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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 setembro 

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

 

√ Área Administrativa e Financeira: 

Forte e Estação Arqueológica de 

Lovelhe é Sítio de Interesse Público 

Chegou ao fim mais um longo 

processo administrativo de 

classificação de património de Vila 

Nova de Cerveira, encetado em 

1977. O conjunto do Forte e Estação 

Arqueológica de Lovelhe está 

classificado como Sítio de Interesse 

Público, de acordo com uma publicação em Diário da República, assinada a 19 de 

setembro pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Mendes. 

 

Valorminho e Câmara Municipal 

sensibilizam comércio local para 

maior separação de resíduos 

Vila Nova de Cerveira acolheu a mais 

recente Campanha de Sensibilização 

Ambiental da Valorminho 

denominada “Comércio a Reciclar”, 

cujo objetivo passa por visitar os 

comércios sensibilizando-os para os 

modos corretos da separação dos resíduos, disponibilizando um serviço gratuito de 

recolha. 
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Lançada edição 2018 do Orçamento 

Participativo 

A Câmara Municipal iniciou, a 1 de 

outubro, o processo do Orçamento 

Participativo (OP) 2018, 

prolongando-se até 13 de janeiro. 

Neste momento está a decorrer o 

período de votação das seis 

propostas admitidas. 

 

Piscina Municipal com horário mais 

alargado 

Atendendo à contínua procura para 

usufruição da Piscina Municipal, em 

particular por utilizadores galegos, o 

horário de abertura do 

equipamento foi antecipado em 30 

minutos durante a semana, (07h30). 

 

 

Seminário “Alto Minho 2030: 

Balanço 2014-2020 & Novos 

Desafios” 

Vila Nova de Cerveira foi palco, a 15 

de outubro, do programa 

comemorativo dos 10 anos de 

constituição da Comunidade 

Intermunicipal (CIM) do Alto Minho. 

Na sessão de abertura do Seminário 

“Alto Minho 2030: Balanço 2014-2020 & Novos Desafios”, o autarca cerveirense 

abordou a política de descentralização de competências a implementar pelo Governo, e 

o consequente impacto para uma verdadeira regionalização. 
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Município envolve jovens em 

projeto europeu de cidadania 

Com o intuito de trocar experiências 

e partilhar problemas comuns em 

torno da crise económica e do 

euroceticismo, dois jovens 

cerveirenses estiveram em Itália, 

entre 12 e 16 de outubro, para 

participar num encontro de definição 

de políticas da União Europeia com destaque para o envolvimento social, intercultural e 

de voluntariado. Oportunidade surgiu pela parceria da Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira no projeto STRinGS. 

 

Bolsas de Estudo para Alunos do 

Ensino Superior 2018/2019 

Com o arranque de mais um ano 

letivo, e como forma de minimizar o 

impacto financeiro da frequência do 

ensino superior a jovens residentes 

no concelho, a autarquia cerveirense 

volta a atribuir 10 bolsas de estudo 

para agregados familiares com 

menores possibilidades. 

 

Cerveira acolheu debate sobre o 

futuro da Europa 

Um grupo de 20 pessoas oriundas de 

seis países europeus participou, no 

final de outubro, em Vila Nova de 

Cerveira, no 2º Encontro no âmbito 

do projeto KNOTS! - Knowledge, NOT 

Skeptisism! Iniciativa serviu para 

refletir e debater questões 
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emergentes que criam ameaças à coesão social das comunidades locais, nomeadamente 

a propaganda extremista e nacionalista e o euroceticismo. 

 

Volume de exportações acresce 100 

ME em 2017 atingindo os 617 ME 

O desenvolvimento empresarial de 

Vila Nova de Cerveira continua a ser 

marcado por um ritmo ascendente. 

Os mais recentes indicadores 

regionais da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte apontam para um 

crescimento das exportações na ordem dos 100 milhões de euros, de 2016 para 2017, 

tornando-se o concelho do Alto Minho a registar a maior subida. 

 

Orçamento para 2019 com 

acréscimo de 20% face ao ano 

anterior 

A Câmara Municipal aprovou, por 

maioria, a 31 de outubro, em 

reunião de Câmara, a proposta de 

Orçamento Municipal e Grandes 

Opções do Plano (GOP) para o 

exercício de 2019. São 15,7 milhões 

de euros - mais 20% face a 2018 - para investimentos considerados estruturais para o 

progresso do concelho. 
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IMI e Derrama para 2019 

permanecem nos níveis mínimos 

De forma a não onerar a carga fiscal 

das famílias e das empresas, 

incentivando à sua permanência e 

fixação no concelho, a Câmara 

Municipal decidiu manter, para o 

próximo ano, o Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) e a Derrama nos 

valores mínimos exigidos por lei. Objetivo é continuar a política de baixa fiscalidade 

iniciada em 2015. 

 

Autarquia avança com incentivo de 

primeira habitação para jovens 

Fomentando a captação e fixação de 

população em idade ativa, a Câmara 

Municipal aprovou um incentivo que 

consiste na isenção de taxas de 

licenciamento a jovens entre os 18 e 

os 35 anos que pretendam construir 

primeira habitação, própria e 

permanente, no concelho. 

 

Autarquia reformula Orçamento 

Participativo Jovem envolvendo 

escolas do concelho 

O OP Jovem de Vila Nova de Cerveira 

sofreu, este ano de 2018, um 

interregno para redefinição da 

estratégia que vise um melhor 

aproveitamento não só da verba 

disponível, mas acima de tudo do 
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conceito de responsabilidade e de participação pública junto das faixas etárias mais 

novas. A aposta recai numa calendarização enquadrada com o ano letivo, de modo a 

sensibilizar os estudantes para a importância de uma cidadania ativa. 

 

Aprovada candidatura para 

requalificação dos Jogos de Água do 

Castelinho 

Concluídas duas fases de beneficiação 

de infraestruturas do Parque de Lazer 

do Castelinho, num investimento 

municipal de cerca de 300 mil euros, a 

Câmara Municipal vai avançar, em 

2019, com a 3ª fase que abrange a 

requalificação dos Jogos de Água. Candidatura foi aprovada pelo Programa ‘BEM’ aloca 

180 mil euros, numa obra estimada em 400 mil euros. 

 

Autarquia pretende ampliar Creche 

do Centro de Apoio às Empresas 

Prosseguindo com o investimento na 

qualidade da aprendizagem 

educativa através da melhoria das 

condições dos espaços existentes no 

concelho, a Câmara Municipal 

apresentou um estudo prévio de 

ampliação da Creche do Centro de 

Apoio às Empresas para acolher mais 16 crianças, num investimento previsto de 80 mil 

euros. Projeto será submetido ao Aviso NORTE-42-2018-11 Equipamentos Sociais para 

execução em 2019. 
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Estratégia comum para o rio Minho 

2030 assente em seis eixos 

prioritários 

O II Fórum do Rio Minho 

Transfronteiriço realizado, a 29 de 

novembro, em Tomiño, revelou o 

sucesso do processo participativo 

afeto à elaboração da “Estratégia Rio 

Minho Transfronteiriço 2030”, no qual 

intervieram diretamente cerca de 500 pessoas dos dois lados da fronteira. Documento 

final será disponibilizado publicamente no primeiro trimestre de 2019, assumindo um 

processo de recolha de sugestões contínuo. 

 

Município integra projeto “Pop-Up 

Europe” financiado pela Agenzia 

Nazionale Erasmus+ 

Vila Nova de Cerveira tem afirmado a 

sua posição no âmbito de projetos 

internacionais, através de um 

conjunto de parcerias que resultam na 

troca de experiências e na partilha de 

boas práticas. O mais recente exemplo 

é a adesão ao “Pop-Up Europe - Delivering Europe to its Citizens” que aborda as 

temáticas da cidadania europeia e das políticas comunitárias. 
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Fábrica de transformação de atum já 

abriu em Cerveira com 90 postos de 

trabalho 

Arrancou, a 3 de dezembro, a nova 

unidade fabril de transformação de 

pescado no Parque Empresarial do 

Fulão, que resulta de uma parceria 

entre duas das maiores empresas 

galegas da área - Marfrio e Atunlo. 

Com um investimento de mais de 7 milhões de euros, a Central Lomera Portuguesa abriu 

portas com 90 colaboradores e espera ser um dos maiores operadores do setor a nível 

internacional. 

 

√ Área Sociocultural e Desportiva: 

Meses de verão com elevada 

afluência turística 

A Loja Interativa de Turismo de Vila 

Nova de Cerveira registou, nos meses 

de junho, julho e agosto, 18.988 

visitantes, correspondente a um 

aumento de 27,5% relativamente ao 

período homólogo de 2017. 

Programação ‘COOLtural’ de verão 

atraiu portugueses oriundos de várias regiões, mas essencialmente fica marcado por um 

crescimento muito significativo de estrangeiros. 
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Encerramento da XX Bienal 

Internacional de Arte de Cerveira com 

festa aberta ao público 

Após mais de 40 dias de evento, a XX 

Bienal Internacional de Arte de 

Cerveira promoveu a sua festa de 

encerramento no dia 22 de setembro, 

no Fórum Cultural. Voltando-se a 

afirmar como um dos eventos 

obrigatórios do calendário cultural 

português, a edição comemorativa dos 40 anos ficou marcada pela representação de 

600 obras de 400 artistas de mais de 30 países e pela homenagem ao último dos 

surrealistas portugueses, o mestre Cruzeiro Seixas. 

 

Música filarmónica encheu as ruas 

cerveirenses 

A 23 de setembro, o centro histórico 

de Vila Nova de Cerveira recebeu o XIII 

Festival de Bandas de Música. Fator de 

grande atratividade de público 

português e galego, este encontro é 

um momento de intercâmbio cultural 

e convívio em torno da valorização da 

música filarmónica. 
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Campeonato Nacional de Esperanças 

de Slalom  

Realizou-se a 23 de setembro, a II 

edição Taça Ponte da Amizade de 

Slalom do Campeonato Nacional de 

Esperanças de Slalom III e promoção 

da Taça Galega. O palco foi o Rio 

Minho, no Canal de Lovelhe, num 

plano de água de 200 metros. 

 

Dia do Município distinguiu empenho 

e participação de Cerveirenses 

Vila Nova de Cerveira assinalou, a 1 de 

outubro, os 697 anos de atribuição da 

Carta do Foral pelo Rei D. Dinis, com 

uma celebração centrada na distinção 

de Cerveirenses que, com empenho e 

mérito, contribuíram para o 

desenvolvimento do concelho. 

 

Eurocidade Cerveira-Tomiño vai 

concretizar novas metas e sonhos 

para o futuro 

Foi formalmente constituída a 

Eurocidade Cerveira-Tomiño num ato 

simples, mas simbólico, em plena 

Ponte Internacional da Amizade, a 4 

de outubro. Mudança de designação 

perspetiva o trabalho em rede com 

outras Eurocidade da fronteira do Rio Minho, de forma a partilhar práticas e 

experiências em prol da qualidade de vida das populações. 
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I Caminhada Eurocidade Cerveira-

Tomiño  

Cerveira e Tomiño partilharam uma 

nova jornada desportiva, a 7 de 

outubro, entre o Parque de Lazer do 

Castelinho (Cerveira) e o Espazo 

Fortaleza de Goián, numa caminhada 

de 10 quilómetros (ida e volta). 

 

 

Equipa Cerveira-Tomiño com 

excelente desempenho nas IV 

Olimpíadas Séniores 

Entre 26 a 28 de setembro, cerca de 

200 seniores de oito municípios do 

Alto Minho participaram na IV edição 

do Olympics4All, que decorreram em 

Arcos de Valdevez. A equipa de 

Cerveira e Tomiño, integrada no 

projeto Europeu IN COMMON SPORTS, arrecadou o primeiro prémio ex-aequo com os 

representantes de Ponte de Lima. 

 

XI Jornadas do Mel do Alto Minho 

analisam impacto da Inovação e 

Tecnologia no setor 

À semelhança dos anos anteriores, as 

Jornadas do Mel do Alto Minho 

reuniram, no mesmo espaço e em 

torno da apicultura, vários 

representantes de entidades públicas 

e privadas. Se na edição de 2017, a 

organização desafiou os presentes de vários quadrantes profissionais a refletir sobre a 
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sustentabilidade futura do setor apícola, no presente ano o objetivo foi dar a conhecer 

os desenvolvimentos alcançados e outros idealizados. 

 

Comédias do Minho espalham 

“Sementes” por Cerveira 

Mais um espetáculo de teatro das 

Comédias do Minho. Com criação da 

Amarelo Silvestre, interpretação de 

Edi Garcia, Joana Magalhães, Luís 

Filipe Silva, Rui Mendonça e Tânia 

Almeida, “Sementes” foi um 

espetáculo de teatro criado a partir de 

uma primeira leitura, a do livro “Guardar as sementes – Preservar a biodiversidade 

agrícola e a pluralidade cultural – Entre as práticas e saberes locais e os discursos e 

conflitos globais”, de Maria Helena Marques. 

 

Documentário da XIX Bienal 

Internacional de Arte de Cerveira 

premiado no Festival Internacional 

Art&Tur 

A Fundação Bienal de Arte de Cerveira 

conquistou o 1.º prémio na categoria 

“Arte, Música e Cultura” no Festival 

ART & TUR - International Tourism Film 

Festival, com o documentário da “XIX 

Bienal Internacional de Arte de Cerveira”, realizado por Luís Lagadouro.  
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Familiaridade marcou 9º Aniversário 

da Casa Cerveirense em Lisboa 

Cerca de 400 cerveirenses participaram, 

em novembro, na festa do 9º 

aniversário da Casa Cerveirense em 

Lisboa. A Vereadora Aurora Viães e o 

Adjunto do Presidente Pedro Soares 

representaram o Município, num dia 

marcado pelo convívio. 

 

OPT Cerveira-Tomiño 2019: 6 

projetos de 18 entidades promotoras 

em votação 

Dezoito entidades dos dois lados da 

fronteira apresentaram seis projetos 

sujeitos a sufrágio pelas populações de 

Cerveira e Tomiño, entre 8 de 

novembro e 16 de dezembro. O 

processo de votação do OPT Cerveira-

Tomiño decorre na plataforma online http://participacerveiratomino.eu/  

 

Quarenta comunicações sobre o rio 

Minho apresentadas no IX Simpósio 

Ibérico 

Cerca de uma centena de 

investigadores e técnicos portugueses e 

espanhóis reuniram-se, nos dias 9 e 10 

de novembro, em Vila Nova de 

Cerveira, para debater e sensibilizar 

para a importância da preservação do 

património natural associado ao rio Minho. IX Simpósio Ibérico sobre a Bacia 

Hidrográfica do Rio Minho cativou um maior leque de entidades de Portugal e de 

Espanha, com cerca de 40 comunicações. 

http://participacerveiratomino.eu/
http://participacerveiratomino.eu/
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Inaugurada intervenção artística de 

Gabriela Albergaria no Castelinho 

No âmbito do Desencaminharte’18 - 

projeto da CIM Alto Minho programado 

pelo Coletivo HODOS - Vila Nova de 

Cerveira acolheu, a 11 de novembro, o 

ato inaugural da intervenção artística 

intitulada ‘Rasgo no Solo do Parque de 

Lazer do Castelinho’, da autoria da 

artista plástica Gabriela Albergaria. 

 

 ‘O Anjo de Portugal’ enriquece 

exposição de homenagem a 

Carvalheira da Silva 

Depois de ter integrado as 

comemorações do Centenário das 

Aparições de Fátima, o molde da obra ‘O 

Anjo de Portugal’ de Carvalheira da 

Silva, regressou a ‘casa’ e encontra-se 

exposto no Arquivo Municipal. Peça emblemática acrescenta valor à exposição de 

homenagem que a Câmara Municipal inaugurou a 1 de outubro, intitulada 

‘Contemplação de Arte Sacra’ - Vida e Obra de Carvalheira da Silva, e que pode ser 

visitada até março de 2019. 

 

Aquamuseu do Rio Minho é um 

destino turístico TUR4all 

Pelas excelentes condições de 

acessibilidade e pela prestação de um 

atendimento inclusivo, o Aquamuseu 

do Rio Minho passa a integrar a 

plataforma e a app ibérica TUR4all - 

"Turismo Acessível". Equipamento 

permite que pessoas com necessidades 
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de mobilidade possam visitar e desfrutar da experiência deste museu sem quaisquer 

impedimentos. 

 

“Juntos em Espetáculo pela Prevenção 

de Infeções Sexualmente 

Transmissíveis” 

A 1 de dezembro, o Cineteatro de 

Cerveira recebeu um espetáculo que 

conjugou música, expressão corporal, 

dança e imagem. O propósito foi o de 

suscitar a reflexão em torno da 

utilização da Arte enquanto estratégia 

educativa de excelência no âmbito da promoção da saúde e da prevenção da infeção 

por VIH e outras IST. Bilhetes à venda no próprio dia. 

 

Campanha “A Nossa Casa é um 

Planeta” sensibilizou alunos para 

problemática dos resíduos 

Cerca de 200 crianças do pré-escolar do 

Centro Escolar Norte, do Centro Escolar 

de Cerveira e do Centro Escolar de 

Covas do Agrupamento de Escolas de 

Vila Nova de Cerveira participaram, no 

início de dezembro, na ação de 

educação ambiental "A Nossa Casa é um Planeta”, promovida pela Valorminho, com o 

apoio da Câmara Municipal e da Fundação Bienal de Arte de Cerveira. 
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Na'tal Cerveira 2018: Cinco fins-de-

semana repletos de animação e 

experiências mágicas 

Este ano, a programação natalícia de 

Vila Nova de Cerveira demarca-se pela 

diferença, pela dimensão e pelas 

descobertas em ambiente familiar. À 

decoração e iluminação singulares, ao 

tradicional Mercado Natalício, Presépio Vivo e Concerto de Natal, a edição 2018 do 

Na’tal Cerveira apresenta a versão Kids, o ‘Cerveira Mais Doce’ e ‘A Magia de Voar num 

Balão Mágico de Ar Quente’. Dia 7 de dezembro marcou o início das festividades 

natalícias! 

 

 

 

✓ Obras Municipais concluídas: 

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

Fase; 

• 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); 

• Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação da Rua 

Velha dos Montorros em Vila Meã. 
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✓ Obras Municipais em curso: 

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

Fase – Balneários e Gimnodesportivo; 

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

Adaptação da Sala 107 e Beneficiação de Rampa; 

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

na Freguesia de Covas – Instalação de Contadores de Água; 

• 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; 

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

na Freguesia de Covas – Aquisição de Dois Reservatórios de Água. 

 

✓ Obras Municipais a iniciar: 

• Requalificações Urbanísticas – Processo de Loteamento N.º 11/01 – 

Intervenção de Reparação/ Conclusão de Trabalhos Previstos em Espaço 

Público; 

• Ampliação e Remodelação das Redes de Saneamento Básico – Quelha do 

Salvador em Sopo; 

• Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Alargamento da Rua 

da Boavista em Vila Nova de Cerveira; 
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• Requalificações Urbanísticas – Construção de Parque de Estacionamento 

junto à Igreja em Gondarém; 

• Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação da Rua 

do Vale em Loivo e da Rua Trás-o-Lombo em Covas; 

• Beneficiação de Património Imobiliário Municipal – Requalificação do 

Sistema AVAC do Edifício do Aquamuseu; 

• Arranjo da Praceta Queirós Ribeiro; 

• Implementação do Sistema de Águas Residuais Domésticas na Freguesia de 

Cornes – 1.ª Fase. 

 

✓ Outros projetos/ serviços em curso: 

• Parque Transfronteiriço Castelinho – Fortaleza – Aquisição e Plantação de 

Árvores; 

• Aquisição de Equipamento para os Serviços Administrativos – Orçamento 

Participativo – APP Turismo; 

• Aquisição de Sinalização Turística e Rodoviária – Orçamento Participativo – 

Rede Municipal de Percursos Pedestres; 

• Revisão do Plano Diretor Municipal – Elaboração de Cartografia Homologada 

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

• Estudos e Projetos – Elaboração do Projeto de Arquitetura do Edifício do 

Centro Intermunicipal de Proteção Civil do Cerval. 
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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 dezembro de 2018; 

 

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

 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando ao dia 12 de dezembro de 2018; 

 

4. Fundação Bienal de Arte de Cerveira – Plano de Atividades e Orçamento para 

2019. 

 

 

Vila Nova de Cerveira 

14 de dezembro de 2018 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

João Fernando Brito Nogueira 

 


