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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 dos últimos três meses, a contar da sessão ordinária de abril até à 

presente data (28 de abril a 29 de junho de 2018). 

 

√ Área Administrativa e Financeira: 

Bombeiros Voluntários passam a ter 

Equipa de Intervenção Permanente 

Dando cumprimento à Diretiva 

Operacional Nacional, que estabelece o 

Dispositivo Especial de Combate a 

Incêndios Rurais 2018, a Câmara 

Municipal aprovou a criação de uma 

Equipa de Intervenção Permanente afeta 

à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Nova de Cerveira. 

 

Continua o esforço do Município na 

garantia do abastecimento de água de 

qualidade 

Após os trabalhos de adução, a Câmara 

Municipal ativou os dois reservatórios de 

água construídos de raiz em Covas para 

avançar com o processo de instalação 

nas habitações dos cerca de 600 

contadores adquiridos.  
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Centro Intermunicipal de Proteção 

Civil no Cerval 

Os municípios vizinhos de Vila Nova de 

Cerveira e de Valença vão avançar com 

a implementação de um instrumento 

de cooperação intermunicipal no 

âmbito da Proteção Civil e Defesa da 

Floresta contra Incêndios. Protocolo de 

colaboração foi formalizado com o principal objetivo da partilha de meios e recursos 

operacionais em prol da preservação e prevenção florestal, consubstanciada na 

segurança das populações. 

 

Forte e Estação Arqueológica de 

Lovelhe próximo da classificação como 

Sítio de Interesse Público 

Foi publicado em Diário da República, o 

Projeto de Decisão que ditará a tão 

pretendida classificação como Sítio de 

Interesse Público (SIP) do Forte e 

Estação Arqueológica de Lovelhe, no 

concelho de Vila Nova de Cerveira, um 

processo administrativo encetado em 1977. 

 

Cerveira e Tomiño avançam para 

constituição de Eurocidade 

A Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira aprovou, por unanimidade, o 

Convénio de Entendimento com o 

município vizinho de Tomiño (Galiza) 

para a constituição da Eurocidade 

Cerveira-Tomiño. Objetivo é a 

consolidação da atual cooperação transfronteiriça e gestão partilhada de equipamentos 

e serviços. 
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2ª fase de substituição de 2000 

lâmpadas convencionais por LED 

A Câmara Municipal está a dar 

continuidade ao processo de 

substituição de toda a iluminação 

pública do concelho por lâmpadas com 

tecnologia LED. A 2ª fase de intervenção 

arrancou, no início de junho, em mais 

sete freguesias para trocar 1859 

luminárias. Até ao momento, o investimento é superior a meio milhão de euros, com 

recurso a fundos comunitários e parcerias. 

 

Aprovada adesão à Empresa Pública 

‘Águas do Alto Minho’ 

O Município de Vila Nova de Cerveira vai 

integrar a empresa pública "Águas do 

Alto Minho", cujo objetivo é concorrer a 

fundos comunitários, a que não teria 

acesso isoladamente. Decisão garante a 

Cerveira um investimento no 

abastecimento público de água e águas 

residuais (saneamento) que pode atingir os 8 milhões de euros só nos primeiros 5 anos. 

 

Biblioteca Municipal acolheu sessão 

informativa sobre “Águas do Alto 

Minho” 

Na sequência do debate intermunicipal 

em torno da constituição da empresa 

“Águas do Alto Minho”, a Câmara 

Municipal promoveu, a 18 de junho, 

uma sessão informativa alusiva a este 

Projeto Público Regional. 
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√ Área Sociocultural e Desportiva: 

Valorização do Caminho Português da 

Costa é “projeto emblemático” no país 

Foi desta forma que a Secretária de 

Estado do Turismo, Ana Mendes 

Godinho, classificou o projeto de 

valorização dos Caminhos de Santiago - 

Caminho Português da Costa, 

promovido em conjunto por 10 

municípios da Região Norte, durante a sessão de Lançamento do Livro “Caminho 

Português da Costa, Estudos”, que decorreu a 2 de maio, no Castelo de Cerveira. 

 

Ultra Trail de Cerveira 2018 

Um milhar de atletas percorreu, a 5 de 

maio, a ‘Montanha Mágica’, prova que, 

este ano, integrou o Calendário 

Nacional de Skyrunning e selecionou os 

jovens atletas para representar 

Portugal no Youth Skyrunning World 

Championships.  

 

Fins-de-semana de maio à mesa com 

sabores do rio 

A gastronomia de Cerveira é 

reveladora dos usos e costumes, e da 

forte relação que a população tinha, e 

ainda tem, com o rio Minho. Os fins-

de-semana de maio sugeriram o 

afamado Debulho de Sável do rio 

Minho à mesa de 15 restaurantes. 
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Campeonato Nacional de Slalom no 

rio Coura 

Pelo terceiro ano consecutivo, a 

freguesia de Cova voltou a acolher o 

Campeonato Nacional de Slalom. A 

12 e 13 de maio, cerca de 250 atletas 

desafiaram as correntes fortes do rio 

Coura à procura de obter a melhor 

classificação na edição 2018 da prova. 

 

“Criatividade e sonho” em mais uma 

‘Bienal dos Pequeninos’ de Cerveira 

Cerca de 120 obras da autoria de 

crianças e jovens de 9 

estabelecimentos de ensino de 

Cerveira e dois do concelho vizinho de 

Caminha foram expostas, ao longo de 

três dias de maio, no Cineteatro de 

Cerveira. E mais do que uma 

exposição, o VIII Educarte - Mostra de Arte Infantojuvenil ofereceu um vasto programa 

de performances interativas com o público, a abranger áreas tão diversificadas como 

música, dança, teatro, atividade física e artes plásticas. 

 

 13ª Regata Internacional Ponte da 

Amizade 

A 20 de maio, uma grande moldura 

humana enriqueceu a beleza do rio 

Minho. A 13ª Regata Internacional 

Ponte da Amizade contou com a 

participação de mais de 300 

atletas, de 18 clubes (7 

portugueses e 11 espanhóis), e 

inúmeros apoiantes nas margens.  
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Cerveira foi capital da leitura do 

Alto Minho 

O Cineteatro de Cerveira recebeu, 

a 17 de maio, a Fase Intermunicipal 

do 12.º Concurso Nacional de 

Leitura, que contou com a 

participação de alunos de todos os 

níveis de ensino dos 10 concelhos 

do distrito. 

 

Museus com entradas gratuitas  

Vila Nova de Cerveira associou-se, 

uma vez mais, à comemoração do 

Dia Internacional dos Museus (18 

de maio), com visitas gratuitas ao 

Aquamuseu do Rio Minho, Museu 

da Bienal de Cerveira e Convento 

de San Payo. 

 

 

Projetos para construção da ponte 

pedonal e ciclável Cerveira-Tomiño 

expostos na Biblioteca Municipal 

Vila Nova De Cerveira acolheu a 

exposição que dá a conhecer os 24 

trabalhos apresentados ao Concurso 

Internacional de Ideias para a 

construção da futura travessia 

pedonal e ciclável sobre o rio Minho, 

fazendo a ligação entre os concelhos de Vila Nova de Cerveira e de Tomiño. 
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Programa ‘Desporto para Todos’ 

2018/2019 

Cerveira e Tomiño voltam a 

promover, em conjunto, um 

programa gratuito de atividades 

desportivas a decorrer até 2019. O 

‘Desporto para Todos’ apresenta-se 

com um formato mais alargado e 

diversificado. 

 

Dia Mundial da Criança 

Uma explosão de cores e diversão 

marcou mais um Dia Mundial da 

Criança. No Pavilhão Multiusos, 

cerca de 500 crianças do pré-escolar 

e do 1º ciclo do concelho viveram 

um dia muito animado com a Festa 

‘Trolls e o Mundo Colorido’, 

inúmeras brincadeiras e surpresas. 

 

III Simpósio Internacional de 

Escultura do Minho  

Durante 20 dias, seis escultores 

internacionais deram forma a um 

projeto escultórico que 

ornamentará os espaços públicos de 

Vila Nova de Cerveira e de Tomiño, 

no âmbito da cooperação 

transfronteiriça. Com caráter bienal, 

o III Simpósio Internacional de Escultura do Minho decorreu de 11 a 30 de junho, no 

Espaço Fortaleza, em Goián, Tomiño. 
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Encontro de Coros a 10 de junho 

O Coral Polifónico de Vila Nova de 

Cerveira, em parceria com a Câmara 

Municipal, promoveu no domingo, 

10 de junho, um Encontro de Coros. 

De entrada livre, o evento decorreu 

no Cineteatro de Cerveira. 

 

 

 

Convívio Anual levou seniores a 

visitar Amarante e Baião 

Cerca de 800 seniores de todas as 

freguesias do concelho de Vila Nova 

de Cerveira participaram em mais 

uma edição do Passeio/Convívio 

Sénior promovido pela Câmara 

Municipal. Divididos em dois grupos, 

pelos dias 12 e 13 de junho, o destino 

foi os concelhos de Amarante e Baião. 

 

Comitiva sul-americana contactou 

com experiência de cooperação 

transfronteiriça Cerveira-Tomiño 

Uma delegação de 30 representantes 

da América do Sul e de diferentes 

concelhos, universidades e entidades 

galegas e portuguesas, esteve em Vila 

Nova de Cerveira e Tomiño para 

conhecer a experiência de 

cooperação transfronteiriça, visitando a Biblioteca Municipal e a Piscina Municipal. 
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Patanisca nos fins-de-semana de 

junho 

Truques caseiros associados ao rei 

bacalhau geram uma iguaria 

irresistível. Cerveira voltou a 

promover os “Sabores Tradicionais 

de Cerveira” sugerindo, para os fins-

de-semana de junho, a tradicional 

patanisca à mesa de 14 restaurantes. 

 

 Cerveira e Tomiño vão ter APP de 

Turismo Acessível  

Está dado o primeiro passo com vista 

à criação de uma aplicação 

tecnológica que agregue os pontos 

turísticos dos concelhos vizinhos de 

Cerveira e de Tomiño, associada ao 

conceito de acessibilidade para 

tod@s. Projeto é um dos vencedores 

da edição 2018 do Orçamento Participativo Transfronteiriço Cerveira-Tomiño. 

 

Cerveira, palco do desporto jovem 

distrital 

No fim-de-semana de 9 e 10 de 

junho, o concelho recebeu dois 

eventos diferentes, nas modalidades 

de futebol e basquetebol, tendo 

como denominador comum a 

vertente distrital, num total de 500 

jovens atletas. 
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Cerveira apresenta verão 

‘COOLtural’ 

13 semanas, 13 destaques, vários 

eventos e um constante frenesim 

nas ruas. Assim se antevê o verão 

2018 na ‘Vila das Artes’, palco de 

uma habitual programação cultural 

de excelência para todas as idades. 

Concertos, certames artísticos e 

tradições prometem atrair o público para um roteiro culturalmente ‘cool’. 

 

Cerveira prepara-se para viver a 

festa da dança 

Os entusiastas pela arte da dança 

aguardam o último fim-de-semana 

de junho para demonstrar as suas 

performances, no reconhecido 

palco da ‘Vila das Artes’. Entre 28 de 

junho e 1 de julho, Vila Nova de 

Cerveira recebe o XIV DANCERVEIRA 

– Festival Internacional de Dança que, além dos espetáculos ao vivo e workshops, este 

ano apresenta como novidade a ‘Dança com a Espuma’. 

 

✓ Obras Municipais concluídas: 

• Requalificação da Praça D. Dinis e da Envolvente 

• Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho Português da Costa – 

Beneficiação do Caminho de Santiago e Criação de Pontos de Apoio e Descanso 

ao Peregrino – Largo de Gouvim 

• E-Gov Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira – Instalação do 

Espaço do Cidadão no CAE 

• Instalação de Redes de Defesa da Floresta contra Incêndios no Concelho de Vila 

Nova de Cerveira – 2.ª Fase 
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✓ Obras Municipais em curso: 

• Parque Transfronteiriço Castelinho – Fortaleza – Requalificação das 

Infraestruturas de Desporto e Lazer 

• Parque Transfronteiriço Castelinho - Fortaleza – Requalificação dos Pavimentos, 

da Iluminação Pública e das Instalações Sanitárias 

• Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho Português da Costa – 

Beneficiação do Caminho de Santiago e Criação de Pontos de Apoio e Descanso 

ao Peregrino (Loivo, Reboreda e Campos) 

• Eficiência Energética – Iluminação Pública – 2.ª Fase 

• Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Construção de Muro em 

Vila Nova de Cerveira, em Nogueira e em Sapardos 

• Instalação de Redes de Defesa da Floresta contra Incêndios no Concelho de Vila 

Nova de Cerveira – 3.ª Fase 

• Instalação de Redes de Defesa da Floresta contra Incêndios no Concelho de Vila 

Nova de Cerveira – Requalificação de Pontos de Água na Freguesia de Sapardos 

• Eficiência Energética nos Edifícios Públicos – Implementação de um Sistema de 

Domótica no Edifício da Câmara Municipal 

 

✓ Obras Municipais a iniciar: 

• Requalificação Global da Escola EB 2,3/ Sec de Vila Nova de Cerveira – 1.ª Fase 

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

Freguesia de Covas – Instalação de Contadores de Água 

• Beneficiação de Património Imobiliário Municipal – Adaptação dos Espaços de 

Exposição para a XX Bienal Internacional de Arte de Cerveira 2018 

 

____________________________________________ 
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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 28 de junho de 2018; 

 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 28 de junho de 2018; 

 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando ao dia 22 de junho de 2018; 

 

 

Vila Nova de Cerveira 

29 de junho de 2018 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

João Fernando Brito Nogueira 


