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Município afirma aposta na

educação
para o desenvolvimento do concelho
Inaugurada Sala do Futuro
Beneficiação do Pavilhão
Gimnodesportivo de Resende

Programa "Aregos 2020"

Inauguração dos altares
das Igrejas de Barrô e
S. Martinho de Mouros
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Primeira

Sala do Futuro

da CIM do Tâmega e Sousa inaugurada em Resende
A cerimónia contou com a presença do Presidente
da Câmara Municipal, Garcez Trindade, e do
restante executivo camarário, do 1.º Secretário da
CIM-TS, Telmo Pinto, da Coordenadora do Plano
Integrado Inovador do Combate ao Insucesso
Escolar, Olga Melo, e do Diretor do Agrupamento de
Escolas de Resende, Manuel Luís Tuna.

A inauguração do primeiro Ambiente Educativo
Inovador - Sala do Futuro instalado na região da
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa – CIM TS decorreu no Centro Escolar de
Resende, no dia 25 de setembro de 2019.
Este novo espaço constitui-se como um
laboratório de aprendizagem e espaço de
inovação, para professores e alunos, propício à
utilização de novas metodologias, na área do
digital.

Obras de Conservação e Restauro

Inauguração das
das Igrejas de Barrô e de S. Martinho de Mouros

Mouros, foram realizadas intervenções em 4
retábulos em talha, nos dois tetos, no púlpito e
em 15 esculturas de madeira, num
investimento de cerca de 125.000,00 euros.
Estas intervenções foram cofinanciadas pelo
Turismo de Portugal e pelo Município, no
âmbito da operação “Valorização Patrimonial
da Rota do Românico”, apresentada pela
Associação de Municípios do Vale do Sousa ao
programa Valorizar – Linha de Apoio à
Valorização Turística do Interior.
As inaugurações foram precedidas por duas
caminhadas culturais.

Nos dias 27 de outubro e 9 de novembro de
2019 decorreram as inaugurações das obras
de conservação e restauro das Igrejas de Santa
Maria de Barrô e de S. Martinho de Mouros,
respetivamente.
Os trabalhos de conservação e restauro, na
Igreja de Barrô, abrangeram três retábulos em
talha e 12 esculturas de madeira, numa
intervenção no valor de 83.000,00 euros.
Relativamente à Igreja de S. Martinho de

Município Inaugura

Beneficiação
do Pavilhão
Ministro da Agricultura
visita Gimnodesportivo
certame
e conforto, atraindo, assim, outros públicos para a
prática desportiva.
Esta obra foi realizada no âmbito de uma
candidatura ao Programa de Beneficiação de
Equipamentos Municipais, no valor de cerca de
300.000,00 euros, cofinanciada pela DireçãoGeral das Autarquias Locais e pelo Município.

O Presidente da Câmara Municipal, Garcez
Trindade, procedeu à inauguração das obras de
“Beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo de
Resende”, numa cerimónia que decorreu no dia 4
de novembro de 2019.
Com a requalificação deste equipamento, utilizado
pelos alunos da Escola Secundária D. Egas Moniz,
o Município pretendeu renovar o espaço,
combatendo o estado de degradação em que se
encontrava e melhorar as condições de segurança

Percursos Pedestres e BTT
inaugurados na Serra de Montemuro
As cerimónias decorreram no dia 23 de março de
2019, iniciando-se com a inauguração do Centro
de BTT do Montemuro - Porta da Gralheira, em
Cinfães, seguindo-se a inauguração da Porta de
Feirão e do Centro de Apoio ao Turismo Ativo no
Montemuro – Felgueiras, em Resende, onde
Garcez Trindade proferiu umas breves palavras,
seguindo-se a bênção do novo equipamento pelo
Padre José Augusto Marques e uma visita ao
espaço. A cerimónia terminou com uma merenda
regional.

O Presidente da Câmara Municipal, Garcez
Trindade, e o Presidente da Câmara Municipal de
Cinfães, Armando Mourisco, procederam à
inauguração da rede de percursos pedestres e de
BTT implementada no âmbito do projeto “Vivenciar
Montemuro”, que contempla, ainda,
infraestruturas de apoio à prática de atividades de
turismo de natureza.

Programa

“Aregos 2020”
revitaliza Caldas de Aregos

Na sessão ordinária da Assembleia Municipal
Municipal, realizada no dia 30 de setembro de
2019, nas Termas de Caldas de Aregos, foi
apresentado o projeto “Aregos 2020 – Programa
Municipal de Reabilitação Urbana de Caldas de
Aregos”. Trata-se de um programa que prevê as
seguintes três áreas de intervenção em Caldas de
Aregos: a Requalificação da Ligação Pedonal à
Cota Alta do Casco Antigo, cuja candidatura foi
submetida ao PAMUS – Plano de Ação de
Mobilidade Urbana Sustentável, tem um
investimento no valor de 230.000,00 euros e já foi
aprovada; A Regeneração Urbana no Espaço
Público do Povoado Antigo. Uma candidatura no
valor de 220.000,00 euros, foi submetida ao
PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana e
aprovada; a Reabilitação e Reconversão Parcial do
Edifício Termal é uma candidatura no valor de 4
milhões de euros, que se encontra em curso, no
âmbito do PROVERE – Programa de Valorização
Económica dos Recursos Endógenos, do programa
de Eficiência Energética e do Programa Valorizar.
Com estas intervenções pretende-se transformar o
Balneário Termal das Caldas de Aregos na Estância
Termal do Douro.

Município vai ter Centro de Recolha Animal
No dia 30 de julho de 2019, o Presidente da Câmara Municipal, Garcez
Trindade, deslocou-se a Lisboa, juntamente com o Presidente da Câmara
Municipal de Baião, para oficializar a construção de um Centro de Recolha
Oficial para Animais de Companhia (CRO) no território, que servirá os dois
concelhos.
O CRO, que tem um orçamento estimado de 300 mil euros, ficará localizado
em Resende e receberá um apoio financeiro de 100 mil euros pela DGAL Direcção Geral das Autarquias Locais, sendo o restante valor assegurado
pelos dois municípios.

Resende uniu-se a municípios do Douro Sul
em prol da gestão de água e saneamento
A Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, da qual faz parte o
Município de Resende, criou a Associação Águas do Douro Sul, que ficará
sediada em Lamego. Esta nova associação visa gerir os sistemas públicos de
distribuição de água em baixa, tratamento e drenagem e tratamento de
águas residuais. A criação da Águas do Douro Sul é de extrema importância
para a região tendo em conta que impulsionará investimento para a
renovação de redes de águas e criação de novas estruturas o que resultará
numa resposta mais eficiente e eficaz deste serviço para todos os munícipes.
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Liga dos Bombeiros atribui

Crachá de Ouro ao Presidente da Câmara Municipal
O Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade, foi agraciado
com o Crachá de Ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses, em
cerimónia realizada no dia 29 de setembro de 2019, na sede da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Resende, no
âmbito do Dia Concelhio do Bombeiro, integrado no programa da
Festa da Labareda.O Crachá de Ouro foi atribuído por proposta da
Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Resende e após deliberação do Conselho Executivo da Liga dos
Bombeiros Portugueses, pela sua notável solidariedade e
abrangente cooperação sócio-económica.

Oferta de auxiliares de ensino
aos alunos do 1.º ciclo
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 26
e 27 de setembro de 2019, beneficiando no total 312 alunos.
O Município apoiou, também, a aquisição de outro material escolar a
190 alunos do 1.º ciclo, do escalão A e B, atribuindo 16,00 euros aos
alunos do 1.º escalão e 8,00 euros aos do 2.º escalão. A autarquia
assegura, ainda, o fornecimento das refeições escolares aos alunos
que estão integrados no 1.º escalão, na sua totalidade, e aos alunos
do 2.º escalão, com uma comparticipação de 50%.

Prémio Rebelo Moniz distingue alunos
43 alunos do concelho receberam o prémio “Quadro de Excelência do
Concelho de Resende – Prémio Rebelo Moniz”, numa cerimónia
realizada no dia 19 de outubro de 2019, no Auditório Municipal.
Este prémio é atribuído, pelo Município, todos os anos aos alunos
matriculados nas Escolas de Ensino do 2.º e 3.º Ciclos e do Ensino
Secundário e que se destacaram por terem obtido os melhores
resultados escolares. Assim, foram entregues aos alunos do 2.º e 3.º
ciclos premiados, um diploma e um cheque no valor de 150,00
euros. No ensino secundário o aluno com melhor média final obtida,
em cada ano de escolaridade, recebeu 175,00 euros, o segundo
melhor 150,00 euros e o terceiro melhor 115,00 euros.

Melhores alunos de Português distinguidos
No dia 23 de setembro de 2019 decorreu, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, a Cerimónia de Entrega do Prémio Eça de
Queirós, que distinguiu os melhores alunos de português no
ano letivo 2018/2019.
No total foram distinguidos oito alunos que receberam um
certificado evocativo e um prémio monetário no valor de
150,00 euros.

Festa da Labareda
Realizou-se mais uma edição da tradicional festa
do concelho de Resende, denominada Festa da
Labareda.
Milhares de resendenses e visitantes marcaram
presença na iniciativa, que decorreu de 21 a 29 de
setembro de 2019 e apresentou um programa
diversificado que contemplou iniciativas de caráter
musical, desportivo, cultural e recreativo.
O cartaz musical apresentou artistas nacionais,
bem como grupos do concelho que animaram as 4
noites de festa. Pelo palco principal passaram os
grupos The Rock Hard Band, Soma e Segue,
Banda Projeto, Anselmo Ralph, MH2 e Sons do
Minho. Destaque para as celebrações do Dia
Concelhio do Bombeiro, com a realização das
cerimónias oficiais, na sede da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Resende (BVR), e com o Desfile Apeado e
Motorizado dos BVR que percorreu as principais
ruas da Vila de Resende, no dia 29 de setembro,
Feriado Municipal.

Festival da Cereja
trouxe milhares de visitantes ao concelho

O mês de junho abriu em Resende com o já
habitual Festival da Cereja, que decorreu no fim de
semana de 1 e 2 de junho de 2019, onde 130
produtores disponibilizaram cerca de 80
toneladas do fruto que faz as delícias de muita
gente.
Durante todo o fim de semana houve animação de
rua e animação musical, com diversos grupos de
bombos do concelho, a Classe de Conjunto de
Acordeões e Concertinas da Academia de Música
de Resende, a Banda “A Nova” de S. Cipriano, os
Grupos “A Ronda dos 4 Caminhos” e “Arkadia” e a
Banda “Projeto”.
No domingo, 400 alunos do 1.ª e 2.ª ciclos deram
vida ao desfile temático “Memorial à Cereja”,
desfilando pelas ruas da Vila, acompanhando os
carros de bois de raça arouquesa, decorados pelas
juntas de freguesia, com a rainha da festa – A
Cereja. Pelo meio foram vários os grupos e tocatas
de ranchos tradicionais que animaram o cortejo.

2 toneladas de

cavacas vendidas em fim de semana de Festa
Para além dos 25 produtores que disponibilizaram o
afamado doce, a festa contou também com diverso
artesanato, licores e compotas, vinhos e enchidos.
Durante os dois dias houve animação para todos os
gostos com a atuação de diversos grupos de música do
concelho.

Milhares de pessoas provenientes de todo o
país aceitaram o convite do Município e
marcaram presença na Festa das Cavacas
que decorreu nos dias 30 e 31 de março de
2019, no centro da Vila.
A mudança de local e o alargamento da festa
para dois dias revelou-se uma aposta ganha
do Executivo Municipal, com 2 toneladas de
cavacas a serem vendidas durante o certame
e a esgotarem a meio da tarde de domingo,
comprovando-se o sucesso do tradicional
doce de Resende que já é bem conhecido não
só na região, como em todo o país.

Cavacas de Resende pré-finalistas no concurso

“7 Doces Maravilhas de Portugal”

As Cavacas de Resende foram apuradas como pré-finalistas no
concurso “7 Doces Maravilhas de Portugal”, durante o programa
transmitido na RTP1, no dia 4 de julho de 2019.
Este doce tradicional foi escolhido pelo público para representar o
distrito de Viseu na semifinal do concurso realizada no dia 24 de
agosto de 2019, não conseguindo, no entanto, passar à final.
Foram, de qualquer modo, consideradas o melhor doce do distrito
de Viseu. O Município agradece a todos os que apoiaram e votaram
nas Cavacas de Resende para as 7 Maravilhas Doces de Portugal.

Município atribui incentivos aos produtores de gado
No âmbito das normas reguladoras de Atribuição de Incentivos à
Criação de Gado Bovino Tradicional – Raça Arouquesa e do Gado
Ovino e Caprino, o Presidente da Câmara Municipal procedeu à
entrega de incentivos aos produtores de gado.
A entrega dos incentivos decorreu, como já é habitual, no dia 25
de julho, durante a tradicional Feira de S. Cristóvão.
No total foram entregues 27.435,50 euros a 101 produtores, a
que corresponde um total de 669 animais, dos quais 378 são
bovinos autóctones de raça arouquesa.

Resende Summer Fest
O Município realizou um festival no concelho dirigido à juventude, que
contou com diversos concertos de DJ's bem conhecidos do grande público.
O evento designado “Resende Summer Fest” decorreu nos dias 26 e 27 de
julho, no Parque Fluvial de Porto de Rei, com entrada livre, e contou com a
atuação de S3ITA do Largo dos Cães, No DJ, Patolas, Maryzka, DJ Picante
e DJ David Noisy .

Município promove a relação
com conferência e workshop

positiva Escola-Família

No dia 25 de outubro de 2019, o Município promoveu a
conferência “Escola e Família: Dois mundos que se ligam”. A
iniciativa, cujo principal objetivo foi a discussão desta relação e o
apoio na criação de uma ligação positiva entre as duas vertentes,
teve como oradora Sandra Belo, responsável pelo Family
Coaching, um projeto que implementou em Portugal o conceito de
coaching parental, impulsionando uma nova visão do papel dos
pais na família.

Alunos do Centro Escolar de Resende recebem roadshow

“A Nossa Casa é um planeta”
No dia 30 de outubro de 2019 realizou-se, no Centro Escolar de Resende, a
ação de sensibilização ambiental “A nossa casa é um planeta”. Esta
iniciativa, integrada no roadshow da Resinorte, consiste na visualização de
um filme em 360 graus sobre a problemática dos resíduos dentro de uma
cúpula. Participaram 8 turmas do Agrupamento de Escolas, de diferentes
anos de escolaridade.

Peça de Teatro “Os Três Porquinhos” sensibiliza crianças para as alterações climáticas
Cerca de 180 crianças que frequentam o 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do
ensino básico assistiram à peça de teatro “Os Três Porquinhos”, levada
à cena pela companhia Leirena Teatro, no Auditório Municipal, no dia
15 de outubro de 2019. Uma peça de teatro infantil que tem como
ponto de partida o conto tradicional “Os Três Porquinhos”, adaptando
a história tradicional à problemática das alterações climáticas. Esta
ação é promovida pela CIM do Tâmega e Sousa e cofinanciada pelo
PO SEUR 2014-2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do
Fundo de Coesão.

Férias na Câmara ocupam crianças durante as interrupções letivas
À semelhança de anos anteriores, o Município promoveu o programa
"Férias na Câmara", dirigido às crianças que frequentam os ensinos préescolar, 1.º e 2.º ciclos, do Agrupamento de Escolas de Resende,
durante as interrupções letivas da Páscoa, Verão e Natal.
Trata-se de um programa de ocupação dos tempos livres com atividades
de caráter educativo, desportivo, lúdico e cultural, desenvolvido pelo
Município proporcionando às 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.

Iniciativa “Aprendiz por
promovida pelo Município

um dia”

O Município promoveu a iniciativa “Aprendiz por um dia”, incluída no Plano
integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa, em
parceria com o Agrupamento de Escolas de Resende. Esta ação, dirigida aos
alunos de 9.º ano de escolaridade, proporcionou-lhes a oportunidade de
acompanharem durante um dia, em contexto real de trabalho, um profissional
da área que identificaram como preferida.

Município oferece viagem escolar aos alunos do 1.º Ciclo
425 alunos do 1.º Ciclo dos Centros Escolares de Resende, de S.
Cipriano e de S. Martinho de Mouros, realizaram uma viagem de
estudo ao Zoo de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, que incluiu
ainda um passeio pela Praia da Memória, em Matosinhos.
O Município ofereceu esta viagem, de carácter pedagógico, a todos
os alunos do 1.º Ciclo, que acompanhados por professores e por
auxiliares, viveram um dia diferente.

Zoo da Maia recebe Festa da Cereja de Resende
De 8 a 10 de junho de 2019, o Zoo da Maia recebeu a
cereja de Resende numa festa onde não faltou animação
tradicional e outros produtos derivados deste fruto.
Pa r a a l é m d a p r e s e n ç a d e 8 p r o d u t o r e s q u e
disponibilizaram o delicioso fruto, também estiveram à
venda cavacas, artesanato, licores e compotas. A Classe de
Conjunto de Acordeões e Concertinas da Academia de
Música de Resende protagonizou a animação.

Workshop sobre alterações climáticas
no Museu Municipal
Decorreu, no dia 8 de maio, no Museu Municipal um
workshop dedicado às alterações climáticas na agricultura. O
Workshop foi realizado no âmbito do Plano Intermunicipal de
Adaptação às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa
(PIAAC-TS), que a CIM do Tâmega e Sousa está a elaborar.

Melhores do desporto distinguidos em noite de Gala
O Largo da Feira recebeu, no dia 5 de julho de 2019, a IX Gala do Desporto “Cereja d' Ouro”, numa
cerimónia que pretendeu homenagear atletas, clubes e associações desportivas do concelho que mais se
destacaram na época desportiva 2018/2019.
No total foram distinguidos 72 atletas nas categorias de atleta do ano e atleta revelação que praticam
desporto nos diversos escalões, nos diversos clubes/associações desportivas do concelho, em diversas
modalidades. Foram, ainda, atribuídos dois troféus de reconhecimento à equipa sénior do Clube
Desportivo, Recreativo e Cultural de S. Martinho de Mouros e ao Agrupamento de Escolas de Resende na
modalidade Boccia da Divisão E2, por serem vencedores nos respetivos campeonatos.

Centro Escolar de S. Martinho de Mouros
selecionado para Plano Estratégico Nacional de Futsal
No dia 21 de outubro de 2019, o Presidente da Câmara
Municipal, Garcez Trindade, reuniu com o Diretor Técnico
Nacional da Federação Portuguesa de Futsal, Pedro Dias, onde
foi anunciado que o Centro Escolar de S. Martinho de Mouros foi
selecionado para o “pontapé de saída” do programa regular de
ensino de futsal implementado no âmbito do Plano Estratégico
Nacional de Futsal.
Durante a reunião foram, ainda, abordados outros assuntos de
interesse Municipal, tendo Garcez Trindade colocado algumas
questões, as quais foram esclarecidas e fundamentadas por
Pedro Dias.

Caminhadas Literárias pelo Montemuro
Esta iniciativa nasceu da união de 3 municípios: Castro Daire, Cinfães e
Resende, juntamente com 3 associações: MCHER Castro Daire, Associação
de Defesa do Bestança e Associação de Valorização e Desenvolvimento Rural
do Vale do Cabrum, com o objetivo de dar a conhecer a Serra mais
desconhecida de Portugal, como afirmou Amorim Girão.
Assim, foi realizada uma caminhada, no dia 8 de junho de 2019, pela Serra
homónima enriquecida com a leitura de narrações e encenação de recriações
baseadas nas obras literárias de vários vultos da nossa cultura.

Montemuro BTT Experience
explora trilhos em Resende e Cinfães
No dia 24 de março de 2019 decorreu a primeira edição do Montemuro
BTT Experience, com provas BTT e caminhada na Serra de Montemuro,
marcando a inauguração oficial do projeto “Vivenciar Montemuro” que
compreende uma rede de percursos pedestres e BTT nos concelhos de
Resende e de Cinfães.
A Aldeia da Gralheira, em Cinfães, acolheu o local de partida para as
provas que levaram cerca de 300 atletas a explorar a Serra de
Montemuro pelos dois concelhos, por um percurso de 35 km. A
caminhada, por um trilho de cerca de 6 km, percorreu a Lagoa D. João,
Panchorra, finalizando no local de partida.

Piscinas Municipais recebem Circuito

Municipal das Escolas de Natação
No dia 18 de maio, nas Piscinas
Municipais Cobertas, decorreu a 8.ª
Concentração do Circuito Municipal das
Escolas de Natação. A iniciativa contou
com a participação de 218 atletas em
representação de 19 Escolas/Clubes de
Natação.

Encontro de Gira-Volei

Municipal

No dia 8 de abril de 2019, o Pavilhão Gimnodesportivo de Resende
recebeu a festa do Gira-Volei. Cerca de 100 crianças e jovens
provenientes dos diversos estabelecimentos de ensino do
Agrupamento de Escolas de Resende, com idades compreendidas
entre os 8 e os 18 anos, participaram no Encontro de Gira-Volei
Municipal.

Fim de semana Gastronómico
O Município realizou o Fim de Semana Gastronómico, em parceria com o
Turismo do Porto e Norte de Portugal, entre os dias 24 e 26 de maio de 2019.
À mesa de 6 restaurantes (Douro à Vista, Douro Marina Hotel & SPA,
Gentleman, Bengalas, Paga Tu e Das Caldas) estiveram o anho assado com
arroz no forno e cavacas de Resende, para sobremesa.
Houve, ainda, um desconto de 15% em alojamento nas noites de sexta e
sábado nos seguintes estabelecimentos hoteleiros: Douro Marina Hotel &
SPA, Hotel Comércio, Quinta de Casal Mato e Vald' Aregos – Turismo Rural.

Município assinala Dia Internacional
e a Noite Europeia dos Museus
O Município assinalou o Dia Internacional e a Noite Europeia dos Museus com
atividades no Museu Municipal, que decorreram nos dias 17 e 18 de maio de
2019. Assim, realizou-se na tarde do dia 17 de maio a inauguração da
exposição “Arqueologia. Ciência que estuda o passado”. O Museu também se
associou à Noite Europeia dos Museus, criada pelo ministério francês da
Cultura e da Comunicação, com a dinamização da atividade “Noite de
Surpresas!”, que decorreu no dia 18 de maio de 2019.

Comemoração do Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios
No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios,
assinalado a 18 de abril de 2019, o Município e a
Rota do Românico promoveram, nas Igrejas de São
Martinho de Mouros e de Barrô, duas sessões de
apresentação do estado dos trabalhos de
conservação e restauro daqueles Monumentos
Nacionais.

Visitas guiadas pela Rota das Cerejeiras em Flor
Durante os meses de março e abril, em plena primavera e com o
desabrochar das flores, o Município promoveu visitas guiadas pela Rota das
Cerejeiras em Flor.
Do programa constou uma visita guiada ao Museu Municipal de Resende e
uma viagem pelas freguesias de São João de Fontoura, São Pedro de Paus,
Barrô e São Martinho de Mouros (que inclui uma visita guiada ao Centro
Interpretativo da Cereja), onde o cultivo das cerejeiras é mais evidente.

Dia Internacional da Mulher assinalado
Resende acolheu, no dia 10 de março de 2019, uma caminhada solidária
com o objetivo de assinalar o Dia Internacional da Mulher. 160 participantes
aderiram à iniciativa, cuja inscrição no valor de 3,00, reverteu a favor da Liga
Portuguesa Contra o Cancro. O percurso de cerca de 16 km iniciou em Feirão,
passando por Paus, S. Martinho de Mouros, S. João de Fontoura e terminou
com um almoço, oferta do Município de Resende, no Parque Fluvial de Porto
de Rei.

Serão de Aldeia em Resende dedicado ao tema “doçaria regional”
Decorreu, no dia 29 de março de 2019, o Serão de Aldeia "Tradição e
Inovação - Resiliência em Meio Rural", subordinado ao tema da doçaria
regional.
A iniciativa da Dolmen – Desenvolvimento Local e Regional, CRL iniciou-se
com a visita a uma produção familiar de cavacas. O serão propriamente dito
decorreu num restaurante local e contou com as intervenções do Presidente
da Câmara Municipal, Garcez Trindade, e da Presidente da Dolmen,
Cristina Vieira. Seguiu-se um debate com os testemunhos das produtoras
de cavacas Antónia Pinto e Maria da Graça, de Ricardo Ribeiro da
“Confeitaria da Ponte” de Amarante, e de José Sousa, Presidente da
Associação de Produtores de Pão de Ló de Ovar. O debate foi moderado por
Pedro Carvalhaes (RURIS – Consultora Agrícola).

Município presente na BTL
O Município de Resende voltou a marcar presença na BTL – Feira
Internacional de Turismo, que decorreu de 13 a 17 de março de
2019, na FIL, em Lisboa.
Integrado no stand da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa, dentro do espaço expositivo da Entidade Regional de
Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), o Município marcou
presença durante todo o certame com a promoção do seu
património material e imaterial e divulgação dos seus produtos e
eventos de excelência, como a Rota das Cerejeiras em Flor, a Festa
das Cavacas e o Festival da Cereja.

Sítio web do Grupo Operacional da Cereja de Resende disponível
Já se encontra disponível o sítio web do Grupo
Operacional da Cereja de Resende no seguinte link:
https://gocerejaresende.pt/
Aqui poderá encontrar informações sobre este projeto
de valorização da produção da Cereja de Resende e
posicionamento da sub-fileira nos mercados.

Iniciativas do Gabinete

de Desenvolvimento Rural

A Câmara Municipal encontra-se a implementar no terreno a luta
biológica contra a Vespa das Galhas do Castanheiro, efetuando
largadas de agente parasita em locais de maior concentração de
castanheiros. No corrente ano, a Câmara Municipal já efetuou cinco
largadas, num investimento de cerca de 1.200,00, sendo os insetos
libertados nas localidades de Ovadas, Felgueiras, Feirão e Paus.
Neste âmbito, decorreu no dia 17 de abril de 2019, no Museu
Municipal, uma sessão de esclarecimento relativa à Vespa das Galhas
do Castanheiro, que pretendeu alertar para esta ameaça à cultura do
castanheiro, de forma a conter a invasão e minimizar os prejuízos
causados por esta praga.
No dia 14 de Fevereiro de 2019, no Auditório Municipal, decorreu
uma sessão de esclarecimento relativa aos seguros de colheita na
agricultura para a campanha de 2019, incluindo o seguro de colheita
para a cereja. Esta sessão foi organizada pela CerResende – Cerejas
de Resende, Associação de Promoção, em colaboração com o
Município.

Teatro Eç´Agora apresenta peças
Nos dias 24, 29 de novembro e 15 de dezembro, no Centro Cultural de
S. Cipriano, no Auditório Municipal e no Centro Escolar de S. Martinho
de Mouros, respetivamente, a Oficina de Teatro Eç' Agora apresentou a
peça “Trapalhada de Fábulas”.
O Auditório Municipal e o Centro Cultural de S. Cipriano, nos dias 24 de
fevereiro e 1 de março de 2019, respetivamente, receberam a peça
“Hoje, o Tonecas não vem à Escola”.

Teatro em Resende
A Companhia de Teatro do Montemuro apresentou, no dia 15 de junho de
2019, no Jardim 25 de abril, a peça “Fanzine”, encenado por Peter Cann
e inspirada nos mundos dos super-heróis e da banda desenhada.
No dia 27 de abril de 2019, no Auditório Municipal de Resende, o grupo
de teatro amador "A Turma da Noite" levou à cena a comédia intitulada "A
Família do Lado".

Tardes recreativas assinalam
Dia Mundial do Teatro

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do
Teatro, que se assinala no dia 27 de março, o
Município realizou algumas atividades que
juntaram os utentes da Santa Casa da
Misericórdia, da Associação Portas P'rá Vida, da
Irmandade S. Francisco Xavier, da Associação A
2000 e dos Ateliês Seniores do Município.
Foi uma tarde recreativa e de convívio onde os
utentes destas instituições apresentaram diversas
peças de teatro e números musicais, no Auditório
Municipal.

Comemorações do 25 de abril
O Município assinalou as comemorações do 45.º
aniversário do 25 de abril, com atividades culturais e
as habituais cerimónias oficiais. O programa iniciou-se
na noite de 24 de abril de 2019 com o concerto
“Saudamos Abril” pelos Professores da Academia de
Música de Resende, acompanhados pelos resendenses
Paulo Almeida e Paula Ferreira e por alunos da
Academia de Música. No dia 25 de abril de 2019
decorreram as já habituais cerimónias oficiais.

"Conto Contigo" na Biblioteca Municipal
Teve lugar na Biblioteca Municipal de Resende, no dia 27 de fevereiro de 2019,
a primeira sessão da atividade “Conto Contigo - Plano de Literacia Familiar”.
Um grupo de seis famílias com crianças de cinco anos juntou-se num encontro
lúdico, para entre livros, jogos e outras brincadeiras, partirem à descoberta da
leitura e da escrita, desenvolvendo competências com impacto positivo nas
fases iniciais destas aprendizagens.

Apresentação do livro “O Senhor Ribeiro e o guarda-rios”
O Município promoveu, no dia 25 de janeiro de 2019, no Auditório Municipal, a
apresentação do livro “O senhor Ribeiro e o guarda-rios”, do escritor Pedro Seromenho
com ilustração de Sebastião Peixoto, numa sessão dirigida aos alunos que frequentam
o 3.º ano do 1.º Ciclo, no Agrupamento de Escolas de Resende. O livro, uma edição das
Águas do Norte – Grupo Águas de Portugal, pretende promover a educação e
sensibilizar a população para a proteção ambiental.

Atividades no âmbito da Ação Social
Decorreu, no dia 7 de novembro de 2019, a Fase
Final do Torneio de Boccia Sénior – Individual no
Pavilhão de Anreade. Uma iniciativa organizada
por Técnicos de Ação Social do Município, que
consiste num torneio interno entre equipas de
seniores inscritos nos ateliês do concelho.

O Município celebrou, a 20 de outubro de 2019, o
Dia Internacional do Idoso. O evento, dirigido a
seniores com 60 anos ou mais, contou com a
presença de cerca de 300 idosos do concelho e
decorreu durante toda a tarde com lanche
convívio, magusto e animação musical.
O Município associou-se à iniciativa “Passeio da
Memória” promovida pela Alzheimer Portugal,
com uma caminhada solidária realizada no dia 13
de outubro de 2019, que assinalou o Dia Mundial
da Doença de Alzheimer.
Realizou-se, nos dias 3 e 6 de setembro de 2019,
mais uma edição do Passeio Sénior, dirigido à
população com 60 ou mais anos do concelho.
Cerca de 900 seniores, distribuídos por 19
autocarros, rumaram a Chaves e a Verín –
Espanha. O passeio gratuito incluiu pequenoalmoço, almoço e lanche oferecidos pelo
Município.
O Dia Mundial dos Avós, que se celebra a 26 de
julho, foi assinalado pelo Município com diversas
atividades lúdico-recreativas, que decorreram no
Parque Fluvial de Porto de Rei. Participaram na
iniciativa 102 avós e 184 crianças que aderiram
às atividades recreativas e desportivas propostas.
No âmbito do Dia Internacional da Família, que
se celebra anualmente a 15 de maio, o Município
levou a cabo um conjunto de atividades que
procuraram promover o convívio e a animação
entre os elementos das famílias e mesmo entre
famílias. A iniciativa, que decorreu no dia 19 de

maio de 2019, no Jardim 25 de Abril, contou com a
participação de dezenas de famílias que não
quiseram perder uma tarde de animação e convívio.
No dia 30 de abril de 2019, a Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Resende, com o
apoio do Agrupamento de Escolas, juntou as
crianças do 1.º Ciclo dos Centros Escolares de
Resende, de S. Cipriano e de S. Martinho de
Mouros no Largo da Feira para formar um laço
humano azul gigante, marcando assim o
encerramento da campanha realizada no âmbito do
“Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”.
Foram diversas as atividades desenvolvidas
durante o mês de abril que pretenderam sensibilizar
a comunidade para a temática da prevenção dos
maus-tratos na infância e juventude.

Decorreu no dia 6 de fevereiro de 2019, no
Pavilhão Gimnodespor tivo de Anreade, o
Campeonato Nacional de Boccia Sénior – Zona
Douro – Individual. A iniciativa contou com a
participação de cerca de 200 atletas
representativos das seguintes instituições: Câmara
Municipal de Resende; Academia Sénior de
Sabrosa; AITIED – Ervedosa do Douro; A. Centro de
Dia S. Pedro de Celeirós; A. Termos de Roalde;
OBER – Baião; Pesqueiramiga – S. João da
Pesqueira; U. Sénior – Município de Amarante e U.
Ativa S. João da Pesqueira.
O Município promoveu, durante o mês de fevereiro,
o programa de incentivo ao Termalismo Sénior, que
permitiu aos seniores do concelho, com idade igual
ou superior a 65 anos e reformados por invalidez,
beneficiar de uma semana de tratamentos termais,
com transporte incluído, de forma gratuita, nas
Termas de Caldas de Aregos.

Atividades da Academia de Música de Resende
No dia 18 de outubro de 2019, a Academia de
Música de Resende assinalou o início do ano
letivo 2019/2020 com um concerto de música
que decorreu no Auditório Municipal. Professores
e alunos presentearam a assistência com um
reportório musical variado ao som de
instrumentos como guitarra clássica, piano,
violino, concertinas entre outros.
A Audição de Final do Ano decorreu no dia 2 de
julho de 2019, onde os alunos demonstraram em
palco a sua aprendizagem ao longo do ano letivo
2018/2019.
De 8 a 11 de abril de 2019, no átrio da Câmara
Municipal, decorreram os Mini Concertos de
Primavera com a interpretação de diversos temas
bem conhecidos do grande público.
A Academia promoveu a Semana Aberta, de 28
de janeiro a 1 de fevereiro de 2019, dando

opor tunidade aos pais das crianças que
frequentam a Academia de assistir às aulas do seus
filhos. A iniciativa pretendeu dar a conhecer o
trabalho realizado pelos alunos e professores.
No dia 4 de janeiro de 2019, Resende deu as boasvindas ao novo Ano com um concerto de Ano Novo
no Auditório Municipal, pelos alunos e professores
da Academia de Resende que interpretaram temas
alusivos à época natalícia.

Museu Municipal recebe exposições
A exposição “Por Onde Ando” está patente de 22
de novembro de 2019 a 12 de janeiro de 2020.
Uma exposição retrospetiva da obra de Gracinda
Marques centrada no território duriense: obra
gráfica, desenho e pintura produzidos pela autora
entre 1975 e 2018.
O Museu Municipal recebeu, de 28 de setembro a
17 de novembro de 2019, a exposição de pintura
intitulada “Douro, da Nascente até à Foz” da
autoria de António Moreira.

A exposição de fotografia de Carlos Cardoso esteve
patente de 19 de julho a 22 de setembro de 2019,
com uma mostra de fotografias realizadas entre
setembro de 2000 e junho de 2002, que focalizam
as estações de caminho-de-ferro que foram
desativadas na zona de Trás-os-Montes e Alto
Douro.
Desde o dia 22 de março até ao dia 27 de abril de
2019 esteve patente a exposição “A última Rota da
Transumância”. Uma mostra da autoria de José
Poças que reúne uma coleção de artefactos,
fotografias, livros, vídeos, trajes e outros elementos
relacionados com o tema da transumância.
Esteve patente, entre os dias 27 de janeiro e 17 de
março de 2019, a exposição “45 anos de Vivência
Estética” de João Rebelo.

Esteve patente entre os dias 17 de maio e 13 de
julho de 2019, a exposição “Arqueologia.
Ciência que estuda o passado”. Uma mostra da
autoria da Escola Profissional de Arqueologia do
Marco de Canaveses, que procura dar a conhecer
o que é a arqueologia e as sua principais fases.

Mensagem de Natal do Presidente da Assembleia Municipal
Natal é sempre sinal de um tempo novo. Uma época que deve ser de paz, amor,
tolerância e de solidariedade. Caberá a cada um de nós dar sentido a esta Quadra de
forma sincera e apaixonada junto de quem mais amamos. Um novo ano vai começar
para podermos rever prioridades, abraçar sonhos e preservar as melhores opções.
Boas Festas e Feliz Ano de 2020.

Festas
Felizes

2019

Caras e Caros Munícipes,
Chegados, uma vez mais, à quadra Natalícia dedico-vos uma mensagem de franca amizade, de lealdade, de
compromisso, acompanhada de desejos de saúde, de tranquilidade, de esperança, de um bom Natal e de um
ano de 2020 que corresponda às vossas melhores expetativas.
Foram múltiplas as ações que a Câmara Municipal efetuou durante 2019, todas elas com o objetivo primeiro
de melhorar a qualidade de vida no nosso Município.
Requaliﬁcamos locais urbanos, estradas e caminhos; concluímos múltiplas redes de distribuição de água,
saneamento e eletriﬁcação pública; tratamos da limpeza de matas e da ﬂoresta na prevenção de incêndios;
iniciamos obras de requaliﬁcação rodoviária na nossa vila, há muito desejadas.
Ultimamos e submetemos candidaturas ao Portugal 2020 para a requaliﬁcação urbana e mobilidade para as
Caldas de Aregos e para a Vila de Resende; requaliﬁcamos o Pavilhão Gimnodesportivo de Resende;
promovemos a requaliﬁcação dos altares das igrejas de S. Martinho de Mouros e de Barrô; participamos e
ﬁnanciamos em parte a obra do Centro Social e Paroquial de Felgueiras. Tivemos diversas ações na área da
educação; na área social; na área do desporto, principalmente no desporto jovem; na área do urbanismo, com
a efetivação da revisão do PDM, que se encontra em curso; na área da proteção de menores e jovens; na área
da violência doméstica; na área da agricultura; na área da habitação; na área dos transportes, entre outras.
Temos candidaturas submetidas, algumas já em curso, nas áreas das tecnologias da informação e
comunicação (TIC); gestão documental e cibersegurança; área administrativa; proteção civil; centro de
recolha oﬁcial de animais de companhia (CRO); artesanato; regadios; eﬁciência energética no edifício dos
Paços do Concelho; iluminação pública e nos equipamentos sociais para a reabilitação dos Centros
Comunitários de S. Romão e Felgueiras.
Por ﬁm, uma palavra para a obra mais importante para o concelho – a reabilitação e reconversão parcial do
edifício termal em Caldas de Aregos – Estância Termal do Douro. As candidaturas estão submetidas e
esperamos que haja uma prenda de Natal para todos nós.
Bem hajam.

