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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 que resume a Atividade do 

Executivo Municipal, entre 12 de fevereiro e 30 de abril de 2021, por ordem cronológica 

de acontecimentos. 

O período em causa ainda se encontra fortemente marcado pela pandemia Covid-19, 

apesar da situação epidemiológica no país, em geral, e no concelho, em particular, estar, 

aparentemente, controlada. À data desta sessão ordinária da Assembleia Municipal, a 

curva de novos casos e de casos ativos no concelho de Vila Nova de Cerveira mantém a 

fase descendente, com apenas 1 caso ativo, não se podendo, no entanto, descurar as 

regras básicas de higienização e distanciamento social. 

Um dos fatores que tem contribuído para este cenário favorável de contenção é, 

indubitavelmente, o processo de vacinação. A nível concelhio, o primeiro dia de 

vacinação aconteceu a 25 de fevereiro, com os primeiros idosos a serem convocados 

para a inoculação contra a Covid-19, no Centro Municipal de Vacinação instalado no 

Fórum Cultural de Cerveira.  

À data de 25 de abril, e segundo relatórios da ULSAM, a cobertura vacinal no concelho 

atinge os 8,3% com a vacinação completa e 27,4% com a primeira dose, num total de 

3284 vacinas administradas. 

Neste sentido, a atividade municipal está a seguir os procedimentos condizentes com a 

pandemia, procurando criar algumas dinâmicas importantes e que precisam de ser 

trabalhadas e concretizadas, e suspender aquelas que incitam a grandes aglomerados 

populacionais, com especial enfase na vertente cultural. 
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√ Área Administrativa e Financeira: 

Cerveira é o 2º concelho mais 

exportador do Norte de bens de 

indústrias de média tecnologia 

Vila Nova de Cerveira exporta 

23,1% de bens de indústrias de 

média tecnologia, posicionando-

se como o 2º concelho mais 

exportador do ramo automóvel 

em toda a Região Norte, 

constituída por 86 municípios. Acresce ainda que apenas os dois concelhos melhor 

posicionados – Bragança e Cerveira – são responsáveis por mais de metade (52%) de 

todas as exportações desta categoria. O estudo é da Comissão de coordenação e 

Desenvolvimento Regional Norte (CCDR-N), que acompanha a Estratégia de 

Desenvolvimento do Norte para Período de Programação 2021-2027. 

 

Alto Minho/Galiza: Primeiro 

confinamento e encerramento 

de fronteiras provocou uma 

perda de faturação superior a 

92ME 

O primeiro confinamento como 

medida de contenção à Covid-19, 

e o consequente encerramento 

de fronteiras entre o Alto Minho 

e a Galiza, ocorrido entre 17 de 

março e 30 de junho de 2020, 

provocou uma perda de faturação superior a 92 milhões de euros nos 26 concelhos do 

território transfronteiriço do Minho. Esta é a principal conclusão do estudo solicitado 

pelo AECT Rio Minho ao doutorado em Economia da Universidade de Vigo, Xavier Covas, 

e que, mesmo ainda sem dados oficiais, perspetiva que o prejuízo económico do atual 

encerramento seja ainda maior. 
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AECT Rio Minho exigiu aplicação 

efetiva de fundos europeus nas 

regiões de fronteira  

A 1 de março, aquilo que era para 

ser uma ação reivindicativa 

pacífica conjunta entre os 

autarcas dos municípios 

portugueses e galegos que 

constituem o Agrupamento 

Europeu de Cooperação 

Territorial (AECT) do Rio Minho 

passou a dois atos isolados, em 

cada margem da Ponte Internacional da Amizade entre Cerveira-Tomiño, mas com a 

mesma essência: exigir aos governos de Portugal e de Espanha que os fundos europeus 

sejam aplicados nas verdadeiras regiões de fronteira e ainda a criação de apoios para as 

populações e empresas afetadas pelo encerramento de fronteiras. 

 

Encerramento de fronteiras: AECT 

Rio Minho lança formulário online 

para recolher testemunhos de 

trabalhadores afetados 

O Agrupamento Europeu de 

Cooperação Territorial (AECT) Rio 

Minho disponibiliza um registo 

online para as pessoas afetadas 

pelo encerramento de fronteiras, 

com o intuito de proceder à compilação de um dossier que sirva de base reivindicativa 

junto dos Governos de Espanha e Portugal. Só nas primeiras horas de publicação, já 

foram recolhidas algumas dezenas de reclamações. O presente formulário ( 

www.smartminho.eu ) afere o tipo de prejuízo sentido. 
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Alto Minho/Galiza: 

Eurodeputados portugueses e 

galegos levam reivindicações de 

compensações económicas ao 

Parlamento Europeu 

O Agrupamento Europeu de 

Cooperação Territorial (AECT) do 

Rio Minho reuniu, por 

videoconferência, com cinco 

eurodeputados de Portugal e da Galiza para apresentar a verdadeira dinâmica da 

fronteira do Alto Minho/Galiza, alertando para os impactos e as preocupações 

subjacentes à restrição de livre circulação de pessoas, provocada pelo encerramento de 

fronteiras devido à pandemia Covid-19. Manifestando-se sensíveis com a problemática, 

os eurodeputados consideraram justas as reivindicações deste território 

transfronteiriço e mostraram disponibilidade para expor o assunto ao Parlamento 

Europeu, em particular a questão das compensações económicas e de estímulo à 

reativação das atividades empresariais, comerciais e turísticas. 

 

Executada ação de fogo 

controlado na Serra da Salgosa 

Uma equipa multidisciplinar 

esteve, dia 10 de março, na Serra 

da Salgosa, União de Freguesias de 

Vila Nova de Cerveira e Lovelhe, 

para realizar uma ação de fogo 

controlado numa área de cerca de 

12 hectares. 
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Autarquia vai investir mais 1ME 

na beneficiação da rede viária 

municipal 

A Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira lançou o concurso 

público para avançar com a 

beneficiação da rede viária 

municipal em várias freguesias 

do concelho, num investimento 

de 1ME. A rede viária continua a 

ser alvo de atenção e melhoria 

por parte da autarquia cerveirense que, ao longo dos últimos anos, tem vindo a dar 

respostas consoante as necessidades que vão surgindo. 

 

Aprovada 5ª área empresarial do 

concelho num investimento de 

1.3ME 

Vila Nova de Cerveira vai contar 

com uma nova área de 

acolhimento empresarial, a 

quinta no concelho e a terceira 

de âmbito municipal, que vai 

nascer na freguesia de Sapardos, 

pela localização estratégica junto 

ao nó da A3. Num investimento de 1.3ME, comparticipado pelo Feder em 750 mil euros, 

a candidatura recentemente aprovada prevê a criação de 12 lotes de dimensões 

idênticas, divididos por uma área total de 32.602,00 m2, e com a garantia do Sistema de 

Indústria Responsável (SIR). 
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Trabalhos de ligação da EN 303 

Sapardos-Paredes de Coura 

bem visíveis no terreno 

A empreitada de ligação da EN 

303, próxima do nó da A3 em 

Sapardos, Vila Nova de Cerveira, 

ao concelho de Paredes de 

Coura, está a decorrer a bom 

ritmo. O autarca cerveirense 

esteve no estaleiro e em obra 

para se inteirar do andamento 

dos trabalhos já desenvolvidos pelo Grupo ABB, dada a importância da obra para o 

concelho. 

 

Investimento de 1.4ME 

permite atingir 93% da 

cobertura de abastecimento de 

água em Covas 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira viu aprovada 

mais uma candidatura com 

vista à melhoria do sistema de 

abastecimento de água na 

Freguesia de Covas, 

contemplando a construção de 

22km de rede para servir 505 habitações, do universo das 635 segundo os Censos de 

2011. A obra, que iniciou a 17 de março, tem um investimento de 1.4ME, financiado 

pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) 

com comparticipação do Fundo Coesão em cerca de 735 mil euros. 
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Serra da Salgosa foi alvo de 

mais uma ação de fogo 

controlado 

Decorreu, dia 25 de março, 

mais uma ação de fogo 

controlado ao longo de 30ha 

da Serra da Salgosa. As 

parcelas intervencionadas 

integram um projeto de 

prevenção florestal mais amplo a abranger uma área total de 78ha, com o apoio das 

unidades de Baldio de Reboreda, Candemil e Vila Nova de Cerveira. 

 

Cerveira e Valença executam 

ação de fogo controlado no 

perímetro do aeródromo do 

Cerval 

Os Serviços Municipais de 

Proteção Civil de Vila Nova de 

Cerveira e de Valença 

concretizaram, dia 25 de 

março, uma ação conjunta de 

fogo controlado no 

perímetro do aeródromo do 

Cerval, no âmbito da 

AMAMINHO - Associação de Municípios do Alto Minho - Proteção Civil Municipal. 
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Já estão no terreno os CENSOS 

2021 

Desde o dia 5 de abril que o 

Instituto Nacional de Estatística 

está a realizar os CENSOS 2021, 

em articulação com as 

autarquias locais, conforme 

decorre da legislação nacional, 

dando continuidade à mais longa 

e consistente série estatística 

nacional sobre a população e a 

habitação. 

 

 

Autarquia suspende atualização 

das rendas da habitação social 

em 2021 

Após a isenção do pagamento das 

rendas aplicada nos meses de 

abril e maio e da redução em 50% 

entre junho e setembro de 2020, 

a Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira decidiu suspender o 

procedimento administrativo de 

atualização das rendas da 

habitação social, ao longo de 

2021. 
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Autarquia formaliza contrato da 

empreitada do Edifício de 

Cultura e Inovação 

Concluído o processo de 

concurso público e a respetiva 

adjudicação, o Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira assinou, a 7 de abril, 

o contrato de empreitada com a 

empresa Alfredo Barroso Lda., 

para a execução do Edifício de 

Cultura e Inovação de Vila Nova de Cerveira, num investimento na ordem de 1ME. 

Procedimento segue para deferimento de visto pelo Tribunal de Contas, perspetivando-

se que o início de obra aconteça ainda no final deste mês de abril. 

 

Mais de 50% dos alojamentos da 

Freguesia de Sopo dotados com 

saneamento básico 

Está praticamente concluída a 1ª 

fase da empreitada de instalação 

do saneamento básico na 

Freguesia de Sopo que vai 

abranger 230 dos 447 

alojamentos (Censos de 2011). 

Os trabalhos, que arrancaram a 

11 de maio de 2020 com a 

previsão de um ano, já alcançaram os 85% de execução, incluindo a repavimentação das 

vias intervencionadas. Com um investimento de 700 mil euros, resultante de uma 

candidatura do Município de Vila Nova de Cerveira em parceria com as Águas do Alto 

Minho ao POSEUR, a rede de drenagem de Sopo foi projetada de raiz para ser 

implementada ao longo de 7kms de rede gravítica. 
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Comunicado PCM - O Calvário 

dos Trabalhadores e 

Empresários Transfronteiriços 

O ponto de passagem autorizado 

Valença-Tui, entre Portugal e 

Espanha, viveu, a 20 de abril, um 

ambiente infernal, com dezenas 

de quilómetros de filas para 

entrar em Portugal, com a 

passagem pelo controlo do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a demorar uma média de 2 horas. Ao buzinão 

audível de revolta, vários trabalhadores transfronteiriços fizeram chegar o seu 

testemunho desesperante ao AECT Rio Minho, por email, telefone, nas redes sociais… 

Apesar de evocar sensibilidade para o assunto, o Senhor Ministro da Administração 

Interna do Governo de Portugal, Doutor Eduardo Cabrita, tem mantido uma posição 

completamente inflexível e intransigente, sendo da sua inteira responsabilidade e 

competência esta afronta aos trabalhadores e empresários transfronteiriços (…) 

 

Supressão de comboio regional: 

Autarca alerta para impacto 

negativo no serviço de 

proximidade às populações 

O Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira remeteu um ofício à 

administração da CP – Comboios 

de Portugal a insurgir-se contra a 

anunciada supressão de 

circulação do comboio regional nº 3202 por parte da CP-Comboios de Portugal, devido 

à entrada em funcionamento do Comboio Intercidades Valença-Lisboa no âmbito da 

modernização da Linha Ferroviária do Minho, solicitando “uma melhor agilização do 

processo de forma a conciliar os interesses da CP e as necessidades de mobilidade das 

populações”. 



 
 

12 
 

 

Inaugurada a eletrificação da 

Linha Ferroviária do Minho 

O Primeiro-Ministro, António 

Costa, inaugurou, a 26 de 

abril, a empreitada de 

modernização do troço 

ferroviário entre Valença e 

Viana do Castelo. A cerimónia 

contou com uma viagem 

inaugural entre as duas 

cidades do Alto Minho para assinalar a conclusão da eletrificação da Linha do Minho, e 

na qual marcou presença o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 

Fernando Nogueira. 

 

√ Área Sociocultural e Desportiva: 

Atividade cultural suspensa até 

ao final de junho 

Face à incerteza epidemiológica 

que assola os próximos meses, a 

Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira aprovou, por 

unanimidade, em fevereiro, a 

suspensão de todas atividades 

culturais, desportivas e 

recreativas organizadas e/ou 

apoiadas pelo Município até 30 de junho de 2021. 
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Médico especialista António 

Lúcio Baptista oferece 

publicação internacional na 

qual participa 

O médico especialista em 

cirurgia cardiovascular e 

munícipe de Vila Nova de 

Cerveira, o Doutor António Lúcio 

Baptista, entregou ao Presidente 

da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira, um exemplar 

do livro coletivo “Towards a 

Better World – Tourism, pandemics, Climate Emergency and Human Rights”, no qual 

consta um artigo da sua autoria dedicado à “Vulnerabilidade do Turismo”. 

 

Aprovada concessão de 

subsídios às coletividades e 

associações do concelho 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira aprovou, por 

unanimidade, a 12 de março, a 

atribuição de apoios financeiros 

a diversas associações e 

coletividades do concelho para 

o ano de 2021, num valor 

idêntico ao do ano transato e que ronda os 200 mil euros. Mesmo não se sabendo qual 

a atividade possível, devido aos condicionalismos e incertezas subjacentes à Covid-19, o 

Município cerveirense considera imprescindível apoiar estas entidades que, sem 

receitas, também passam por dificuldades, procurando incentivar a uma dinâmica 

criativa e adaptada aos tempos que atravessamos. 
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Queima de Judas' 21 exibida 

em edição digital 

No ano de 2021, devido ao 

contexto pandémico que 

atravessamos, a Queima de 

Judas teve uma edição digital. 

Com respeito pelas regras 

sanitárias em vigor foi possível 

manter a participação e 

envolvimento da comunidade 

de Vila Nova de Cerveira. A realização do filme original “Judas, Judas, Judas” contou com 

a participação do grupo de teatro de amadores “Outra Cena”, o grupo “Bombos S. Tiago 

Sopo”, o Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira e muitos outros participantes em 

nome individual. 

 

Autarquia assinalou 

Centenário do Edifício dos 

Paços do Concelho com 

cerimónia simbólica 

Porque toda a História é 

alicerçada em contextos 

excecionais, a Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira não podia deixar de 

comemorar os 100 anos do 

edifício dos Paços do Concelho, 

inaugurado a 9 de abril de 1921, por ser um exemplo do genuíno e acérrimo sentido de 

comunidade dos Cerveirenses. Apesar da pandemia Covid-19, esta efeméride foi 

assinalada a 9 de abril, com uma cerimónia simbólica e restrita, e que também marca o 

arranque da vasta programação alusiva aos 700 anos da Fundação de Vila Nova de 

Cerveira (1 de outubro de 1321). 
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Comissão Europeia identifica 

projeto In Common Sports como 

Boa Prática e Caso de Estudo 

De entre 90 programas e 

projetos relacionados com a área 

do desporto intergeracional 

implementados em vários países 

da União Europeia, o projeto 

cerveirense In Common Sports 

foi eleito uma das 15 boas 

práticas europeias neste domínio e considerado um caso de estudo. Este 

reconhecimento integra o estudo “Mapping Study on the Intergenerational Dimension 

of Sport”, promovido pela Direção-Geral da Educação, Juventude, Desporto e Cultura da 

Comissão Europeia. 

 

Município convidado para 

integrar nova candidatura 

europeia dedicada ao Desporto 

Uma associação da Letónia 

acaba de convidar o Município 

de Vila Nova de Cerveira para 

ser parceiro numa nova 

candidatura a submeter ao 

programa Erasmus Desporto, 

no âmbito do projeto 

denominado “Holistic Approach in Grassroots Sport”. Autarquia deu luz verde e já 

encetou os contactos necessários com associações locais, além de nomear como 

embaixador, o cerveirense José Gomes, pelo perfil inspirador no domínio do desporto. 
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Povoado Fortificado de 

Cossourado classificado como 

monumento nacional 

Partilhado pela Freguesia de 

Sapardos, no concelho de Vila 

Nova de Cerveira, e pela União 

de Freguesias de Cossourado e 

Linhares, no concelho de 

Paredes de Coura, o Povoado 

Fortificado de Cossourado 

acaba de ser classificado como monumento nacional, após publicação, esta quinta-feira, 

de um decreto do Governo, considerando o interesse dos bens enquanto “testemunhos 

notáveis de vivências ou factos históricos”. 

 

 ‘25 de Abril’ assinalado 

simbolicamente com recital de 

poesia 

Pela importância histórica da 

efeméride em prol da liberdade e da 

democracia, a Câmara Municipal de 

Vila Nova de Cerveira não deixou 

passar em branco o 47º aniversário 

da ‘Revolução do Cravos’. 
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Jovem cerveirense Magna Araújo 

Amorim apurada para a fase final do 

Concurso Nacional de Leitura 

Em formato online, a Fase 

Intermunicipal da 14ª edição do 

Concurso Nacional da Leitura 

2020/2021 contou com 116 

participantes dos vários níveis de 

escolaridade dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas dos 10 concelhos 

do Alto Minho. Vila Nova de Cerveira fez-se representar por um grupo de alunos 

empenhados e com uma participação muito bem-sucedida, tendo a jovem Magna 

Araújo Amorim, do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira, alcançado 

pontuação para a Fase Nacional, agendada para dia 5 de junho, em Oeiras. 

 

➢ Obras Municipais Concluídas: 

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

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Beneficiação de diversos 

arruamentos em nas uniões de freguesia de Campos e Vila Meã e Vila Nova de Cerveira 

e Lovelhe e na freguesia de Loivo; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Travessa de Stº António em 

Candemil; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Rua das Castanheiras em 

Gondarém; 

- Beneficiação de Património Imobiliário Municipal – Obras de Conservação no Edifício 

dos Paços do Concelho. 

 

➢ Obras Municipais em Curso: 

- Implementação do Sistema de Águas Residuais Domésticas na Freguesia de Sopo – 1.ª 

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

Parque de Lazer do Castelinho e na Praia da Lenta; 

- Adaptação do Antigo Edifício dos Bombeiros para Edifício de Cultura e Inovação – 1.ª 

Fase (Serviços Municipais de Intervenção Social); 

- Reforço da Rede de Água em Baixa às Freguesias do Interior - Reservatório, Adução e 

Distribuição (Sapardos, Candemil/ Gondar, Mentrestido); 

- Abastecimento de Água à Freguesia de Covas - Ligação Alta/Baixa aos Reservatórios 

Existentes; 

- Rede Viária do Concelho - Beneficiação da Av. ª 27 de julho em Cornes. 

 

➢ Obras Municipais a Iniciar: 

- Requalificação Global da Escola EB2,3/SEC de Vila Nova de Cerveira - Substituição da 

Cobertura dos Balneários; 

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

A; 

- Rede Viária do Concelho – Beneficiação de Arruamentos em Diversas Freguesias – 

2021/ 2022 (Lote 1 - Estrada Municipal 516, Rua de Gámil e Rua de S. Roque, Lote 2 - 

Estrada Municipal 516-1, Travessa do Feital, Rua Cova da Serpa e Rua do Convento de S. 

Paio, Lote 3 - Rua da Lamela, Estrada Municipal 512, Rua de Novais e Rua Chão da Carlota 

e Lote 4 - Requalificação da Antiga EN 302 em Covas (Km 6,400 ao Km 7,392)); 

- Adaptação do Antigo Edifício dos Bombeiros para Edifício de Cultura e Inovação – 2.ª 

Fase; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Beneficiação de Arruamentos 

nas Freguesias de Covas, Candemil/ Gondar e Mentrestido; 

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

Cruzeiro e da Rua da Procissão em Mentrestido. 

 

➢ Outros Projetos/Serviços em Curso: 
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- Smart Cities/ Cerveira - Território de Futuro; 

- 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; 

- Estudos e Projetos – Elaboração dos Projetos de Execução de Extensão de Rede de 

Saneamento nas Freguesias de Covas, Sopo, Loivo, União de Freguesias de Reboreda 

Nogueira, União de Freguesias de Campos e Vilã Meã, Cornes e Sapardos. 

_______________________________________________________________________ 

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 26 de abril de 2020; 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 29 de abril de 2021; 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando ao dia 30 de abril de 2021; 

4. Complementarmente, relatório cedido pela AdAM – Águas do Alto Minho 

“Informação Bases de Reflexão Estratégica”. 

 

Vila Nova de Cerveira, 

30 de abril de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________ 

João Fernando Brito Nogueira 


