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O Presidente da Câmara Municipal, Garcez 
Trindade, e o deputado à Assembleia da 
República e Presidente da Assembleia 
Municipal, António Borges, inauguraram no 
dia 14 de novembro, o Complexo Desportivo 
da Granja. 
Após o descerramento da placa e de uma 
visita às instalações, a cerimónia inaugural 
continuou com a realização de dois jogos de 
futebol de 7 pelas equipas jovens do Grupo 
Desportivo de Resende. 
O novo equipamento encontra-se envolvido 
na obra de regeneração urbana da envolvente 
sul das Piscinas Municipais Descobertas que 
consistiu na construção de um campo de 
futebol de 7 com relvado sintético, um edifício 
com vestiários/balneários; dois campos de 
ténis,  meio campo de street-basket; 
instalações sanitárias de utilização pública; 
bar/cafetaria com esplanada e requalificação 

do estacionamento público.
A obra, no valor de cerca de 300 mil euros, teve 
uma comparticipação de 85% do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional 
( F E D E R ) ,  n o  â m b i t o  d o  Pr o g r a m a 
Operacional Regional do Norte - ON.2.

Foi inaugurada, no dia 31 de outubro de 2015, 
a Casa Mortuária de Barrô, numa cerimónia 
que contou com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal, Garcez Trindade, do 
Deputado à Assembleia da República e 
Presidente da Assembleia Municipal, 
António Borges, do atual e do anterior 
Presidente da Junta de Freguesia de Barrô, 
Curá l io  Santana  e  Franc isco  Tuna , 
respetivamente.
O novo equipamento, situado no logradouro 
junto ao cemitério novo, é uma infraestrutura 
construída de raiz que integra, no espaço 
exterior, uma zona com sanitários públicos, 
um parque de estacionamento e um lago com 
iluminação. A obra, no valor de 35.000,00 
euros, foi comparticipada pela Câmara 
Municipal que concedeu uma verba para 
ajudar na requalificação do espaço.     

Inauguração do 
Casa Mortuária de Barrô inaugurada
Barroenses concretizam pretensão antiga

Os arranjos urbanísticos da Zona Envolvente 
da Igreja Matriz de S. Pedro de Paus foram 
inaugurados no dia 6 de setembro de 2015, 
contando com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal, Garcez Trindade, do 
Presidente da Assembleia Municipal, António 
Borges, e do Presidente da Junta de Freguesia 
de S. Pedro de Paus, Manuel Chaves.
O Município encetou todo o procedimento 
tendente à realização desta obra, suportando 
os custos inerentes à empreitada, sendo que 
parte da obra foi realizada por administração 
direta.
A Igreja de S. Pedro de Paus tem, assim, os 
seus acessos melhorados e um espaço exterior 
mais amplo, com condições necessárias para a 
realização de diversos eventos. 

Presidente da Câmara inaugurou

Igreja com enquadramento renovado 

Arranjo exterior da Igreja de Paus

Complexo Desportivo da Granja
Município com novas instalações para a prática desportiva
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No início do ano letivo, o Município distinguiu os 
melhores alunos do 2.º, 3.º ciclos e secundário do 
Agrupamento de Escolas do concelho por terem obtido 
os melhores resultados ao longo do ano letivo 2014/2015. 
No âmbito do Prémio Rebelo Moniz, a autarquia 
entregou mais de 9.000 euros em prémios distribuídos 
aos 74 alunos distinguidos. 
Com o Prémio Eça de Queirós foram distinguidos os 14 
melhores alunos na disciplina de Português, com a 
entrega de um prémio monetário de 150,00 euros a cada 
aluno.

O Museu Municipal e os Centros Interpretativos da Cereja, 
da Cerâmica e do Montemuro integram a Rede de Museus 
do Douro. 
Após a formalização e aprovação das candidaturas destes 
equipamentos à Rede, o Município passa a ter um destaque 
mais relevante na rota Cultural do Douro, elevando o seu 
valor sociocultural.  

O Presidente da República, Aníbal Cavaco 
Silva, visitou o concelho no dia 8 de junho, de 
2015 onde conheceu o Mosteiro de Sta. 
Maria Cárquere, o Museu Municipal e a 
Igreja Matriz de S. Martinho de Mouros.
Na ocasião, o Presidente da Câmara 
M u n i c i p a l ,  G a r c e z  Tr i n d a d e ,  t e v e 
oportunidade de oferecer ao Presidente da 
República uma salva com o brasão do 
Município, a nova Monografia da Rota do 
Românico e, a Maria Cavaco Silva, um 
presépio artesanal, gentilmente cedido pela 
Douro Arts & Events. Em época de cerejas, 
estas também não poderiam faltar como 
oferta ao chefe máximo do Estado, que 
comprovou a sua qualidade.
A visita finalizou na Igreja de S. Martinho de 
Mouros, com uma sessão solene, que 
contou com as intervenções do Presidente 
da República e do Presidente da Câmara 
Municipal.

Durante os meses de outubro a dezembro, os seniores do 
concelho  t i veram opor tunidade  de  usuf ru i r, 
gratuitamente, de um programa de tratamentos termais 
promovido pelo Município. 
Este programa de sensibilização e incentivo ao 
termalismo destinou-se a todos os seniores com 
residência no concelho, com idade igual ou superior a 65 
anos e reformados por invalidez, beneficiando de uma 
semana de tratamentos termais, com transporte 
incluído, de forma gratuita.

Município oferece tratamentos termais a seniores
Saúde e termalismo sénior em promoção

Melhores alunos distinguidos
Cerimónia da entrega de Prémios 

Resende na Rede de Museus
do Douro
Museu Municipal e
Centros Interpretativos integram Rede 

Rota do Românico motiva visita de Cavaco Silva

visita ConcelhoPresidente da República 

Foi durante a palestra “Instalação de 
Pomar de Cerejeiras”, realizada no dia 27 
de novembro de 2015, no Auditório 
Municipal, que o Presidente da Câmara 

Municipal, Garcez Trindade, apresentou o 
Gabinete de Desenvolvimento Rural.
Este Gabinete encontra-se instalado junto 
ao Parque de Estacionamento do Fórum 
Municipal e foi criado para dar apoio 
especializado no planeamento e execução 
de projetos de desenvolvimento rural e 
apoio técnico e científico aos agricultores 
do concelho. O Gabinete está disponível, 
ainda, através dos seguintes contactos: 
email  -  gdrural@cm-resende.pt ou 
telemóvel 926566259.

Resende com Gabinete de Desenvolvimento Rural 
Município apresenta novo serviço ao dispor dos agricultores

No âmbito do Dia da Biblioteca Escolar em 
Portugal, assinalado no dia 26 de outubro, o 
Município ofereceu um conjunto de 30 livros 
às Bibliotecas de cada Centro Escolar do 
concelho.

Dia da Biblioteca Escolar
assinalado no dia 26 de outubro

Oferta de livros
às bibliotecas escolares

O Presidente do Município, Garcez Trindade, e o 
Presidente do Conselho Diretivo da ARS-Norte, Álvaro 
Almeida, assinaram, no dia 7 de abril de 2015, um 
acordo de colaboração para a reabertura do Serviço de 
Atendimento Permanente (SAP) do Centro de Saúde, 
das 00h00 às 08h00, de segunda a sexta-feira.
Com o acordo estabelecido, o Município assegura as 
despesas com o serviço médico, sendo que a ARS-
Nor te  custe ia  os  ser v iços  de  enfermagem, 
administrativo e garante as despesas de manutenção e 
funcionamento.

Presidente da Câmara assina acordo com a ARS-Norte

SAP noturno de Resende reabre
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No dia 13 de setembro de 
2015 o Município promoveu 
o já habitual Passeio Sénior 
destinado à população do 
concelho com idade igual 
ou superior a 60 anos. O 
Monte de Santa Luzia, em 
Viana do Castelo, e a Quinta 
do Cruzeiro, em Caminha, 
f o r a m  o s  d e s t i n o s 

escolhidos para acolher a 14.ª edição do Passeio 
Sénior que contou com cerca de 900 pessoas. 
No dia 11 de outubro de 2015, o Centro Escolar de 
S. Martinho de Mouros foi palco das festividades 
do Dia Internacional do Idoso. No âmbito deste 
dia, celebrado mundialmente no dia 1 de 
outubro, o Município proporcionou aos idosos 

uma tarde de diversão com atividades 
lúdicas, jogos tradicionais e muita música.  

O Pavilhão Municipal de Anreade recebeu a 5.ª edição 
da Supertaça de Futsal, no dia 19 de setembro de 2015. 
Em confronto estiveram as equipas do S. C. Lamego  e 
do C. S. C. Sever. O C.S.C. Sever ganhou à congénere 
de Lamego a Supertaça da modalidade, por 3-2.

Município proporciona dias de festa aos seniores
Passeio Sénior e Dia Internacional do Idoso

Supertaça de Futsal em Anreade 
C.S.C. Sever ganhou troféu

De 25 a 29 de setembro de 2015 decorreu mais 
uma edição da Festa da Labareda que trouxe 
a Resende muita animação.
Pelo palco principal passaram os artistas 
nacionais Toy e Paulo Paradela, mas ao longo 

dos c inco dias  a  ofer ta  passou por 
espetáculos como a Festa da Rádio e a 
atuação de diversos grupos do concelho e das 
tradicionais bandas de música de S. Cipriano 
“A Velha” e “A Nova”. 
Pelo 2.º ano consecutivo realizou-se a 
iniciativa gastronómica “Papas no Pote” em 
parceria com o grupo “Os Moleiros de 
Cárquere”.  O folclore esteve em destaque no 
domingo, dia 27 de setembro, com o habitual 
Festival de Folclore, este ano organizado pelo 
Rancho Folclórico e Etnográfico de S. Miguel 
de Anreade. 

No fim de semana de 30 e 31 de maio de 2015, 
as cerejas deram um colorido diferente à Vila 
de Resende, com a realização da 14.ª edição do 
Festival da Cereja. 140 produtores de cereja 
marcaram presença na feira, enquanto os 
diversos grupos etnográficos e de danças e 
cantares  t radic ionais  das d i ferentes 
freguesias do concelho animaram a festa.
No domingo, como já é habitual o cortejo 
temático “Palavras com Cor... de Cereja”, 
protagonizado por cerca de 600 crianças, 
percorreu as principais ruas da Vila.

Festa da Labareda 

Festival da Cereja  

No dia 20 de setembro de 2015 decorreu a prova 
mítica de Perícia Automóvel Labareda 2015, 
onde mais de duas dezenas de participantes 
oriundos de todo o país demonstraram as suas 
habilidades sobre quatro rodas. Na classificação 
final, António Borges, ao volante de um Lotus 
Seven, foi o grande vencedor, seguido de Hugo 
Ribeiro que conduziu um Mini, sendo que Luís 
Silva ocupou o terceiro lugar, com um Lotus 
Seven. Marco Almeida, ao volante de um Mini, 
ganhou o prémio de melhor piloto do concelho.

Perícia Automóvel Labareda 2015 
Prova mítica levou ao rubro centenas de espectadores

Muita animação e diversão nas festas concelhias

140 produtores  loca is
marcaram presença na feira

O Pavilhão Multiusos de Caldas de Aregos 
voltou a receber a Festa das Cavacas pelo 9.º 
ano consecutivo, no dia 22 de março de 2015, 
juntando mais de uma dezena de produtores 
que conseguiram vender toda a quantidade 
produzida propositadamente para esta 
iniciativa.   
Não fa l tou,  a inda,  animação musical 
proporcionada por grupos do concelho. Pelo 
segundo ano consecutivo realizou-se o 
concurso “Melhores Cavacas da Festa das 
Cavacas”, que premiou os três produtores que 
se distinguiram com as melhores cavacas do 
certame. Assim, a vencedora do concurso foi 
Rosa Silva, o restaurante “O Túnel” conquistou 
o segundo lugar, sendo que em terceiro lugar 
ficaram as Cavacas da Belinha.

Município promoveu a IX edição da Festa das Cavacas 
Cavacas esgotam em dia de Festa

Feira de S. Cristóvão 
Presidente entrega incentivos a produtores de gado de raça arouquesa

O Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade, 
procedeu à entrega dos prémios relativos ao incentivo 
da criação de bovinos de raça arouquesa, no dia 25 de 
julho de 2015, na tradicional Feira de S. Cristóvão.
Este ano foram atribuídos prémios a 171 animais, de 64 
produtores do concelho, correspondendo a um total de 
17.100,00 euros em incentivos, de acordo com as 
Normas Reguladoras de Atribuição e Incentivos à 
Criação de Gado Tradicional.
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A Academia de Música de Resende finalizou o 
ano letivo 2014/2015, no dia 25 de junho de 
2015, com um concerto que decorreu no 
Auditório Municipal e pretendeu mostrar ao 
grande público o trabalho desenvolvido pelos 
professores e alunos ao longo do ano.
No dia Mundial da Música, que se assinala a 1 
de outubro, a Academia de Música de 
Resende apresentou um concerto de abertura 
do ano letivo 2015/2016, no Auditório 
Municipal. Durante o espetáculo foram 
entregues aos alunos os diplomas obtidos 
através da realização de exames no ABRSM e 
na Rockschool, que conferem certificação 
internacional na prática de determinado 
instrumento.

O Centro Cultural de S. Cipriano recebeu, no dia 3 de 
setembro de 2015, um concerto do Quinteto de Sopros do 
Mediterrâneo, numa organização da Banda Musical de S. 
Cipriano “A Nova”, com o apoio do Município.

Quinteto de Sopros do Mediterrâneo
Concerto no Centro Cultural de S. Cipriano

Atuações mostram trabalho desenvolvido pelos alunos
Concertos da Academia de Música 

A peça “O Picasso”, representada pela Companhia 
de Teatro de Braga, subiu ao palco do Auditório 
Municipal, no dia 9 de outubro de 2015. A Companhia 
de Teatro do Montemuro apresentou o espetáculo de 
rua “ Caídos do Céu”, no dia 18 de julho de 2015, no 
Largo da Feira. Assim, o Município pretendeu 
promover uma programação cultural com qualidade 
artística.

Peças integram programação cultural
Companhias de teatro apresentam peças em Resende

No dia 12 de dezembro de 2014 decorreu a 
apresentação pública do livro «Memórias dos 
homens, cartas do tempo. Os forais do atual 
concelho de Resende», no auditório do Museu 
Municipal de Resende.
A obra, da autoria de Maria Alegria Marques, Nuno 
Resende e Paula Pinto Costa, apresenta um 
estudo integral e completo dos forais antigos e 
modernos de S. Martinho de Mouros, de Caldas de 
Aregos e de Resende, bem como dos Foros de S. 
Martinho de Mouros. A apresentação esteve a 
cargo de Joaquim Correia Duarte. 

Apresentação da obra «Memórias dos homens, cartas do tempo.
Os forais do actual concelho de Resende»
Estudo completo dos forais de Resende em livro

No dia 25 de abril realizou-se o 
Encontro Municipal de Gira-Volei, 
n o  Pa v i l h ã o  M u n i c i p a l  d e 
Resende, que contou com a 
participação dos alunos que 
frequentam os estabelecimentos 
de ensino do concelho, e que 
reuniu um total de 100 atletas num 
convívio desportivo saudável.

Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto de 2015, 
Caldas de Aregos recebeu o Beach Volleyball 
Camp Vil lage – Voleibol de praia com a 
participação de 41 duplas, masculinas e femininas 
provenientes de todo o país. O evento contou com 
a presença de atletas internacionais da seleção 
nacional de voleibol, trazendo muita animação a 
Caldas de Aregos.
Uma organização do BVCV - Beach Volleyball 
Camp Village em parceria com o Clube Náutico de 
Caldas de Aregos e com o apoio do Município.

Beach Volleyball Camp Village em Aregos
41 duplas participam em torneio de voleibol de praia

No dia 27 de junho de 2015, o Auditório Municipal de 
Resende recebeu, pelo 5.º ano consecutivo, a Gala do 
Desporto, que distinguiu 61 atletas.
Durante a última época desportiva, Resende contou com 
a participação de meio milhar de atletas a praticar 
desporto nas modalidades de andebol, futebol, futsal, 
motonáutica, natação, voleibol, ténis de mesa e vela, em 
representação de sete clubes federados: Associação 
Desportiva “Os Afonsinhos”, Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Resende, Clube 
Desportivo, Recreativo e Cultural de S. Martinho de 
Mouros; Clube Desportivo e Recreativo Juventude de 
Anreade; Clube de Natação; Clube Náutico de Caldas de 
Aregos e Grupo Desportivo de Resende.

Gala do desporto distingue atletas de Resende
Iniciativa reconhece importância da prática desportiva

No dia 29 de junho de 2015, decorreu, no 
Auditório do Museu Municipal, um workshop 
s u b o r d i n a d o  a o  t e m a  “ I n t e r v e n ç ã o 
Psicossocial com Agressores na Intimidade”, 
realizado pela “Tribexpert”,  dir igido a 
psicólogos, assistentes sociais, juristas e 

estudantes dos respetivos domínios.
Com esta iniciativa pretendeu-se reforçar a 
importância da intervenção psicossocial com 
agressores na intimidade no contexto da 
violência doméstica. 

Workshop de Intervenção Psicossocial com agressores na intimidade
Técnicos complementam conhecimentos na área da intervenção em vitimologia.

100 atletas participam em evento desportivo
Gira-Volei Municipal 
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Município distribuiu cerejas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro
Município promoveu-se na Loja Interativa de Turismo

O Município de Resende distribuiu cerejas no 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no dia 28 de maio de 
2015, numa ação que pretendeu promover o concelho 
como destino de excelência junto dos milhares de 
turistas que transitam no aeroporto.
A iniciativa esteve inserida numa ação de promoção do 
concelho e dos seus produtos endógenos que decorreu 
na Loja Interativa de Turismo do Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro.

Comunidade Escolar celebra a cereja 
Atividades promovem a cereja junto dos alunos
O Município desenvolveu ao longo do ano uma série de 
iniciativas com vista à celebração da Cereja que 
pretendeu envolver a comunidade escolar. “Palavras 
com Cor... de Cereja”, “Espantalho (De)Coração”; “Dia 
Mundial da Arvoresia”, “Visita ao Centro Interpretativo 
da Cereja”, onde os alunos plantaram 12 cerejeiras; 
“Cerejinha, a Nossa Mascote”; “Contos com Cereja 
Dentro”, cujos contos vencedores encontram-se 
publicados na separata deste Boletim, foram as 
atividades desenvolvidas.

Exposição do trabalho realizado
pelas bibliotecas na promoção da leitura

Encontro de Boas Práticas da RBE no Museu Municipal

O Museu Municipal acolheu, no dia 18 de junho de 2015, o 
segundo dia do Encontro de Boas Práticas da Rede de 
Bibliotecas Escolares (RBE), que contou com 
participantes de vários concelhos da região norte e 
centro do país.
No âmbito do tema “O Douro, O Românico e a  
Literatura”, a Biblioteca Municipal de Resende partilhou 
o trabalho desenvolvido na criação de um novo núcleo 
bibliográfico dedicado ao Fundo Local e aos Autores de 
Resende. 

I Mostra de Iniciativas e Oportunidades
Iniciativa promove negócios criados por desempregados do concelho

O CLDS + - Contrato Local de Desenvolvimento 
Social “Viver Mais Resende”, em parceria com o 
Município, realizou, no dia 12 de abril de 2015, no 
Pavilhão Multiusos de Caldas de Aregos, a I 
Mostra de Iniciativas e Oportunidades.
A s s i m ,  1 3  p e s s o a s  d e s e m p r e g a d a s 
apresentaram os seus novos negócios, em áreas 
como doçaria, cerâmica, bijuteria, pintura, 
instrumentos musicais, design de moda, 
revelando o talento e criatividade que reina no 
concelho. A iniciativa teve como objetivo a 
exposição e promoção de negócios criados por 
desempregados do concelho.

Jornadas Literárias Ler (n)o Douro
Iniciativa dedicada a Eça de Queirós

No dia 19 de março de 2015, o Auditório 
Municipal recebeu as Jornadas Literárias Ler 
(n)o Douro dedicadas ao escritor Eça de 
Queirós.
A iniciativa, dirigida aos alunos do 3.º ciclo e 
do secundário, iniciou-se da parte da manhã 
com visitas à exposição de trabalhos 
r e a l i z a d o s  n o  â m b i t o  d a  f o r m a ç ã o 
“Biblioteca Escolar e Trabalho Colaborativo – 
Contributo para as Jornadas Literárias Ler 
(n)o Douro” e projeção de trabalhos no 
Auditório. Da parte da tarde os alunos 
apresentaram uma peça de teatro de 
sombras intitulada “Eça na Sombra”, a 
dramatização de pequenos excertos da obra 
“Os Maias”, um pequeno filme sobre a 
ligação do escritor a Resende e, por último, 
um momento musical .  As  Jornadas 
terminaram com a assinatura do protocolo de 
cooperação para a criação da Rede de 
Bibliotecas de Resende (RBR).

A cereja e os produtos regionais de Resende estiveram na 
Quinta da Bonjóia, no Porto (de 5 a 7 de junho de 2015), no Zoo da 
Maia (de 13 a 14 de junho de 2015) e na Quinta da Boeira, em Vila 
Nova de Gaia (de 19 a 21 de junho de 2015), em ações de 
promoção do Município que pretenderam divulgar os seus 
produtos de excelência no norte do país. No estrangeiro, o 
Município marcou presença na I Feira Internacional de 
Gastronomia e Vinhos do Tâmega e Sousa, que decorreu do 12 a 
14 de junho 2015, na LuxExpo, em Kirchberg, no Luxemburgo, 
numa organização da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 
Sousa (CIM-TS).

Promoção da cereja no país e estrangeiro
Cereja na Quinta da Bonjóia, Zoo da Maia, Quinta da Boeira e Luxemburgo

Nascido em Miomães, em 11 de março de 1922, Henrique 
Saraiva, poeta popular e contador de «estórias», figura 
irrequieta por natureza, colaborou com a Câmara 
Municipal em diversas atividades, partilhando histórias e 
experiências familiares sobre os arrais e os barcos 
rabelos. Pelo seu envolvimento cívico e cultural na vida 
do concelho,  assinalamos,  com pesar,  o  seu 
desaparecimento, no passado dia 10 de setembro.

Henrique Saraiva
Resende, um grande Presépio

Passei de noite nas Terras do ALÉM DOURO
Situadas no DOURO NORTE

De lá, olhei as terras de ALÉM DOURO
Situadas no DOURO SUL

Vi o Céu Estrelado, lindo e AZUL
Toda a gente sabe e entende
Que de LÁ se vê RESENDE

RESENDE iluminado, BRILHA
Será a DÉCIMA MARAVILHA? 
Parece um imenso PRESÉPIO

Tão lindo, tão grande, TÃO LÉPIDO!
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Dez atletas do Clube de Natação participaram na prova

As Piscinas Municipais Cobertas receberam, no dia 14 de 
fevereiro de 2015, a 5.ª prova do Circuito Municipal de 
Natação, organizado pelo Município de Mangualde em 
parceria com o Clube de Natação de Resende e com o 
apoio do Município.
A prova contou com a participação de 212 atletas 
provenientes de 19 clubes de natação do distrito de Viseu. 
O Clube de Natação de Resende, nesta prova, fez-se 
representar por 12 atletas. 

Câmara com Balcão do Empreendedor
Decorreu no dia 21 de janeiro de 2015, no Auditório Municipal, 
a sessão de divulgação da Rede de Apoio à atividade 
económica e empreendedorismo e do “Prémio Tâmega e 
Sousa Empreendedor”, promovidos pela Comunidade 
Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS).
Na ocasião foi apresentado o Balcão do Empreendedor, que 
funciona na Câmara Municipal, destinado a empreendedores 
que pretendam inovar a sua atividade empresarial ou 
concretizar novas ideias de negócio, com vista à criação de 
emprego e ao desenvolvimento económico da região. 

Durante março e abril visitantes descobrem cenário maravilhoso
Rota das Cerejeiras em Flor

O Município promoveu visitas guiadas pela Rota das 
Cerejeiras em Flor, nos meses de março e abril. Durante 
esta época, as encostas do rio Douro, na nossa região, 
pintam-se de branco, num cenário maravilhoso 
proporcionado pelas cerejeiras em flor que, nesta altura do 
ano, encontram-se em plena floração. Assim, o Município 
proporcionou a dezenas de visitantes a descoberta deste 
cenário único e inspirador.

BTT: Rota das Águas Quentes do Douro em Resende 
Passeio recupera trilhos antigos desta região do Douro
No dia 26 de Abril de 2015, durante todo o dia decorreu a 
iniciativa “BTT Rota das Águas Quentes do Douro”, organizada 
pela secção de ciclismo de montanha Aregos BTT Team do 
Clube Náutico de Caldas de Aregos, em parceria com o 
Município e a Companhia das Águas das Caldas de Aregos. 
Esta foi a primeira edição de um passeio que contou com a 
participação de cerca de 140 ciclistas e que pretendeu divulgar 
esta modalidade desportiva, promover Resende e recuperar 
trilhos antigos desta região do Douro.

Encontro de Boccia Sénior

 

300 atletas do Tâmega e Sousa participam em iniciativa

O Pavilhão Municipal de Resende recebeu o II Encontro de 
Boccia Sénior, no dia 1 de abril de 2015, numa organização da 
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS) em 
colaboração com o Município de Resende.
A iniciativa contou com a participação de mais de 300 atletas 
provenientes dos 11 municípios que constituem a CIM-TS. O 
nosso Município foi representado por três equipas constituídas 
por atletas da Santa Casa da Misericórdia e dos Centros 
Comunitários de Felgueiras e de S. Romão.

Município celebra Dia Internacional da Mulher
Caminhada solidária e jantar convívio assinalam data

Mais de uma centena de pessoas participaram nas 
comemorações do Dia Internacional da Mulher que o 
Município assinalou no dia 7 de março de 2015, com a 
realização de uma caminhada e de um jantar convívio.
As Vereadoras da Cultura e da Ação Social, Sandra Pinto 
e Maria José Dias, que participaram nas atividades, 
afirmam que esta iniciativa “pretende sensibilizar os 
munícipes para o fim da marginalização das mulheres, 
num país onde ainda persistem muitos preconceitos 
relativos ao papel da mulher na sociedade”.

Piscinas recebem Circuito Municipal de Natação

“Tâmega e Sousa Empreendedor” apresentado em Resende

O Município de Resende ofereceu ao Município do 
Porto uma cerejeira, como forma de assinalar a 
parceria que existe entre as duas autarquias, através 
da Fundação Porto Social.
Os Presidentes dos Municípios, Garcez Trindade e Rui 
Moreira, marcaram presença na plantação da 
cerejeira, que decorreu no dia 1 de dezembro de 2014, 
nos jardins da Quinta da Bonjóia, e que pretendeu 
assinalar de uma forma simbólica a amizade 
existente entre os dois concelhos.

Cerejeira une Municípios de Resende e Porto

Árvore de fruto plantada na Quinta da Bonjóia

No dia 8 de setembro de 2015, o Presidente da Câmara 
Municipal de Resende, Garcez Trindade, e o respetivo 
Executivo Camarário, entregaram os incentivos de apoio à 
criação de emprego e ao empreendedorismo jovem, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho.  
Nesta fase foram contempladas 11 candidaturas, tendo o 
Município atribuído um valor de cerca de 30.000,00 euros em 
incentivos, com o objetivo de proporcionar a criação de novas 
oportunidades de trabalho para os desempregados e 
estimular a economia do concelho.

Contempladas 11 candidaturas
Município entrega incentivos ao Empreendedorismo Jovem
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A exposição “Picasso em Ferro” da autoria de 
Plácido Souto, pode ser visitada até ao dia 03 
de janeiro de 2016. A mostra é constituída por 
um conjunto de peças que reinterpretam a 
obra do pintor espanhol Pablo Picasso.

De 19 de setembro a 8 de novembro de 2015, 
esteve patente a exposição de pintura “Pouca 
Terra, Pouco Tua” da artista Manuela 
Pimentel. Nesta exposição, a artista reúne 
fragmentos de desenhos, fotografia e registos 
escritos em viagens pela linha do Tua. 
Desde o dia 10 de julho ao dia 6 de setembro 
de 2015, esteve em exposição a mostra de 
pintura “Retalhos de emoções” do artista Luís 

Cortês. As telas do artista procuram exprimir, 
de  forma aparentemente  s imples ,  a 
complexidade das ideias, inquietações e 
refúgios.

A mostra “I Love You”, da autoria de Mário 
Couto, esteve em exposição de 8 de maio a 5 
de julho de 2015. Uma exposição com 40 obras 
alusivas a diferentes temáticas tais como o 
Porto e paisagens. 
“Mulheres” é o título da exposição de pintura 
da artista Maria Pimpão que esteve patente de 
7 de março a 3 de maio de 2015. A mostra 
contou com 24 trabalhos em acrílico sobre 
tela que desvendaram o mote da exposição “A 
Mulher”. Estas mesmas pinturas integram a 
ilustração do livro “Lia no país da poesia”, da 
e s c r i t o r a  L e o c á d i a  Re g a l o ,  q u e  f o i 
apresentado aos alunos do 3º e 4º ano dos 
Centros Escolares do concelho, no dia 22 de 
maio de 2015, no âmbito da exposição. 
A exposição de pintura “Resistir” da autoria 
de Fernando Barros esteve patente entre os 
dias 12 de janeiro a 1 de março de 2015. A 
mostra  evoca o  tema das “ Invasões 
Francesas”. 

Projeto marca a diferença
“Os Afonsinhos” é uma escola de futsal com sede na freguesia de 
S. Martinho de Mouros, direcionada para crianças com idades 
compreendidas entre os 5 e os 14 anos, masculinos e femininos. 
A marca diferenciadora deste projeto, que tem meia centena de 
crianças a praticar futsal, é que os bons resultados escolares e o 
comportamento determinam quem joga à bola em campo, 
tornando-se um exemplo para todo o país. 
O Município dá apoio financeiro a esta coletividade, disponibiliza 
o Pavilhão Desportivo de S. Martinho de Mouros para os treinos e 
competições e autocarro para o transporte das crianças.  

Clube aposta na formação
O Grupo Desportivo de Resende é a filial n.º 2 do Futebol Clube do 
Porto e o único clube de futebol federado do concelho, tendo sido 
criado em 1928. O clube continua a apostar na formação que se 
pratica atualmente nos escalões escolinhas, iniciados, juniores e 
seniores, onde cerca de 100 atletas praticam futebol.
O Município dá apoio financeiro a esta coletividade, disponibiliza o 
Estádio de Fornelos para os treinos e competições e autocarro para 
o transporte das crianças. A autarquia concede, ainda, o novo 
campo de futebol de 7, situado no Complexo Desportivo da Granja, 
para os treinos dos mais jovens.

Atividades sensibilizam para a proteção dos direitos das crianças

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Resende, em 
parceria com o Município, associou-se à campanha de 
sensibilização promovida pela Comissão Nacional de Crianças e 
Jovens em Risco: “Abril - Mês da Prevenção dos Maus Tratos na 
Infância”.
Assim, ao longo do mês de abril, foram realizadas diversas 
iniciativas com o objetivo de consciencializar a comunidade local 
para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância.

Peça “Um monumento, Um Enredo”

O espetáculo de Marionetas “Um monumento, 
Um Enredo”, concebido pelo Teatro do Frio, no 
âmbito do Programa Palcos do Românico e 
executado por uma equipa de técnicos da 
Câmara Municipal, foi apresentado ao longo do 
ano no Auditório Municipal e em Cárquere. 
A peça, que já tinha sido apresentada em Barrô 
no ano anterior, proporciona uma outra visão 
sobre  a  h istór ia  dos in íc ios  da nossa 
nacionalidade, destacando-se no enredo uma 
alusão ao Mosteiro de Sta. Maria de Cárquere e 
da lenda que associa este monumento à cura 
milagrosa de D. Afonso Henriques. 

Atividades no Museu Municipal

Escola de Futsal “Os Afonsinhos”

Grupo Desportivo de Resende

Cristina Fonseca, Educadora Parental e Family Coach, a convite da 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e do Município, esteve 
em Resende para partilhar conhecimentos na área da educação 
parental. Assim, no dia 6 de novembro, no Auditório do Museu 
Municipal realizou-se a tertúlia “Cheguei à adolescência – alguém 
avise os meus pais”, onde os pais trocaram experiências e 
colocaram as suas dúvidas relativamente a esta fase complicada 
para toda a família.
“Educar para a Felicidade” foi o tema que esteve em debate no 
Auditório Municipal, no dia 16 de maio de 2015, e que contou com a 
presença de mais de 100 pessoas. Nesta palestra, a Educadora 
Parental transmitiu alguns passos para ajudar os pais a ensinarem 
os seus filhos a serem mais felizes.

Cristina Fonseca partilha conhecimentos com educadores

CPCJ promove palestra e tertúlia dirigida a pais

Resende assinala mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância

Espetáculo de Marionetas em itinerância pelo concelho
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Começo nesta minha habitual missiva de fim de ano por vos desejar a 

todos um Santo Natal e um ano de 2016 com felicidade, paz, trabalho e 

proteção social. 

E, digo trabalho e proteção social, porque, por um lado, é essencial à 

manutenção de uma vida digna, pois fornece-nos os recursos 

necessários para tal e, por outro, porque aqueles que não podem 

trabalhar, quer seja por já não terem idade ou por doença, quer seja por 

não o terem, necessitam de proteção social para que mantenham uma 

vida digna.

Serão estes, entre outros, os dois principais objetivos que irão 

preocupar, particularmente, quem governa o Município, durante o ano 

de 2016.

Estão previstas ações que irão ligar as estratégias socioeconómicas, 

definidas desde o início do mandato, às oportunidades criadas pelo 

atual quadro comunitário. 

Ações que visam, essencialmente, a valorização dos nossos recursos 

endógenos: a cereja, o gado de raça arouquesa, as águas termais de 

Caldas de Aregos, o turismo e a potencialidade Douro, com a intenção 

de criar postos de trabalho, nomeadamente para os mais jovens.

Temos esperança que as mais recentes mudanças operadas na área 

governativa do país promovam uma real e digna proteção social para 

que possamos viver, no nosso município, um 2016 com felicidade e paz.

Estimados Munícipes:

2015


