
      

 
 

 
      

Informação da Atividade do Executivo 

Municipal  

Período entre 30 de junho a 14 de setembro 

de 2018 



 
 

2 
 

 

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 dois meses e meio, a contar da sessão ordinária de junho 

até à presente data (30 de junho a 14 de setembro de 2018). 

 

√ Área Administrativa e Financeira: 

Parque de Lazer do Castelinho 

apresenta-se com nova atratividade  

Novas atrações lúdicas, melhor 

acessibilidade e maior funcionalidade 

versus comodidade caraterizam a 

intervenção realizada pela Câmara 

Municipal de Vila Nova de Cerveira no 

emblemático Parque de Lazer do 

Castelinho. A 1ª fase das obras de 

requalificação e beneficiação de várias infraestruturas afetas aquele espaço consistiu 

num investimento municipal de cerca de 300 mil euros.  

 

OPT Cerveira-Tomiño foi experiência 

em destaque na Corunha 

Os autarcas de Vila Nova de Cerveira 

e de Tomiño, Fernando Nogueira e 

Sandra Gonzalez, foram os 

convidados do segundo dia do IV 

Encontro Ibérico de Democracia e 

Orçamentos Participativos, a 

decorrer na Corunha, entre 4 e 6 de 

julho. O Orçamento Participativo Transfronteiriço Cerveira-Tomiño foi analisado como 

uma experiência inovadora e de sucesso. 
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Nova edição do Orçamento 

Participativo Transfronteiriço 

Vila Nova de Cerveira e Tomiño 

continuam a consolidar a aposta na 

partilha cada vez mais frequente de 

serviços, projetos e iniciativas 

conjuntas, tendo apresentado a 3ª 

edição do Orçamento Participativo 

Transfronteiriço (OPT). 

 

Cerveirenses e Tomiñenses 

reconhecem importância da 

cooperação transfronteiriça 

Cerca de 95% de uma amostra de 

1100 residentes em Cerveira e 

Tomiño avaliam positivamente as 

iniciativas de cooperação 

transfronteiriça dinamizadas entre os 

dois concelhos, reconhecendo o seu 

contributo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da raia. Inquéritos à 

Cidadania foram distribuídos por diversas faixas etárias, cuja monitorização dos 

resultados permite delinear a estratégia futura. 

 

Consignada modernização do troço 

ferroviário entre Viana do Castelo e 

Valença 

A Infraestruturas de Portugal (IP) 

promoveu, a 27 de julho, em Valença, 

a cerimónia de consignação da 

empreitada de modernização do 

troço ferroviário entre Viana do 

Castelo e Valença, presidida pelo 

ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. A representar o 
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Município de Vila Nova de Cerveira esteve o autarca Fernando Nogueira que se revelou 

satisfeito com a concretização de um compromisso antigo. 

 

Proteção Civil: Cerveira cumpre 

proposta do plano 

De forma a prevenir e a minimizar, 

tanto quanto possível, o risco de 

ocorrência de fogos florestais no 

concelho, a Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira interveio, entre 

março e julho, numa área 

correspondente a 110ha, através da 

limpeza de faixas de gestão de combustível nas freguesias consideradas prioritárias, da 

beneficiação de pontos de água, da limpeza de caminhos florestais e da abertura de 

corta-fogos, num investimento superior a 150 mil euros. 

 

Cerveira e Valença ativam primeiro 

Centro Intermunicipal de Proteção 

Civil de Portugal 

Já se encontra operacional a 1ª fase 

do Centro Intermunicipal de 

Proteção Civil do Cerval, o primeiro 

do género em Portugal, aglutinando 

no mesmo espaço os recursos e 

viaturas da Proteção Civil dos dois 

concelhos promotores – Vila Nova de Cerveira e Valença -, de ambas as equipas de 

Sapadores Florestais e da AFOCELCA, equipa de primeira intervenção e vigilância. O 

IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera também avançou com a renovação 

do centro já existente, disponibilizando dados meteorológicos mais permanentes que, 

em muito, poderão ajudar na prevenção dos fogos florestais. 
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Jardim de Infância da Santa Casa 

duplica capacidade após 

requalificação do edifício 

Com conclusão prevista a tempo do 

início do próximo ano letivo, as obras 

de beneficiação e modernização de 

todo o espaço do Jardim de Infância 

da Santa Casa da Misericórdia de Vila 

Nova de Cerveira vão praticamente 

disponibilizar o dobro da capacidade de acolhimento, passando de 45 para 84 crianças. 

Empreitada teve um investimento global superior a 250 mil euros, comparticipada pelo 

Fundo Rainha D. Leonor e pela Câmara Municipal. 

 

Entrada em vigor do Regulamento 

para Limpeza de Terrenos em Solo 

Urbano  

Foi publicado em Diário da 

República, o Regulamento para 

Limpeza de Terrenos em Solo Urbano 

no concelho de Vila Nova de 

Cerveira. Com aplicação desde 9 de 

agosto, o objetivo é regulamentar as limpezas de todos os prédios rústicos ou urbanos, 

incluindo os logradouros e silvados em solo urbano, constantes no Plano Diretor 

Municipal em vigor. 
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√ Área Sociocultural e Desportiva: 

II Programa de Ocupação Jovem 

‘Preparar o Futro’ 

A Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira avançou com a abertura de 

7 vagas nos serviços camarários 

destinadas a jovens dos 17 aos 30 

anos, contribuindo para a sua 

integração no mercado de trabalho. 

A II edição do Programa de 

Ocupação Jovem ‘Preparar o Futuro’ vai mais de encontro às aspirações dos candidatos. 

 

Revelação e afirmação marcam 

‘Noites de Fado’ 2018 de Cerveira 

O palco da ‘Vila das Artes’ 

apresentou, dia 21 de julho, Maria 

Emília com Miguel Ramos e, a 28 de 

julho, Ana Moura. Dois concertos 

onde o fado foi ‘fatum’, e o público 

aplaudiu a aposta na revelação e no 

reconhecimento.  

 

13º aniversário do Aquamuseu  

No fim-de-semana, 14 e 15 de 

julho, o Aquamuseu do Rio Minho 

comemorou 13 anos de portas 

abertas ao público, oferecendo 

uma programação diversificada, 

familiar e gratuita. ‘Dormir com os 

Peixes’ e ‘Festa com os Peixes 

Migradores’ foram os destaques. 
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“Tributo aos Xutos & Pontapés” 

Ano após ano, o Coro 

Infantojuvenil de Vila Nova de 

Cerveira homenageia uma banda 

musical, nacional ou 

internacional, através de um 

evento onde as músicas mais 

conhecidas são interpretadas 

pelos 30 elementos. A 14 de julho, 

o tributo foi aos Xutos&Pontapés.  

 

‘O Crochet Sai à Rua’…em 

Cerveira  

Vila Nova de Cerveira voltou a 

vestir-se de crochet e a 

surpreender pela criatividade e 

perfeição dos trabalhos. Oito 

encantadoras bonecas, um 

exuberante pavão, a fachada de 

uma casa particular totalmente 

forrada, e muito mais. A 3ª edição 

d’ ‘O Crochet Sai à Rua’ decorre até 30 de setembro, graças ao envolvimento da 

comunidade, comerciantes, Juntas de Freguesia e IPSS’s. 

 

África do Sul, Bielorrúsia, Buriacia 

e Colômbia atuam em Cerveira 

Mais uma edição d’ ‘O Mundo a 

Dançar’ chegou a Cerveira, 

presenteando os milhares de 

pessoas com um espetáculo de 

distinta e reconhecida qualidade 

que harmoniza música, dança e 

cultura.  
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XX Bienal Internacional de Arte 

de Cerveira 

O Ministro da Educação, Tiago 

Brandão Rodrigues, presidiu à 

inauguração da XX Bienal 

Internacional de Arte de Cerveira, 

a 10 de agosto, no Fórum Cultural 

de Cerveira. Assinalando os seus 

40 anos, a 20.ª edição da bienal de 

arte mais antiga do país – que 

decorre até 23 de setembro - presta a sua homenagem a um dos máximos expoentes 

do surrealismo português, o mestre Cruzeiro Seixas. 

 

Paulo Gonzo e Carolina Deslandes em 

Cerveira 

O ‘Cerveira Acústica’ 2018 contou com 

dois concertos lotados, com duas 

vozes conhecidas da música 

portuguesa por serem uma autêntica 

banda sonora das nossas vidas: o 

talentoso Paulo Gonzo e a 

encantadora Carolina Deslandes. 
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2º edição do Caminho de Santigo 

de Compostela, a pé e por etapas 

Devido à grande adesão na 1ª 

edição do Caminho de Santiago 

por etapas, o Município 

cerveirense, em parceria com o 

Clube de Celtas do Minho, decidiu 

apresentar uma 2ª edição a 

decorrer entre agosto e fevereiro. 

 

Festa da História 2018 com 

animação medieval alargada para 

crianças 

Sob a temática “Rainha Santa 

Isabel, Rainha Peregrina 

Jacobeia”, a edição deste ano da 

Festa da História de Vila Nova de 

Cerveira apresentou um maior e 

diversificado conjunto de 

atividades lúdicas medievais 

destinadas às faixas infantil e juvenil, para além da habitual programação transversal a 

todas as idades. 

 ‘In Common Sports’ 

Cerca de 400 atletas com mais de 

60 anos de três países europeus – 

Bulgária, Hungria e Itália, além de 

Portugal – estão a participar, entre 

setembro e outubro, na primeira 

ronda de atividades do projeto ‘In 

Common Sports’, liderado pelo 

Município de Vila Nova de 

Cerveira.  
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Já arrancaram as atividades do 

Desporto para Tod@s 2018/2019 

Com a entrada do mês de 

setembro, a Amizade Cerveira-

Tomiño deu início às atividades do 

Programa Desporto para Tod@s 

2018/2019, com ‘Piscina em 

Família’ e ‘Atividades para Maiores 

de 55 anos’. 

 

Mantém-se a gratuitidade do 

transporte escolar para todos os 

níveis de ensino  

No ano letivo 2018/2019, a 

Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira vai continuar a assumir, 

na totalidade, os encargos 

financeiros com os transportes 

escolares de todos os alunos do 

concelho, desde o pré-escolar até ao ensino secundário. 

 

Desfolhada Tradicional Minhota 

no Terreiro 

O centro histórico recebeu, uma 

vez mais, a recriação de uma 

desfolhada à moda antiga. 

Momento foi de tradição e 

convívio, com os mais velhos a 

recordar e os mais novos a 

descobrir uma das atividades 

agrícolas mais emblemáticas. 
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 “1º Encontro Regional de 

Cuidadores Informais” 

A Associação Nacional de 

Cuidadores Informais promoveu, 

a 8 de setembro, o “1º Encontro 

Regional de Cuidadores 

Informais” no Cineteatro de Vila 

Nova de Cerveira. A iniciativa, 

que visa o reconhecimento do 

importante papel do cuidador 

informal pela criação do estatuto específico, conta com a presença de vários 

representantes de altas entidades do foro político e médico-científico, para além de 

testemunhos na primeira pessoa. Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo 

Rebelo de Sousa, presidiu ao encerramento da sessão. 

 

Receção de boas vindas aos 

professores do concelho 

Como tem vindo a acontecer 

desde 2015, o Município de Vila 

Nova de Cerveira voltou a 

assinalar, a 10 de setembro, no 

Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, a abertura do novo ano 

letivo com uma receção oficial aos 

docentes do Agrupamento de 

Escolas. Este foi o primeiro momento de um dia dedicado a conhecer o Concelho, com 

uma visita guiada aos espaços da XX Bienal de Arte de Cerveira. 
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✓ Obras Municipais concluídas: 

• 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 

• 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 

• Beneficiação de Património Imobiliário Municipal – Adaptação dos Espaços de 

Exposição para a XX Bienal Internacional de Arte de Cerveira 2018 

 

✓ Obras Municipais em curso: 

• 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 

• 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) 
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✓ Obras Municipais a iniciar: 

• Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Beneficiação da EM 512 

em Cornes 

• Requalificações Urbanísticas – Requalificação do Espaço Público Envolvente à 

Igreja Paroquial de Covas – 2.ª Fase 

• Ampliação e Remodelação das Redes de Saneamento Básico – Reparação da 

Rede de Saneamento no Loteamento da Lacada em Nogueira 

• Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Repavimentações no 

Concelho 

• Arranjo da Praceta Queirós Ribeiro 

• Implementação do Sistema de Águas Residuais Domésticas na Freguesia de 

Cornes – 1.ª Fase 

 

✓ Outros projetos em curso: 

• Reforço da Rede de Água em Baixa às Freguesias do Interior – Reservatório, 

Adução e Distribuição (Sapardos, Candemil/ Gondar e Mentrestido) – Elaboração 

do Projeto 

• Parque Transfronteiriço Castelinho – Fortaleza – Elaboração do Projeto de 

Requalificação dos Jogos de Água 

• Revisão do Plano Diretor Municipal – Elaboração de Cartografia Homologada à 

Escala 1/10 000 do Concelho de Vila Nova de Cerveira 

• Ampliação da Creche do Centro de Apoio às Empresas 
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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 14 de setembro de 2018; 

 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 13 de setembro de 2018; 

 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando ao dia 07 de setembro de 2018; 

 

 

Vila Nova de Cerveira 

14 de setembro de 2018 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

João Fernando Brito Nogueira 

 


