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Obras de Reabilitação em

S. Martinho de Mouros
Grupo Operacional da
Cereja de Resende

Obras de Restauro
nas Igrejas de Barrô
e S. Martinho de Mouros

Parque de Campismo
de Porto de Rei

Município aprova três áreas de Reabilitação Urbana
Núcleos Urbanos de Resende, Caldas de Aregos e S. Martinho de Mouros

O Município procedeu à delimitação das Áreas
de Reabilitação Urbana (ARU) dos Núcleos
Urbanos de Resende, de Caldas de Aregos e de S.
Martinho de Mouros, que fazem parte da
candidatura ao programa PARU, cujo valor
ascende a 1.400.000,00 euros.
Com a aprovação da delimitição das ARU e
respetiva publicação em Diário da República
(aviso n.º 5424/2018, de 20 de abril), o
Município obtém condições mais favoráveis para
a eventual submissão de candidaturas no âmbito
do IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a
Reabilitação e Revitalização Urbanas.
O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro
criado no âmbito do Portugal 2020, cujo objetivo
é o financiamento de operações de reabilitação
urbana incidentes nas ARU delimitadas pelos
Municípios.

A delimitação das ARU traz, também, benefícios
para particulares e entidades privadas, já que
podem ter acesso a empréstimos com condições
mais vantajosas para a reabilitação integral de
edifícios, destinados a habitação ou a outras
atividades, incluindo as soluções integradas de
eficiência energética mais adequadas no âmbito
da reabilitação, bem como benefícios fiscais
aplicáveis nas operações urbanísticas a
promover na área de intervenção.
O Município tem como interlocutor - Ponto Focal
- o Arquiteto Jorge Topa, que está disponível para
prestar todas as informações necessárias
relativas às ARU, bem como à instrução dos
processos de candidaturas no âmbito do IFRRU
2020.

Obras
Reabilitação
Ministro dade
Agricultura
visita certame
em S. Martinho de Mouros

Na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de S.
Martinho de Mouros foi já concluída a obra de
requalificação da Avenida Néne Ribeiro, desde a
estrada de acesso à Feira Nova até ao Centro
Escolar, num investimento no valor de cerca de
300.000,00 euros, com comparticipação
comunitária de 85%. Da obra constou a
requalificação dos passeios em cubos de granito e
respetivas guias, a criação de duas rotundas,
parques de estacionamento e canteiros em granito
para arborização.

Regeneração Urbana à envolvente norte da Vila de Resende
e ao povoado antigo de Caldas de Aregos
Encontram-se concluídos os projetos referentes às
intervenções da Regeneração Urbana no espaço
público à envolvente norte da Vila de Resende, no
valor de 704.000,00 euros, no âmbito da
candidatura ao Plano de Ação para a Reabilitação
Urbana (PARU), e no espaço público no povoado
antigo de Caldas de Aregos, que faz parte
integrante das candidaturas ao PARU e ao Plano
Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS),
no valor de 582.829,00 euros.
As candidaturas serão submetidas até ao final do
ano, prevendo-se o início das obras para o 1.º
trimestre de 2019.

Requalificação
de
Estradas Municipais
Encontram-se concluídas as obras de
requalificação da Estrada Municipal (EM)
Massôrra – Quinta do Bairro – Cantim – Paus e da
EM Enxertado – Cárquere. Estas ações de
requalificação ascenderam a um investimento no
valor de cerca de 384.000,00 euros.

Concelho
Extensão das Redes devisita
Saneamento
Básico
Avançam no terreno as obras de extensão das redes de saneamento em
Anreade, Freigil e Rossas. O investimento ascende a 673.315,00 euros e
conta com apoio comunitário no âmbito da candidatura ao Programa
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

Parque de Campismo em Porto de Rei
Encontra-se em fase final de conclusão o projeto
para a construção de um Parque de Campismo em
Porto de Rei, S. João de Fontoura, que faz parte
integrante da candidatura a submeter até ao final
do ano, no âmbito do Programa de Valorização
Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE).
O valor da candidatura ascende a 750 mil euros.

Rede de Percursos Pedestres e BTT em conclusão
Encontra-se em fase de conclusão a obra relativa à
Rede de Percursos Pedestres e BTT na Serra do
Montemuro, entre Feirão e Felgueiras, em
Resende, e o concelho de Cinfães. Da obra consta,
ainda, um centro de apoio ao turismo ativo do
Montemuro, que irá funcionar na antiga escola
Primária de Felgueiras.
O investimento total do Município ascende a
193.873,14 euros, com apoio comunitário de
85% do valor.

Obras de Conservação e Restauro
nas Igrejas de Barrô e de São Martinho de Mouros
No dia 30 de outubro de 2018
decorreu, na Igreja de Barrô, a
primeira reunião da equipa
técnica que vai realizar
trabalhos de conservação e
restauro dos 3 retábulos em
talha e 12 esculturas de
madeira.
Brevemente iniciarão, também, os trabalhos de
conservação e restauro de quatro retábulos em
talha, os dois tetos, o púlpito e 15 esculturas de
madeira da Igreja de São Martinho de Mouros. As
intervenções, que deverão estar concluídas no
final do próximo ano, representam um
investimento de cerca de 208 mil euros.

Concelho com Equipa de Intervenção Permanente
Corpo ativo 24 horas por dia para socorro às populações
O Presidente da Câmara Municipal, Garcez
Trindade, assinou um protocolo para a constituição
da Equipa de Intervenção Permanente (EIP) do
concelho, numa cerimónia que decorreu no dia 4
de maio de 2018, em Fornos de Algodres, e que
contou com a presença do Ministro da
Administração Interna, Eduardo Cabrita.
A EIP é constituída por um grupo de cinco
elementos que está disponível 24 horas por dia
para ocorrer a qualquer situação de urgência e
emergência registada no concelho. Os custos serão
suportados a 50% pela Administração Central e a
50% pelo Município.

Município empenhado na Defesa

da Floresta contra Incêndios

Câmara Municipal efetua trabalhos de limpeza de terrenos
No dia 21 de fevereiro de 2018, o
Presidente da Câmara Municipal, Garcez
Trindade, deslocou-se a S. João de
Fontoura e a S. Martinho de Mouros para
acompanhar os trabalhos de limpeza dos
terrenos, propriedade da autarquia.
Os trabalhos de limpeza iniciaram-se
nestas duas freguesias e foram alargados
às restantes freguesias do concelho,
dando cumprimento à Lei n.º 76/2017,
de 17 de agosto, que estrutura o Sistema
de Defesa da Floresta contra Incêndios.

Programas

"Aldeias Seguras" e "Pessoas Seguras"
Decorreu no dia 23 de julho de 2018 uma reunião
de apresentação dos programas "Aldeia Segura" e
"Pessoas Seguras" que contou com a presença do
Presidente da Câmara, Garcez Trindade, do 2.º
Comandante Operacional Distrital, Humberto
Sarmento, do Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Resende, Sérgio Monteiro, do
Comandante do Posto Territorial de Resende, Luís
Gonçalves, da Coordenadora Municipal da
Proteção Civil, Fátima Pereira, e dos Presidentes
das Juntas de Freguesia.

Ana Bacalhau e Piruka na Festa

da Labareda

A tradicional Festa da Labareda decorreu entre os dias 22 e
30 de setembro de 2018, com diversas atividades e muita
animação.
As Festas iniciaram-se no dia 22 de setembro de 2018, à
noite, com o slalom noturno, sendo que no domingo, dia 23
de setembro, realizou-se a prova mítica de Perícia Automóvel.
Ao palco principal subiram os artistas nacionais Ana
Bacalhau e Piruka, mas a Festa ficou tambérm marcada pela
atuação dos diversos grupos do concelho e das Bandas “A
Velha” e “A Nova” de S. Cipriano. No Feriado Municipal
destaque para as comemorações do Dia Concelhio do
Bombeiro e a realização do Festival de Folclore.

Cereja esgota em dia de Festa
Milhares de visitantes no Festival da Cereja
Nos dias 2 e 3 de junho de 2018, Resende
recebeu milhares de visitantes que não quiseram
perder o Festival da Cereja. A meio da tarde de
domingo, a cereja já tinha esgotado, traduzindo o
sucesso da iniciativa. As freguesias do concelho
fizeram-se representar com stands próprios onde
apresentaram as suas atrações. No sábado, à
tarde, a RTP transmitiu o programa «Aqui
Portugal» a partir do Festival da Cereja.
No domingo, o desfile temático dedicado à “Cereja
e os Seus Derivados” apresentou como novidade
os carros alegóricos serem puxados por juntas de
bois, decorados por cada freguesia do concelho.

cavacas vendidas em dia de Festa

Mais de 1 tonelada de
Resende promove doce tradicional

O Município celebrou as Cavacas pelo 12.º
ano consecutivo, no dia 18 de março de
2018. Registou-se uma elevada afluência ao
evento onde duas dezenas de produtores
venderam mais de uma tonelada de cavacas.
A animação ficou a cargo dos seguintes
grupos: Grupo de Bombos “Padre Antonino
Pinto Duarte”, Grupo “Tom Vintém e
Amigos”, Grupo de Danças e Cantares “Os
Moleiros” de Sta. Maria de Cárquere e a
Classe de Conjunto de Acordeões e
Concertinas da Academia de Música de
Resende. Teve, ainda, lugar uma peça teatral
protagonizada pelos Ateliês Seniores do
Município, que encenaram a lenda das
Cavacas.

O Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade, procedeu à entrega de incentivos aos produtores de gado, no dia 25 de julho
de 2017, na tradicional Feira de S. Cristóvão. Os incentivos foram entregues aos produtores de gado de raça arouquesa e de gado
ovino e caprino, de acordo com as Normas Reguladoras de Atribuição de Incentivos à Criação de Gado Bovino Tradicional – Raça
Arouquesa e do Gado Ovino e Caprino.
Foram 108 produtores que receberam o incentivo, num investimento do Município no valor de 20.897,50 euros, o qual contemplou
714 animais, dos quais 278 são bovinos autóctones de raça arouquesa. Em relação ao ano passado registou-se um aumento de
80%, no número de produtores que receberam o incentivo, e de 194% no número de animais premiados.

Produtores de gado recebem incentivos
Feira de S. Cristóvão cumpre tradição
O Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade, procedeu
à entrega de incentivos aos produtores de gado, durante a
tradicional Feira de S. Cristóvão, que se realizou no dia 25 de
julho de 2018, na Serra do Montemuro.
89 produtores receberam os incentivos, num investimento do
Município no valor de 17.580,50 euros, perfazendo um total
de 653 animais contemplados, dos quais 155 são bovinos
autóctones de raça arouquesa.

Grupo Operacional da Cereja

de Resende

Decorreu, no dia 17 de outubro de 2018, no
Auditório Municipal de Resende, a Sessão de
divulgação do Grupo Operacional da Cereja de
Resende.
A iniciativa, dirigida aos produtores de cereja da
região, pretendeu dar a conhecer este projeto, cuja
primeira fase consta da elaboração do diagnóstico
atual da produção, distribuição e comercialização
da cereja de Resende. Trata-se de um projeto
aprovado no âmbito do PDR 2020, que visa
aumentar a escala de produção, bem como
melhorar a qualidade da cereja de Resende.

Plano Estratégico de Combate à Drosophila Suzukii
e Luta Biológica contra a Vespa das Galhas do Castanheiro
No dia 20 de fevereiro de 2018 o Auditório Municipal recebeu
uma conferência dirigida aos produtores de cereja, dedicada ao
Plano Estratégico de Combate à Drosophila Suzukii. A iniciativa
teve como objetivo transmitir aos produtores os melhores
métodos para combater esta praga na campanha de 2018.
No dia 25 de maio de 2018 foram realizadas ações no âmbito
da luta biológica contra a vespa das galhas do castanheiro, que
consistiram na largada do parasitóide Torymus sinensis Kamijo
(que se alimenta das larvas da vespa) nas freguesias de Paus,
de Resende, de Barrô e de S. Cipriano.

"Campanha de Segurança na Utilização do Trator Agrícola"
Decorreu no dia 20 de setembro, no Auditório
Municipal de Resende, uma palestra subordinada
ao tema "Campanha de Segurança na Utilização do
Trator Agrícola" organizada pela Direção Regional
de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) em
colaboração com o Município de Resende. A
palestra pretendeu alertar para as regras de
segurança, do trabalho e do código da estrada.

Mais de 2000 motas passaram pelo concelho
Portugal de lés-a-lés com paragem no Festival da Cereja
Organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal, o Portugal de Lésa-Lés, que este ano cumpriu 20 anos de existência, passou por Resende, no
dia 2 de junho de 2018, em pleno Festival da Cereja.
Mais de 2000 motociclistas, provenientes de 13 países, passaram pela Vila
de Resende, tendo como ponto de paragem o Oásis instalado junto ao Jardim
25 de abril, onde o Município ofereceu cerejas a todos os participantes.

Gala do Desporto distinguiu 73 atletas
Troféu Cereja d' Ouro celebrou feitos alcançados pelos atletas
Foi num ambiente de grande festa que o Município realizou, no dia 16 de junho
de 2018, a 8.ª edição da Gala do Desporto “Cereja d' Ouro”.
73 atletas foram distinguidos nas categorias de atleta do ano e atleta revelação
do ano, para cada associação desportiva, nos diversos escalões. Foram,
também, atribuídas medalhas de reconhecimento aos seguintes clubes,
individualidades e atletas: Atitudes Traquinas – Associação Desportiva “Os
Afonsinhos”, Aquilino Ribeiro, Luís Duarte e Daniel Rodrigues.

Douro Triatlo em Resende
Prova contou com cerca de 200 participantes
Organizada pelo Município com o apoio da Delegação Norte da
Federação de Triatlo de Portugal, a 1.ª etapa do Circuito Norte de Triatlo
Estrada - Resende Douro Triatlo realizou-se no dia 10 de junho de 2018.
As provas, que contaram com a participação de 200 atletas, realizaramse com o segmento de natação a ser disputado pelos atletas no Rio
Douro, em Caldas de Aregos, seguiu-se a prova de ciclismo com
passagem por Miomães, Anreade e Cárquere, finalizando com um
percurso de corrida na Vila de Resende. No dia 9 de junho de 2018 teve
lugar o Aquatlo Jovem de Resende.

Complexo Desportivo da Granja recebeu torneio “Andebol 4 kids”
Competição juntou equipas de Resende, Cinfães e Castro Daire
No dia 19 de maio de 2018, o Complexo Desportivo
da Granja recebeu o Torneio Inter-concelhio de
Andebol - “Andebol 4 kids”, que contou com a
participação de 9 equipas, num total de 72 crianças,
em representação dos concelhos de Resende, de
Cinfães e de Castro Daire.

Gira-Volei Municipal
No dia 25 de abril de 2018, da parte da tarde, decorreu o Gira-Volei Municipal,
no Largo da Feira, numa iniciativa desportiva que juntou mais de 100 crianças
e jovens em representação dos diversos estabelecimentos de ensino do
concelho. Nesta competição foram apurados os primeiros dois classificados de
cada um dos escalões que representaram o concelho no Encontro Regional que
se realizou em Lamego.

Município oferece auxiliares de ensino aos alunos do 1.º ciclo
Alunos do 1.º e 2.º escalão contemplados
O Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade, acompanhado
pelo restante Executivo Camarário e pela Direção do Agrupamento
de Escolas, entregou aos alunos do 1.º Ciclo dos Centros Escolares
de S. Martinho de Mouros, de Resende e de S. Cipriano, os apoios
para a aquisição dos auxiliares de ensino, em sessões realizadas nos
dias 23 e 24 de outubro de 2018. Assim, o Município ofereceu aos
alunos do 1.º e 2.º escalões o montante correspondente aos
auxiliares de ensino, beneficiando 227 alunos.

Alunos distinguidos com Prémio Rebelo Moniz
45 alunos recebem diploma e prémio monetário
Foi num ambiente de festa que 45 jovens do concelho de Resende
receberam o prémio “Quadro de Excelência do Concelho de Resende –
Prémio Rebelo Moniz”, numa cerimónia realizada no Auditório
Municipal, no dia 5 de outubro.
Assim, foram entregues aos alunos do 2.º e 3.º ciclos que se
destacaram por terem obtido os melhores resultados escolares, no ano
letivo 2017/2018, um diploma e um cheque no valor de 124,79 euros.
No ensino secundário o aluno com melhor média final obtida recebeu
149,94 euros, o segundo melhor 124,79 euros e o terceiro melhor
99,76 euros, perfazendo um total de 5.714,95 euros em prémios.

Melhores alunos de Português
recebem prémio
O Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade, procedeu à
entrega do Prémio Eça de Queirós, que distinguiu os melhores alunos de
português no ano letivo 2017/2018, numa cerimónia realizada no dia
20 de setembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. No total foram
distinguidos 8 alunos que receberam um certificado evocativo e um
prémio monetário no valor de 150,00 euros.

Aluna do Centro Escolar de S. Cipriano recebe prémio Artistas Digitais
Trabalho da aluna obteve 3.º lugar a nível nacional
Maria Leonor Pereira Alves, aluna no Centro Escolar de S.
Cipriano, obteve o terceiro lugar, de entre 3224 trabalhos
a concurso na categoria do 1.º CEB, na XVI edição do
concurso “Artistas Digitais”, referente ao ano letivo
2016/2017.
A aluna, que concorreu com o trabalho "Se me acontecer,
saberei o que fazer", recebeu um troféu, certificado, livros
e um smartphone. O professor da AEC de TIC, Miguel
Pinto, recebeu também livros, bem como, o Agrupamento
de Escolas.

Cerejas de Resende no Zoo da Maia
Animação, artesanato, doçaria tradicional e cerejas fizeram a festa
O Zoo da Maia recebeu as tão deliciosas cerejas de
Resende, numa festa que decorreu no fim de semana
de 9 e 10 de junho e que se traduziu num grande
sucesso de vendas. Para além de 8 produtores de
cereja, também estiveram à venda as cavacas e os
pastéis de tentúgal com recheio de cereja, bem como
artesanato, licores e compotas da Cereja ao Rubro. A
animação esteve a cargo da Classe de Conjunto de
Acordeões e Concertinas da Academia de Música de
Resende.

Resende na BTL – Feira de Turismo de Lisboa
Município promove produtos de excelência
O Município marcou, mais uma vez, presença na BTL – Feira de
Turismo de Lisboa, que decorreu entre os dias 28 de fevereiro e 4 de
março de 2018, na FIL - Parque das Nações.
Integrado no stand da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa, o Município marcou presença durante todo o certame com a
distribuição de material promocional do concelho e apresentação
dos seus produtos e eventos de excelência. Do programa constaram,
ainda, ações de charme com a degustação de diversa doçaria e
compotas, acompanhados dos licores e dos vinhos verde e do Douro
e o showcooking “Cavacas enroladas de Cereja”. Também não faltou
animação musical a cargo da Classe de Conjunto de Acordeões e
Concertinas da Academia de Música de Resende.

Fim de semana gastronómico
O Município realizou, entre os dias 25 e 27 de maio de
2018, mais uma edição do fim de semana
gastronómico, em parceria com o Turismo do Porto e
Norte de Portugal.
À mesa de nove restaurantes do concelho (A Barraca,
Bengalas, Das Caldas, Douro à Vista, Douro Marina
Hotel & SPA, Gentleman, O Emigrante, Paga Tu e a
Tasquinha do Zé) esteve o anho assado com arroz no
forno, com oferta de um copo de vinho, e cavacas de
Resende para a sobremesa.

Museu Municipal recebe grupos do programa INATEL 55+
Nos dias 25 de setembro e 2 de outubro de 2018, o Museu
Municipal proporcionou visitas guiadas a grupos que estão a
participar no programa INATEL 55+, já que o Município está
inserido na 2.ª fase deste programa, promovido pela Fundação
INATEL conjuntamente com o Turismo de Portugal.
Também um grupo de 22 franceses, provenientes de um lar de La
Rochelle, estiveram de visita ao Museu, no dia 28 de setembro de
2018, num passeio organizado pelos Caminhos de Jacinto e Sentir
o Património.

Atividades realizadas no âmbito da Ação Social

No dia 21 de outubro, o Município assinalou o Dia
Internacional do Idoso, com uma tarde de convívio
e animação, que decorreu no Pavilhão Multiusos
de Caldas de Aregos. Cerca de 400 seniores
participaram na iniciativa que culminou com um
lanche convívio com magusto e onde não faltou
animação.

Decorreu, no dia 12 de junho, o I Encontro
Municipal de Boccia, no Pavilhão Municipal de
Anreade. Participaram na iniciativa 80 atletas dos
ateliês de Barrô e de Resende, da Casa do Povo de
Resende, da Irmandade S. Francisco Xavier, da
Santa Casa da Misericórdia de Resende, da
Associação A2000 e da Associação Portas P'ra
Vida.
O Município organizou, no dia 1 de maio de 2018,
a Caminhada Solidária a favor da Liga Portuguesa
Contra o Cancro. Cerca de 200 participantes
apoiaram esta causa solidária com uma
caminhada pelo Vale do Cabrum. No final teve
lugar um almoço convívio, oferecido pelo
Município, onde não faltou a animação musical.

No âmbito do Dia Internacional da Paz, que se
celebra a 21 de setembro, o Município realizou a
iniciativa (RE)VIVER, que decorreu no Jardim 25
de abril, no dia 25 de setembro de 2018. Foi uma
tarde com diversas atividades que proporcionou
um convívio entre os utentes das seguintes
instituições: Associação A 2000 de Apoio ao
Desenvolvimento, Ateliês Seniores do Município,
Casa do Povo de Resende, Irmandade S. Francisco
Xavier, Portas P'ra Vida e Santa Casa da
Misericórdia de Resende.
No dia 16 de setembro de 2018, o Município
promoveu o já habitual Passeio Sénior, que levou
cerca de 800 idosos a Santo Tirso, onde foi
celebrada a missa, seguindo-se o almoço com
animação musical na Quinta do Cruzeiro, em
Caminha.
O Município associou-se à iniciativa “Passeio da
Memória” promovida pela Alzheimer Portugal,
com uma caminhada solidária realizada no
percurso pedestre “Encosta Terra Fértil”, em
Felgueiras, no dia 15 de setembro de 2018, que
assinalou o Dia Mundial da Doença de Alzheimer.
No dia 26 de julho de 2018, o Município celebrou
o Dia dos Avós com diversas atividades que
decorreram na EB2, proporcionando momentos
bem divertidos entre os avós e os seus netos.

No dia 18 de maio de 2018, no Auditório
Municipal, o Município promoveu a sessão “20
Escolhas para Educar Crianças Felizes”, com
Cristina Nogueira da Fonseca que lançou a
discussão em torno da seguinte questão: “O que
nos diz a ciência sobre o que é importante para
criarmos crianças felizes?”.
A Associação Vencer Autismo com o apoio do
Município realizou, no dia 19 de abril de 2018, no
Auditório Municipal, uma palestra sobre Autismo.
Na sessão foram abordados diversos temas sobre o
autismo em geral, técnicas úteis e casos de
sucesso.

No âmbito do Dia Internacional da Felicidade, que
se assinala no dia 20 de março em todo o mundo, o
Município promoveu uma noite cultural, no dia 24
de março de 2018, no Auditório Municipal. Na
iniciativa participaram os seguintes grupos e
instituições: Academia de Música de Resende,
Associação Portas P' ra Vida, Universidade Sénior
de Resende, Ateliês Seniores do Município e Santa
Casa da Misericórdia de Resende.

Dia Mundial do Livro
Iniciativa envolve escolas e parceiros dos projetos apresentados
O Município assinalou o Dia Mundial do Livro, no dia 23 de
abril de 2018, com uma iniciativa que decorreu no Auditório
Municipal e que compreendeu três momentos: a apresentação
do portal da Rede de Bibliotecas de Resende, do livro Escrita
em três ciclos: histórias originais e do Banco Municipal de
Livros Escolares.

Município implementa PIICIE
Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar

Começou a ser implementado o PIICIE no
concelho, num investimento de mais de
300.000,00 euros. As ações, que serão levadas a
cabo ao longo dos próximos 3 anos letivos, por
uma equipa de dois técnicos em articulação com a
Agrupamento de Escolas, visam a promoção do

sucesso educativo, reconhecendo a educação
como uma das forças motrizes para o
desenvolvimento integrado e sustentável do
concelho.
Serão desenvolvidas atividades que vão desde a
frequência na universidade júnior; o apoio à
educação parental; a orientação vocacional;
acompanhamento precoce e individualizado dos
alunos através do DICAS; o reforço das ciências
experimentais e a iniciação à robótica. Haverá,
ainda, o apetrechamento de uma sala de aula do
futuro com tecnologia inerente a um ambiente de
aprendizagem inovador. Decorrerão, também,
ações de caráter transversal aos 11 municípios da
CIM-TS.

Semana da Leitura
Agrupamento de Escolas celebra a leitura
De 19 a 23 de março de 2018, o Agrupamento de Escolas de Resende
celebrou a Semana da Leitura, com a dinamização de diversas atividades
nos estabelecimentos de ensino do concelho. A Biblioteca Municipal
associou-se à iniciativa com diversas sessões de leitura para outros públicos,
como os utentes da Associação Portas P'ra Vida, do Lar Residencial da Santa
Casa da Misericórdia de Resende e da Creche “Miminho”.
No dia 20 de março de 2018 decorreu, na Biblioteca Municipal, a Fase
Municipal do Concurso Nacional de Leitura que apurou, entre seis finalistas
dos três centros escolares, um vencedor, Maria David, que passou à fase
intermunicipal do concurso.

Férias na Câmara ocupam crianças durante interrupção letiva
Durante as interrupções letivas da Páscoa, Verão e Natal
decorreu o programa “Férias na Câmara”, dirigido aos alunos
do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos. Trata-se de um programa de
ocupação dos tempos livres com atividades de caráter
educativo, desportivo, lúdico e cultural, desenvolvido pelo
Município em colaboração com o Agrupamento de Escolas,
que proporcionou a cerca de 300 crianças momentos de
grande diversão e alegria, assumindo-se como uma excelente
forma de apoio às famílias e de ocupação de crianças e
jovens, no período de pausa letiva.

Concertos

A Academia de Música marcou o início do ano
letivo 2018/2019 com um Concerto de Abertura
que decorreu no dia 5 de outubro de 2018, no
Auditório Municipal.
Decorreu no dia 15 de junho de 2018, o II
Concerto das Escolas de Música de Resende,
num espetáculo onde as escolas do Rancho
Folclórico e Etnográfico de S. Miguel de Anreade,
da Irmandade S. Francisco Xavier, da Academia de
Música de Resende, da Banda de Música “A Velha”
de S. Cipriano e da Banda Musical “A Nova” de S.
Cipriano deram a conhecer o trabalho
desenvolvido ao longo do ano.
De 26 a 29 de março de 2018, no átrio da Câmara
Municipal, a Academia de Música de Resende

apresentou os Mini Concertos de Primavera com a
interpretação de diversos temas bem conhecidos
do grande público.
No dia 21 de janeiro de 2018 o Auditório
Municipal recebeu a iniciativa “Cantar das
Janeiras”. Participaram os seguintes grupos:
Rancho Danças e Cantares de S. Cipriano, Rancho
Folclórico e Etnográfico de Santa Maria de
Cárquere, Grupo Danças e Cantares “Os Moleiros”
de Cárquere, Grupo Coral de Resende e Grupo
Coral da Igreja Paroquial de Resende.
O "Concerto de Ano Novo" realizou-se no dia 7 de
janeiro de 2018 e foi protagonizado pelos alunos e
professores da Academia de Música de Resende.

Dia da Liberdade celebrado no concelho
O Município assinalou as comemorações do 44.º aniversário do 25 de Abril com
o concerto “Saudamos Abril” pelos Professores da Academia de Música de
Resende, acompanhados por Paulo Almeida e Diana Bernardo e finalizando com
canções interpretadas pelos alunos da Academia de Música, que decorreu no dia
24 de abril, no Auditório Municipal e no dia 28 de abril, no Centro Cultural de S.
Cipriano. No dia 25 de abril de 2018 cumpriram-se as habituais cerimónias
oficiais.

Teatro Eç' Agora
sobe aos palcos do Auditório Municipal e do Centro Cultural de S. Cipriano
No dia 16 de novembro, no Auditório Municipal, e
no dia 18 de novembro de 2018, no Centro
Cultural de S. Cipriano, a Oficina de Teatro Eç'
Agora apresentou a peça "A Foresta do Raio
Vermelho".
A peça “A Igreja Assombrada” subiu aos palcos do
Centro Cultural de S. Cipriano e do Auditório
Municipal, nos dias 27 de março e no dia 1 de
junho de 2018, respetivamente.

Exposições no Museu Municipal
Entre os dias 17 de novembro de 2018 e 6 de
janeiro de 2019, o Museu Municipal recebe a
exposição coletiva “Grupo António Ramalho”.
De 22 de junho a 16 de setembro de 2018, o
Museu Municipal acolheu a exposição de pintura:
“Vida e Obra de José Soares Silva”. Trata-se de
uma exposição que pretendeu homenagear e
divulgar a obra artística do Prof. Soares, artista
plástico, natural de Resende.
A exposição de pintura intitulada “Trajes do Meu
País”, da autoria de António Moreira, decorreu de
24 de março a 13 de maio de 2018.
Entre os dias 27 de janeiro e 18 de março de
2018 esteve patente, no Museu Municipal, a
exposição de pintura “Freaking to the Picture”, da
artista Rita Moura.

Município assinala
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios que se celebra
no dia 18 de abril, o Município promoveu a apresentação de um vídeo
intitulado "Profissões de geração em geração". A atividade, que decorreu
nos dias 18 e 19 de abril de 2018, envolveu os alunos do 2.º ciclo e
pretendeu transmitir as profissões que passaram de geração em geração
até aos nossos dias, indo ao encontro do tema escolhido pelo ICOMOS
para este ano: “Património Cultural: de geração em geração”.

Filme “29 Irmãos” transmitido no Auditório Municipal
O Auditório Municipal encheu, no dia 30 de
setembro de 2018, para assistir à transmissão do
filme “29 Irmãos”. Iniciativa realizada no âmbito
das comemorações das Jornadas Europeias do
Património
A película, que foi gravada em Cárquere no ano de
1963, retrata a guerra colonial e a pobreza
existente naquela época, sendo que contracenam
com os atores principais personagens
interpretadas por gente da terra.

Apresentação do Livro “Para Pensar. Para Saber”
No dia 6 de janeiro de 2018 decorreu o
lançamento do livro “Para Pensar. Para Saber”, da
autoria de Nino Carneiro. A apresentação esteve a
cargo de Almeida Pereira e contou com as
intervenções do Presidente da Câmara Municipal,
Garcez Trindade, do Presidente da Assembleia
Municipal, Jorge Machado, e da Vereadora do
Pelouro da Ação Social, Maria José Dias.

Realizadas, entre outras,
as seguintes obras por administração direta, durante o ano de 2018
- Limpeza da Rede Viária Municipal;
- Colocação de Sinalização e Sinalética dos percursos pedestres;
- Colocação de contadores totalizadores nos reservatórios de abastecimento de água;
- Pavimentação com semipenetração da Estrada Nadais/Poçarro;
- Colocação à cota do pavimento tetos móveis (válvulas e tampas de caixas de visita);
- Substituição da conduta de abastecimento de água em São Martinho de Mouros;
- Eliminação da elevatória de águas residuais do Serradinho e substituição por coletor gravítico;
- Prolongamento da rede de abastecimento de água e rede de drenagem de águas residuais desde a
Sra. do Viso até às Trapas (concluído);
- Construção do reservatório do Carril (S.Cipriano) e adução do mesmo (concluído).

Mensagem do
Presidente da Assembleia Municipal

Natal é a ternura do passado, o valor do presente e a esperança de um futuro melhor.
É o momento de comemorar a vida, semear o amor e solidariedade.
Que todas as famílias tenham oportunidade de festejarem este tempo, que é nosso, com muita saúde, paz
e harmonia.
Um novo ano vai começar, e é tempo de renovar, recomeçar, de tentar novamente. O que ficou por sonhar,
deve agora ser sonhado.
Vamos fazer deste ano o melhor das nossas vidas, pois apenas depende de nós e a vida é o conjunto das
nossas opções.
Boas Festas e Feliz 2019.
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Estimados Munícipes:
Como de costume dirijo-vos esta mensagem desejando para todos um Santo e Feliz
Natal, bem como um ano de 2019 que corresponda às melhores expectativas de
cada um.
Este primeiro ano do novo mandato pautou-se por concretizações decorrentes de
candidaturas ao Portugal 2020 da requalificação urbana; saneamento; da
requalificação de estradas municipais; e de inúmeras intervenções de proximidade,
como são o alargamento das redes de água, saneamento, eletricidade e oferta da
rede de telecomunicações.
Alargamos as ações de caráter social, cultural, educativa, apoio ao desporto, à
juventude, às atividades ao ar livre e de lazer.
Participamos, também, em diversas ações que visam a promoção e oferta de
emprego, formação profissional, incentivos ao empreendedorismo e ao
investimento.
Continuaremos a trabalhar em diversas candidaturas com o objetivo de as
concretizar nas áreas da produção da cereja, da requalificação urbana, do
saneamento, do turismo e lazer, dos equipamentos sociais e municipais, da
eficiência energética, da educação e das tecnologias da informação e comunicação.
Manter-nos-emos empenhados na concretização do negócio das Termas de Caldas
de Aregos, na requalificação das vias municipais e nas diversas intervenções de
proximidade.
Teremos como intervenção prioritária a melhoria progressiva da qualidade de vida
dos residentes em Resende, relevando SEMPRE as ações de caráter coletivo, em
detrimento das pessoais.
Um bom Natal, um bom Ano Novo e muita saúde.
São os desejos do Vosso Presidente.

