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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 que resume a Atividade do 

Executivo Municipal, entre 01 de março e 26 de junho do corrente ano, por ordem 

cronológica de acontecimentos. 

Trata-se de um período excecional provocado por uma atuação incisiva na prevenção e 

contenção do novo coronavírus, a Covid-19, e que levou ao confinamento grande parte 

da população mundial. Além do papel fundamental de cada um e de todos os cidadãos, 

cada instituição/entidade também foi chamada a acompanhar e implementar as 

recomendações e diretrizes da Organização Mundial da Saúde e, no caso de Portugal, 

da Direção Geral de Saúde e do próprio Governo. 

Vila Nova de Cerveira foi dos primeiros concelhos do Alto Minho a tomar decisões de 

suspensão de atividades/eventos que promoviam a aglomeração de pessoas, de 

encerramento de edifícios e espaços públicos, a ter atitudes de confinamento voluntário 

por parte dos cidadãos e empresários e, posteriormente, a trabalhar e implementar num 

conjunto de medidas de apoio socioeconómico que integram o Período Antes da Ordem 

do Dia da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 26 de junho de 2020, para a 

respetiva apreciação e votação. 

De forma a sintetizar toda uma atuação municipal de caráter proativo e minucioso é 

apresentada, de seguida, uma cronologia da Covid-19 no concelho de Vila Nova de 

Cerveira até à presente data. 

 

❖ Março                                                                                                

• 06/03 - Autarquia implementa Plano de Contingência - Coronavírus COVID-19 

• 11/03 - Autarquia encerra/suspende equipamentos, serviços e atividades 

municipais não essenciais 

• 13/03 - Parque de Lazer do Castelinho encerrado ao público 

• 13/03 - Autarca apela à responsabilidade social dos cerveirenses no combate à 

pandemia 

CRONOLOGIA COVID-19 
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• 16/03 - Fecho de fronteiras entre Portugal e Espanha 

• 16/03 - Comissão Municipal de Proteção Civil agiliza procedimentos e reforça 

apelo para responsabilidade social 

• 16/03 - Autarquia e Juntas de Freguesia articulam procedimentos e apoio social 

a idosos 

• 17/03 - Reforço do apelo à responsabilidade social dos cerveirenses no combate 

à pandemia 

• 18/03 - Verba de eventos culturais suspensos/cancelados reforçam IPSS’s com 

material de higienização 

• 18/03 - Empresas da Zona Industrial disponibilizam máscaras e EPI’s ao 

Município 

• 18/03 - Autarquia e juntas de freguesias higienizam espaços públicos 

considerados sensíveis 

• 24/03 - Municípios do Alto Minho disponibilizam 100 mil euros para apoio à 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho 

• 27/03 – Implementação de medidas extraordinárias e de caráter urgente com o 

objetivo de procurar minimizar os enormes impactos socioeconómicos no 

concelho de Vila Nova de Cerveira 

• 28/03 – Registo do 1º caso positivo COVID-19 no concelho de Vila Nova de 

Cerveira 

• 28/03 - Biblioteca Municipal agiliza Hora do Conto online  

• 27/03 - Cerveira lança plataforma com monitorização diária da evolução COVID-

19 no concelho 

• 27/03 - CIM Alto Minho delibera suspensão de festas e romarias até 30 de junho 

no Alto Minho 

• 27/03 - ULSAM e CIM articulam localização dos três Centros de Rastreio “DRIVE 

THRU” para o Alto Minho 
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• 29/03 – Registo do 2º caso positivo COVID-19 no concelho de Vila Nova de 

Cerveira 

 

❖ Abril 

• 02/04 - Confirmação de mais 4 casos positivos no concelho (total 6) 

• 03/04 - Confirmação de um novo caso positivo no concelho (total 7) 

• 03/04 - Vila Nova de Cerveira cria Bolsa de Apoio ao Idoso 

• 04/04 - Alto Minho conta com Hospital de Retaguarda montado no Centro 

Cultural de Viana do Castelo 

• 06/04 - Grupo de seniores afetos ao In Common Sports mantém treinos online 

• 06/04 - Comunidade de Leitores ‘Chá com Letras’ promove sessões literárias 

online 

• 08/04 - Confirmação de um novo caso positivo no concelho (total 8) 

• 09/04 - Reforço dos apoios sociais extraordinários a famílias carenciadas 

• 21/04 - Autarquia e Agrupamento de Escolas articulam cedência de 

computadores portáteis a alunos mais carenciados 

• 24/04 - Empresa cerveirense certificada para coprodução de máscaras 

comunitárias 

• 25/04 – Registo do 1º caso recuperado 

• 27/04 – Confirmação de mais três casos recuperados (total de 4) 

• 28/04 - AECT Rio Minho destaca importância de um desconfinamento gradual 

coordenado entre as duas margens que não crie desequilíbrios no território 

• 28/04 - Cancelamento das edições 2020 do Orçamento Participativo e do 

Orçamento Participativo Jovem 2020 devido à pandemia COVID-19 

• 29/04 - Município cancela eventos até ao final de julho  
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• 29/04 - Registado o óbito de um munícipe que se encontrava institucionalizado 

numa IPSS fora do concelho 

 

❖ Maio 

• 04/05 - Mais um caso recuperado (5 no total) 

• 04/05 - Autarquia e entidades regionais garantem testes de rastreio a 

colaboradores de IPSS’s 

• 05/05 - CIM Alto Minho consensualiza autorização de mercados de produtos 

agrícolas em condições de segurança sanitárias 

• 07/05 - Casal de empresários chineses residentes em Cerveira doa 1.200 

máscaras à autarquia 

• 09/05 – Aprovada suspensão de romarias, festas e eventos similares até 30 de 

setembro no Alto Minho 

• 10/05 - Confirmação de mais um caso recuperado (6 no total) 

• 11/05 - Autarquia repõe funcionamento condicionado de alguns serviços e 

equipamentos municipais (Biblioteca e Arquivo Municipal) 

• 11/05 - Voluntárias entregam equipamento de proteção individual à Câmara 

Municipal 

• 11/05 - Aquamuseu disponibiliza conteúdo de exposições online 

• 22/05 - AECT Rio Minho reforça protesto devido à não reabertura de fronteiras 

• 25/05 – Vila Nova de Cerveira apresenta-se com 0 casos ativos  

• 25/05 - Autarquia cria Gabinete Municipal de Psicologia 

• 30/05 - Feira Semanal de Cerveira regressa com plano de contingência 

• 30/05 - Municípios do Alto Minho preparam ajuste tarifário da água que será 

refletido na próxima fatura 
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❖ Junho 

• 02/06 - Registo de um novo caso confirmado como positivo no concelho 

• 03/06 - Na Ponte Internacional da Amizade, autarcas lançam pedido de “SOS” 

aos Governos de Portugal e Espanha para flexibilizar passagem de trabalhadores 

transfronteiriços 

• 04/06 - Provedoras Transfronteiriças Cerveira-Tomiño recolhem 250 relatos 

pessoais de prejuízos causados pelo fecho de fronteiras 

• 08/06 - Autarcas de fronteira emitem novo pedido de ajuda para trabalhadores 

transfronteiriços na Ponte Internacional que liga Monção a Salvaterra do Miño 

• 15/06 - Ponte Internacional da Amizade reabre para passagem controlada de 

trabalhadores transfronteiriços 

• 15/06 - AECT Rio Minho reivindica “Cartão de Cidadão” Transfronteiriço e 

implementação de uma ITI - Intervenção Territorial Integrada 

• 18/06 - Cerveira e Tomiño reforçam apelo à UE e AECT Galiza-Norte de Portugal 

para medidas de impulso à cooperação transfronteiriça 

 

√ Área Administrativa e Financeira: 

Redução de portagens na A3 

como ‘paliativo’ para 

minimizar calvário da EN13, 

enquanto não se concretiza o 

prolongamento da A28 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira congratula-

se com o anúncio do Governo 

em avançar com descontos 

nas portagens de sete autoestradas do país, entre elas a A28, a partir do 3º trimestre do 

corrente ano para os utilizadores frequentes. Apesar de ser encarado como um sinal 

positivo de alívio para as finanças pessoais de quem utiliza este acesso, esta medida fica 
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aquém das necessidades e expetativas das populações do Alto Minho, território 

considerado de baixa densidade. Por exemplo a A3, nomeadamente o troço entre 

Valença, Ponte de Lima e Braga, ao que nos parece, não foi contemplada neste pacote 

de reduções de portagens do Governo, pelo que premente a reavaliação desta decisão. 

 

App “Turismo Acessível” 

Cerveira-Tomiño disponível 

para download 

A Eurocidade Cerveira-Tomiño 

apresentou publicamente, a 3 

de março, a aplicação móvel 

“Turismo Acessível”, uma 

ferramenta inovadora para 

ajudar a descobrir os locais de 

interesse de ambos os 

concelhos, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência visual. 

Complementarmente, também foi dado a conhecer um guia para a promoção do 

turismo de Vila Nova de Cerveira e de Tomiño, dirigido para os agentes turísticos. 

 

Intervenção do IP na EN13 

entre as rotundas Norte e Sul 

No início do mês de março, a 

Infraestruturas de Portugal – 

IP procedeu a uma 

intervenção no troço urbano 

da Estrada Nacional 13, entre 

as rotundas Norte e Sul do 

concelho de Vila Nova de 

Cerveira, procedendo à 

remoção das árvores 

existentes devido aos efeitos 

de degradação na via e por razões de segurança para peões e automobilistas. Autarquia 
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compromete-se a realizar, no imediato, uma requalificação urbanística na área 

abrangida. 

 

Classificação do Povoado 

Fortificado de Cossourado 

como Sítio de Interesse 

Nacional em consulta pública 

A Direção-Geral do Património 

Cultural emitiu parecer 

favorável à classificação como 

Sítio de Interesse Nacional do 

Povoado Fortificado de 

Cossourado, localizado no 

limite entre os concelhos de Vila Nova de Cerveira e de Paredes de Coura. 

 

 “Bom Dia Sr. Presidente, eu 

sou o António e venho 

apresentar a minha 

proposta” 

Espaços escolares, estradas 

municipais e parques infantis 

das freguesias foram algumas 

das áreas identificadas pelas 

22 crianças intervenientes do 

1º ciclo dos centros escolares 

de Campos e de Cerveira, durante as primeiras sessões de atendimento com o 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, e 

vereadores Vitor Costa e Pedro Soares, no âmbito do projeto letivo “A Nossa Voz”. 

Projeto teve de ser entretanto suspenso devido pandemia Covid-19. 
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Aprovado Código de 

Conduta para Titulares de 

Cargos Políticos e Altos 

Cargos Públicos 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira aprovou o 

Código de Conduta para 

Titulares de Cargos Políticos 

e Altos Cargos Públicos que 

estabelece parâmetros de 

comportamento que, para 

além do cumprimento da lei, 

satisfaçam os padrões de ética exigíveis no exercício das suas funções. 

 

Requalificações 

urbanísticas na ordem dos 

600 mil euros tornam 

espaços públicos mais 

acessíveis, seguros e 

atrativos 

Durante o primeiro 

trimestre de 2020, e apesar 

das condições 

meteorológicas adversas, a 

Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira tem 

concretizado um conjunto de intervenções no âmbito da revitalização e regeneração 

urbana, com o objetivo de proporcionar espaços públicos com um maior grau de 

acessibilidade e de segurança para peões e automobilistas, sem descurar o 

embelezamento dos espaços verdes tão caraterístico do concelho. 
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Posto de carregamento 

para carros elétricos em 

funcionamento 

O Município de Vila Nova de 

Cerveira garantiu a 

instalação do primeiro 

posto de carregamento para 

veículos elétricos no 

concelho, integrado na 

Rede Nacional de 

Mobilidade Elétrica – 

MOBI.E, e enquadrado na 

estratégia de promoção da eficiência energética e do reforço da qualidade ambiental 

encetada pela autarquia desde 2015. 

 

Presidente da Câmara 

lamenta morte de 

benemérito cerveirense 

João Loureiro 

Foi com “profundo pesar” 

que o Presidente da 

Câmara Municipal, 

Fernando Nogueira, 

recebeu, a 9 de abril, a 

notícia da partida de um 

“homem de causas sociais 

e de grande humanismo” como o era João Loureiro, um Cerveirense emigrado há 

décadas nos Estados Unidos da América, mas que “nunca esqueceu as suas origens, 

mantendo uma preocupação constante com coletividades do seu torrão natal”. 
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Publicada 2ª Revisão ao 

PDM de Cerveira em Diário 

da República 

Foi publicada, a 11 de abril, 

em Diário da República 

(DR), o aviso da segunda 

revisão ao Plano Diretor 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira. O Presidente da 

Câmara de Vila Nova de 

Cerveira admite que o 

presente processo poderá ser afetado pelos “condicionalismos” decorrentes da 

pandemia de covid-19 e garantiu “criatividade” para “ultrapassar as limitações”. 

 

EDP Distribuição investe 4 

ME em nova subestação 

para abastecer cerca de 4 

mil habitações e 40 

empresas 

A EDP Distribuição está a 

construir uma subestação 

em Vila Nova de Cerveira, 

uma obra que se traduz 

num investimento de 4 

milhões de euros. A nova 

infraestrutura elétrica, de 

20 MVA de potência vai abastecer cerca de 4000 habitações e 40 empresas da zona 

industrial do Fulão e vai estar dotada dos mais modernos equipamentos e sistemas de 

proteção, comando e controlo. 
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ADAM – Águas do Alto 

Minho: Comunicado do 

Presidente  

O Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira, Fernando 

Nogueira, apresentou uma 

proposta à Câmara 

Municipal para exigir à 

Águas do Alto Minho - 

ADAM (empresa 

participada) o cumprimento integral do acordo, sob pena de ter que tomar medidas 

adicionais juridicamente sustentáveis e que o Município entenda oportunas. 

 

 Luz verde à 2ª fase da 

requalificação da Escola 

Básica e Secundária de Vila 

Nova de Cerveira 

A Autoridade de Gestão do 

Programa Norte 2020 

aprovou a candidatura 

para financiar a 2ª fase da 

requalificação da Escola 

Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira. Através de uma reprogramação do quadro 

comunitário, a empreitada orçamentada em 2.3ME conta com um financiamento do 

FEDER (1.2ME) e do Ministério de Educação (105.882,36E), cabendo ao Município 

cerveirense investir cerca de 1ME. Autarquia vai proceder à abertura de concurso 

público prevendo que, e após ultrapassado todo o procedimento administrativo-

burocrático, os trabalhos avancem até ao final do ano. 
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 Investimento de 700 mil 

euros leva saneamento à 

Freguesia de Sopo 

Arrancou, a 11 de maio, a 

1ª fase da empreitada que 

vai dotar a Freguesia de 

Sopo de saneamento 

básico. A rede de drenagem 

projetada de raiz prevê a 

construção de cerca de 

7kms de rede gravítica, 

abrangendo 230 dos 447 alojamentos (Censos de 2011), correspondente a uma 

cobertura de 51%. Obra orçada em 700 mil euros resulta de uma candidatura do 

Município de Vila nova de Cerveira em parceria com as Águas do Alto Minho ao POSEUR. 

 

 Informação - 

Regularização IMI Familiar 

Após detetadas 

inconformidades na 

aplicação do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, 

correspondente ao ano de 

2019, com os munícipes a 

não ver aplicada a redução 

aprovada pelo Município 

relativamente ao IMI Familiar, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira questionou 

a Autoridade Tributária que, prontamente, se disponibilizou para corrigir a situação: os 

contribuintes que tenham o pagamento por prestações terão o valor reduzido na 

próxima prestação; os contribuintes que já pagaram o imposto na totalidade serão 

reembolsados. 
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Autarca alerta para 

potencial descontrolo da 

época de incêndios no Alto 

Minho com apenas um 

meio aéreo 

Partilhando da 

preocupação e posição 

manifestada pelo 

Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo, Miguel Alves, e 

restantes autarcas do Alto Minho, quanto à perda de um meio aéreo de combate a 

incêndios, o edil cerveirense, Fernando Nogueira, alerta ainda que o concelho de Vila 

Nova de Cerveira poderá ficar duplamente prejudicado pois, em caso de ocorrências 

graves em simultâneo, o destacamento com caráter extraordinário de um meio aéreo 

oriundo de outro distrito não tem a mesma primeira intervenção por razões de 

autonomia e tempo de operacionalidade do aparelho. 

 

 Execução de projetos 

vencedores OPT transita 

para 2021 e edição deste 

ano cancelada 

Perante o atual contexto 

de pandemia Covid-19, o 

Comité de Gestão 

Estratégica (CGE) da 

Eurocidade Cerveira-

Tomiño decidiu cancelar a 

próxima edição do Orçamento Participativo Transfronteiriço (OPT) Cerveira-Tomiño, e 

prorrogar para 2021 a execução dos projetos vencedores do ano passado. Durante a 

reunião, que decorreu por videoconferência, também ficou definido não existirem 

condições para a realização de eventos conjuntos como o Triatlo da Amizade e o Festival 

Infantil “Aventura na Terra da Amizade”. 
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Autarquia cria Gabinete 

Municipal de Psicologia 

O Município de Vila Nova de 

Cerveira já tem ao dispor 

dos seus munícipes o 

Gabinete Municipal de 

Psicologia para, numa ação 

concertada com os demais 

agentes com intervenção 

no território, ajudar a lidar 

com adversidades e dar 

resposta a problemáticas específicas. Serviço de proximidade, personalizado e gratuito, 

destina-se à população residente no concelho em situação de vulnerabilidade social. 

 

Equipa de Sapadores 

Florestais reforçada com 

equipamento de 

prevenção 

Fruto da proposta 

vencedora na edição 2019 

do Orçamento 

Participativo Jovem 

'Melhor Equipamento e 

Mais Segurança’, a equipa 

de Sapadores Florestais de 

Vila Nova de Cerveira 

(ESF20-111) foi apetrechada com um conjunto de equipamentos para apoiar nos 

trabalhos de limpeza e prevenção a incêndios florestais. 
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Município disponibiliza 

candidaturas online para 

refeições e transportes 

escolares 

Já é possível solicitar os 

apoios sociais na área da 

educação para o ano letivo 

2020/2021 através da 

Internet. Proporcionando 

uma gestão mais rápida e 

eficaz quer para os 

serviços da autarquia, 

quer para os Pais e Encarregados/as de Educação, a Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira introduziu o mecanismo online para candidaturas de acesso a refeições e 

transportes escolares. 

 

Municípios do Alto Minho 

preparam ajuste tarifário 

da água que será refletido 

na próxima fatura 

Os Presidentes das 

Câmaras Municipais de 

Arcos de Valdevez, 

Caminha, Paredes de 

Coura, Ponte de Lima, 

Valença, Vila Nova de 

Cerveira e Viana do Castelo, integrantes da Parceria Pública Águas do Alto Minho 

(ADAM) esclarecem o seguinte: (…) - 8) A situação exigiu uma articulação urgente dos 

Municípios, do Conselho de Administração da Empresa e do próprio Governo mas 

culminou agora com a implementação imediata de uma solução que desagrava o custo 

total imputado aos consumidores enquadrados num perfil de consumo inferior a 20m3, 

com incidência nos tarifários dos municípios que tiveram um maior ajustamento, num 
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primeiro momento enquadrado no âmbito das medidas de apoio à ia COVID 19 e que se 

refletirá já na próxima fatura a emitir. 

 

José Lopes Gonçalves, meio 

século a escrever sobre 

Cerveira e os Cerveirenses 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira aprovou, 

por unanimidade, em reunião 

de 12 de junho, um Voto de 

Louvor ao Senhor José Lopes 

Gonçalves, pela extensa 

carreira jornalística, em 

particular pelo meio século 

de serviço no jornal local 

“Cerveira Nova”, e pela 

atividade prestada à 

comunidade na área da cultura. Foi ainda aprovada a atribuição de Medalha Municipal 

de Mérito – Grau Ouro, a ser entregue como habitualmente na cerimónia comemorativa 

do Dia do Município, a 1 de outubro. 

 

Associação Empresarial de 

Viana do Castelo faz 

assessoria semanal a 

empresários do concelho 

Com o objetivo de 

desenvolver uma política de 

proximidade geográfica e de 

prestação de serviços junto 

das empresas e 

empreendedores do concelho, a AEVC – Associação Empresarial de Viana do Castelo e 

o Município de Vila Nova de Cerveira celebraram um Protocolo de Cooperação, no qual 
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consta a dinamização de atendimento/assessoria personalizado com caráter semanal, 

cujo início aconteceu a 17 de junho. 

 

Investimento das GOP 

aumentou 20% 

relativamente a 2018 

Apresentado o Relatório de 

Gestão e Prestação de Contas 

anual, as Grandes Opções do 

Plano definidas pela Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira para 2019 

registaram, em termos 

absolutos, um aumento de 

quase 1ME relativamente a 2018, situando-se nos 5,4ME. As funções sociais 

representaram 69,2% do investimento concretizado. 

 

Antigo Quartel dos 

Bombeiros em pleno centro 

histórico será adaptado a 

Edifício de Cultura e 

Inovação num 

investimento de 1.2ME 

Pela dimensão e pela 

localização estratégica, há 

vários anos que a 

reabilitação do Antigo 

Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Nova de Cerveira era uma prioridade para o atual executivo 

municipal, com o objetivo de instalar a nova Biblioteca Municipal e acolher os Serviços 

Municipais de Intervenção Social (SMIS) e a Segurança Social. Após uma reprogramação 

física, temporal e financeira, a candidatura, aprovada em maio de 2019, aloca um 
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investimento total superior a 1.2ME e cujo início de execução está previsto para entre 

os meses de setembro ou outubro. 

 

Comunicado do Presidente 

da Câmara Municipal 

relativamente ao 

Encerramento Millennium 

BCP - Balcão de Vila Nova 

de Cerveira 

Na sequência de rumores de 

um eventual encerramento 

do Millennium BCP – Balcão 

de Vila Nova de Cerveira, a 

Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira solicitou 

uma reunião com caráter urgente à administração bancária, com o intuito de obter um 

esclarecimento oficial da situação. (…) Os serviços bancários são essenciais e a 

proximidade física é condição fundamental para o seu fácil acesso e relação de confiança 

cliente/instituição. Perante esta decisão unilateral do Millennium BCP e lesiva para o 

desenvolvimento de Vila Nova de Cerveira, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

informa que vai cancelar as relações comerciais que mantém com o Millennium BCP, 

nomeadamente avançar com o corte imediato das contas à ordem. Deste modo, 

mantém-se o princípio da autarquia de trabalhar preferencialmente com instituições de 

crédito instaladas no concelho. 
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√ Área Sociocultural e Desportiva: 

Remo de Cerveira conquista 

cinco pódios em Gondomar 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira congratula 

a direção, equipa técnica e 

atletas da Associação 

Desportiva e Cultural da 

Juventude de Cerveira 

(ADCJC) pelos excelentes 

resultados obtidos, a 2 de 

março, no Campeonato 

Nacional de Fundo 

decorrido em Melres, Gondomar. 

 

Atletas elogiam novo 

formato do Duatlo de Vila 

Nova de Cerveira 

Os mais de 300 participantes 

da 4ª edição do Duatlo de 

Vila Nova de Cerveira, que 

se realizou no primeiro fim-

de-semana de março, 

acolheram de bom agrado 

as alterações introduzidas 

pela Pedal’Arte, 

nomeadamente o alargamento a dois dias, os percursos serem mais ‘verdes’ e a 

componente pedagógica com a promoção de uma palestra. 
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Jovens cerveirenses 

participaram em peddy-

paper sobre assuntos 

europeus 

Integrada no conceito de 

promoção da cidadania 

Europeia, o Município de 

Vila Nova de Cerveira, o 

Agrupamento de Escolas do 

concelho e o Centro de 

Informação Europa Direct – 

Minho dinamizaram, no 

início de março, uma atividade em contexto escolar com o intuito de fomentar a inclusão 

europeia e estimular a reflexão sobre o futuro da Europa. 

 

Autarquia lançou desafio 

virtual à população para 

assinalar Semana da 

Liberdade 

Porque ser livre é ser 

criativo, e porque Cerveira é 

a ‘Vila das Artes’, a Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira assinalou o 46º 

aniversário do ’25 de Abril’ 

de uma forma interativa e 

participada, mas com 

recurso às novas tecnologias. 
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Comunicado - Ventominho 

renova protocolo de 100 mil 

euros com Comédias do 

Minho 

A VentoMinho, empresa de 

energias renováveis, tem 

apoiado incondicionalmente, 

desde 2006, o projeto das 

Comédias do Minho e volta a fazê-lo agora, em 2020, sendo este o 15º ano de um 

suporte que se tem revelado fundamental. O valor anual deste apoio é de 100.000€ e 

tem acontecido de forma ininterrupta desde 2006 até ao presente ano. 

 

 Aquamuseu disponibiliza 

conteúdo de exposições 

online 

Ainda de portas fechadas ao 

público como medida de 

contenção à pandemia COVID-

19, o Aquamuseu do rio 

Minho passou a disponibilizar 

a informação de duas 

exposições com recurso aos 

meios digitais, contribuindo para um maior conhecimento e aprendizagem 

relativamente a duas espécies: o sável e o negrão. 
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 Desafio virtu@l para 

assinalar o Dia Internacional 

dos Museus 

À semelhança do que 

aconteceu com as 

Comemorações do 25 de Abril 

em contexto da pandemia 

COVID-19, o Dia Internacional 

dos Museus (18 de maio) 

também foi lembrado, de 

forma simbólica, em Vila Nova 

de Cerveira com recurso aos meios digitais. Não podendo dinamizar o evento ‘Museus 

Fora de Portas’, a autarquia lançou o desafio à população para falar da experiência vivida 

num dos três espaços museológicos do concelho: Aquamuseu do Rio Minho, Museu da 

Bienal de Cerveira e Convento de S. Paio. 

 

Projeto Onda Verde no Vale do 

Minho já tem website 

disponível 

Com o objetivo de contribuir 

para um maior conhecimento 

da gestão dos resíduos na 

região, além de identificar 

desafios e oportunidades de 

melhoria, o projeto Onda Verde no Vale do Minho já se encontra online 

(http://www.ondaverdevaledominho.pt/ ), com um website que pretende ser interativo 

e interventivo junto de famílias, escolas e empresas. 

 

 

 

 

http://www.ondaverdevaledominho.pt/
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Espaços desportivos da 

autarquia dotados de 

desfibrilhadores 

Atenta às necessidades das 

coletividades do concelho, a 

Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira vai dotar, com três 

aparelhos DAE 

(Desfibrilhadores Automáticos 

Externos), as instalações do 

Clube Desportivo de Cerveira, 

da Associação Desportiva de Campos e da Associação Desportiva e Cultural da Juventude 

de Vila Nova de Cerveira. Verba de 1.200 euros já foi atribuída para instalar o primeiro 

dispositivo na Associação Desportiva de Campos, devido à necessidade urgente de 

certificação das instalações que utilizam. 

 

Dia Mundial da Criança 

assinalado com surpresas pelo 

ar e por terra 

Os tempos de pandemia Covid-

19 obrigam a ter criatividade, 

por isso, este ano, a 

comemoração do Dia Mundial 

da Criança em Vila Nova de 

Cerveira foi diferente e 

especial. Com a grande maioria 

das 500 crianças do pré-escolar e ensino básico (1º ciclo) em casa, a Câmara Municipal 

preparou, em parceria com as associações de pais do concelho, a colaboração dos 

Bombeiros Voluntários e do Aeroclube de Cerval, um programa recheado de surpresas, 

porta a porta e nas alturas! 
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Autarquia lança ‘campo de 

férias’ como resposta 

suplementar aos ATL’s do 

concelho 

‘Vi(m)Ver Cerveira Kids’ é um 

programa lúdico e educativo 

para crianças e jovens entre os 

6 e os 15 anos do concelho de 

Vila Nova de Cerveira, com o 

objetivo de proporcionar uma 

ocupação saudável durante as férias escolares, entre 6 de julho e 28 de agosto. A 

participação neste ‘campo de férias’ tem algumas condicionantes, nomeadamente não 

haver duplicação de registo nos ATL’s em funcionamento, a apresentação de 

comprovativo do período laboral dos pais e a existência de um número mínimo de 

inscritos (até 26 de junho). 

 

Divulgados vencedores do 

Desafio ‘Dá Nova Vida à tua T-

shirt’ 

Já são conhecidos os 

vencedores do desafio lançado 

pelo Projeto Onda Verde no 

Vale do Minho aos alunos do 

6º ano das escolas dos seis 

concelhos que compõem este 

território, ‘Dá Nova Vida à tua 

T-shirt’, incentivando-os a 

conhecer melhor a política dos 

5R´s: Repensar, Reduzir, 

Recuperar, Reutilizar e Reciclar. Primeiro prémio é atribuído a aluna de Vila Nova de 

Cerveira. 
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✓ Obras Municipais Concluídas: 

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

1.ª Fase; 

- 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; 

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

- Beneficiação do Património Imobiliário Municipal - Alto Minho 4D - Viagem no Tempo 

- Rota do Moderno ao Contemporâneo - Equipamentos de Suporte. 

 

✓ Obras Municipais em Curso: 

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

- Implementação do Sistema de Águas Residuais Domésticas na Freguesia de Sopo – 1.ª 

Fase; 

- Qualificação, Reforço em Manutenção da Rede de Água em Baixa - Beneficiação da 

Rede em vários arruamentos, aterro dos depósitos da Chão e Ledo na freguesia de Covas 

e Aterro do depósito do Alto da Castanheira; 

- Instalação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios no Concelho de Vila Nova 

de Cerveira – Ano 2020; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Beneficiação da Rua Sra. do 

Pilar em Cornes, nos lugares de Lodeiro e Valinha; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Pavimentação das Ruas de São 

José, do Casal, dos Caneiros e Largo da Cruz do Casal em Mentrestido; 
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- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Rua do Prazão e Rua e Travessa 

dos Casteinheirinhos em Sapardos; 

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

Parque de Lazer do Castelinho e na Praia da Lenta. 

 

✓ Obras Municipais a Iniciar: 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Execução de Passeios na Antiga 

EN13 – Rua da Estrada Velha, em Reboreda; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Pavimentação da Rua de 

Linhares em Gondarém; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação do Caminho do 

Caldas em Loivo; 

- Requalificações Urbanísticas – Adaptação de Espaço Público para Instalação da 

Escultura “Rio: Água e Sangue”; 

- Requalificações Urbanísticas – Beneficiação dos Passeios da EN13 – do Km 102,670 ao 

Km 103,830 – Sentido Norte/ Sul; 

- Requalificação Global da Escola EB2,3/SEC de Vila Nova de Cerveira - Substituição da 

Cobertura dos Balneários; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Sinalização horizontal / Vertical 

e Instalação de Guardas de Segurança – 2020. 

 

✓ Outros Projetos/Serviços em Curso: 

- Agenda Estratégica Municipal para a Habitação – Elaboração do Projeto para a 

Construção de 44 Habitações a Custos Controlados;  

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

de Arga na Freguesia de Covas; 
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- Requalificação da Antiga EN 302 (Candemil Covas) – Elaboração do Projeto de 

Execução; 

- 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; 

- Revisão do Plano Diretor Municipal. 

 

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 26 de junho de 2020; 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 25 de junho de 2020; 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando ao dia 25 de junho de 2020. 

 

Vila Nova de Cerveira, 

26 de junho de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

________________________________ 

João Fernando Brito Nogueira 


