campeã. 

 

Arranque do programa Diabetes 

em Movimento em Cerveira 

Decorreu, a 2 de outubro, a 

apresentação do 'Diabetes em 

Movimento', um programa 

comunitário de exercício físico 

gratuito para pessoas com 

diabetes tipo 2.  
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Município de Vila Nova de 

Cerveira representado na 24ª 

Feira Internacional de Macau 

O presidente da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Cerveira, Fernando 

Nogueira, integrou, em outubro, 

uma restrita comitiva do Norte de 

Portugal convidada a participar na 

Feira Internacional de Macau 

(MIF). Oportunidade foi encarada 

como forma de estreitar relações entre Vila Nova de Cerveira e Macau, a nível 

económico e cultural, e de criar estratégias a partir das potencialidades destes dois 

territórios. 

 

Convento SanPayo propôs dia 

aberto à comunidade com 

instalação artística 

transfronteiriça assinada por 

alunos 

Resultante do projeto vencedor ao 

Orçamento Participativo 

Transfronteiriço Cerveira-Tomiño 

2019, cerca de 200 crianças de 

ambos os concelhos desenvolveram, conjuntamente, ao longo de uma semana, uma 

atividade que conjugou Arte e Natureza, num espaço pleno de singularidade. Como 

forma de assinalar mais um aniversário do saudoso Mestre José Rodrigues, o Convento 

de SanPayo esteve de portas abertas, dia 26 de outubro, para as comunidades 

educativas e a população em geral desfrutarem dos trabalhos realizados. 
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Eurocidade Cerveira-Tomiño 

organizou jornada "Desporto 

para Todos" no Castelinho 

Decorreu a 27 de outubro, uma 

jornada desportiva integrada no 

programa "Desporto para Todos” 

dinamizado pela Eurocidade 

Cerveira-Tomiño, com jogos 

desportivos e tradicionais, 

caminhada de pequena rota (passeio) e aula de Pilates. 

 

10º Aniversário da Casa 

Cerveirense em Lisboa 

Mais um ano a exaltar-se o 

sentimento de pertença e a 

amizade por Vila Nova de Cerveira. 

Cerca de 400 cerveirenses e 

amigos juntaram-se, a 3 de 

novembro, para comemorar o 10º 

aniversário da Casa Cerveirense 

em Lisboa. Ambiente de 

confraternização contou com a 

presença do Presidente da Câmara e da Assembleia Municipal, Fernando Nogueira e 

António Machado, e do Adjunto do Presidente Pedro Soares. 

 

Magusto proporciona tarde de 

convívio popular 

O Terreiro de Vila Nova de 

Cerveira acolheu, dia 17 de 

novembro, a comemoração do Dia 

de São Martinho, com o 

tradicional Magusto. A boa 
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disposição das centenas de presentes, as castanhas assadas, o vinho verde tinto e a 

animação com concertinas foram os ingredientes para uma tarde de domingo. 

 

Parceiros analisam continuidade 

do projeto ‘In Common Sports’ 

Durante a realização de mais um 

Meeting Internacional ‘In 

Common Sports’ em Cesena, 

Itália, os parceiros do projeto, 

entre os quais o Município 

coordenador de Vila Nova de 

Cerveira, fizeram um balanço 

extremamente positivo da implementação deste programa que levou à recente 

distinção com o Selo de Prática de Excelência da Wellness Foundation e ao interesse de 

mais entidades europeias para o replicar. 

 

 'O Crochet Veste com Arte' - 

Artes e Ofícios Tradicionais 

Depois do sucesso do desfile ‘O 

Crochet Veste com Arte’ de 13 de 

julho, os 16 trajes em crochet, que 

evocam as artes e ofícios 

tradicionais de cada uma das 

freguesias do concelho de Vila 

Nova de Cerveira, encontram-se 

expostos na Galeria da Loja Interativa de Turismo, até ao final do ano. 
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Cerveira elogiada pela 

dinamização de eventos que 

valorizam o património cultural e 

envolvem grupos de cidadãos 

O Município de Vila Nova de 

Cerveira participou, entre 18 e 21 

de novembro, em Leece (Itália), no 

II Meeting "PUnCH: Participação 

de cidadãos não-representados 

para a valorização do Património Cultural", no qual foi convidado a partilhar boas 

práticas culturais que interligam o património cultural à interação da comunidade local 

e à atratividade turística. Consórcio de 16 parceiros enalteceu a dinâmica existente no 

concelho reconhecido como ‘Vila das Artes’. 

 

Município de Cerveira associa-se a 

Campanha Contra a Violência 

Doméstica 

#NãoSouUmSaco é o mote da 

campanha nacional de sensibilização 

contra a Violência Doméstica, 

promovida pela GNR. A Câmara 

Municipal associa-se a esta iniciativa, 

através da colocação da imagem da 

campanha nos MUPIs do concelho, 

junto à EN13. 
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Quatrocentos crianças de Cerveira e 

Tomiño visitaram quinta pedagógica 

A comunidade educativa infantil de 

Vila Nova de Cerveira e de Tomiño 

visitou, na segunda quinzena de 

novembro, a quinta pedagógica 

“Corazón de Carballo”, localizada no 

bairro de Vilar (Tomiño). Atividade 

resulta do Orçamento Participativo Transfronteiriço Cerveira-Tomiño 2019, apresentada 

pelas Associações de Pais dos centros escolares de ambos os concelhos, com o apoio da 

Eurocidade Cerveira-Tomiño. 

 

Ministra do Trabalho, Solidariedade 

e Segurança Social interagiu com 

IPSS's do concelho 

A Ministra do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, 

Ana Mendes Godinho, participou, a 

30 de novembro, no Fórum Cultural 

de Cerveira, nos ateliers de objetos 

decorativos alusivos ao Natal, dinamizados por quatro IPSS's de Vila Nova de Cerveira. 

Visita decorreu no âmbito de uma série de reuniões de trabalho mensais pelo país para 

conhecer, "no terreno", a realidade de cada região. O Alto Minho foi o ponto de partida. 
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Na’tal Cerveira tem Passeios de 

Camelos, Circo de Natal, Carrosséis 

Tradicionais, Casa do Pai Natal e … 

Neve 

Entre 6 e 8 de dezembro, Vila Nova 

de Cerveira foi palco de um cenário 

natalício mágico. A edição deste 

ano do Mercado Natalício e 

Presépio Vivo apresentou-se surpreendente e ousada, com muitas experiências para 

toda a família. Passeios de camelos, espetáculos de circo de natal e de rua, três 

carrosséis de madeira, a Casa do Pai Natal, e ainda a garantia de neve. 

 

 

Decoração 3D na fachada da 

Câmara Municipal e Casa de Pai 

Natal ‘Lapónica’ entre os principais 

motivos decorativos 

Luzes, Câmara Municipal e… wow! 

Vila Nova de Cerveira apresenta-se, 

uma vez mais, com uma iluminação 

e ornamentação natalícia de suster a 

respiração. O roteiro centra as atenções na fachada da Câmara Municipal, seguindo 

calmamente pelas ruas do centro histórico. Aí, há mais paragens obrigatórias, entre elas 

junto à Casa de Pai Natal de 16m2, com o estilo da Lapónia. Venham viver o Na’tal 

Cerveira! 
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Utentes de IPSS’s do concelho 

conviveram em mais um almoço de 

Natal 

Todos os anos, com o aproximar da 

quadra natalícia, a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Cerveira 

reúne os cerca de 200 utentes das 

seis Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do concelho para desfrutarem de um Almoço de Natal, onde não 

faltam as prendas. 

 
 

Autarquia coloca “Cinderela – O 

Musical” no sapatinho das 

crianças do concelho 

Cerca de 500 crianças do pré-

escolar (Agrupamento e santa 

Casa da Misericórdia) e do 1º ciclo 

do concelho de Vila Nova de 

Cerveira assistiram, dias 11 e 12 de 

dezembro, à estreia no Norte do país de ‘Cinderela – O Musical’, pela Associação Cultural 

CRI’ART. As três sessões do espetáculo decorreram no Cineteatro de Cerveira e fazem 

parte da prenda de Natal oferecida pela Câmara Municipal. 
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✓ Obras Municipais Concluídas: 

- Qualificação, Reforço e Manutenção da Rede de Água, em Baixa e em Alta, na Freguesia 

de Covas – Instalação de Contadores de Água; 

- Requalificações Urbanísticas – Processo de Loteamento N.º 11/01 – Intervenção de 

Reparação/ Conclusão de Trabalhos Previstos em Espaço Público; 

- Beneficiação de Património Imobiliário Municipal – Adaptação da Antiga Escola 

Primária de Lovelhe para Instalação de ATL – 2.ª Fase; 

- Centro de Atividades – Rio e Natureza – Requalificação Exterior do Antigo Edifício da 

Fronteira. 

 

✓ Obras Municipais em Curso: 

- Implementação do Sistema de Águas Residuais Domésticas na Freguesia de Cornes – 

1.ª Fase. 

- Saneamento Básico na Rua da Bemposta e Rua de S. João, em Reboreda; 

- Saneamento Básico na Rua da Costa, Rua da Pedreira, Rua de S. Tiago e Rua do Tojal, 

em Nogueira; 

- Ampliação e Remodelação das Redes de Saneamento Básico – Rua do Caminho Velho, 

Rua do Cortinhal e Rua de Chaquel, em Campos; 

- Requalificação do Espaço Público Envolvente ao Bairro da Calçada, à Urbanização de 

Cerveira e ao Centro Escolar de Cerveira; 

- Abastecimento de Água na Freguesia de Cornes – Ligação Alta/ Baixa do Reservatório 

de Laceiras ao Pólo Industrial II; 

- Arranjo da Praceta Queirós Ribeiro; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação da Rua de S. Brás 

em Sapardos; 

- Qualificação, Reforço e Manutenção da Rede de Água, em Baixa – Substituição da Rede 

de Abastecimento de Água em Reboreda e Nogueira; 
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- Instalação de Redes de Defesa da Floresta contra Incêndios no Concelho de Vila Nova 

de Cerveira – Requalificação de Ponto de Água na Freguesia de Cornes; 

- Requalificações Urbanísticas – Requalificação do Largo do Espírito Santo em Gondar. 

 

✓ Obras Municipais a Iniciar: 

- Centro de Atividades – Rio e Natureza – Ancoradouro de Apoio à Atividade Náutica no 

Parque de Lazer do Castelinho e na Praia da Lenta; 

- Ecopista “Caminho do Rio” – 3.ª Fase; 

- Parque Transfronteiriço Castelinho – Fortaleza – Instalação de Parque Infantil. 

 

✓ Outros Projetos/Serviços em Curso: 

- Valorização Patrimonial do Couço do Monte Furado, em Covas; 

- Estudos e Projetos – Elaboração dos Atlas da Flora, da Fauna e da Geologia para a Serra 

de Arga na Freguesia de Covas; 

- Requalificação da Antiga EN 302 (Candemil Covas) – Elaboração do Projeto de 

Execução; 

- Estudos e Projetos – Survey para a Cobertura FTTH (Fibra Ótica) no Concelho de Vila 

Nova de Cerveira; 

- Estudos e Projetos – Elaboração dos Estudos de Caracterização da Paisagem e do 

Património Cultural do Concelho; 

- Elaboração da Estratégia Local de Habitação (ELH) 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 13 de dezembro de 2019; 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 12 de dezembro de 2019; 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando ao dia 12 de dezembro de 2019. 

 

Vila Nova de Cerveira, 

13 de dezembro de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

________________________________ 

João Fernando Brito Nogueira 


