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No dia 18 de outubro de 2021, no Auditório 
Municipal de Resende, decorreu a cerimónia de 
instalação dos órgãos autárquicos para o 
mandato 2021-2025.
Tomou posse, para o seu terceiro mandato como 
Presidente de Câmara, Garcez Trindade, sendo 
que o Executivo Municipal é composto, ainda, 
por três vereadores do Partido Socialista: Maria 
José Dias, Amadeu Vasconcelos e Carla Costa. 
Fernando Silvério, Jorge Sala Monteiro e Carla 

Lacerda são vereadores da oposição, que 
representam o PPD/PSD durante este mandato.
A seguir à cerimónia de tomada de posse dos 
novos órgãos autárquicos realizou-se a primeira 
reunião da Assembleia Municipal, presidida pelo 
cidadão eleito com maior número de votos para a 
Assembleia Municipal, José Carvalho de Freitas. 
Após votação, os deputados municipais 
elegeram o cidadão Jorge Machado para 
Presidente. 

Encontra-se em curso a obra de construção do 
Centro de Recolha Oficial de Animais (CRO), 
que irá servir os Municípios de Resende e de 
Baião.
O CRO é uma obra com um investimento global 
de 496.073,89 euros, financiada pelos dois 
municípios, com a comparticipação de 100 mil 
euros pela Direção-Geral.
Este novo equipamento pretende dar resposta 
aos anseios de ambos os autarcas e das suas 
populações de criar condições para a recolha 
de animais errantes, permitindo implementar 
estratégias comuns de controlo e promover 
medidas ativas de adoção de animais de 
companhia.

Ministro da Agricultura visita certame 
Encontra-se no terreno a obra do Centro 
Interpretativo do Barro Preto de Fazamões, na 
freguesia de Paus, que irá ficar situado na antiga 
escola primária de Fazamões, cujo edifício e 
espaço envolvente estão a ser alvo de obras de 
reabilitação e requalificação.

Este projeto, no valor de 116.860,00 euros, está 
a ser concretizado no âmbito de uma candidatura 
submetida ao Programa de Desenvolvimento 
Rural PDR 2020 e ao Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER).

Órgãos Autárquicos  
tomaram posse para novo mandato 

Foi feita a adjudicação da obra de 
Reabilitação e Reconversão Parcial do 
Edifício Termal de Caldas de Aregos, estando 
já realizado e outorgado o contrato de 
empreitada pela empresa e pelo Município, 
sendo que foi remetida ao Tribunal de Contas 
toda a documentação para a obtenção de 
visto prévio para a execução da empreitada, 
com um orçamento global de 5.776.655,12 
euros, incluindo o projeto de execução.

A obra de Requalificação Urbana no Espaço 
Público à Envolvente Norte da Vila de Resende 
encontra-se no terreno, num investimento no valor 
de 1.442.200,00 euros, executado no âmbito do 
Plano de Ação de Regeneração Urbana de 
Resende (PARU) e cofinanciado pelo Programa 
Operacional Regional do Norte - Portugal 2020.

Esta intervenção divide-se em quatro zonas 
distintas: Zona Envolvente à Escola Secundária e 
Posto da GNR; Zona Envolvente à Igreja da 
Imaculada Conceição; Zona Envolvente ao Centro 
de Saúde e Palácio da Justiça e Zona Envolvente à 
Câmara Municipal, Auditório e Piscinas 
Municipais.

Centro Interpretativo da Olaria do Barro Preto 
avança no terreno 

Requalificação Urbana no Espaço Público à Envolvente Norte 
da Vila de Resende 

Adjudicada a obra de Reabilitação e Reconversão Parcial 
do Edifício Termal de Caldas de Aregos
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O Presidente da Câmara Municipal, Garcez 
Trindade, procedeu à inauguração das obras de 
reabilitação da sede do Agrupamento 1096 do CNE, 
numa cerimónia realizada no dia 10 de julho de 
2021, que contou com a bênção das novas 
instalações pelo Pároco da Paróquia de Resende e 
Chefe do Agrupamento, José Augusto Marques.  
Esta inauguração marcou, ainda, as comemorações 
das Bodas de Prata do Agrupamento 1096 do CNE. 
A obra contou com comparticipação financeira e 
material do Município. 

Encontram-se a decorrer as obras de Regeneração Urbana do Espaço Público 
do Povoado Antigo de Caldas de Aregos (PARU), no âmbito de uma candidatura 
submetida ao NORTE 2020 no valor de 243.252,35 euros, que pretende, 
entre outros aspetos, eliminar dissonâncias e elementos de má qualidade 
arquitetónica assim como reabilitar os elementos de melhor qualidade.

Decorreu, no dia 26 de junho de 2021, a inauguração do Centro 
Paroquial de Felgueiras, com a presença do Secretário de Estado Adjunto 
e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, do Presidente da Câmara 
Municipal, Garcez Trindade, e do Bispo da Diocese de Lamego, D. 
António Couto, que procedeu à bênção das novas instalações. A obra 
contou com comparticipação financeira e material do Município. 

Obras em Caldas de Aregos 

Inauguração das obras de reabilitação 
da Sede dos Escuteiros de Resende 

Novo Centro Paroquial de Felgueiras Inaugurado 

A Câmara Municipal instalou o Centro Municipal de 
Proteção Civil no edifício das Oficinas Municipais. A 
obra, num investimento global no valor de 
246.272,81 euros, com a comparticipação do FEDER 
– Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional à taxa 
de 85%, no âmbito da candidatura relativa à proteção 
Contra Risco de Incêndios, permitiu criar um espaço 
onde se podem desenvolver e dar resposta a todas as 
atividades da Comissão Municipal de Proteção Civil.

Município cria Centro Municipal de Proteção Civil 

No âmbito da segurança rodoviária, o Município tem 
realizado trabalhos de reforço e renovação da sinalização 
rodoviária em diversas estradas do concelho. Com esta 
intervenção pretende-se beneficiar a segurança rodoviária, 
implementando melhorias na sinalização de arruamentos e 
cruzamentos municipais.

No âmbito da empreitada “Eficiência Energética no concelho de Resende – 1.ª fase”, 
foram substituídas 1696 luminárias por luminárias de tecnologia LED, distribuídas por 
17 postos de transformação existentes nas diversas freguesias do concelho. Esta 
operação representou um investimento no valor de 262.244,00 euros, cofinanciada 
pelo programa NORTE 2020.

Trabalhos no âmbito da eficiência energética 

O Município, em parceria com o ACES Tâmega I - Baixo 
Tâmega, criou um Centro de Vacinação, em instalações 
provisórias situadas no parque junto ao Centro de Saúde de 
Resende. Atualmente encontra-se a funcionar às quartas e 
sextas-feiras das 08h30 às 18h00 e ao fim de semana das 
08h30 às 19h00.

Município e ACES instalam 
Centro de Vacinação
contra a COVID-19 

No âmbito da promoção de uma mobilidade sustentável, baseada 
na utilização de transportes com baixos impactos ambientais, o 
Município de Resende procedeu à ativação de um posto de 
carregamento para veículos elétricos. O equipamento encontra-se 
instalado na Avenida Rebelo Moniz, em frente aos Paços do 
Concelho.

Posto de carregamento 

para veículos elétricos 
na Vila de Resende 

Reforço da sinalização rodoviária 
em diversas estradas do concelho 

O Município encontra-se a elaborar o cadastro das infraestruturas existentes 
dos Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais no 
concelho, num investimento no valor de 208.118,93 euros. Esta medida 
insere-se no projeto da CIM do Tâmega e Sousa, financiado pelo POSEUR – 
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

Município procede ao cadastro de 

saneamento e águas 
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No dia 2 de agosto de 2021, o Município e a 
GNR – Comando Territorial de Viseu 
celebraram um protocolo, no âmbito de um 
projeto de teleassistência a pessoas 
vulneráveis, também denominado de PTPV. 
Este projeto abrange toda a área geográfica do 
concelho e tem como incidência pessoas em 
situação de dependência, solidão ou 
isolamento.

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, 
visitou no dia 25 de maio de 2021, o concelho de 
Resende. A iniciativa surgiu no âmbito dos 
investimentos relativos ao programa “Aregos 
2020”, as acessibilidades e o futuro quadro 
comunitário.
Após a receção oficial nos Paços do Concelho, com 
uma sessão solene no Salão Nobre, seguiu-se uma 
visita às instalações da Estância Termal de Caldas 
de Aregos e à empresa Cermouros.

O Presidente do Município, Garcez Trindade, e a 
Diretora-Geral da Administração da Justiça, Isabel 
Matos Namora, procederam à assinatura de um 
protocolo de colaboração, que permite assegurar a 
conservação do interior do edifício do Tribunal de 
Resende, numa sessão solene presidida pelo 
Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo 
Morgado, que decorreu no dia dia 16 de junho de 
2021, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

O Município dispõe de um gabinete de atendimento e apoio às 
vítimas de violência doméstica, situado no 1º piso do Palácio da 
Justiça, na Vila de Resende. O apoio é gratuito e confidencial e é 
prestado nas seguintes situações: atendimento a vítimas de 
violência doméstica; atendimento a outras pessoas que procurem 
apoio no âmbito da violência doméstica; informação; 
acompanhamento e encaminhamento para respostas adequadas; 
desenvolvimento de ações de sensibilização.

O gabinete funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 
e das 13h30 às 17h00. Está, ainda disponível, através dos 
seguintes contactos: Telm.: 96 713 89 67 (direto); Telef.: 254 
240 930 (Município); E-mail: apoiovitima@cm-resende.pt.

Município assinou protocolo com a Direção-Geral 
da Administração da Justiça 

Ministra da Coesão Territorial visita concelho 

Protocolo com GNR no âmbito de assistência a grupos vulneráveis 

Município com Serviço de Apoio à Vítima 

O Município tem ao dispor dos munícipes uma aplicação 
para auxiliar na gestão de filas de atendimento ao 
público. A app Próximo®, criada pela PROSIDE, permite 
efetuar o pedido da sua senha de acesso ao serviço de 
atendimento do Município, via telemóvel, antes de 
chegar ao edifício.

O Município de Resende dispõe de uma nova plataforma de trabalho 
colaborativo, denominada IPBRICK.CAFE, que inclui o sistema de 
Videoconferência, serviço de Voz e Chat Profissional que irá assegurar toda 
a comunicação da Câmara Municipal, de uma forma mais ágil, rápida e 
eficaz.

O Município já dispõe do serviço de transporte público a pedido. 
Trata-se de um serviço complementar à rede regular de transporte 
público rodoviário, que assenta no serviço de táxis, assegurando o 
transporte dos passageiros até à sede do município, apresentando 
tarifas mais baratas do que o serviço normal. Os interessados em 
usufruir deste serviço terão que proceder, obrigatória e 
previamente, ao seu registo, que poderá ser realizado através do 
telefone: 255 718 348. 

Serviço de Transporte Público a Pedido disponível 

O Município disponibiliza a “Resende Free WiFi”, uma rede pública de pontos de 
acesso de internet gratuita, distribuída por sete hotspots, em algumas zonas do 
concelho. A rede, gerida pelo Município, é o resultado da candidatura 
“Vivencia(R)esende” que garante o acesso gratuito à internet em locais com maior 
afluência turística. 

Rede pública gratuita de internet 

A Altice, em parceria com o Município, instalou fibra ótica nas 
aldeias da Panchorra e da Talhada, tendo ainda sido 
restabelecidas todas as estruturas de telecomunicações nestas 
aldeias. Foram construídos mais de 18 km de traçado de Fibra 
Ótica, que representou um investimento da ordem dos 30 mil 
euros por parte da Altice Portugal.

Aldeias da Panchorra e 
da Talhada com fibra ótica 

App Próximo® 

Novo sistema de videoconferência 
arranca no Município de Resende 

mailto:apoiovitima@cm-resende.pt


No dia 2 de agosto de 2021, o Município e a 
GNR – Comando Territorial de Viseu 
celebraram um protocolo, no âmbito de um 
projeto de teleassistência a pessoas 
vulneráveis, também denominado de PTPV. 
Este projeto abrange toda a área geográfica do 
concelho e tem como incidência pessoas em 
situação de dependência, solidão ou 
isolamento.

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, 
visitou no dia 25 de maio de 2021, o concelho de 
Resende. A iniciativa surgiu no âmbito dos 
investimentos relativos ao programa “Aregos 
2020”, as acessibilidades e o futuro quadro 
comunitário.
Após a receção oficial nos Paços do Concelho, com 
uma sessão solene no Salão Nobre, seguiu-se uma 
visita às instalações da Estância Termal de Caldas 
de Aregos e à empresa Cermouros.

O Presidente do Município, Garcez Trindade, e a 
Diretora-Geral da Administração da Justiça, Isabel 
Matos Namora, procederam à assinatura de um 
protocolo de colaboração, que permite assegurar a 
conservação do interior do edifício do Tribunal de 
Resende, numa sessão solene presidida pelo 
Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo 
Morgado, que decorreu no dia dia 16 de junho de 
2021, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

O Município dispõe de um gabinete de atendimento e apoio às 
vítimas de violência doméstica, situado no 1º piso do Palácio da 
Justiça, na Vila de Resende. O apoio é gratuito e confidencial e é 
prestado nas seguintes situações: atendimento a vítimas de 
violência doméstica; atendimento a outras pessoas que procurem 
apoio no âmbito da violência doméstica; informação; 
acompanhamento e encaminhamento para respostas adequadas; 
desenvolvimento de ações de sensibilização.

O gabinete funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 
e das 13h30 às 17h00. Está, ainda disponível, através dos 
seguintes contactos: Telm.: 96 713 89 67 (direto); Telef.: 254 
240 930 (Município); E-mail: apoiovitima@cm-resende.pt.

Município assinou protocolo com a Direção-Geral 
da Administração da Justiça 

Ministra da Coesão Territorial visita concelho 

Protocolo com GNR no âmbito de assistência a grupos vulneráveis 

Município com Serviço de Apoio à Vítima 

O Município tem ao dispor dos munícipes uma aplicação 
para auxiliar na gestão de filas de atendimento ao 
público. A app Próximo®, criada pela PROSIDE, permite 
efetuar o pedido da sua senha de acesso ao serviço de 
atendimento do Município, via telemóvel, antes de 
chegar ao edifício.

O Município de Resende dispõe de uma nova plataforma de trabalho 
colaborativo, denominada IPBRICK.CAFE, que inclui o sistema de 
Videoconferência, serviço de Voz e Chat Profissional que irá assegurar toda 
a comunicação da Câmara Municipal, de uma forma mais ágil, rápida e 
eficaz.

O Município já dispõe do serviço de transporte público a pedido. 
Trata-se de um serviço complementar à rede regular de transporte 
público rodoviário, que assenta no serviço de táxis, assegurando o 
transporte dos passageiros até à sede do município, apresentando 
tarifas mais baratas do que o serviço normal. Os interessados em 
usufruir deste serviço terão que proceder, obrigatória e 
previamente, ao seu registo, que poderá ser realizado através do 
telefone: 255 718 348. 

Serviço de Transporte Público a Pedido disponível 

O Município disponibiliza a “Resende Free WiFi”, uma rede pública de pontos de 
acesso de internet gratuita, distribuída por sete hotspots, em algumas zonas do 
concelho. A rede, gerida pelo Município, é o resultado da candidatura 
“Vivencia(R)esende” que garante o acesso gratuito à internet em locais com maior 
afluência turística. 

Rede pública gratuita de internet 

A Altice, em parceria com o Município, instalou fibra ótica nas 
aldeias da Panchorra e da Talhada, tendo ainda sido 
restabelecidas todas as estruturas de telecomunicações nestas 
aldeias. Foram construídos mais de 18 km de traçado de Fibra 
Ótica, que representou um investimento da ordem dos 30 mil 
euros por parte da Altice Portugal.

Aldeias da Panchorra e 
da Talhada com fibra ótica 

App Próximo® 

Novo sistema de videoconferência 
arranca no Município de Resende 

mailto:apoiovitima@cm-resende.pt


O Rally Resende - Douro Verde realizou-se nos 
dias 23 e 24 de outubro de 2021, numa 
organização do Município em parceria com o 
Targa Clube e a colaboração do Automóvel 
Clube Clássicos de Caldas de Aregos.
Esta 1.ª edição foi a 6.ª prova do Campeonato 
Centro de Ralis e contou, ainda, para o 4.º 
desafio Kumho Portugal, nas suas vertentes 
asfalto e centro. A dupla Pedro Silva /Roberto 
Santos conquistou a edição inaugural da prova 
e venceu, ainda, na Divisão 1 Kumho. José 
Carlos Pouca Sorte e João Macedo, naturais de 
Resende, conquistaram o 2º lugar na final. A 
prova contou, ainda, com a participação das 
seguintes duplas resendenses: Pedro Melo e 
Nicolau Rabaça, Ricardo Pimenta e Miguel 
Silva e Nelson Almeida e Micaela José Ribeiro.

No dia 4 de março de 2021, o Município foi distinguido com 
o Galardão “Município Amigo do Desporto” numa cerimónia 
privada que decorreu no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho. O prémio foi entregue por Pedro Mortágua 
Soares, Coordenador e Responsável Nacional do programa.

No dia 12 de junho de 2021, Resende recebeu 
a 3ª etapa, prova de contrarrelógio, do 1º 
G r a n d e  Pr é m i o  d e  C i c l i s m o  D o u r o 
Internacional. A iniciativa, cujo vencedor foi 
Mauricio Moreira da equipa Efapel, juntou a 
prática do ciclismo à envolvência paisagística 
do nosso concelho, numa promoção do nosso 
território.

Rally Resende - Douro Verde 

Município distinguido 
com galardão de desporto 

1º Grande Prémio do Ciclismo
Douro Internacional 

O Município 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 duas sessões realizadas no dia 7 de 
setembro de 2021, no Auditório Municipal de Resende. No total 
foram entregues 23.222,00 euros a 99 produtores, a que 
corresponde um total de 769 animais, dos quais 348 são bovinos 
autóctones de raça arouquesa.

O Município voltou a celebrar as festas do 
concelho com um programa diversificado, 
dirigido a todos os resendenses e visitantes, em 
formato adequado ao contexto de pandemia. Do 
programa das festas constou uma sessão de 
cinema, atuações musicais e fogo de artifício.

Do dia 29 de maio até ao dia 21 de julho de 
2021, o Festival da Cereja regressou a Resende, 
apresentando um novo formato, decorrendo 
fisicamente todos os fins de semana e feriados, 
no Largo da Feira da Vila de Resende, onde 
produtores locais disponibilizaram as melhores 
cerejas a preços especiais. A iniciativa contou, 
ainda, com a sua primeira edição online, com a 
venda da cereja na plataforma dott.pt.

De 7 a 16 de maio de 2021, o Município promoveu a 
tradicional Festa das Cavacas, em formato digital. Numa 
parceria estabelecida com a Dolmen – Desenvolvimento 
Local e Regional, as Cavacas de Resende estiveram 
disponíveis para encomenda na loja online da 
cooperativa, em locale.pt. Estiveram, também, 
disponíveis para compra vinhos, compotas, licores, mel e 
sabonetes de produtores de Resende.

Festival da Cereja
regressou a Resende 

Município promoveu Festa das Cavacas 

Produtores de gado recebem incentivos 

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Juventude, que se 
assinala anualmente a 12 de agosto de 2021, o Município proporcionou 
atividades radicais e náuticas e entrada gratuita nas piscinas, às crianças e 
jovens que participaram nos programas de ocupação dos tempos livres “Férias 
na Câmara” e “Férias Desportivas”, tendo disponibilizado à população em 
geral, com idade até aos 30 anos, entradas gratuitas em três infraestruturas 
municipais.

Dia Internacional da Juventude  

De 23 a 29 de setembro Resende celebrou a Festa da Labareda
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Nos dias 28 e 29 de junho de 2021, os alunos do 1.º ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Resende visitaram a Exposição 
"Lab: Detetives", patente no Pavilhão da EB2 de Resende, no 
âmbito da atividade "Experimenta Ciências" do Plano 
Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. 

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, beneficiando no total 295 
alunos.

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. Dirigida 
aos alunos inscritos no 9.º ano de escolaridade, a iniciativa proporcionou-
lhes a oportunidade de acompanharem, em contexto real de trabalho, um 
profissional da área que identificaram como preferida, num total de 32 
profissões assinaladas.

Município oferece auxiliares de ensino aos alunos do 1.º ciclo 

Alunos do 1.º Ciclo visitam exposição
“Lab: Detetives” na EB2 de Resende 

Aprendiz por um dia 

No dia 23 de abril de 2021, a Biblioteca Municipal de Resende 
realizou uma sessão de leitura de excertos de obras de autores do 
concelho e conversas sobre livros, no âmbito do Dia Mundial do 
Livro, que se assinala anualmente nessa data e que visa reconhecer 
a importância dos livros como meio de transmissão de cultura e 
informação e incentivar hábitos de leitura na comunidade.

Em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Resende, o 
Município assinalou o Dia Mundial da Criança, que se celebra a 1 
de junho, nos três Centros Escolares do concelho, com a 
realização de diversas atividades recreativas e muitas 
brincadeiras.

Sendo abril o Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, a 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Resende, em 
colaboração com o Município, o Agrupamento de Escolas de 
Resende e o Lar de Infância e Juventude da Santa Casa da 
Misericórdia de Resende, associaram-se, uma vez mais, a esta 
causa, promovendo diversas atividades com o objetivo de 
sensibilizar a comunidade para a temática da prevenção dos maus-
tratos na infância e juventude.

Dia Mundial do Livro 

Município assinalou Dia Mundial da Criança nos Centros Escolares 

CPCJ de Resende assinala Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância 

48 alunos do concelho de Resende receberam o prémio 
“Quadro de Excelência do Concelho de Resende – Prémio 
Rebelo Moniz” e 8 alunos o Prémio Eça de Queirós, relativos ao 
ano letivo 2020/2021, em três sessões realizadas no dia 18 de 
setembro de 2021, no Auditório Municipal.
O prémio Rebelo Moniz 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. Já o Prémio Eça 
de Queirós é atribuído ao melhor aluno de português, de cada 
ano que integre os graus de ensino já referidos.

Alunos distinguidos com 
Prémio Rebelo Moniz e 
Prémio Eça de Queirós 

No dia 13 julho de 2021, no Largo do Município, na Vila de 
Resende, a Academia de Música apresentou a Audição de Final 
de Ano. Um espetáculo musical onde professores e alunos 
mostraram ao público o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

Audição de Final de Ano 
da Academia de Música 

No âmbito do protocolo BioVespa, o Município de 
Resende realizou uma ação de combate contra a 
vespa das galhas do castanheiro, com três largadas do 
parasitóide Torymus sinensis, efetuadas, no dia 17 de 
maio de 2021, na União das Freguesias de Anreade e 
S. Romão de Aregos e nas freguesias de S. João de 
Fontoura e S. Martinho de Mouros.

No âmbito do Grupo Operacional da Cereja de Resende 
realizou-se, no dia 6 de maio de 2021, uma Ação de 
Demonstração em Campo de “Gestão da Fertilização na 
Cerejeira”, num pomar de cerejeiras situado na freguesia de S. 
Martinho de Mouros. Esta ação teve como objetivo a partilha 
das melhores práticas de fertilização nesta cultura.

Ação de Demonstração 
“Gestão da Fertilização na Cerejeira“ 

Luta Biológica contra a Vespa 
das Galhas do Castanheiro 
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Durante os meses de julho, agosto e setembro decorreu o projeto 
“Natureza e Florestas 2021 – Resende sem fogos” integrado no 
programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, 
promovido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude 
em parceria com o Município com as ações de voluntariado a 
realizar-se no Penedo de São João e na Capela do São Cristóvão.

O Departamento Diocesano da Pastoral de Jovens de Lamego 
(DDPJ), em colaboração com o Município, promoveu no dia 20 
de novembro de 2021, no Auditório Municipal de Resende, o 
XV Festival Diocesano da Canção, que contou com a 
participação de quatro grupos: Grupo de Jovens de Resende 
“Gotas de Orvalho”, Grupo de Jovens de Oliveira do Douro, 
Grupo de Jovens da Sé e Grupo de Jovens “Luz do Montemuro”. 
O 1º lugar foi entregue ao Grupo de Jovens da Sé, com o tema 
“Entrega-te à Missão”.

Durante o mês de novembro, no Auditório Municipal de 
Resende, esteve patente a exposição “Noroeste cuarta 
Oeste: roteiros de ficción”, com o apoio da Biblioteca 
Municipal de Resende. A exposição surgiu no âmbito do 
projeto "Nortear" do AECT da Eurorregião Galicia - Norte 
de Portugal, tendo por principal objetivo a promoção dos 
valores culturais das duas regiões.

Decorreu, no dia 24 de julho de 2021, na Igreja de São Martinho de 
Mouros, o concerto de “Origo Ensemble”. O edifício ofereceu o ambiente 
adequado para se ouvir cânticos de música medieval e renascentista, 
num concerto promovido pela Rota do Românico.

O Auditório Municipal de Resende recebeu, no dia 6 de 
novembro de 2021, a primeira apresentação pública do 
projeto intermunicipal Filarmonia (Re)visitada.  Jovens 
músicos, em representação dos municípios integrantes da 
rede de programação cultural, subiram ao palco dirigidos pelo 
maestro Francisco Ferreira, num projeto de cocriação com 28 
músicos emergentes do território.

No dia 25 de junho de 2021, o Mosteiro de Santa Maria de 
Cárquere recebeu a iniciativa “Ciclo de Música ao Luar”, que 
contou com a atuação do artista Peixe. O espetáculo decorreu 
no âmbito do festival "Inventa", organizado pela CIM do 
Tâmega e Sousa, em parceria com outras entidades.

Natureza e Florestas 2021
RESENDE SEM FOGOS 

XV Festival Diocesano da Canção 

Festival Inventa: 
Ciclo de Música ao Luar 

"Filarmonia (Re)visitada" 
no Auditório Municipal 

Igreja de São Martinho de Mouros 
foi palco de concerto de música medieval 

Exposição “Noroeste cuarta Oeste: 
roteiros de ficción” 

Apresentação dos resultados do 
Grupo Operacional da Cereja de Resende 

O Município, em colaboração com a 
Dolmen – Desenvolvimento Local e 
Regional, CRL e a UTAD promoveu, no 
dia 31 de março de 2021, a sessão de 
apresentação dos resultados obtidos no 
âmbito do Grupo Operacional da Cereja 
de Resende, cofinanciado pelo PDR 
2020.

Inauguração da Exposição de Presépios
No dia 8 de dezembro de 2021, no Museu 
Municipal de Resende, foi inaugurada a exposição 
de Presépios de Natal. A mostra resulta do trabalho 
de cidadãos que aceitaram o desafio do Município 
de criar uma peça de artesanato alusiva à 
representação do nascimento do Messias para ser 
exibida. A sessão foi transmitida em direto para as 
redes sociais.

Recital de Poesia em Barrô
A igreja de Santa Maria de Barrô foi palco de um Recital de Música 
e Poesia, na noite de 27 de novembro de 2021. A iniciativa, 
promovida pela Rota do Românico, contou com o ator Fernando 
Soares que deu voz e expressão teatral a diversos autores, sendo 
que a componente musical esteve a cargo de professores da 
Academia de Música de Resende.
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O Natal é uma porta aberta, que nos lembra a nostalgia do passado, a gratidão 
do presente e a esperança num mundo mais justo e mais fraterno.
É também o tempo de celebrar a vida, o amor e a harmonia junto de todas as 
famílias. Vamos então viver esta "Quadra" de forma solene e apaixonada junto 
de quem mais amamos.
Que o novo ano que se aproxima, não seja apenas mais uma data, mas o iniciar 
de uma nova caminhada e que nos conduza a novos sonhos, renovações de fé 
e paz para toda a humanidade.
Boas Festas e próspero ano de 2022.
                              

Programa “Aqui Portugal”
em Caldas de Aregos 

RFM em Porto de Rei 

Comemorações do 
25 de abril online 

O Município apresentou o álbum digital "Da 
Flor... à Cereja". A obra reúne uma 
coletânea de fotografias da cerejeira em 
flor e da cereja, captadas por munícipes 
residentes e/ou naturais de Resende, 
profissionais da área ou apenas com gosto 
pela fotografia.

A aldeia da Talhada recebeu, no dia 4 de julho de 2021, o 
projeto cultural “Aldear”, num encontro da sua 
comunidade com as t radições e atual idade, 
transformando a aldeia num espaço de encontros, 
promovidos através de processos artísticos participativos 
que envolveram a comunidade local. Na iniciativa 
estiveram envolvidas a Associação Sócio-Cultural e 
Desportiva da Talhada e os Ateliês da Câmara Municipal 
de Resende. Trata-se de um projeto cultural que ativa as 
comunidades de 11 aldeias e bairros dos municípios da 
região do Tâmega e Sousa. 

O Parque de Merendas de Porto de Rei foi palco de uma emissão 
especial da RFM, no dia 17 de julho de 2021. Paulo Fragoso 
esteve em direto a dar a conhecer Resende, as suas gentes, 
paisagens e gastronomia, ao som de grandes músicas. 
Paralelamente, o Município, através da empresa Full Adventure, 
disponibilizou atividades radicais gratuitas a todos os que se 
encontravam no local. 

O programa da RTP1 “Aqui Portugal”, foi 
transmitido em direto a partir de Caldas de 
Aregos, no dia 21 de agosto de 2021.  Com 
emissão entre as 11h00 e as 13h00 e entre as 
15h00 e as 19h00, o programa contou com 
reportagens, convidados e momentos musicais 
que pretenderam promover o melhor que o nosso 
concelho tem para oferecer.  

No dia 11 de junho de 2021, o Auditório Municipal recebeu o Teatro 
Regional da Serra do Montemuro, numa iniciativa da Rota do 
Românico em parceria com o Município. Sob o mote “Seis Conselhos 
para um Rio”, um texto original de Ricardo Alves, atores profissionais 
e amadores viajam pelo património imaterial de seis municípios da 
Rota do Românico. 

Numa época, em que devido à pandemia, o 
turismo de natureza é cada vez mais 
procurado, a Oficina de Teatro Eç´Agora 
apresentou o vídeo “Visita a Resende”, sobre 
um grupo de jovens que visita o concelho, 
passeando por diversos locais onde apreciam a 
natureza, conhecem a história e a cultura e 
provam as nossas iguarias gastronómicas.

Talhada recebeu
encontro comunitário “Aldear” 

Teatro do Montemuro no 
Auditório Municipal 

Oficina de Teatro Eç' Agora
apresenta “Visita a Resende!” 

Álbum digital 
"Da Flor... à Cereja" 

Mensagem de Natal
do Presidente da Assembleia Municipal

O 47º aniversário do 25 de abril foi assinalado 
pelo Município através de várias iniciativas que 
decorreram com transmissão online. No dia 24 
de abril foi transmitido o concerto “Sons de 
Abril”, e no dia 25 de abril a Sessão Solene dos 
47 anos da revolução, que se seguiu ao hastear 
das bandeiras e a transmissão da peça “Ai 
Portugal, Portugal!”, pela oficina de teatro 
“Eç'Agora”. 
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Caros Munícipes 

Com o Natal novamente à porta, interessa lembrar o sentimento por todos experimentado no ano 
passado, onde por influência do agravamento da pandemia, todos temíamos não haver mais 
Natal para alguns.

Efetiva e infelizmente para alguns, foi verdade, mas para os que lêem esta missiva, permanece a 
certeza que a humanidade desenvolveu antídotos para estancar a praga, que comprovadamente, 
resultaram na poupança de vidas, se calhar, de alguns de nós. 

Festeja nesta altura uma grande parte da humanidade, as graças do Divino, onde a fé que a praga 
desapareça, assume a máxima expressão, na devoção.  Tenhamos assim fé.

Tenhamos, também, esperança que os entendidos na matéria nos mantenham vivos para que seja 
possível ter a fé.

 Façamos também a nossa parte.

Viva a esperança, viva a fé e viva o Natal.

 O vosso presidente,
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