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Caldas de Aregos
será Estância Termal do Douro
Centro de Recolha Oficial
de Animais adjudicado

Câmara baixa impostos
no concelho

Município oferece Ambulância
aos Bombeiros Voluntários
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Aprovada candidatura de Reabilitação e Reconversão Parcial do

Edifício Termal de Caldas de Aregos
A candidatura de Reabilitação e Reconversão Parcial do
Edifício Termal de Caldas de Aregos, submetida pelo
Município ao PROVERE – Programa de Valorização
Económica dos Recursos Endógenos, no valor de 4 milhões
de euros, foi aprovada, encontrando-se ainda em avaliação
uma candidatura na área da eficiência energética e de uma
terceira na área do turismo, que apoiará a construção dos
alojamentos.
Este projeto visa reabilitar o edifício termal de Caldas de
Aregos, modernizando a oferta termal atual, aumentando o
número de valências funcionais e criando outros serviços
complementares, transformando as Termas de Caldas de
Aregos na Estância Termal do Douro.

Centro de Recolha

Oficial de Animais adjudicado

O Município adjudicou a construção do Centro
de Recolha Oficial de Animais (CRO) a construir
no concelho de Resende e que servirá os
Municípios de Resende e de Baião.

Recorde-se que o CRO é o resultado de uma
candidatura conjunta apresentada pelos dois
Municípios, num investimento estimado no
valor de 300 mil euros, que receberá um apoio
financeiro de 100 mil euros pela DGAL –
Direção Geral das Autarquias Locais, sendo o
restante valor assegurado pelas duas
autarquias. Este investimento permitirá gerir de
forma mais eficaz a captura e a recolha de
animais errantes, para além de permitir a
implementação de uma estratégia comum de
controlo dos animais errantes e promover
medidas ativas de adoção de animais de
companhia.

baixa de impostos

Câmara aprova
no concelho
Ministro da Agricultura visita certame
Ao nível do IMI foi deliberado a descida da taxa

A Câmara Municipal deliberou aprovar, em
reunião ordinária do Executivo, realizada no dia
21 de outubro de 2020, a proposta do Presidente
da Câmara Municipal, Garcez Trindade, de baixar
impostos na área do Município.

em 0,05 pontos percentuais (para 0,4%). Em
termos de IRS, o Município vai continuar a
abdicar da totalidade da participação a que tem
direito, concedendo assim aos residentes no
concelho uma redução de 5% na sua coleta de
IRS. No que diz respeito à derrama municipal,
mantém-se a opção de beneficiar o conjunto das
microempresas com volume de negócios até
150.000,00 euros, que constituem o grosso do
tecido empresarial.
Este conjunto de medidas fiscais só se tornou
possível dada a atual estabilidade financeira da
autarquia que abdica, assim, de 545 mil euros de
receita, em benefício dos munícipes.

Município oferece nova ambulância de socorro
aos Bombeiros Voluntários
O Presidente da Câmara Municipal, Garcez
Trindade, procedeu à entrega de uma nova
ambulância de socorro à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Resende, numa
cerimónia que decorreu no dia 20 de outubro de
2020, junto aos Paços do Concelho.
Esta nova ambulância foi adquirida integralmente
pela Câmara Municipal, num investimento no
valor de 99.909,00 euros, e pretende reforçar os
meios operacionais de socorro dos Bombeiros
Voluntários de Resende.

Inauguração do Balcão de Atendimento

do IEFP

No dia 2 de março, o Município inaugurou o
Balcão de Atendimento do Instituto de
Emprego e Formação Profissional, instalado
na Câmara Municipal.
O Balcão conta com a presença de técnicos
de IEFP que apoiam os munícipes em
assuntos como a inscrição e a procura ativa
de emprego, o esclarecimento de dúvidas, o
recrutamento e seleção de trabalhadores,
entre outras tarefas, relacionadas com o
Centro de Emprego.
O Balcão tem o seguinte horário de
atendimento: dias úteis (exceto quarta-feira)
entre as 9h30 e as 12h30.

Município apoia

campanha de vacinação contra a gripe

O Município estabeleceu um protocolo no âmbito do
programa “Vacinação SNS Local” que permitirá o
acesso dos munícipes, com mais de 65 anos, à vacina
da gripe de forma gratuita nas farmácias do concelho,
ampliando assim os meios e recursos disponíveis para
proteção, tendo em conta a fase vulnerável que
atravessamos devido à pandemia do COVID-19.

aparelho de ecografia

Câmara comparticipa aquisição de
para a Santa Casa da Misericórdia de Resende

O Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade,
esteve na Santa Casa da Misericórdia de Resende para
assistir à entrega de um novo aparelho de ecografia
para o serviço de Radiodiagnóstico desta instituição. A
Câmara Municipal reconheceu a importante utilidade
do novo equipamento na prestação deste serviço à
comunidade Resendense e deliberou, em reunião do
executivo, atribuir um apoio no valor de 8.575,00
euros para a sua aquisição.

Serviços de saúde do concelho apoiados pelo Município
O Município encontra-se a apoiar, desde abril,
os Serviços de Saúde de Resende cedendo uma
viatura e respetivo motorista para apoio de
enfermagem ao domicílio, assim como 4
assistentes operacionais para os três centros
de saúde do concelho.

27 alunos universitários recebem apoio financeiro
O Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade, entregou apoio
financeiro, no valor de 500,00 euros, a 27 alunos matriculados no
ensino superior residentes no concelho, em duas sessões realizadas
nos dias 22 e 24 de setembro de 2020, no Salão Nobre dos Paços
do Concelho.
Esta iniciativa insere-se no âmbito do Fundo de Solidariedade Social
e pretendeu promover a igualdade de oportunidades na prossecução
dos estudos e reforço das qualificações dos nossos jovens.
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Município oferece auxiliares de ensino
a 288 alunos do 1.º ciclo
A Câmara Municipal deliberou, sob proposta do Presidente da Câmara
Municipal, em reunião realizada no dia 30 de julho de 2020, atribuir a
todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico o montante correspondente
aos auxiliares de ensino, não o limitando aos alunos com Escalão A ou B.
Os apoios incluíram, ainda, a aquisição de outro material escolar aos
alunos com Escalão A e B e ainda o fornecimento de refeições escolares.

Nova Plataforma Informática de Gestão Escolar
O Município implementou uma nova Plataforma Informática de Gestão Escolar –
SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, que permite ao/à
Encarregado(a) de Educação aceder diretamente às várias áreas que dizem
respeito ao seu educando, nomeadamente às refeições escolares e à gestão das
áreas da educação de responsabilidade municipal, facilitando a gestão de
funcionamento e a organização dos serviços. O acesso à plataforma poderá ser
realizado através de qualquer computador ou telemóvel (com acesso à internet),
acedendo ao endereço https://siga.edubox.pt.

Melhores alunos premiados
A Câmara Municipal procedeu à entrega do
prémio “Quadro de Excelência do Concelho de
Resende – Prémio Rebelo Moniz”, num total de
7.955,00 euros, a 53 alunos do concelho, que se
destacaram por terem obtido os melhores
resultados escolares no ano letivo 2019/2020,
em duas sessões realizadas no dia 17 de outubro
de 2020, no Auditório Municipal.

Prémio Eça de Queirós
Decorreu no dia 18 de novembro, 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
2019/2020. No total foram distinguidos oito
alunos que receberam um certificado evocativo e
um prémio monetário no valor de 150,00 euros.

Férias na Câmara 2020
À semelhança de anos anteriores, o Município promoveu, de
29 de junho até 14 de agosto de 2020, o programa “Férias na
Câmara”, um programa de ocupação dos tempos livres com
atividades de caráter educativo, desportivo, lúdico e cultural,
este ano, dirigido apenas às crianças que frequentam o ensino
pré-escolar.

Município promove iniciativa no

Comércio Local
Entre setembro e dezembro decorreu a iniciativa
“Compre no Comércio Local”, promovida pelo
Município, na qual o consumidor ao efetuar uma
compra mínima de 5,00 euros, nos locais aderentes
ficava habilitado ao sorteio mensal de vales de compra,
oferta da autarquia. Esta atividade teve como principal
objetivo dinamizar a economia local.

Balcão Único facilita acesso aos Serviços Municipais
O Município tem disponível, desde maio, o Balcão Único,
ao qual pode aceder através do seguinte link:
https://ebalcao.cm-resende.pt/. Uma plataforma de
atendimento e apoio que permite o acesso dos munícipes,
de forma rápida e eficaz, aos Serviços Municipais. A
plataforma permite a consulta ou submissão de dados
relativos a licenciamentos de obras, procedimentos
administrativos, licenciamentos diversos, pedidos de
transportes escolares, entre outros assuntos, traduzindo-se
numa forma mais acessível e rápida de atendimento.

Município adere à plataforma “A Minha Rua”
O Município aderiu à plataforma “A Minha Rua”, uma
ferramenta online, onde os munícipes têm a
possibilidade de reportar a existência de situações e
problemas na via pública que necessitem da
intervenção da Câmara Municipal, sem se deslocar às
instalações municipais. Para reportar uma situação
que pretenda ver corrigida na sua rua ou na sua
freguesia, basta aceder ao sítio web do Município
(www.cm-resende.pt) clicar no menu “Serviços” onde
se encontra o banner “A Minha Rua”.

CLDS4G +VIDA Resende em ação no concelho
Trata-se de um projeto de desenvolvimento social, incorporado na
4ª geração do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento
Social, que tem como entidade promotora a Câmara Municipal,
como entidade coordenadora a Associação Portas P'rà Vida e como
entidade local executora de ações a Dolmen – Desenvolvimento
Local e Regional. O CLDS-4G +Vida pretende orientar, qualificar,
capacitar e integrar os destinatários do projeto, para que os
mesmos sejam agentes ativos no seu processo de mudança,
integrando os seguintes eixos de intervenção:
Eixo 1 - Emprego, Formação e Qualificação;
Eixo 2 - Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza
Infantil;
Eixo 4 - Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas
em territórios afetados por calamidades e/ou capacitação e
desenvolvimento comunitários.

Presidente da Câmara Municipal reuniu com

Ministro das Infraestruturas

O Presidente da Câmara Municipal, Garcez
Trindade, reuniu no dia 25 de setembro de 2020,
em Baião, com o Ministro das Infraestruturas,
Pedro Nuno Santos, sob o mote do projeto de
ligação de Baião à Ponte da Ermida, onde
salientou a importância da obra para o concelho,
tendo em conta que Resende não tem nenhuma
ligação a uma via rodoviária estruturante, e que o
investimento iria impedir a desertificação e
fomentar o desenvolvimento económico e social
da região.

Ações de

defesa da floresta contra incêndios no terreno
No âmbito da candidatura submetida pelo
Município ao PDR 2020 (Ação 8.1.3 – Prevenção
da floresta contra agentes bióticos e abióticos),
realizaram-se trabalhos de instalação da Rede
Primária de Faixas de Gestão de Combustível
(RPFGC). A implementação no terreno desta
importante infraestrutura permitiu aumentar a
eficácia no combate a incêndios florestais de
grande dimensão e garantir maior segurança às
forças responsáveis pelo combate e no
abastecimento das viaturas.

Equipa de

sapadores florestais no terreno

No âmbito do protocolo estabelecido
com a Associação Florestal de Entre
Douro e Tâmega, o concelho recebeu
uma equipa de sapadores florestais
que fez diversos trabalhos de limpeza
no concelho. As diversas ações, que
tiveram lugar em vários locais do
concelho, decorreram no âmbito da
Defesa da Floresta Contra os
Incêndios.

Rede de

Iluminação Pública ampliada
O Município investiu cerca de 50.000,00 na ampliação da rede de
Baixa Tensão e Iluminação Pública, no concelho, alargando a rede de
iluminação pública, aproximando-a das zonas habitacionais,
contribuindo assim, para o melhor desempenho do serviço e, ainda, para
o aumento da sensação de segurança aos habitantes das zonas
intervencionadas.

“Cavacas de Resende”
com marca registada
A Câmara Municipal procedeu ao registo da marca
nacional “Cavacas de Resende”, de forma a obter
um direito exclusivo que permitirá impedir que
terceiros utilizem, sem o seu consentimento,
qualquer sinal e/ou imagem igual ou semelhante à
marca “Cavacas de Resende”, no exercício de
atividades económicas.

“Selo de Qualidade” da Rota do Românico
A Rota do Românico distinguiu mais 66 unidades
turísticas com o seu “Selo de Qualidade”, sendo que 5
são de Resende, nomeadamente, Douro à Vista, D.
Maria, Gentleman e Restaurante das Caldas, na
Categoria de Restaurante, e Café Convívio - Abel
Pereira, na Categoria de Produtos Locais, pela
confeção de Cavacas de Resende.

Mais de uma centena de

produtores de gado recebem incentivos
No dia 29 de setembro de 2020, Feriado Municipal, o Presidente da Câmara
Municipal, Garcez Trindade, entregou os incentivos aos produtores de gado,
no âmbito das normas reguladoras de Atribuição de Incentivos à Criação de
Gado Bovino tradicional – Raça Arouquesa e de Gado Ovino e Caprino, em
quatro cerimónias realizadas no Auditório Municipal.
No total foram entregues 22.759,00 euros a 106 produtores em incentivos.

Obras de Proximidade
Encontram-se no terreno as obras de alargamento da estrada de Vinhós e da estrada na Rua de S.
Salvador. Estas obras de proximidade pretendem melhorar as condições rodoviárias destas vias, que
fazem a ligação da Vila de Resende à Serra de S. Cristóvão, garantindo uma maior segurança e evitando
constrangimentos, tendo em conta a passagem diária de veículos pesados neste troço.

Seniores com tratamentos gratuitos nas Termas de Caldas de Aregos
O Município de Resende promoveu, entre janeiro
e março de 2020, um programa de tratamentos
termais gratuito dirigido aos seniores do
concelho, com idade igual ou superior a 65 anos e
reformados por invalidez.
A iniciativa, uma semana de tratamentos nas
Termas de Caldas de Aregos, pretendeu dar
continuidade às políticas de acesso da população
local a cuidados de saúde, facilitando a
frequência termal a públicos particularmente
desfavorecidos e, consequentemente, contribuir
para a sua saúde e bem-estar.

Assinatura do protocolo de apoio às

vítimas de violência doméstica
no Tâmega e Sousa

O Presidente da Câmara Municipal, Garcez
Tr i n d a d e , a s s i n o u o Pr o t o c o l o p a r a a
Territorialização da Rede Nacional de Apoio às
Vítimas de Violência Doméstica no Tâmega e
Sousa, numa cerimónia que decorreu nas
instalações da CIM do Tâmega e Sousa, no dia 3
de julho de 2020.
Com a celebração do protocolo, Resende passou
a integrar uma rede de estruturas de atendimento
e apoio às vítimas de violência doméstica que
pretende procurar parcerias e melhorar as
respostas, combatendo a discriminação e
promovendo a igualdade.

Abril – Mês da

Prevenção dos Maus Tratos na Infância
De forma a assinalar o mês da Prevenção contra os Maus Tratos na Infância, a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Resende lançou o desafio
aos pais de mostrarem afeto às suas crianças, através de pequenos gestos e
palavras, proporcionando assim uma boa evolução da criança enquanto
pessoa. Também lançou o desafio aos filhos de mostrarem afeto aos
progenitores, através de pequenos gestos e palavras, promovendo as boas
relações afetivas.

“Jogos com Fronteiras” assinalam

Dia Mundial da Luta Contra o Cancro
No dia 9 de fevereiro, o Município assinalou o Dia Mundial da Luta Contra o
Cancro com a atividade “Jogos com Fronteiras”, no Pavilhão
Gimnodesportivo de Resende.
Uma tarde bem divertida, com 72 participantes, onde as equipas
ultrapassaram vários desafios e obstáculos e que pretendeu consciencializar,
inspirar e mobilizar a população para a importância da manutenção de
estilos de vida saudáveis, como forma de combater a doença.

Rubrica Semanal “Conte lá”
O Município encontra-se a promover a iniciativa “Conte lá”,
que consiste na transmissão online, na página oficial do
Facebook (todas as quintas-feiras, pelas 19h00), de
pequenos vídeos que visam transmitir os usos e costumes do
concelho, através de música, mitos, lendas ou artes e ofícios.
A iniciativa conta com a participação de seniores do
concelho que frequentam os ateliês municipais.

Transmissão da peça

"A Fada do Outono"
Tendo em conta o contexto epidemiológico em que
nos encontramos, no dia 11 de novembro de 2020
foi transmitida, na página do Facebook do
Município, a peça "A Fada do Outono", pela Oficina
de Teatro "Eç'Agora". Os nossos pequenos atores
encontram-se, ainda, a preparar uma
apresentação natalícia, cumprindo todas as
medidas de segurança.

Cinema ao ar livre
No dia 11 de setembro, no Largo da Feira de
Resende, o Município promoveu uma sessão de
cinema ao ar livre com a transmissão do filme
"Dolittle". A iniciativa decorreu com o
cumprimento de todas as regras de segurança.

Jornadas Europeias
do Património
De 25 a 27 de setembro de 2020 celebraram-se
as Jornadas Europeias do Património, este ano
subordinadas ao tema “Património Educação”. O
Município associou-se à celebração com a
transmissão de um vídeo no Facebook do
Município, referente ao património do concelho.

Espetáculo “Fora do Lugar”
no Largo da Feira
No dia 29 de agosto, à noite, o Largo da Feira de
Resende, recebeu o ensaio poético “Fora do Lugar”
pela Urze Teatro. Este espetáculo consiste num
ensaio ao vivo em torno da poesia, ancorado no
teatro, na música e na dança, baseado no poema
de mesmo nome da autoria de Rui Pires Cabral. O
evento decorreu com o cumprimento de todas as
regras de segurança.

Biblioteca Municipal brinca ao som das histórias
De maio a setembro, a Biblioteca Municipal de Resende
promoveu a iniciativa “Brincar ao Som das Histórias”. A rúbrica,
que decorreu semanalmente, às quartas-feiras, na página de
facebook do Município, contou com 17 histórias, destinadas a
crianças entre os 4 e os 6 anos, de forma a promover a leitura e
atividades pedagógicas.

ColorADD nos Centros Escolares
O Município, no âmbito da atividade DICAS do Plano
Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do
Tâmega e Sousa, levou a cabo uma atividade, nos dias 15
e 16 de outubro, em parceria com a ColorADD. Dirigida
aos alunos do 3.º e 4.º anos, teve como principal objetivo
a promoção da integração social das crianças com
dificuldade na identificação de cores, mediante a adoção
do código ColorADD, prevenindo o insucesso escolar
destes alunos.

Webinar: Sobreviver às

“Horas Venenosas”:
Estratégias eficazes para diminuir o stress familiar
No âmbito da atividade “Conversa de Pais”, inserida no Plano
Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, o Município
promoveu, no dia 23 de outubro, um webinar subordinado ao tema:
“Sobreviver às “Horas Venenosas”: Estratégias eficazes para diminuir
o stress familiar”.

Celebrado protocolo com a UTAD
O Município celebrou um protocolo de cooperação com a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, visando a
contribuição para a inserção dos recém-diplomados no mercado de
trabalho e a promoção da aproximação entre os meios universitário
e empresarial.

Caldas de Aregos recebeu entrega de prémios do “Douro Verde Invest”
No dia 31 de julho decorreu a sessão de entrega
de prémios do concurso “Douro Verde Invest”, na
Marina de Caldas de Aregos. Este concurso,
promovido pela Dolmen – Desenvolvimento
Local e Regional, premiou 21 empreendedores
do Território Douro Verde, sendo que 5 foram
entregues a resendenses.

“Conto Contigo” na Biblioteca Municipal
No dia 11 de março de 2020 teve lugar, na Biblioteca
Municipal de Resende, a atividade “Conto Contigo – Plano de
Literacia Familiar”.
Uma sessão de encontros lúdicos, em que através dos livros e
de outras brincadeiras, as crianças de cinco anos, com a
ajuda do animador e dos seus familiares, partiram à
descoberta da leitura e da escrita, desenvolvendo
competências com impacto positivo nos processos de
aprendizagem.

Visita Virtual ao Museu Municipal
No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios, que se celebra anualmente a 18
de abril, a Câmara Municipal disponibilizou online o
sítio do Museu Municipal de Resende.
O sítio permite visitas virtuais a todas as exposições
permanentes do Museu, num ano em que o mote da
Direção-Geral do Património Cultural foi o de partilhar
o património pela via digital.
Pode aceder à visita utilizando o seguinte link:
http://www.museuderesende.pt/?page_id=370

25 de Abril assinalado com transmissão online
O Município assinalou o 46.º aniversário do 25 de Abril
de 1974 com um miniconcerto online, no dia 24 de
abril, transmitido nas redes sociais do Município. No
dia 25 de abril, da parte da manhã, também foi
transmitida online a cerimónia simbólica do hastear
das bandeiras que contou com a presença do Executivo
Municipal, do Presidente da Assembleia Municipal e
dos líderes das bancadas com representação na
Assembleia Municipal.

Entrega de certificados da Fase Escolar/Municipal
do Concurso Nacional de Leitura
No dia 11 de fevereiro de 2020 foram anunciados os vencedores
e atribuídos os certificados de participação aos alunos do 1º
ciclo de ensino básico que integraram o Momento Municipal da
Fase Escolar/Municipal do Concurso Nacional de Leitura,
promovido pelo Plano Nacional da Leitura.
A iniciativa, organizada pelo Município, através da sua
Biblioteca Municipal, com a colaboração da Biblioteca Escolar
do Agrupamento de Escolas de Resende, escolheu 3 vencedores
para representar Resende na Fase Intermunicipal: Dinis
Bernardo de Oliveira (Centro Escolar de S. Cipriano), Margarida
Caetano Pinto e Margarida Oliveira Pereira (Centro Escolar de S.
Martinho de Mouros).

Encontro de Pescadores
No dia 27 de setembro, na Ermida, decorreu o
XXXII Encontro de Pescadores, organizado pelo
Clube Fluvial e Florestal de Resende em parceria
com o Município.

Edição Especial da Volta
passou por Resende

a Portugal em Bicicleta

No dia 30 de setembro de 2020,
Resende recebeu a edição especial da
Volta a Portugal em Bicicleta, num
percurso que percorreu a EN222 entre
Caldas de Aregos e Barrô, no dia da 3ª
etapa que ligou Felgueiras a Viseu.

Executivo Camarário
integrou comitiva a Madrid
O Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade,
acompanhado pelo Vice-Presidente, Amadeu de Vasconcelos,
deslocou-se a Madrid, no dia 23 de fevereiro de 2020, no âmbito
da assinatura do protocolo “Escolas Inter”, do qual o Município é
um dos parceiros. Trata-se de um protocolo entre a Escola de
Futsal “Os Afonsinhos” e o clube espanhol “Inter Movistar”, que
possibilitará a realização de ações de formação técnica,
intercâmbio de atletas e de equipas, bem como a participação
em torneios internacionais.

Resende integra rede de percursos cicláveis
e centros “Cyclin' Portugal”
Resende integra a rede de percursos cicláveis e centros “Cyclin'
Portugal”. Com a inserção nesta rede, pretende-se afirmar Resende
como um destino de excelência para a prática de ciclismo em
contexto de recreio, através da implementação de uma
infraestrutura adequada às necessidades de praticantes nacionais e
estrangeiros, com percursos devidamente selecionados, sinalizados
e mapeados e com todas as condições técnicas e logísticas.

Campeonato Nacional Boccia Sénior
Zona Douro Individual
No dia 6 de fevereiro de 2020, o Pavilhão Municipal de Anreade
recebeu o Campeonato Nacional de Boccia Sénior – Zona Douro
Individual, que contou com a participação de várias instituições
de Resende, Baião, São João da Pesqueira, entre outros
concelhos durienses.

Seminário sobre a Vespa velutina
O Salão Nobre da Câmara Municipal recebeu, no
dia 20 de fevereiro de 2020, o seminário “Vespa
velutina: Mitigação dos impactos”. Uma iniciativa
organizada pela Dolmen CRL, no âmbito do Grupo
Operacional da Vespa velutina, que teve como
objetivo sensibilizar a comunidade apícola para a
necessidade de prevenir os ataques massivos da
espécie invasora.

“Diário de Bedlam” apresentado no Museu Municipal
No dia 7 de março de 2020, decorreu no
Museu Municipal de Resende, a apresentação
do livro “Diário de Bedlam” de Miguel Aleixo,
escritor resendense.
A obra está dividida em quatro atos, que abre
ao leitor as portas do grande teatro que é a
m e n t e h u m a n a e f a z c o n t r a c e n a r,
“pensamentos, emoções, sentimentos,
experiências, previsões e concretizações” como
personagens que o autor viu, ouviu e viveu.

“Concerto do Centenário:
Amália,
uma História de Vida”
O Auditório Municipal recebeu, no dia 6 de março
de 2020, o “Concerto do Centenário: Amália, uma
História de Vida”, interpretado pela Vox Angelis, no
âmbito dos 100 Anos do Nascimento de Amália
Rodrigues.

Auditório Municipal
recebeu
“Concerto de Ano Novo”
No dia 18 de janeiro de 2020, o Auditório
Municipal de Resende recebeu o “Concerto de
Ano Novo”, interpretado pelos alunos e
professores da Academia de Música de
Resende e também pelos utentes da
Associação “Portas P'ra Vida”.

Exposições no
Museu Municipal
Encontra-se patente até ao dia 17 de janeiro de
2021, a exposição de fotografia “Retalhos de
Outono”. A mostra reúne um conjunto de
fotografias outonais do nosso concelho, da
autoria de residentes e/ou naturais de Resende,
profissionais da área ou apenas com gosto pela
fotografia.

Esteve patente, entre os dias 26 de setembro e 1
de novembro de 2020, a exposição de pintura
“Expressões”. Uma exposição da autoria de Carla
Guedes, natural de Barrô, que capta a expressão
humana, marca caracterizante do seu trabalho.

A exposição “Concurso Internacional de
Fo t o g r a f i a 2 0 1 8 – D o u r o Pa t r i m ó n i o
Contemporâneo – Arquitetura | Arte | Imagem”
esteve patente desde o dia 7 de agosto até ao dia
28 de setembro. Uma exposição dos trabalhos
vencedores do Concurso Internacional de
Fotografia, Douro Património Contemporâneo.
Arquitetura, Arte, Imagem 2018, numa iniciativa
bienal do Museu do Douro, que conta com o apoio
mecenático da EDP.

De 6 de junho a 2 de agosto de 2020, o Museu
Municipal recebeu a exposição de fotografia
“Resende – Vislumbres”. A mostra reuniu uma
coletânea de fotografias do concelho tiradas por
residentes e/ou naturais de Resende.

Esteve patente, desde o dia 17 de janeiro até ao
dia 6 de março de 2020, no Museu Municipal, a
exposição de pintura “Douro Internacional –
Deambulações” de Albertino Valadares. Uma
obra retrospetiva de 30 anos de carreira do pintor
na qual expõe 30 quadros, pintados apenas com
pigmento amarelo e castanho e água sobre
cartolina, que representam escarpas, falésias e
arribas do Douro.

Mensagem de Natal do Presidente da Assembleia Municipal
Natal é a quadra mais apropriada para se praticar com mais intensidade o amor, a
gratidão, a fé e a esperança! Esperança num mundo melhor e mais fraterno!
Neste tempo de “pandemia”, caberá a cada um de nós dar-lhe o melhor sentido de
forma responsável, solene e apaixonada junto de quem mais amamos.
Também um Novo Ano se aproxima. Que o cintilar da sua luz nos traga novos
desafios, novos projetos, paz, saúde e muito sucesso.
Para todos o melhor Natal possível e um auspicioso Ano Novo de 2021.

Estimados munícipes
Começo esta habitual missiva natalícia e de ﬁnal de ano de forma algo diferente dos anos anteriores.
Quero de todo o coração desejar-vos saúde, que neste momento se encontra ameaçada pelo novo
coronavírus. A saúde assume assim, neste momento, uma importância tal que não posso deixar de a relevar e
de a desejar para todos.
Como a podemos preservar? Todos já sabemos, cumprindo as regras e esperar que uma vacina venha
resolver a doença.
A vida continua e a atividade camarária também, desenvolvendo as ações que visam essencialmente cumprir
o nosso principal desígnio, que tem sido a melhoria progressiva da qualidade de vida da população de
Resende.
Neste pressuposto, todos na Câmara Municipal, estrutura executiva e funcionários a quem agradeço a forma
incondicional como têm participado nesta luta contra a pandemia, encontrámo-nos empenhados em levar
para a frente esse desígnio.
Ações como o alargamento de vias rodoviárias , a sua requaliﬁcação e manutenção, o aumento das redes de
infraestruturas básicas de (água, saneamento, eletricidade e ﬁbra), a ação social, o aproveitamento das
oportunidades do Portugal 2020 em candidaturas que constituem mais valias económica, social, turística,
percussoras de tecnologia digital, educativas, culturais, criadoras de emprego, no aproveitamento dos
recursos endógenos, entre outras, são atividades a que sempre demos a maior prioridade e atenção.
2021 será um ano de luta, de ação, de compromisso, de verdade e de lealdade e será acima de tudo, um ano
de esperança numa vida melhor.
Um Natal e um ano de 2021, o melhor possível para cada um e suas famílias, são os desejos do vosso
Presidente de Câmara.

