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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 dois meses, a contar da 

sessão ordinária de novembro (01 de dezembro de 2017 e 02 de fevereiro de 

2018). 

 

√ Área Administrativa e Financeira: 

‘Grande Rota do Cervo’ é o projeto 

vencedor do OP 2017 

A criação de uma Rede Municipal de 

Trilhos Pedestres foi a proposta mais 

votada na III edição do Orçamento 

Participativo (OP) de Vila Nova de 

Cerveira. O projeto visa a sinalização 

de nove percursos circulares das 

freguesias mais do interior do concelho que, interligados fisicamente e numa 

futura aplicação móvel, constituem a ‘Grande Rota do Cervo’ com mais de 

50kms.  

Orçamento Participativo 

Transfronteiriço Cerveira-Tomiño com 

oito propostas a votação 

Pela segunda vez, os cidadãos de Vila nova 

de Cerveira e de Tomiño são chamados a 

eleger três projetos no âmbito do 

Orçamento Participativo Transfronteiriço 

(OPT) 2018. No total, foram colocadas a 

votação, entre 20 de dezembro e 20 de 

fevereiro, oito propostas de cooperação 

diferentes apresentadas por um total de 12 

entidades e dois cidadãos dos municípios 

envolvidos. 
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Concurso Internacional para 

Travessia Pedonal Cerveira-

Tomiño: 26 propostas conhecidas 

A Deputación de Pontevedra recebeu 

26 ideias de projeto para a futura 

travessia pedonal sobre o rio Minho, a 

ligar os concelhos de Vila Nova de 

Cerveira e de Tomiño. O júri 

internacional reuniu, em dezembro, 

em ato público, na Sala de Xuntas da Deputación, para revelar as caraterísticas 

de cada projeto submetido. 

 

Atalaia classificada como 

Monumento de Interesse Público ao 

fim de 40 anos 

Foi publicada, a 28 de dezembro, em 

Diário da República, a portaria emitida 

pela Ministério da Cultura que 

classifica a Atalaia, em Vila Nova de 

Cerveira, como Monumento de 

Interesse Público. Iniciado há quase 

40 anos, o processo fica assim 

concluído, com o reconhecimento nacional do enorme valor patrimonial daquela 

estrutura localizada no Alto de Lourido. 

 

Inauguração da requalificação do 

Estádio 1º de Janeiro 

O primeiro dia deste novo ano foi de 

celebração a triplicar para a 

Associação Desportiva de Campos. 

Às boas-vindas a 2018 juntou-se a 

comemoração do 43º aniversário da 

coletividade e a inauguração oficial da 

requalificação do Estádio 1º de 

Janeiro (novos balneários e relvado sintético) executadas pela Câmara Municipal 
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de Vila Nova de Cerveira, suportado pelo protocolo celebrado com a Junta de 

Freguesia da União de Freguesias de Campos e Vila Meã. O ambiente foi de 

festa desportiva e em comunidade. 

 

√ Área Sociocultural e Desportiva: 

Na’tal Cerveira espalhou magia nas 

ruas e edifícios 

Vila Nova de apresentou-se, uma vez 

mais, como um colorido Postal de 

Natal. O espírito alusivo à quadra 

natalícia contagiou quem percorria as 

ruas e apreciava os edifícios 

envolventes, com dezenas de figuras 

e elementos evocativos da época. 

 

Fim-de-semana de animação 

natalícia cativou visitantes 

Mercado Natalício, Presépio Vivo, 

Demonstração de Ofícios, Concertos 

de Natal e muitas surpresas. No fim-

de-semana de 16 e 17 de dezembro, 

Vila Nova de Cerveira viveu a magia 

da quadra festiva com os tradicionais 

saberes, sabores e sonoridades.  

 

Cerveira brindou a 2018 com 

animação dentro e fora de portas 

Vila Nova de Cerveira voltou a sugerir 

uma festa de Réveillon com um 

ambiente propício para famílias e 

grupos de amigos! O sucesso do ano 

passado levou a autarquia a repetir a 
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proposta: atuação do Conjunto Show Band no Terreiro e 12 DJ’s animaram a 

noite no Castelo.  

 

Cerveira promoveu programação 

2018 no 1º Meeting Vefa Group and 

Partners 

Tendo como prioridade a 

potenciação turística dos elementos 

diferenciadores, o Município de Vila 

Nova de Cerveira participou, no fim-

de-semana de 6 e 7 de janeiro, em 

Castro D’Aire, no 1º Meeting Vefa 

Group and Partners. A XX Bienal Internacional de Arte de Cerveira e a 3ª edição 

de “O Crochet Sai à Rua” foram os dois eventos destacados, além da promoção 

de alguns produtos endógenos. 

 

Já chegou a tão desejada 

lampreia à mesa de 15 

restaurantes cerveirenses! 

A lampreia é um dos pratos mais 

aguardados do calendário 

gastronómico. Mas se falarmos da 

lampreia do rio Minho, reconhecida 

pela excelência de sabores 

associada à vivência de 

experiências, torna-se uma 

sugestão irresistível. A reserva já pode ser feita, até 15 de abril, em 15 

restaurantes do concelho de Vila Nova de Cerveira aderentes à iniciativa 

intermunicipal ‘Lampreia do Rio Minho – Um Prato de Excelência’. 
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Aquamuseu celebra peixe do 

trimestre 

Em cada início de novo ano, já é uma 

tradição do Aquamuseu do rio Minho 

promover e abordar o conhecimento 

sobre a lampreia, dado ser uma 

espécie de excelência cultural e 

económica para os concelhos da raia 

minhota. Até 31 de março, está 

patente a exposição “A Pesca da 

Lampreia Marinha no Rio Minho”. 

 

Associações e grupos do 

concelho cumprem tradição de 

‘Cantar as Janeiras’ 

De vozes e instrumentos afinados, 

cerca de 200 cerveirenses afetos a 

12 associações e grupos do concelho 

participaram, a 14 de janeiro, na 9ª 

edição do ‘Cantar as Janeiras’. O 

Cineteatro encheu para ouvir as 

mensagens de bom ano. 

 

Biblioteca Municipal recebeu 

espetáculo de teatro de sombras  

O Projeto Pedagógico das Comédias 

do Minho apresentou, em Vila Nova 

de Cerveira, ‘No Risco da Sombra 

em 365 dias’, um espetáculo de 

teatro de sombras. Criado pela A 

TARUMBA – Teatro de Marionetas e 

cocriado e implementado pela Rede 

de Colaboradores Locais, as 

sessões eram para alunos do ensino 

pré-escolar e famílias. 
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Desporto de Inverno e beleza 

natural na IX Taça Ibérica de 

Slalom  

Referência do calendário 

desportivo de Portugal e da Galiza, 

a Taça Ibérica de Slalom disputou-

se, no último fim-de-semana de 

janeiro, nas águas bravas do rio 

Coura. As excelentes condições 

hidrográficas e atmosféricas, 

conjugadas com as belas paisagens da Freguesia de Covas, atraem cerca de 

170 de atletas para a competição e o convívio de um evento que já vai na 9ª 

edição. 

 

 

✓ Obras Municipais em curso: 

• Requalificação da Praça D. Dinis e da Envolvente; 

• 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 – 1.ª Fase. 

 

✓ Obras Municipais concluídas: 

• Centros Escolares – Instalação de Relvado Sintético no Campo de 

Jogos do Centro Escolar Norte; 

• Requalificação Global da Escola EB 2,3/ Sec de Vila Nova de Cerveira 

– Pintura dos Campos de Jogos; 

• Reparação das Valas afetadas pelo Abastecimento de Água na Rua 

da Sobrosa, em Gondarém; 

• Execução de Trabalhos de Pavimentação na Rua da Bouça e no 

Parque da Igreja, em Mentrestido; 

• Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal – Retificação do Sistema 

Solar. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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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 02 de fevereiro de 2018; 

 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 01 de fevereiro de 2018; 

 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando ao dia 31 de janeiro de 2018; 

 

Vila Nova de Cerveira 

02 de fevereiro de 2018 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

João Fernando Nogueira 

 

 

 

 

 

 


