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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 26 de junho e 18 de setembro do corrente ano, por ordem 

cronológica de acontecimentos. 

Mantém-se a atuação conivente com o período excecional que se vive a nível mundial, 

provocado pelo novo coronavírus, a Covid-19, e que, desde março até à data, levou à 

tomada de decisões únicas e complexas, mas imprescindíveis para a prevenção e 

contenção da pandemia. Têm sido implementadas medidas consensuais e 

complementares emanadas por órgãos/instituições de cariz mundial (Organização 

Mundial de Saúde), nacional (Governo de Portugal e Direção Geral de Saúde), 

supramunicipal (Comunidade Intermunicipal do Alto Minho) e municipal (Município de 

Vila Nova de Cerveira. 

Só nos primeiros seis meses do corrente ano, as contas municipais da Câmara de Vila 

Nova de Cerveira sofreram um forte impacto negativo na receita na ordem dos 1,7ME, 

em comparação com o período homólogo de 2019 (janeiro a junho), dos quais 746.798 

euros são de receitas correntes relativas a impostos diretos e a vendas de bens e serviços 

(376.292 euros/33,94% e 373.506 euros/65,09%, respetivamente), o que, em termos 

percentuais, corresponde a uma redução de cerca de 18,49%.  

De acordo com o Relatório do Auditor Externo relativo à Informação Financeira do 1º 

semestre de 2020 apresentado por um Revisor Oficial de Contas, e que é apresentado 

nesta sessão ordinária da Assembleia Municipal, esta situação refletida nas receitas 

correntes é justificada pela quebra nos impostos diretos com a correção do IMT 

efetuada pela Autoridade Tributária, e nas receitas próprias devido ao impacto da 

pandemia Covid-19 no normal funcionamento de serviços e de equipamentos 

municipais. A título de exemplo, é referido o encerramento temporário da Piscina 

Municipal (ainda em curso) e a suspensão da Feira Semanal, assim como a 

implementação de um conjunto de medidas municipais excecionais que procuraram 

apoiar o pequeno comércio e as famílias cerveirenses, nomeadamente a isenção das 

taxas de esplanadas, as reduções nas tarifas da água e Resíduos Sólidos urbanos, 

redução das rendas da habitação social e a suspensão do pagamento das rendas dos 

edifícios municipais. 
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A Câmara Municipal procurou compensar este impacto negativo na receita municipal 

com uma menor execução das ações previamente programadas e a consequente 

redução da despesa municipal, no entanto esta viria a disparar essencialmente na área 

social. Perspetivando já o próximo semestre, e apesar de um otimismo menos 

penalizador, a autarquia cerveirense está convicta de uma contínua quebra nas receitas 

municipais e num permanente e significativo aumento na despesa, com especial 

incidência na área social, à semelhança do que já se verificou no 1º semestre, e também 

na área da educação com o aumento de custos com pessoal, transportes, equipamentos 

e apetrechamento de todas as escolas do Agrupamento Vertical do concelho. 

Perante o contexto e as circunstâncias atuais, a Câmara Municipal apresenta a seguinte 

informação municipal correspondente ao espaço temporal em causa: 

 

√ Área Administrativa e Financeira: 

Cerveira registou aumento 

demográfico de 0,37% em 

2019 

Pela primeira vez, em uma 

década, o Município de Vila 

Nova de Cerveira teve “um 

pequeno, mas positivo” sinal 

demográfico. Entre 2018 e 

2019, dos 10 concelhos do Alto 

Minho há três com ligeiros 

aumentos de população, sendo que Vila Nova de Cerveira é o que apresentou uma 

variação positiva mais interessante, de 0,37%, correspondente a 8.910 habitantes. 
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Ranking das Escolas 2019: 

Autarquia felicita professores, 

alunos e pais pelo percurso 

positivo 

A Escola Básica e Secundária de 

Vila Nova de Cerveira subiu 243 

posições no 9º ano e 48 lugares 

no ensino secundário, situando-

se em 385º e 296º na tabela 

geral, respetivamente, de entre 

625 escolas públicas e privadas avaliadas. De acordo com o ranking das escolas 

portuguesas do ano de 2019 publicado no Jornal Público, as médias dos alunos 

cerveirenses em ambos os ensinos também registaram uma subida interessante 

relativamente a 2018, fruto de um trabalho em rede da direção do Agrupamento, dos 

professores, dos alunos e dos pais, com o apoio da autarquia. 

 

Eurocidade Cerveira-Tomiño 

selecionada para a campanha 

de comunicação 

#EUinmyregion 

A Eurocidade Cerveira-Tomiño 

foi um dos projetos vencedores 

da #EUinmyregion, uma 

campanha de comunicação 

dinamizada pela Comissão 

Europeia, com o objetivo de potenciar a visibilidade dos projetos financiados pela União 

Europeia. Entre os 46 projetos eleitos com a temática da Europa, encontra-se o da 

Agenda Estratégica de Cooperação Transfronteiriça da Amizade Cerveira-Tomiño. 
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Realizada limpeza de 130ha de 

rede primária e 30kms de rede 

viária florestal 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira e o ICNF – 

Instituto da Conservação da 

Natureza e das Floresta 

concretizaram, ao longo do 

primeiro semestre de 2020, 

uma profícua parceria em prol 

da proteção e defesa da 

floresta contra incêndios. No total, foram realizadas várias intervenções de 

melhoramento na rede viária florestal e na rede primária do concelho. 

 

 Famílias em situação de 

vulnerabilidade social com 

50% de desconto em água e 

saneamento 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira tem 

disponível no seu website 

todos os procedimentos para 

que as famílias do concelho 

que, comprovadamente, 

estejam a passar por 

dificuldades económicas, se possam candidatar a 50% de desconto no pagamento das 

tarifas fixas de água e de saneamento. A medida vigora até ao final de 2020 e enquanto 

o conjunto de normas de apoio social não for revogado pela autarquia. 
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IP executa trabalhos de 

repavimentação e de 

limpeza ao longo da EN13 

Identificada há muito como 

uma necessidade urgente 

pelo atual executivo 

municipal, a 

Infraestruturas de Portugal 

– IP concretizou uma 

reposição de pavimento na 

EN13 que está a ser 

executada entre a rotunda Sul e o Bairro Municipal, no perímetro urbano da freguesia 

de Vila Nova de Cerveira, além de um conjunto de pequenas intervenções de 

melhoramento do piso ao longo daquela via que atravessa o concelho. 

 

 Autarquia apresenta 2ª 

Revisão do Plano Diretor 

Municipal pelas freguesias 

A equipa técnica 

responsável pela 2ª 

Revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM) de Vila 

Nova de Cerveira 

percorreu todas as 

freguesias do concelho 

para apresentar as regras 

implícitas ao processo, assim como auscultar expetativas e esclarecer dúvidas quer da 

parte dos autarcas locais quer da própria população. 
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Investimento de 100 mil 

euros retira ATL de cave 

Concretizadas todas as 

exigências emanadas pela 

Segurança Social, e após 

um investimento de cerca 

de 100 mil euros suportado 

na totalidade pelo 

orçamento municipal, o 

ATL de Lovelhe já está a 

funcionar, desde o dia 26 

de junho, no edifício da 

antiga escola primária da freguesia, alvo de uma profunda requalificação, deixando para 

trás uma cave deteriorada, com pouca iluminação solar e com um índice de humidade 

elevado. 

 

 Dificuldades na 

mobilidade 

transfronteiriça de 

menores denunciadas 

pelas provedoras 

transfronteiriças entre os 

casos destacados do 

relatório “B-Solutions” 

A Comissão Europeia 

incluiu, no seu compêndio 

de cooperação 

transfronteiriça, um 

relatório com propostas para simplificar a livre circulação de crianças e jovens entre 

Tomiño e Vila Nova de Cerveira, no âmbito de intercâmbios escolares e culturais. O 

relatório do especialista da União Europeia, José Manuel Sobrino, sugere criar um 

modelo de autorização piloto para áreas transfronteiriças e abordar a questão na 

próxima Cimeira Ibérica. 
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Autarquia lançou 

concurso público para 2ª 

fase da requalificação da 

Escola Básica e Secundária 

Foi aprovada, por 

unanimidade, em reunião 

de câmara de 17 de julho, 

a abertura de concurso 

público para a empreitada 

de Requalificação Global 

da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira (2.ª fase), com um prazo de 

execução de 15 meses. No conjunto das duas intervenções, o investimento total rondará 

os 3ME. 

 

 Antigo Posto Fiscal da 

Carvalha integra lista do 

Programa Revive 

Natureza 

Já são conhecidas as 96 

antigas casas de guardas 

florestais e postos fiscais, 

propriedade do Estado, 

que serão reabilitados e 

destinados para usos 

turísticos, no âmbito do Programa Revive Natureza recentemente criado pelo Governo. 

O Antigo Posto Fiscal da Carvalha, em Campos, é um dos 16 imóveis cujo concurso de 

concessão já se encontra aberto. 
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Europa reconhece 

qualidade turística do 

Alto Minho 

A Câmara Municipal de 

Vila Nova de Cerveira 

hasteou as três bandeiras 

correspondentes aos 

mais importantes 

galardões distintivos da 

qualidade turística 

atribuídos à região alto-

minhota, 

nomeadamente o Green Destinations, QualityCoast Platina e Estação Náutica. 

Reconhecimento com assinatura da Europa gratifica o Alto Minho pela sua “excelência 

na gestão de destinos sustentáveis”. 

 

Comunicado Presidente 

da Câmara - Serviço de 

atendimento telefónico e 

presencial da ADAM 

deficitário 

Considerando que 

dezenas de Cerveirenses 

têm reportado à Câmara 

Municipal o seu profundo 

descontentamento relativamente ao deficitário serviço de atendimento telefónico e à 

demora do serviço presencial prestado pela ADAM - Águas do Alto Minho, o Município 

de Vila Nova de Cerveira lamenta que este tipo de situações ainda se mantenham, 

reforçando o apelo à entidade para que, rapidamente e de forma definitiva, estes 

constantes problemas sejam ultrapassados. 
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Bom desempenho 

empresarial favorável aos 

agregados familiares do 

concelho 

Vila Nova de Cerveira 

registou, em 2018, valores 

de rendimento por 

agregado familiar acima da 

média da Região Norte e 

também do Alto Minho, 

ocupando ainda uma 

posição nacional bastante 

positiva, ocupando o 110º lugar entre os 308 municípios portugueses. Tendência 

progressivamente consolidada nos últimos anos resulta do bom desempenho 

empresarial do concelho. 

 

Orçamento Participativo 

Transfronteiriço vence 

categoria do Prémio 

Autarquia do Ano 2020 

O Lisbon Awards Group 

atribuiu ao Município de 

Vila Nova de Cerveira um 

prémio na categoria 

"Democracia, Igualdade e 

Participação Cívica - 

Orçamento Participativo" 

na 1ª edição do Prémio 

Autarquia do Ano, com o 

projeto ‘Participação 

Pública Sem Fronteiras’ 

(Orçamento Participativo Transfronteiriço – OPT Cerveira-Tomiño). 
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Cerveira e Tomiño 

apresentam guia para a 

promoção conjunta do 

setor da flor e planta 

ornamental 

Os autarcas dos concelhos 

de Vila Nova de Cerveira e 

de Tomiño, Fernando 

Nogueira e Sandra 

González, respetivamente, 

aproveitaram uma reunião 

de trabalho com os 

representantes de associações do setor da agricultura de ambos países, para apresentar 

o “Guia para a Promoção Setor Agrário: Flor e Planta Ornamental”, enquadrado no 

trabalho de dinamização económica transfronteiriça impulsionado pela Agenda 

Estratégica de Cooperação da Eurocidade. 

 

Fernando Nogueira 

assume função de 

Diretor do AECT Rio 

Minho 

Dando cumprimento ao 

nº 4 do Artigo 15º dos 

estatutos do AECT Rio 

Minho, que prevê que o 

Diretor e o Vice-diretor 

alternem as suas 

funções a cada dois 

anos, o Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, e até aqui Vice-diretor deste organismo 

transfronteiro, Fernando Nogueira, passou a assumir, com efeitos imediatos, a função 

de Diretor e Uxío Benítez de Vice-diretor. 
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Autarquia aprova Voto de 

Louvor ao Capitão-de-

Fragata Pedro Costa 

Após ter assumido funções 

em 2016 no cargo de 

Capitão do Porto de 

Caminha e Comandante 

Local da Polícia Marítima 

de Caminha, o Capitão-de-

Fragata Pedro Miguel 

Cervaens Costa conclui, a 3 

de setembro, a sua 

comissão de serviço, 

abraçando novos desafios profissionais. Por proposta do Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Cerveira foi aprovado, em reunião de executivo, de 28 de 

agosto, um Voto de Louvor enaltecendo a marca pessoal e profissional em prol do 

desenvolvimento da região, maximizando a capacidade operacional de um serviço 

importante e de grande responsabilidade. 

 

"Cerveira é um polo de 

atração turístico” 

A Secretária de Estado do 

Turismo, Rita Marques, 

realizou, em setembro, 

uma visita oficial à XXI 

Bienal Internacional de 

Arte de Cerveira, tendo 

sublinhado o potencial de 

atração turístico da “Vila 

das Artes”. A comitiva 

contou com a presença do presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, de um 

representante do Turismo de Portugal e do presidente da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira e da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, Fernando Nogueira. 
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Covid-19: Receita 

municipal com impacto 

negativo de 1,7ME no 1º 

semestre de 2020 

Nos primeiros seis meses 

do corrente ano, as 

contas municipais da 

Câmara de Vila Nova de 

Cerveira sofreram um 

forte impacto negativo na 

receita na ordem dos 

1,7ME, em comparação com o período homólogo de 2019 (janeiro a junho), dos quais 

746.798 euros são de receitas correntes relativas a impostos diretos e a vendas de bens 

e serviços (376.292 euros/33,94% e 373.506 euros/65,09%, respetivamente), o que, em 

termos percentuais, corresponde a uma redução de cerca de 18,49%. Esta é a principal 

conclusão inscrita no Relatório do Auditor Externo relativo à Informação Financeira do 

1º semestre de 2020, apreciado pelo executivo municipal cerveirense em reunião de 7 

de setembro. 

 

Autarquia mantém 

transportes escolares 

gratuitos a todos os níveis 

de ensino 

Pelo sexto ano letivo 

consecutivo, a Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira disponibiliza 

gratuitamente os 

transportes escolares a 

todos os alunos do 

concelho, desde o ensino pré-escolar ao secundário. A medida, aprovada em reunião do 

executivo de 7 de setembro, contribui para minorar o esforço financeiro das famílias no 

arranque do ano escolar. 
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Eurocidade Cerveira-

Tomiño integra 

publicação internacional 

A Eurocidade Cerveira-

Tomiño continua a 

contribuir para questões 

de vital importância para a 

população, como as 

alterações climáticas. 

Desta vez, fê-lo em 

colaboração com o 

Observatório Internacional da Democracia Participativa (OIDP) na elaboração de uma 

publicação internacional sobre as contribuições dos processos de orçamento 

participativo, para adaptar e mitigar os efeitos do aquecimento global, uma valiosa 

ferramenta de análise e conhecimento para melhorar a forma como a administração 

local enfrenta o desafio das alterações climáticas. 

 

√ Área Sociocultural e Desportiva: 

 Aquamuseu do Rio Minho 

assinala 15 anos entre a 

tradição e o digital 

Atendendo aos tempos de 

pandemia, e às orientações 

para evitar aglomerados 

populacionais, o Município 

de Vila Nova de Cerveira 

assinalou o 15º aniversário 

do Aquamuseu do Rio 

Minho de forma simbólica, 

mas com algum impacto para o futuro. Durante um fim-de-semana de julho, enalteceu-

se o barco típico o ‘Carocho’ e foi lançado nas redes sociais o vídeo promocional deste 

equipamento de interesse supramunicipal, para além de estarem previstas entradas 

livres. 
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VIII Certame de Pintura ao 

Ar Livre António 

Fernández: inscrições 

abertas! 

Na sua oitava edição, a 16 

de agosto, o “Certame de 

Pintura ao ar livre Antonio 

Fernández” apresentou 

este ano uma novidade: 

alarga a participação a 

menores de 18 anos, com 

as duas novas categorias “juvenil” e “infantil”. Promovido no âmbito da Eurocidade 

Cerveira-Tomiño, o evento internacional contou com a colaboração do concelho de 

Tomiño, da comunidade de Montes de Goían e da Fundação Bienal de Arte de Cerveira. 

 

 Verão 2020: Cerveira 

apostou em programação 

cultural espontânea e 

itinerante 

‘Cerveira – Verão em 

Movimento, ‘O Crochet Sai 

à Rua… em Cerveira’ e a ‘XXI 

Bienal Internacional de Arte 

de Cerveira’ foram os três 

produtos readaptados com 

que Vila Nova de Cerveira se 

apresentou neste período de verão atípico devido à pandemia Covid-19. Todos os fins-

de-semana, entre 18 de julho e 31 de agosto, decorreram pequenos concertos ao ar livre 

e animação de rua, além da ornamentação única de espaços públicos e da realização da 

reconhecida bienal. 
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‘O Crochet sai à Rua’ 

2020: a música é outra! 

Habituado a provocar 

surpresa com recurso à 

criatividade de 

pormenor, Vila Nova de 

Cerveira voltou a 

encantar com uma 

ornamentação única de 

espaços públicos e ruas 

do centro histórico. ‘O 

Crochet Sai à Rua… em Cerveira’ 2020 propôs um hino à arte da música, através da 

criação de peças em tamanho real e de outras com dimensões entre os 3 e 6 metros. 

 

Centro Municipal de 

Atletismo com recordes 

no Lançamento do Disco 

A 4ª jornada de 

Lançamento de Lovelhe 

culminou com o registo 

de recordes nacionais e 

melhores marcas 

mundiais da presente 

época alcançados em 

pleno Centro Municipal 

de Atletismo. O 

colombiano Maurício Ortega (70,29) e o equatoriano Juan Caicedo (69,60) conseguiram 

as duas melhores marcas de sempre feitas em Portugal no lançamento do disco, os 

recordes nacionais nos seus países de origem, o recorde sul-americano e a 1ª e 4ª 

melhor marca mundial de 2020. 
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“A Bienal de Cerveira 

tem um lugar especial na 

paisagem cultural do 

país” 

"A Bienal de Cerveira tem 

um lugar especial na 

paisagem cultural do país 

e realizá-la neste tempo 

de incertezas é uma lição 

de resiliência e de 

responsabilidade. 

Obrigado por este gesto". Foram estas as palavras do diretor da Direção-Geral das Artes, 

Américo Rodrigues, proferidas no âmbito da inauguração da XXI Bienal Internacional de 

Arte de Cerveira, que decorreu a 1 de agosto em Vila Nova de Cerveira. Em 

representação da Ministra da Cultura, o Diretor da DGARTES presidiu à cerimónia 

inaugural da XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira, que caracterizou como uma 

"iniciativa inovadora nos novos tempos da cultura". "(…) é sobejamente sabido, mas é 

necessário ir recordando, é a bienal de arte de arte mais antiga de Portugal e da 

Península Ibérica e, seguramente, uma das mais dinâmicas", referiu. 

 

Cerveira apresentou 

‘Noites Disney – Cinema 

Infantil ao Ar Livre’ 

Todas as quintas-feiras do 

mês de agosto, a Câmara 

Municipal projetou, no 

Terreiro, quatro das 

películas infantis mais 

conhecidas 

internacionalmente e que 

fazem as delícias dos mais 

pequenos. Com caráter 

gratuito, foram as sessões de cinema ao ar livre com filmes da Disney. 
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Paulo Hernâni replica 

escultura ‘Idosa’ para 

bronze 

 ‘Idosa’ é uma escultura 

em gesso muito 

acarinhada em Vila 

Nova de Cerveira, pela 

dimensão real e pelo 

estado de espírito que 

transmite, e que, muito 

recentemente, o seu 

autor, o artista plástico 

portuense Paulo Hernâni, concretizou a sua passagem para bronze. As duas peças 

encontram-se expostas nos serviços de receção da Câmara e da Biblioteca Municipal. 

 

Ambiente e Arte unem 

Aquamuseu do rio 

Minho e Fundação 

Bienal de Arte de 

Cerveira em projeto 

 “LowPlast – a arte de 

reduzir o plástico” é um 

projeto promovido pelo 

Aquamuseu do rio 

Minho – Município de 

Vila Nova de Cerveira, 

em parceria com a 

Fundação Bienal de Arte Cerveira (FBAC), a Associação Portuguesa do Lixo Marinho e o 

Instituto Interdisciplinar de Artes – DTK, (Noruega), com dotação de 52 mil euros, 

financiado pelos EEA Grants. 
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Apresentado o livro “BIENAL DE 

CERVEIRA (1978-2007) – Memória e 

Singularidade” 

A 22 de agosto, a XXI Bienal 

Internacional de Arte de Cerveira 

acolheu a apresentação do livro 

“BIENAL DE CERVEIRA (1978-2007) – 

Memória e Singularidade” de 

Margarida Leão. A publicação, que 

conta com o apoio da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Cerveira, 

resulta da tese de doutoramento 

em Arte e Design defendida pela 

artista, em 2018, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

 

Projeto Onda Verde 

lança App com desafio 

‘Quiz’ para famílias e 

amigos 

Já é possível fazer 

download da aplicação 

Onda Verde que 

apresenta, de forma 

gratuita, um conjunto 

de funcionalidades 

informativas, 

educativas e lúdicas 

relativa à temática dos 

resíduos. Uma das atrações desta App, disponível para Android e IOS, é o Quiz Onda 

Verde, um teste de conhecimentos sobre a Pegada Ecológica, a Reutilização Criativa e o 

Desperdício Zero que vai conquistar famílias e amigos. 
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Porto e Norte de 

Portugal apoia XXI 

Bienal Internacional 

de Arte de Cerveira 

com 30 mil euros 

Considerado um 

evento que valoriza a 

marca ‘Porto e Norte 

de Portugal’, com a 

capacidade de 

promover e dinamizar 

os produtos Turism Cultural e City &Short Breaks, a Entidade Regional de Turismo do 

Porto e Norte de Portugal formalizou um protocolo de colaboração com o Município de 

Vila Nova de Cerveira, que atribui um apoio financeiro de 30 mil euros à XXI Bienal 

Internacional de Arte de Cerveira para ações de comunicação, promoção e divulgação. 

 

Fernando Cabodeira 

lançou 

“DEMOGRAFIA: É 

Tempo … de dar mais 

Tempo à Natalidade e 

aos Fluxos 

Migratórios” 

Centrando a sua 

investigação na área da 

demografia, com 

enfoque nos temas da 

natalidade e da fecundidade, Fernando Pereira Cabodeira, doutorado em Sociologia 

pela Universidade do Minho e radicado, há vários anos, em Vila Nova de Cerveira, 

apresentou, a 11 de setembro, o livro “DEMOGRAFIA: É Tempo … de dar mais Tempo à 

Natalidade e aos Fluxos Migratórios”. Trata-se de uma publicação refletiva, analítica e 

projetiva sobre as questões demográficas na Europa, em Portugal e, especificamente, 

no Alto Minho, auscultando autarcas e cidadãos, com a chancela da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Cerveira. 
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Ação de limpeza 

terrestre da Praia da 

Foz do Minho 

O Aquamuseu do rio 

Minho associou-se à 

Fundação Oceano Azul 

para assinalar o Dia 

Internacional de 

Limpeza Costeira, com 

uma ação realizada a 

19 de setembro, na 

Praia da Foz do Minho, 

em Caminha. A 

iniciativa internacional 

agregou, num primeiro momento, a apresentação do livro “Clara e Ilha de Plástico” de 

Liliana Geraldes, seguindo-se a ação de limpeza da praia selecionada, abrangendo o lixo 

marinho que é eliminado, abandonado ou perdido em ambiente costeiro. 

 

✓ Obras Municipais Concluídas: 

- 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 - Pavimentação das Ruas de São 

José, do Casal, dos Caneiros e Largo da Cruz do Casal em Mentrestido; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Rua do Prazão e Rua e Travessa 

dos Casteinheirinhos em Sapardos; 

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

Caldas em Loivo; 
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- Requalificações Urbanísticas – Adaptação de Espaço Público para Instalação da 

Escultura “Rio: Água e Sangue”. 

 

✓ 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; 

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

Pilar em Cornes, nos lugares de Lodeiro e Valinha; 

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

Parque de Lazer do Castelinho e na Praia da Lenta; 

- 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; 

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

Km 103,830 – Sentido Norte/ Sul; 

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

e Instalação de Guardas de Segurança – 2020; 

- Instalação de Fibra Ótica no Concelho. 

 

✓ Obras Municipais a Iniciar: 

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

Cobertura dos Balneários; 

- Requalificação Global da Escola EB 2,3/ Sec de Vila Nova de Cerveira - 2.ª Fase; 

- Adaptação do Antigo Edifício dos Bombeiros para Edifício de Cultura e Inovação – 1.ª 

Fase (Serviços Municipais de Intervenção Social); 
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- Reforço da Rede de Água em Baixa às Freguesias do Interior - Reservatório, Adução e 

Distribuição (Sapardos, Candemil/ Gondar, Mentrestido); 

- Abastecimento de Água à Freguesia de Covas - Ligação Alta/Baixa aos Reservatórios 

Existentes. 

 

✓ Outros Projetos/Serviços em Curso: 

- Smart Cities/ Cerveira - Território de Futuro; 

- 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; 

- 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. 
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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 18 de setembro de 2020; 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de setembro de 2020; 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando ao dia 17 de setembro de 2020. 

 

Vila Nova de Cerveira, 

18 de setembro de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________ 

João Fernando Brito Nogueira 


