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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 entre 18 de fevereiro e 07 de abril de 2017. 

 

√ Área Administrativa e Financeira: 

Assinatura de protocolo para 

dinamização do setor empresarial: 

O Município formalizou, no final de 

fevereiro, um protocolo de 

colaboração que une cinco entidades 

em torno da afirmação do concelho 

como entidade de referência na 

Incubação Empresarial do 

Empreendedorismo e Inovação da 

região. 

 

Projeto de requalificação de 

quatro artérias da vila: A Câmara 

Municipal apresentou à população, 

em reunião de trabalho pública, o 

projeto de requalificação da Praça 

D. Dinis e sua envolvente. O 

objetivo é uniformizar espaços e 

acessos, dotando-os de melhores 

infraestruturas. 

 

Requalificação na envolvente da 

EB2,3/S: Submetida ao ‘Aviso 

NORTE-16-2016-16 da Reabilitação 

Urbana’, a empreitada de 

requalificação da envolvente da 

EB2,3/s com um preço base de 230 

mil euros e uma execução de 90 

dias. 
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Aprovada classificação do Fortim 

da Atalaia como Imóvel de 

Interesse Público: O Ministério da 

Cultura emitiu um parecer favorável 

ao projeto, reconhecendo 

definitivamente o enorme valor 

patrimonial daquela estrutura 

localizada no Alto de Lourido, na 

União de Freguesias de Vila Nova 

de Cerveira e Lovelhe.  

 

Orçamento Participativo 2016: 

Entrega de Carrinha ao CDC: O 

presidente da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Cerveira, Fernando 

Nogueira, entregou uma carrinha de 

nove lugares ao Clube Desportivo de 

Cerveira (CDC), após ter sido um 

dos três projetos vencedores da 

edição 2016 do Orçamento 

Participativo Geral.  

 

2ª fase de requalificação do 

Estádio 1º de Janeiro: A Câmara 

Municipal de Vila Nova de Cerveira 

abriu concurso público para a 

empreitada de “Requalificação do 

Parque Desportivo e de Lazer de 

Campos – 2.ª Fase”, com um preço 

base de 250 mil euros e um prazo 

de execução de 150 dias. Em abril 

prevê-se abertura de procedimento 

para colocação de relvado sintético. 
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√ Área Sociocultural e Desportiva: 

Desfile de Carnaval das Escolas 

do Concelho: A folia carnavalesca 

saiu às ruas de Cerveira com muita 

diversão e interação entre foliões e 

público. Miúdos e graúdos deram 

cor e movimento com o tradicional 

Desfile de Carnaval das Escolas do 

Concelho. 

 

ETC… Encontros de Teatro de 

Cerveira: A 6ª edição apresentou-

se com um ciclo de quatro 

espetáculos de teatro de drama, 

comédia rural galega, revista e 

humor, e registou, uma vez mais, 

uma grande adesão de 

cerveirenses e galegos. 

 

XIII Medicina na Periferia: Com 

organização da Associação de 

Estudantes do Instituto de Ciências 

Biomédicas de Abel Salazar da 

Universidade do Porto (AEICBAS-

UP), e apoio da Câmara Municipal, 

esta iniciativa consistiu em três dias 

de rastreio gratuito aos fatores de 

risco cardiovascular, no Terreiro. 
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BTL 2017: O Município de Vila 

Nova de Cerveira rumou a Lisboa 

para participar na maior feira do 

setor em Portugal, a Bolsa de 

Turismo de Lisboa (BTL). A XIX 

Bienal Internacional de Arte, o XIII 

Dancerveira e o Desfile de Crochet 

foram os eventos em grande 

destaque do dia 18 de março. 

 

VIII Taça Ibérica de Slalom: 

Restabelecido o caudal do rio 

Coura, o desporto radical 

regressou à freguesia de Covas. 

Durante um fim-de-semana, 150 

atletas de clubes portugueses e 

espanhóis disputaram a VIII Taça 

Ibérica de Slalom, desfrutando das 

belas paisagens envolventes. 

 

Hora do Planeta: Pela primeira 

vez, Vila Nova de Cerveira associa-

se a esta ação como forma de 

sensibilização para as alterações 

climatéricas. Durante uma hora, o 

edifício da Câmara Municipal, da 

Piscina Municipal, da Loja 

Interativa de Turismo, o Terreiro e 

a Praça da Galiza ficaram 

temporariamente às escuras. 
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1ª Feira de Emprego e Formação 

do Alto Minho: Com organização da 

Associação Cultural e Recreativa 

Minho na Vila (ACRMV), e apoio do 

Município, esta iniciativa deu a 

conhecer, no Pavilhão Multiusos, as 

propostas diretas de emprego com a 

presença de várias empresas, de 

stands com cursos e oportunidades 

de estudo para jovens. 

Mês da prevenção dos maus-tratos 

na infância: A CPCJ, com o apoio do 

Município e da GNR, associa-se a 

esta ação de sensibilização, 

distribuindo laços azuis e panfletos 

informativos pelos estabelecimentos 

de ensino e centro histórico. 

 

 

 

Projeto ColorADD apresentado à 

comunidade educativa 

cerveirense: O autor do ColorADD, 

Miguel Neiva, esteve em Vila Nova de 

Cerveira, para uma ação de 

sensibilização sobre daltonismo. 

Dirigido à comunidade educativa, 

este projeto único a nível mundial 

contou com a parceria do 

Institutoptico e da Óptica Coimbra na 

realização de rastreios visuais e de daltonismo às crianças do 4º ano. 
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√ Obras Municipais em curso e/ou com execução a curto prazo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ligado novo posto de transformação no Lugar de Gamil; 

• Reabilitação da fachada no Centro Escolar da Vila; 

• Reparação de passeios no Bairro da estação; 

• Reparação de passeios do Bairro da Calçada; 

• Conclusão da obra Aeródromo de Cerval; 

 

_______________ 

 

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 07 de abril de 2017; 

 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 07 de abril de 2017; 

 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando a 31 de março de 2017; 
 

Vila Nova de Cerveira 

07 de abril de 2017 

 

O Presidente da Câmara Municipal 


