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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 30 de abril e 25 de junho de 2021, por ordem cronológica de 

acontecimentos. 

O período em causa ainda se encontra fortemente marcado pela pandemia Covid-19, 

com a situação epidemiológica no país, em particular em Lisboa e Vale do Tejo a dar 

sinais de retrocesso, com aumento do número de casos devido à variante Delta, mas no 

concelho, mantém-se, aparentemente, controlada. À data desta sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, a curva de novos casos e de casos ativos no concelho de Vila Nova 

de Cerveira mantém a fase descendente, com apenas 2 casos ativos, não se podendo, 

no entanto, descurar as regras básicas de higienização e distanciamento social. 

À data de 20 de junho, e segundo relatórios da ULSAM, a cobertura vacinal no concelho 

atinge os 34,1% com a vacinação completa e 49,5% com a primeira dose, num total de 

7655 vacinas administradas. 

Neste sentido, a atividade municipal está a seguir os procedimentos condizentes com a 

pandemia, procurando criar algumas dinâmicas importantes e que precisam de ser 

trabalhadas e concretizadas, e suspender aquelas que incitam a grandes aglomerados 

populacionais, com especial enfase na vertente cultural. 
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√ Área Administrativa e Financeira: 

Assinado contrato de 2ME para 

2ª fase da requalificação da 

Escola Básica e Secundária 

Com um investimento a rondar os 

2ME, a empreitada de 

requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Vila Nova de 

Cerveira – 2ª fase foi adjudicada à 

Predilethes - Construções, Lda., 

após concluído o procedimento 

de contratação pública por 

concurso público. O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Nogueira, e o 

empreiteiro, Paulo Nunes, sob o olhar atento do diretor do Agrupamento Escolar, 

Venceslau Teixeira, procederam, a 5 de maio, à assinatura do contrato, no hall da 

entrada do estabelecimento de ensino. 

 

Autarquia vai investir 300 mil 

euros na 1ª fase de 

requalificação da antiga EN302 

A Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira apresentou, a 7 de 

maio, na Freguesia de Covas, o 

projeto de requalificação da 

antiga EN302, que liga Covas a 

Candemil. De um investimento 

total de 2.1ME, a empreitada 

será dividida em três fases, com os primeiros trabalhos a avançar durante o mês de 

maio, na zona mais urbana de Covas. 
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Piscina Municipal reabriu a 10 de 

maio só para banhos livres 

Mais de um ano após o 

encerramento provocado pela 

Covid-19, a Piscina Municipal de 

Vila Nova de Cerveira reabriu, a 

10 de maio, com horário alargado 

e exclusivamente para banhos 

livres, mediante inscrição prévia 

por telefone (251 708 025). Desde o início desta pandemia, o Município de Vila Nova de 

Cerveira tem adotado uma postura proativa, com a implementação de um conjunto de 

medidas de prevenção e contenção que garantam a salvaguarda dos colaboradores e de 

todos os munícipes ou visitantes que frequentem os espaços municipais públicos. 

 

Requalificação da EM 516 em 

curso 

Já estão a decorrer os trabalhos 

de requalificação da Estrada 

Municipal 516 e de vários 

arruamentos das freguesias de 

Loivo e Gondarém, e das uniões 

de freguesias de Vila Nova de 

Cerveira e Lovelhe, Reboreda e 

Nogueira. Com um investimento 

superior a 500 mil euros, as empreitadas agora contratadas integram a ampla 

beneficiação da rede viária municipal no valor aproximado de 1ME, suportado 

exclusivamente pelo Município. 
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Aprovados 370 mil euros para 

três IPSS’s do concelho 

A Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira apoiou a formalização 

de três candidaturas 

recentemente aprovadas pelo 

Norte 2020 para obras de 

beneficiação e requalificação dos 

edifícios do Centro Paroquial de Promoção Social e Cultural de Reboreda e da Associação 

de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, e de apetrechamento da 

ERPI da Santa Casa da Misericórdia do concelho. Intervenções vão beneficiar 140 

utentes, num investimento total de 370 mil euros, comparticipado pelos fundos 

comunitários e pela autarquia. 

 

Formalizado meio milhão de 

euros para melhoria da rede 

viária em três freguesias 

O amplo processo de 

requalificação da rede viária 

municipal das 11 freguesias e 

uniões de freguesias do concelho 

de Vila Nova de Cerveira está a 

decorrer a bom ritmo. A Câmara 

Municipal e a empresa Narom S.L. 

formalizaram os contratos para as 

intervenções na Estrada Municipal 512 e em várias ruas de Reboreda e Nogueira, bem 

como a requalificação da antiga EN 302 em Covas, num investimento total de 500 mil 

euros, exclusivamente suportado pelo orçamento municipal. 
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Bombeiros apetrechados com 

kits para intervenção em 

derrames de matérias perigosas 

Perante o crescimento da 

dinâmica industrial existente no 

concelho e a localização 

geoestratégica entre dois 

grandes centros económicos 

complementares, Porto-Vigo, a 

corporação de Bombeiros de Vila 

Nova de Cerveira acaba de receber um conjunto de equipamentos e materiais para uma 

atuação mais eficaz e adequada de eventuais situações de derrame de matérias 

perigosas. Entrega aconteceu, a 26 de maio, com a presença do Presidente da Câmara 

Municipal, Fernando Nogueira, e em representação da CIM Alto Minho, a Dr.ª Alexandra 

Nogueira. 

 

Ponte pedonal e ciclável sobre o 

rio Minho é prioridade para os 

governos de Portugal e Espanha 

A Ministra da Coesão Territorial, 

Ana Abrunhosa, classificou, a 29 

de maio, o projeto da ponte 

pedonal e ciclável sobre o rio 

Minho como “um projeto singular, 

que envolve duas comunidades 

especiais, lideradas por dois 

presidentes muito especiais". Perante representantes de várias entidades portuguesas 

e galegas, a governante realçou um projeto “prioritário para o Governo de Portugal”, 

deixando uma garantia: “Vamos fazer dele uma realidade”. 
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Cerveira-Tomiño lança 

plataforma online de gestão de 

serviços e cartão da Eurocidade 

Com uma dinâmica de 

cooperação transfronteiriça 

orientada para a melhoria da 

qualidade de vida de ambas as 

pessoas, a Eurocidade Cerveira-

Tomiño apresentou, este sábado, 

uma plataforma tecnológica de 

gestão dos serviços e equipamentos públicos com utilização partilhada, bem como o 

respetivo Cartão da Eurocidade. A presidir a sessão pública, a Ministra da Coesão 

Territorial felicitou os autarcas “pelo empenho, visão e inteligência depositada na gestão 

desta cooperação”. Mecanismo estará acessível publicamente dentro de um mês. 

 

Gestão rigorosa sustenta 

equilíbrio financeiro municipal 

em ano marcado pela Covid-19 

Apesar de um corte nas receitas 

próprias de 2,3ME em 2020 (-

14%), devido aos 

condicionalismos provocados pela 

pandemia Covid-19, a Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira conseguiu uma taxa de execução, em termos absolutos, ligeiramente superior 

a 2019, reduziu a dívida a médio/longo prazo, transferiu 1,6ME para as freguesias (direta 

e indiretamente), reduziu o número de dias de pagamento a fornecedores e teve um 

resultado líquido do exercício na ordem dos 225 mil euros. Relatório de Contas de 2020 

foi aprovado, por unanimidade, em reunião de câmara de 31 de maio. 

 

 

 



 
 

8 
 

Águas do Norte reforça 

abastecimento de água em 

“alta” em Mangoeiro 

A Águas do Norte está a executar 

a empreitada de ligação do 

reservatório de Mangoeiro, na 

Freguesia de Gondarém, ao 

subsistema de abastecimento de 

água de S. Jorge, com vista ao 

reforço de abastecimento de 

água em “alta” no concelho. 

 

Luz verde para obra do Edifício 

de Cultura e Inovação 

O Tribunal de Contas emitiu visto 

favorável à empreitada de 

adaptação do Antigo Quartel dos 

Bombeiros Voluntários a Edifício 

de Cultura e Inovação de Vila 

Nova de Cerveira, num 

investimento de mais de 1ME. Os 

trabalhos no terreno arrancam já 

na próxima semana, após a formalização, a 17 de junho, do Auto de Consignação entre 

a Câmara Municipal e a empresa adjudicatária. 

 

 



 
 

9 
 

Habitação a Custos Controlados 

já pode avançar no concelho 

A Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira e a União de 

Freguesias de Campos e Vila Meã 

formalizaram o processo de 

cedência (por doação) dos 

terrenos localizados entre o Alto 

das Cerejas e o Monte da 

Tomada, numa área de cerca de 14.000m2, para acolher um projeto de habitação a 

custos controlados no concelho. 

 

√ Área Sociocultural e Desportiva: 

Típico ‘Debulho de Sável’ 

servido aos fins-de-semana de 

maio 

Vila Nova de Cerveira voltou a 

celebrar a gastronomia 

tradicional com sabor ao rio 

Minho. Durante os fins-de-

semana de maio, 11 restaurantes 

do concelho propuseram-se a ter 

disponível nos seus cardápios o 

singular “Debulho de Sável”. 
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AD Campos certificada como 

entidade formadora de futebol 3 

estrelas 

A Associação Desportiva de 

Campos recebeu, a 14 de maio, a 

placa e diploma de Entidade 

Formadora de Futebol três 

estrelas, decorrente do Processo 

de Certificação da Federação 

Portuguesa de Futebol. 

 

Dia Mundial da Criança: 

Animação circense, teatro e 

prendas alusivas aos 700 Anos 

do Município 

“Ri, brinca e sonha: A tua 

missão é ser feliz”! Foi com esta 

mensagem inscrita em balões, e 

com a presença de uns 

divertidos e coloridos palhaços 

em andas, que as cerca de 500 

crianças da rede pública e privada do pré-escolar e 1º ciclo do concelho de Vila Nova de 

Cerveira foram recebidas à chegada à escola. Autarquia voltou a proporcionar um Dia 

Mundial da Criança animado, adocicado e com direito a prendas personalizadas sobre 

os 700 Anos do Município. 
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Autarquia desafia crianças e 

jovens a participar no 

Concurso “Eu sou Europeu” 

O que é para ti a Europa? Quais 

os benefícios da União 

Europeia? Estas são algumas 

das questões às quais crianças e 

jovens de Vila Nova de Cerveira, 

com idades entre os 7 e 29 

anos, são desafiados 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. Trabalhos devem ser entregues até 

ao final do mês de julho e os melhores são contemplados com prémios. 

 

Clube Desportivo de Cerveira 

distinguido como entidade 

formadora 3 estrelas 

A Federação Portuguesa de 

Futebol (FPF) classificou o 

Clube Desportivo de Cerveira 

como Entidade Formadora 3 

Estrelas. Autarquia felicita 

distinção meritória que vem 

corroborar o excelente 

trabalho desenvolvido pela 

coletividade. 
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Cerveirenses doam 1110 

euros para a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro 

Cerca de 200 cerveirenses 

aderiram à 2ª edição da 

‘Corrida pela Vida’ da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro. 

Entre particulares, empresas, 

associações e IPSS’s foram 

angariados 1110 euros a 

reverter para a entidade.  

Autarca felicita Rafael 

Bouça pelo título de 

Campeão Europeu IFBB - 

Categoria Mens Physique 

O cerveirense Rafael Bouça, 

atual campeão Europeu 

IFBB da categoria MENS 

PHYSIQUE, foi recebido, no 

dia 17 de maio, pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, que o 

felicitou pelo percurso desportivo de sucesso e por estar a contribuir para aprofundar o 

conhecimento da modalidade do culturismo. 
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Inês Fernandes conquista 3 

Medalhas de Prata no 

Campeonato do Mundo de 

Atletismo 

A atleta da Associação 

Desportiva Recreativa e 

Cultural de Lovelhe (ADRC), 

Inês Fernandes, conquistou 

três Medalhas de Prata nas 

modalidades de peso, dardo 

e disco, no Campeonato do Mundo de Atletismo VIRTUS, realizado na cidade de 

Bydgoszcz, na Polónia. 

AD Campos mantém 

classificação de Entidade 

Formadora de Futebol 3 

Estrelas 

Pelo terceiro ano consecutivo, a 

Associação Desportiva de 

Campos conclui, com sucesso, o 

Processo de Certificação de 

Entidades Formadoras, 

mantendo-se como Entidade Formadora de Futebol 3 Estrelas pela Federação 

Portuguesa de Futebol. Autarquia enaltece um percurso persistente que culmina com o 

merecido reconhecimento. 
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Cerveira Trail Race foi a 

novidade no regresso da 

‘Montanha Mágica’ 

Vila Nova de Cerveira 

acolheu, a 19 de junho, o 

Ultra Trail de Cerveira 2021, 

conhecido por ‘Montanha 

Mágica’. Inserida no Circuito 

Nacional de Trail da ATRP – 

Associação de Trail Running, 

a presente edição teve cerca 

de 1000 inscritos nas três provas sendo que 50% alinhou na distância dos 22km. 

Novidade é o Cerveira Trail Race, de 9km, em detrimento dos 50km adiado para 2022. 
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Oito concertos são 

destaque do ‘Vi(m)ver 

Cerveira’ 2021 

Perante um verão ainda 

atípico, devido à Covid-19, 

Vila Nova de Cerveira 

consegue readaptar-se e 

manter a excelência do 

programa ‘Vi(m)ver 

Cerveira’, em segurança. 

São oito concertos e mais 

quatro eventos 

diversificados que 

prometem devolver 

alguma normalidade à dinâmica cultural, cumprindo rigorosamente as orientações 

emanadas pela Direção-Geral de Saúde. 

 

➢ Obras Municipais Concluídas: 

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

Fase (Serviços Municipais de Intervenção Social); 

 

➢ Obras Municipais em Curso: 

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

Fase; 

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

Parque de Lazer do Castelinho e na Praia da Lenta; 

- 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; 
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- Rede Viária do Concelho - Beneficiação da Av. ª 27 de julho em Cornes; 

- Adaptação do Antigo Edifício dos Bombeiros para Edifício de Cultura e Inovação – 2.ª 

Fase; 

- Rede Viária do Concelho – Beneficiação de Arruamentos em Diversas Freguesias – 

2021/ 2022 (Lote 1 - Estrada Municipal 516, Rua de Gámil e Rua de S. Roque e Lote 2 - 

Estrada Municipal 516-1, Travessa do Feital, Rua Cova da Serpa e Rua do Convento de S. 

Paio); 

- Aldeias do Alto Minho – Cycling & Walking – Covas; 

- Visit Rio Minho – Preservação e Valorização do Rio Minho Transfronteiriço – Instalação 

de Totems; 

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

Cruzeiro e da Rua da Procissão em Mentrestido; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Beneficiação de Arruamentos 

nas Freguesias de Mentrestido e Candemil/ Gondar (Estrada da Amieira, Rua das 

Pombeiras, Rua de Fiais, Caminho do Loureiro e Rua da Costa). 

 

➢ Obras Municipais a Iniciar: 

- Ampliação e Remodelação das Redes de Saneamento Básico - Ampliação da Rede de 

Saneamento em vários arruamentos da Freguesia Covas; 

- 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 – Ação 

A; 

- Rede Viária do Concelho – Beneficiação de Arruamentos em Diversas Freguesias – 

2021/ 2022 (Lote 3 - Rua da Lamela, Estrada Municipal 512, Rua de Novais e Rua Chão 

da Carlota e Lote 4 - Requalificação da Antiga EN 302 em Covas (Km 6,400 ao Km 7,392)); 
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- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Beneficiação de Arruamentos 

nas Freguesias de Covas, Candemil/ Gondar e Mentrestido (Travessa da Sequeira, Rua 

da Capela Sra. do Amparo, Caminho do Silvado e Rua da Granja); 

- EEC PROVERE PA8 Turismo Natureza/ Turismo Náutico – Doca de Recreio/ Vila Nova 

de Cerveira; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Repavimentação da Estrada 

Municipal 1026 em Loivo – 1.ª Fase; 

- Fornecimento e instalação de luminárias LED com a designação “Eficiência Energética 

– Iluminação Pública – 3.ª Fase; 

- Reabilitação do Auditório Municipal. 

 

➢ Outros Projetos/Serviços em Curso: 

- 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; 

- Estudos e Projetos – Elaboração dos Projetos de Execução de Extensão de Rede de 

Saneamento nas Freguesias de Covas, Sopo, Loivo, União de Freguesias de Reboreda 

Nogueira, União de Freguesias de Campos e Vilã Meã, Cornes e Sapardos. 

_______________________________________________________________________ 

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 25 de junho de 2021; 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 24 de junho de 2021; 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando ao dia de 24 de junho de 2021; 
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Vila Nova de Cerveira, 

25 de junho de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________ 

João Fernando Brito Nogueira 


