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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 nas últimas semanas do mês de dezembro de 2019 e os dois primeiros meses 

de 2020, por ordem cronológica de acontecimentos. 

 

√ Área Administrativa e Financeira: 

Autarquia dota habitação 

social de tecnologia LED 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira entregou, 

no final do ano de 2019, um 

total de 871 lâmpadas LED a 

cerca de 50 agregados 

familiares residentes nos três 

bairros sociais do concelho. 

O Projeto LED Social resulta de uma candidatura aprovada e financiada pelo PPEC – 

Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica, pela ERSE, tendo como 

promotor a AREA Alto Minho – Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho. 

 

OPT 2020: Populações de 

Cerveira e Tomiño elegeram 

projetos que apostam no 

conceito de vida saudável 

 “As Rotas Minho/Roteiros 

Miño” e “Pensar o Corpo, 

Mover a Mente” foram os 

dois projetos vencedores do 

Orçamento Participativo Transfronteiriço (OPT) Cerveira-Tomiño 2020. Comunidades 

vizinhas revelam preferência por atividades comuns relacionadas com o exercício físico, 

associado ao lazer e ao conhecimento do património cultural e natural.  
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Águas do Alto Minho 

iniciou atividade em 

janeiro de 2020 

A Águas do Alto Minho é a 

entidade que assumiu, a 1 

de janeiro, a exploração e 

gestão do sistema de águas 

da região do Alto Minho. 

Este sistema resulta da 

parceria 100% pública celebrada entre o Estado Português e os municípios de Arcos de 

Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila 

Nova de Cerveira, que atribui à Águas do Alto Minho a responsabilidade pela sua 

exploração e gestão. Este sistema cobre uma área de 1585 m2 e está dimensionado para 

fornecer mais de 9 milhões de m3 de água potável por ano a cerca de 100 mil clientes e 

para recolher e tratar mais de 6 milhões de m3 de água residual por ano de cerca de 70 

mil clientes. 

 

Autarquia executa projeto 

‘Registo para Todos’ do OP 

Jovem 2019 

O vice-presidente da 

Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira, Vitor 

Costa, entregou, em 

janeiro, um kit completo de 

material audiovisual à ETAP 

Cerveira, concretizando 

uma das duas propostas vencedoras na edição 2019 do Orçamento Participativo Jovem. 

Na indisponibilidade da jovem proponente comparecer a este ato simbólico, o 

equipamento foi recebido pela Coordenadora Pedagógica da ETAP Cerveira, 

estabelecimento que a aluna frequenta. 
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AECT Rio Minho reúne com 

Secretária de Estado da 

Valorização do Interior 

Perante o processo de 

planeamento estratégico 

para o Rio Minho 

Transfronteiriço 2030, o 

AECT Rio Minho reuniu com 

a Secretária de Estado da 

Valorização do Interior, 

Isabel Ferreira, de forma a apresentar os objetivos e prioridades deste agrupamento 

territorial, entre os quais a manifesta vontade para implementar uma ITI (Intervenção 

Territorial Integrada) transfronteiriça, no âmbito da Política de Coesão da União 

Europeia. O encontro, que decorreu esta quinta-feira, em Vila Nova de Cerveira, contou 

com a presença do diretor do AECT, Uxío Benítez, do vice-diretor e também presidente 

da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira. 

 

Eurocidade Cerveira-

Tomiño mantém atuação 

dinâmica em 2020 

O Comité de Gestão 

Estratégica da Eurocidade 

Cerveira-Tomiño aprovou o 

Plano de Atividades para 

2020. A dinamização da 

economia local, a 

potenciação da participação pública, a melhoria no acesso aos serviços partilhados e a 

organização de eventos conjuntos apresentam-se como as principais áreas de 

intervenção, através da concretização de projetos que promovem o envolvimento das 

populações pelo impacto no seu dia a dia. 
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Câmara de Cerveira e 

movimento cívico 

coincidem na oposição à 

exploração do lítio 

Enquadrado no roteiro de 

auscultação autárquica 

sobre a exploração de lítio 

no Alto Minho, o 

Movimento Cívico SOS Serra 

d’Arga reuniu, esta quinta-feira, com o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira para reforçar a posição política e técnica contra a exploração de lítio no 

concelho e no Alto Minho. Périplo de encontros antecedem a intenção do Governo em 

apresentar publicamente os princípios básicos da nova lei das minas. 

 

Dez caminhadas para 

conhecer Cerveira e Tomiño 

ao longo de 2020 

Explorar passo a passo os 

(en)cantos do terriótio da 

Eurocidade Cerveira-Tomiño 

a nível paisagístico, cultural, 

patrimonial, ambiental e 

natural. Este é o objetivo do programa “Rotas Minho/Roteiros Miño”, um dos projetos 

vencedores do Orçamento Participativo Transfronteiriço (OPT) 2020, que arrancou a 23 

de fevereiro, com um pacote de 10 caminhadas interpretativas e sensoriais. 
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Cerveira e Tomiño 

promovem uniformização 

de agendas culturais 

Pela primeira vez, os 

municípios de fronteira de 

Vila Nova de Cerveira e de 

Tomiño editaram as suas 

agendas culturais com fortes 

semelhanças no formato e no desenho, incluindo as atividades organizadas pela 

Eurocidade, bem como os principais eventos programados no concelho vizinho. A 

decisão, adotada no último Conselho de Gestão Estratégica, pretende aprofundar o 

intercâmbio entre ambas as populações, aumentando a oferta disponível. 

 

Corte de Trânsito para 

Requalificação do acesso 

desde a Freguesia de 

Lovelhe ao centro da vila 

No seguimento da obra 

integrada no acordo entre o 

Município de Vila Nova de 

Cerveira e o Grupo Sonae, 

aquando da construção da 

nova superfície comercial, a autarquia cerveirense iniciou a necessária requalificação do 

acesso desde a Freguesia de Lovelhe ao centro da vila (pelo viaduto junto ao Quartel dos 

Bombeiros Voluntários). 
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Condicionamento na Rua 

Queirós Ribeiro 

Devido à realização de obras, 

a circulação na Rua Queirós 

Ribeiro para cargas e 

descargas, viaturas de 

emergência e entidades 

policiais estar a ser realizada 

no sentido ascendente. 

 

Presidente da Câmara 

Municipal enaltece 

vitalidade da corporação de 

bombeiros do concelho 

A Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários 

de Vila Nova de Cerveira 

celebrou, a 9 de fevereiro, 85 

anos de atividade, com uma 

cerimónia carregada de 

simbolismo. Discursos com mensagens sobre o presente e futuro da corporação e a 

bênção de duas novas viaturas marcaram a efeméride. 
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Alcaldesa de O Rosal de 

visita ao concelho 

cerveirense 

O Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira recebeu, esta terça-

feira, a Alcaldesa do 

Ayuntamiento O Rosal para 

uma apresentação 

institucional de ambos os 

concelhos com fronteira em comum. Fernando Nogueira e Ánxela Fernández 

destacaram as potencialidades dos territórios que dirigem, encontrando algumas 

complementaridades pela proximidade geográfica e no âmbito da cooperação 

transfronteiriça. 

 

Eurocidade Cerveira-

Tomiño apresenta 

ferramentas de apoio ao 

turismo transfronteiriço 

Procurando promover um 

maior conhecimento sobre 

o turismo local e dinamizar 

o potencial económico da 

Eurocidade, os concelhos 

vizinhos de Vila Nova de 

Cerveira e de Tomiño 

organizam, na próxima 

terça-feira, 3 de março, uma ação de apresentação de duas ferramentas de apoio ao 

turismo transfronteiriço, nomeadamente um guia do setor e uma APP de turismo 

acessível. 
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Presidente de Câmara ouve 

sugestões de 170 crianças 

do 1º ciclo 

Chama-se “A Nossa Voz” e é 

um projeto letivo que 

abrange todos os alunos do 

3º e 4º anos do 

Agrupamento de Escolas de 

Vila Nova de Cerveira na 

concretização de um 

exercício democrático e 

cívico: conversar com o Presidente da Câmara Municipal sobre o que está bem e o que 

pode ser melhorado no território cerveirense. O desafio foi prontamente aceite, 

estando programadas oito sessões de atendimento no mês de março, com o objetivo 

final de partilhar as conclusões em sede de Assembleia Municipal. 

 

 

√ Área Sociocultural e Desportiva: 

Cerveira recebeu 2020 com 

animação no Terreiro e no 

Castelo 

A Passagem de Ano em Vila 

Nova de Cerveira é já uma 

referência na região Norte 

de Portugal e na Galiza, quer 

pela oferta musical quer pelo 

cenário idílico. À semelhança 

dos anos anteriores, a ‘Noite Velha’ 2019/2020 arrancou com a atuação do Grupo 

Musical Costa Verde, no Terreiro, prosseguindo com 13 DJ’s em 3 espaços diferentes do 

Castelo. 
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Pedidos de apoio na Loja 

Social diminuíram em 2019 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira, através da 

Loja Social, voltou a apoiar, 

ao longo de 2019, famílias 

do concelho sinalizadas 

pelos serviços sociais devido 

aos parcos recursos 

financeiros, com a distribuição de cabazes sociais. No total foram apoiadas 238 pessoas 

com bens alimentares e vestuário, um número significativamente inferior quando 

comparado com o ano anterior. 

 

Doze estudantes de 

Cerveira na fase 

intermunicipal do Concurso 

Nacional de Leitura 

A Biblioteca Municipal de 

Vila Nova da Cerveira 

acolheu, em janeiro, a Fase 

Escolar/Municipal do 14º 

Concurso Nacional de Leitura (CNL), promovida pela Rede de Bibliotecas do Concelho – 

Bibliotecas Escolares e Biblioteca Municipal Escolares, numa parceria entre a Câmara 

Municipal e o Agrupamento de Escolas do concelho. Dos 19 candidatos presentes, 12 

vão disputar a Fase Intermunicipal agendada para 24 de abril, em Ponte de Lima. A Fase 

Final acontece a 6 de junho, em Oeiras. 
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Movimento associativo 

cerveirense canta as 

janeiras 

Em janeiro cantam-se as 

janeiras e em Vila Nova de 

Cerveira é já a 11ª edição, 

fruto da participação das 

associações do concelho em 

preservar a tradição. O evento ‘Cantar as Janeiras’ aconteceu dia 19 de janeiro, no 

Cineteatro de Cerveira, com a participação de 11 grupos, um dos quais galego. 

 

 

Freguesia de Covas recebeu 

XIª Taça Ibérica de Slalom 

À semelhança dos anos 

anteriores, a Taça Ibérica de 

Slalom, em Covas, no 

concelho de Vila Nova de 

Cerveira, marca o arranque 

da época competitiva da 

Federação Portuguesa de Canoagem. Realizada durante o fim-de-semana de 25 e 26 de 

janeiro, a prova de caráter internacional contou com mais de uma centena de inscritos 

e milhares de pessoas a assistir nas margens do rio Coura. 
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Cerveira celebrou riqueza 

artística, cultural e 

biológica da Camélia José 

Rodrigues e de outras 

espécies 

É amplamente conhecida a 

ligação artístico-cultural do 

Mestre José Rodrigues a Vila 

Nova de Cerveira, mas não tanto o seu contacto com a camélia que resultou na 

atribuição do seu nome a um cultivar desta flor de inverno. Homenageando o artista e 

promovendo o conceito de vila ajardinada, a Câmara Municipal e a Associação Cultural 

Convento de San Payo propuseram a II Exposição de Camélias, nos dias 8 e 9 de 

fevereiro, no Salão Multiusos do Cineteatro (Factory). 

 

 

Lampreia do rio Minho, um 

símbolo da região com 

impacto no país 

Até 15 de abril, a lampreia 

do rio Minho volta a ser a 

atração dos cardápios de 

dezenas de restaurantes dos 

seis concelhos do Vale do 

Minho. A apresentação da XI edição da iniciativa “Lampreia do Rio Minho - Um Prato de 

Excelência” decorreu em Caminha, e contou com a presença dos vários responsáveis e 

representantes dos municípios alto-minhotos, pescadores, associações, instituições e 

apreciadores desta iguaria típica. 

 



 
 

13 
 

Folia carnavalesca nas ruas 

do centro histórico 

Mais um ano e cumpriu-se a 

tradição com enorme 

criatividade. Sem um 

conceito definido, as 

centenas de foliões 

primaram por temas da 

atualidade informativa, em 

particular as causas ambientais, sem descurar a identidade do concelho e a preservação 

de algumas das tradições. 

 

Whitney Houston 

homenageada em 

Intercâmbio de Dança 

Cultural 2020 

Desde 2015 que a folia 

carnavalesca em Vila Nova 

de Cerveira é celebrada com 

dois espetáculos musicais 

singulares, protagonizados 

por cerca de 60 jovens bailarinos de escolas do Norte de Portugal e da Galiza, em 

homenagem a um artista pop de renome. A edição 2020 do Intercâmbio de Dança 

Cultural relembrou Whitney Houston, a cantora conhecida como “A Voz”, nos dias 22 e 

25 de fevereiro, no Espaço Factory. 
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Inscrições abertas para 

Oficina de Formação 

Pedagógica 

A Companhia de Teatro 

Comédias do Minho vai 

ministrar, a 18 de março, em 

Vila Nova de Cerveira, uma 

ação de formação 

pedagógica denominada “As 

palavras são cores, são 

paisagens”. Dirigida a agentes educativos, à rede de colaboradores locais e demais 

interessados, a participação na atividade carece de inscrição gratuita na Biblioteca 

Municipal de Vila Nova de Cerveira. 

 

 

Espetáculo de Teatro 

“Lusíadas, Glória e 

Engano” chega à ‘Vila das 

Artes’ 

“Uma criação teatral para 

jovens que descobrem no 

texto de Luiz Vaz de 

Camões algumas questões 

sobre si próprios e sobre o que é ser português ou, por outras palavras, ‘cidadão do 

mundo’”. Este é o ponto de partida do espetáculo de teatro “Lusíadas, Glória e Engano” 

que sobe ao palco do Cineteatro de Cerveira, a 17 de março, em duas sessões escolares. 
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✓ Obras Municipais Concluídas: 

- Saneamento Básico na Rua da Bemposta e Rua de S. João, em Reboreda; 

- Saneamento Básico na Rua da Costa, Rua da Pedreira, Rua de S. Tiago e Rua do Tojal, 

em Nogueira; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação da Rua de S. Brás 

em Sapardos; 

- Qualificação, Reforço e Manutenção da Rede de Água, em Baixa – Substituição da Rede 

de Abastecimento de Água em Reboreda e Nogueira; 

- Requalificações Urbanísticas – Requalificação do Largo do Espírito Santo em Gondar. 

 

✓ Obras Municipais em Curso: 

- Implementação do Sistema de Águas Residuais Domésticas na Freguesia de Cornes – 

1.ª Fase; 

- Ampliação e Remodelação das Redes de Saneamento Básico – Rua do Caminho Velho, 

Rua do Cortinhal e Rua de Chaquel, em Campos; 

- Requalificação do Espaço Público Envolvente ao Bairro da Calçada, à Urbanização de 

Cerveira e ao Centro Escolar de Cerveira; 

- Abastecimento de Água na Freguesia de Cornes – Ligação Alta/ Baixa do Reservatório 

de Laceiras ao Pólo Industrial II; 

- Arranjo da Praceta Queirós Ribeiro; 

- Parque Transfronteiriço Castelinho – Fortaleza – Instalação de Parque Infantil. 

 

✓ Obras Municipais a Iniciar: 

- Ecopista “Caminho do Rio” – 3.ª Fase; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Beneficiação da Rua Sra. do 

Pilar em Cornes, nos lugares de Lodeiro e Valinha; 
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- Beneficiação do Património Imobiliário Municipal - Alto Minho 4D - Viagem no Tempo 

- Rota do Moderno ao Contemporâneo - Equipamentos de Suporte; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Execução de Passeios na Antiga 

EN13 – Rua da Estrada Velha, em Reboreda; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Pavimentação da Rua de 

Linhares em Gondarém; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Pavimentação das Ruas de São 

José, do Casal, dos Caneiros e Largo da Cruz do Casal em Mentrestido; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação do Caminho do 

Caldas em Loivo; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Rua do Prazão e Rua e Travessa 

dos Casteinheirinhos em Sapardos; 

- Centro de Atividades – Rio e Natureza – Ancoradouro de Apoio à Atividade Náutica no 

Parque de Lazer do Castelinho e na Praia da Lenta. 

 

✓ Outros Projetos/Serviços em Curso: 

- Estudos e Projetos – Elaboração dos Atlas da Flora, da Fauna e da Geologia para a Serra 

de Arga na Freguesia de Covas; 

- Requalificação da Antiga EN 302 (Candemil Covas) – Elaboração do Projeto de 

Execução; 

- Estudos e Projetos – Elaboração dos Estudos de Caracterização da Paisagem e do 

Património Cultural do Concelho; 

- Elaboração da Estratégia Local de Habitação (ELH) de Vila Nova de Cerveira; 

- Revisão do Plano Diretor Municipal. 
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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 fevereiro de 2020; 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 27 de fevereiro de 2020; 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando ao dia 27 de fevereiro de 2020. 

 

Vila Nova de Cerveira, 

28 de fevereiro de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

________________________________ 

João Fernando Brito Nogueira 


