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O Presidente da Câmara Municipal, Garcez 
Trindade, no dia 19 de outubro de 2022, visitou 
a obra de Reabilitação e Reconversão Parcial do 
Edifício Termal de Caldas de Aregos, cujo 
investimento é superior aos 5,7 milhões de 
euros.
A visita de acompanhamento dos trabalhos, à 
qual se juntou o restante executivo camarário, o 
Secretário-Geral da CIM do Tâmega e Sousa, 
Telmo Pinto, o autor do projeto Paulo Moura, os 
técnicos da Câmara Municipal e da empresa 
adjudicatária Arcelino Cardoso Costa, Lda., 

aconteceu numa altura em que os trabalhos 
decorrem a bom ritmo.
Garcez Trindade mostrou-se satisfeito com a 
concretização desta obra no terreno, pois “trata-
se de um sinal claro de que o Município tem 
procurado  so luções  para  a t ra i r  ma is 
investimento ao concelho e aumentar a 
atratividade turística.
A obra tem o apoio de fundos comunitários, 
através do PROVERE – Programa de Valorização 
Económica dos Recursos Endógenos.

Encontra-se em fase de conclusão a obra de 
Requalificação Urbana no Espaço Público à 
Envolvente Norte da Vila de Resende. Um 
investimento no valor de 1.442.199,56 euros, 
executado no âmbito do Plano de Ação de 
Regeneração Urbana de Resende (PARU) e 
cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do 
Norte - Portugal 2020.
Com a concretização desta obra pretende-se 
implementar medidas de reabilitação que contribuam 
para a melhoria do ambiente urbano, traduzindo-se 
numa operação global de reabilitação do espaço 
público, aumentando o grau de vivencia coletiva dos 
utilizadores em condições de segurança e conforto.  

Ministro da Agricultura visita certame 
Encontra-se no terreno a obra de Regeneração Urbana da 
Portela – Fazenda, cuja área de intervenção compreende 
a Rua da Portela e ruas adjacentes, nomeadamente a rua 
de acesso ao Centro Escolar de Resende, bem como um 
novo arruamento a realizar que ligará à rua principal. A 
obra, no valor de 649.370,18 euros, pretende dotar este 
conjunto de arruamentos de conforto e segurança.

Presidente do Município visita obras das 

Termas de Caldas de Aregos 

No dia 29 de setembro de 2022, feriado municipal, 
realizou-se a Feira de S. Miguel e as comemorações 
solenes do Dia Concelhio do Bombeiro, com o desfile 
temático (apeado e motorizado) dos Bombeiros 
Voluntários de Resende pelas ruas da Vila, que contou 
com a presença da Secretária de Estado da Proteção 
Civil, Patrícia Gaspar.

O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu, no dia 24 de outubro de 2022, 
a apresentação do estudo de qualidade de serviço das redes móveis da MEO, 
NOS e Vodafone no concelho, bem como a situação das redes fixas de alta 
velocidade e as suas perspetivas de desenvolvimento.
A sessão foi aberta pelo Presidente da Câmara Municipal de Resende, Garcez 
Trindade, e pelo Presidente da ANACOM, João Cadete de Matos, perante o 
executivo com pelouro atribuído e os Presidentes das Juntas de Freguesia, que 
participaram na reunião.
Os resultados dos estudos de qualidade foram apresentados pelo Diretor da 
Delegação do Norte, Luís Roque Pedro, a que se seguiu uma apresentação 
sobre as redes fixas de alta velocidade e áreas brancas, feita por Patrícia Silva 
Gonçalves, Administradora da ANACOM.

A Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu 
Antunes, esteve em visita ao Festival da Cereja, no dia 5 de junho 
de 2022, a convite do Presidente do Município, Garcez Trindade.
Maria do Céu Antunes foi recebida nos Paços do Concelho, da 
parte da manhã, com uma Sessão Solene no Salão Nobre, 
seguindo-se uma visita à empresa Cermouros. À tarde, decorreu 
a visita ao Festival da Cereja, onde foram entregues aos 
produtores de cereja os Manuais de Boas Práticas da Cultura da 
Cerejeira, fruto do trabalho de investigação e do estudo 
desenvolvido no âmbito do Grupo Operacional Valorização da 
Cereja de Resende.
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Decorreu no dia 5 de setembro de 2022, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, uma receção ao pessoal docente e técnicos 
especializados do Agrupamento de Escolas de Resende, presidida 
pelo Presidente do Município, Garcez Trindade, e com a presença 
dos Vereadores com pelouro atribuído.
Nos dias 12 e 13 de setembro de 2022, também o pessoal não 
docente do Agrupamento de Escolas de Resende, foi recebido no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

No seguimento da aprovação da candidatura à Rede 
“WiFi4EU” lançado pela Comissão Europeia, o Município de 
Resende, através de uma subvenção que lhe foi atribuída no 
valor de 15.000,00 euros, concluiu a instalação dos 
hotspot´s Wi-Fi em 7 espaços públicos da Vila de Resende.

No dia 5 de novembro de 2022, a Câmara Municipal procedeu à 
entrega do Prémio Rebelo Moniz a 51 alunos do Agrupamento de 
Escolas de Resende, que se distinguiram por terem obtido os melhores 
resultados escolares no ano letivo 2021/2022, numa sessão realizada 
no Auditório Municipal de Resende.
Já o Prémio Eça de Queirós, que distingue os melhores alunos de 
português no ano letivo 2021/2022, foi entregue a nove alunos numa 
cerimónia que decorreu no dia 13 de outubro de 2022, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho. 

Município implementa  em vários edifícios públicos Rede WIFI4EU

Receção ao pessoal docente e não docente 
nos Paços do Concelho 

Alunos recebem 
Prémio Rebelo Moniz 

e Prémio Eça de Queirós 

O Município de Resende criou um Gabinete de Apoio às 
Freguesias, que pretende centralizar a informação e aumentar a 
capacidade de resposta às diversas solicitações das Juntas de 
Freguesia do concelho. Assim, compete a este Gabinete gerir e 
coordenar as relações entre o Município e as Juntas de Freguesia 
do concelho.

Município de Resende com 
Gabinete de Apoio às Freguesias  

A Festa das Cavacas, que regressou a Resende no fim de semana de 30 de 
abril e 1 de maio de 2022, foi um sucesso com milhares de pessoas a 
visitarem o certame, após dois anos de interregno devido à pandemia.
Numa organização do Município, com o apoio da Dolmen, Cooperativa de 
Desenvolvimento Local e Regional, o certame juntou mais de duas dezenas 
de produtores que conseguiram vender cerca de tonelada e meia de cavacas, 
promovendo este doce como uma das especialidades mais características 
da doçaria tradicional da região.

A Festa da Labareda, este ano, alargou-se a todos os fins de semana e 
alguns dias de setembro, bem como aos dias 1 e 2 de outubro de 2022.
O programa ofereceu atividades diversificadas, englobando concertos, 
atividade física, eventos desportivos, culturais e solidários, animação 
infantil, gastronomia, artesanato, folclore, teatro, exposições e 
arruadas de bombos, proporcionando momentos de animação e 
diversão a todos os munícipes e visitantes. Um dos atrativos do cartaz 
musical, para além dos grupos e bandas locais que se destacam pela 
diversidade foi a atuação dos artistas nacionais Rosinha e Zé Amaro.

Festa da Labareda anima Resende 

As cerejas foram recebidas em festa nos dias 28 e 29 de maio e 4 e 5 de 
junho de 2022, com a realização do XX Festival da Cereja pelo Município de 
Resende, reunindo mais de 100 produtores que disponibilizaram o fruto a 
preços especiais.
Nos dois fins de semana, para além de cereja, os visitantes contaram com 
animação de rua e animação musical itinerante, bem como animação 
infantil para os mais pequenos, com diversas atividades e muita diversão. A 
venda de produtos locais, como artesanato, vinhos, licores, compotas e as 
Cavacas de Resende, também marcaram presença no evento, bem como 
espetáculos musicais para todos os gostos.
O certame insere-se na Operação “PROVERE – Valorização, dinamização e 
promoção turística da região: Ação 1 – Destino Turístico”, promovida pela 
CIM do Tâmega e Sousa e cofinanciada pelo Norte 2020, Portugal 2020 e 
União Europeia, através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional.

Festival da Cereja de Resende 
realizou-se em dois fins de semana 

O Município, em colaboração com a Junta de Freguesia 
de S. Martinho de Mouros, realizou nos dias 5, 6 e 7 de 
agosto de 2022, um Mercado Medieval na Vila de S. 
Martinho de Mouros.
Durante todo o fim de semana os visitantes tiveram 
oportunidade de viajar no tempo, com artesãos que 
recriaram o comércio antigo, com espetáculos musicais e 
de fogo, danças medievais e muita animação, no espaço 
envolvente à Igreja Matriz.

Mercado Medieval em S. Martinho de Mouros 

Festa das Cavacas regressou a Resende 
com dois dias de festa 
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No dia 16 de julho de 2022, Resende recebeu a 3ª 
etapa, prova de contrarrelógio, do 2º Grande Prémio 
de Ciclismo Douro Internacional.
António Carvalho, da Glassdrive/Q8/Anicolor, foi o 
vencedor da prova, subindo ao 2º lugar da 
classificação geral. No entanto, a camisola amarela 
manteve-se em José Neves, da W52-F.C. Porto. O 3º 
lugar do pódio foi para Bruno Silva, atleta da Tavfer-
Mortágua-Ovos Matinados.

No dia 12 de agosto de 2022, o Município assinalou o Dia Internacional da 
Juventude, com acesso gratuito às piscinas municipais descobertas do 
concelho e campo de Ténis do Complexo Desportivo da Granja, para utentes 
até aos 29 anos e com atividades náuticas e radicais gratuitas, no Parque 
Fluvial de Porto de Rei.
Celebrou, ainda, a juventude com uma festa da espuma ao som do DJ Dário 
Nguinbi, que também atuou no dia 13 de agosto de 2022, na Marina de 
Caldas de Aregos.

Resende recebeu a 2.ª edição do Rally Resende Douro Verde, 
nos dias 2 e 3 de julho de 2022, numa organização do 
Município em parceria com o Targa Clube e a colaboração do 
Automóvel Clube Clássicos de Caldas de Aregos. A prova 
contou para o Campeonato Start Centro de Ralis e para o 5º 
Desafio Kumho Portugal.
A prova teve centro nevrálgico no Largo da Feira, na Vila de 
Resende, sendo que no dia 2 de julho, realizou-se a Super 
Especial Resende, com dupla passagem pelas ruas do centro 
da Vila. Já no dia 3 de julho, a prova contou com dupla 
passagem pelas classificativas: Miomães/S. Romão; Freigil/S. 
Cipriano e Resende/Enxertado. Tripulando um BMW M3, o 
piloto de Resende Pedro Melo, navegado por Nicolau Rabaça, 
venceu a prova. 

Durante o ano, o Município promoveu diversas caminhadas em 
contacto com a natureza.
No dia 12 de novembro de 2022, o Município realizou uma 
Caminhada de S. Martinho, na Freguesia de S. Martinho de 
Mouros.
Em parceria com a União das Freguesias de Anreade e S. Romão de 
Aregos, no dia 22 de outubro de 2022, realizou-se uma 
caminhada de Outono, por trilhos localizados em S. Romão de 
Aregos.
No dia 20 de março de 2022, de forma a celebrar o Dia 
Internacional da Mulher, realizou-se a já habitual caminhada 
solidária denominada “Rota do Vale de Paus”, envolvendo 200 
participantes.

Rally Resende Douro Verde 
foi para a estrada nos dias 2 e 3 de julho 

Município assinalou 
Dia Internacional da Juventude 

Resende recebe 2º GP de Ciclismo Douro Internacional 

Município promove caminhadas em contacto com a natureza 

O Parque Fluvial de Porto de Rei recebeu, no dia 20 de 
julho 2022, o Convívio Anual dos Ateliers do Município 
de Resende. A iniciativa contou com um piquenique e 
várias atividades, tais como jogos de cartas, dominó, 
música, jogo da malha, boccia, entre outras, 
promovendo a interação e a confraternização entre os 
participantes.

No dia 24 de maio de 2022 o Município, juntamente com a GNR – Comando Territorial de 
Viseu, procedeu à distribuição de kits de teleassistência a pessoas vulneráveis no concelho.
A ação decorreu no âmbito do protocolo estabelecido entre as duas entidades, denominado 
de PTPV, e que abrange toda a área geográfica de Resende, tendo como incidência pessoas 
em situação de dependência, solidão ou isolamento, que se encontrem em contexto de 
vulnerabilidade.

O mês de outubro é dedicado aos seniores e como tal, o Município 
realizou o Dia Internacional do Idoso no dia 23 de outubro de 2022, no 
Centro Escolar de S. Martinho de Mouros, com uma tarde de animação 
e lanche convívio, sendo que o Passeio Sénior realizou-se no dia 5 de 
outubro de 2022, com uma viagem rumo à Quinta do Cruzeiro, em Vila 
Praia de Âncora, com paragem para o pequeno-almoço no Zoo da Maia.

Mês de outubro dedicado 
aos seniores do concelho 

No Dia Mundial de Combate ao Bullying, que se assinala a 20 de outubro, a 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Resende (CPCJ), em parceria 
com o Núcleo da Escola Segura da Guarda Nacional Republicana e com o 
Agrupamento de Escolas de Resende, dinamizou duas ações sobre o 
bullying, na Escola Secundária D. Egas Moniz de Resende. 

CPCJ de Resende dinamiza ações no 
Dia Mundial de Combate ao Bullying 

No dia 12 de outubro de 2022, o Auditório Municipal de Resende 
recebeu o espetáculo “Uma Aventura pela Igualdade”, numa 
iniciativa da CIM do Tâmega e Sousa, através da Unidas – Rede 
Intermunicipal de apoio à vítima do Douro, Tâmega e Sousa, que 
integra o Município de Resende.

Espetáculo 
“Uma Aventura pela Igualdade” 
no Auditório Municipal de Resende

Convívio anual dos Ateliers do Município 

Município distribui 
kits de teleassistência a idosos 
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No dia 4 de outubro de 2022, o Teatro Regional da Serra do Montemuro 
apresentou a peça “Socalcos”, no Auditório Municipal de Resende, que 
contou com plateia cheia. O espetáculo desenrolou-se a partir da 
pergunta “quem construiu os socalcos do vinho do Porto?”. 

No dia 30 de julho de 2022, Resende acolheu o evento “Escrita 
Guiada”, numa viagem por entre as vogais da língua: paisagens 
literárias no Douro, Tâmega e Sousa.
A iniciativa, protagonizada pelo Bairro dos Livros, consistiu na 
realização da rota de Caldas de Aregos ao Museu Municipal, 
passando pelo Mosteiro de Cárquere e Parque do Carvalhal, 
acompanhada da escrita jornalística e literária referente ao nosso 
concelho.

O Auditório Municipal de Resende recebeu, no dia 23 de julho de 
2022, o espetáculo “Vozes do Douro”. O recital consistiu na 
apresentação final do estágio vocal dos alunos da classe de canto 
do Conservatório Regional de Artes do Montijo.

Teatro do Montemuro 
apresenta peça “Socalcos” 
no Auditório Municipal 

Resende recebeu viagem pelas vogais das palavras 

“Vozes do Douro” 
no Auditório Municipal 

Nos dias 15 e 16 de abril de 2022, o Jardim 25 de abril na Vila de 
Resende, acolheu a Feirinha da Páscoa.
No certame estiveram à venda produtos tradicionais da época festiva, 
como doces regionais, licores e compotas, produtos agrícolas, plantas e 
arranjos florais, bem como artesanato local. No dia 16 de abril, a feirinha 
contou com animação musical pela Classe de conjunto de Concertinas e 
Acordeões da Academia de Música do Município de Resende.

No dia 28 de fevereiro de 2022 decorreu, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, a sessão de encerramento do Grupo Operacional “Valorização 
da Cereja de Resende”, cofinanciado pelo PDR 2020, onde foram 
apresentados e discutidos os principais resultados e conclusões deste 
projeto que teve início em 2018. 
Fruto deste trabalho, foi também apresentado o Manual de Boas Práticas 
da Cultura da Cerejeira em Resende.

O Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade, entregou  
no dia 25 de julho de 2022, 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. No total foram 
entregues cerca de 26.250,00 euros a 110 produtores.

O Município realizou o Fim de Semana Gastronómico, em parceria com o 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, entre os dias 20 a 22 de maio de 2022.
À mesa de 11 restaurantes estiveram o anho assado no forno a lenha e as 
deliciosas cavacas de Resende, para sobremesa. Durante o fim de semana, o 
Município proporcionou visitas ao Museu Municipal e, na Loja Interativa de 
Turismo de Resende, provas e degustação de vinhos harmonizados com as 
cavacas de Resende, com animação musical a cargo dos grupos MH2 e R2CA.

No dia 23 de agosto de 2022, o Município esteve representado, na 
Feira Agrícola do Vale do Sousa – AGRIVAL, no stand da 
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Já entre os dias 
16 a 20 de março de 2022, o Município voltou a marcar presença 
na BTL – Feira Internacional de Turismo, na FIL, em Lisboa.
Ambas as ações pretenderam promover o concelho como destino 
turístico no norte de Portugal.

Resende recebeu 
Fim de semana gastronómico 

Resende na Agrival e na BTL

Feirinha da Páscoa no Jardim 25 de abril 

Sessão de encerramento do Grupo Operacional 
“Valorização da Cereja de Resende” 

No dia 4 de julho de 2022, o Largo da Feira foi 
palco do Concerto de Final de Ano da 
Academia de Música do Município de 
Resende, com temas interpretados pelos 
alunos e professores.

No dia 2 de julho de 2022, a Ponte da Panchorra recebeu o concerto de 
Samuel Úria, integrado no ciclo de música em cena, no âmbito do 
Festival Inventa. Um concerto intimista, junto a um dos espaços 
patrimoniais mais emblemáticos do nosso concelho.

Academia de Música
encerrou o ano com concerto 

Música em Cena
Samuel Úria 
na Ponte da Panchorra 

Atribuição de incentivos 
aos produtores de gado 
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O Município, com a colaboração da Comunidade 
Intermunicipal do Tâmega e Sousa, promoveu uma ação de 
capacitação dirigida aos professores do Agrupamento de 
Escolas de Resende e da Câmara Municipal de Resende, no 
âmbito da Sala de Aula do Futuro - Ambientes Educativos 
Inovadores de Aprendizagem.

Entre os meses de julho e agosto e de 11 a 14 de abril de 2022, o 
Município promoveu o programa “Férias na Câmara”, dirigido aos alunos 
da Educação pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico. O encerramento 
do programa foi assinalado no dia 10 de agosto de 2022, no Largo da 
Feira de Resende, com uma festa designada “Encantos do Fundo do Mar”, 
onde os alunos apresentaram algumas peças de teatro e espetáculos 
musicais.

No dia 1 de julho de 2022, data em que assinala o Dia 
Mundial das Bibliotecas, a Biblioteca Municipal de Resende 
acolheu no seu espaço diferentes grupos da comunidade para 
sessões de leitura e partilha de histórias e vivências.

Município promove programa 

“Férias na Câmara” 

Município promoveu 
ação de capacitação no âmbito 
da Sala de Aula do Futuro 

Dia Mundial das Bibliotecas 
celebrado com intercâmbio 
de instituições 

No dia 18 de junho de 2022, o Município promoveu a iniciativa 
“Andebol & Cultura”, junto ao Museu Municipal de Resende. A 
atividade, organizada em parceria com a Associação de 
Andebol de Viseu e o Clube Desportivo e Recreativo Juventude 
de Anreade, proporcionou aos jovens inscritos, na faixa etária 
dos 8 aos 12 anos, momentos recreativos com a prática de 
desporto e experiências culturais.

No dia 25 de maio de 2022, a Vereadora da 
Educação, Animação e Cultura, Carla Costa, 
recebeu uma comitiva dos alunos do projeto 
MADS – Music, Arts, Dance and Songs, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho.
Na receção, a anfitriã deu as boas vindas aos 
jovens a Resende, frisando o enriquecimento que 
este género de experiência e intercâmbio traz aos 
participantes.

No dia 12 de maio de 2022, o Vice-Presidente, 
Amadeu de Vasconcelos, em representação do 
Município, recebeu uma comitiva do Simpósio 
HINTS (Heritage Inclusive Tourism Symposium) 
em Cárquere. A visita decorreu no âmbito de um 
tour técnico inserido na programação da 1ª 
edição do Simpósio HINTS, que decorreu a 11 e 
12 de maio de 2022 em Lamego.

Andebol e Cultura de mãos dadas 
no Museu Municipal 

Município 
recebe alunos de Erasmus 

Comitiva do Simpósio HINTS 
recebida em Cárquere 

Nos dias 23 e 24 de julho de 2022, o Centro Escolar de 
Resende recebeu o evento “Changemakers”. Dirigido a jovens 
mulheres do concelho, a iniciativa, que resulta do projeto 
We4Change, contou com dois dias de debate e trabalho de 
projetos com base nas alterações climáticas e no que se pode 
fazer para diminuir o impacto e promover o consumo 
sustentável.

“Changemakers” 
no Centro Escolar de Resende 

No âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Criança, o Presidente do 
Município, Garcez Trindade, acompanhado por parte do Executivo 
Municipal e pela Direção do Agrupamento de Escolas de Resende, 
procedeu à entrega de material de robótica aos Centros Escolares do 
concelho, no dia 3 de junho de 2022. 

Robótica 
nos Centros Escolares do Concelho 

As comemorações do 48.º aniversário do 25 de 
abril iniciaram-se no dia 23 de abril de 2022, 
com o concerto “(Re)viver Abril”. No dia 24 de 
abril de 2022, as cerimónias foram dirigidas aos 
mais novos, com a apresentação do teatro de 
fantoches “A Flor de Abril”, a entrega dos prémios 
aos vencedores do Concurso de Desenho “Como 
vês a Liberdade” e animação infantil. 
No feriado, dia 25 de abril de 2022, as 
comemorações realizaram-se com o desfile dos 
Bombeiros Voluntários de Resende e da Banda “A 
Velha” de S. Cipriano, o hastear das bandeiras, ao 
som do Hino Nacional, o concerto da banda e a 
Comemoração Solene do 48.º Aniversário do 25 
de Abril, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Município celebrou 25 de abril
com várias iniciativas 
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nos Centros Escolares do Concelho 
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aos vencedores do Concurso de Desenho “Como 
vês a Liberdade” e animação infantil. 
No feriado, dia 25 de abril de 2022, as 
comemorações realizaram-se com o desfile dos 
Bombeiros Voluntários de Resende e da Banda “A 
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Município celebrou 25 de abril
com várias iniciativas 



Os Mini Concertos Primavera da Academia de Música do 
Município de Resende regressaram ao átrio da Câmara 
Municipal, entre os dias 11 e 14 de abril de 2022. Durante 
quatro dias, alunos e professores apresentaram espetáculos 
musicais com diversos temas bem conhecidos do grande 
público.

No dia 25 de fevereiro de 2022, o Auditório Municipal de 
Resende foi palco do espetáculo “Inventar-se de gente”, 
inserido no programa Ver do Bago da Rota do Românico.

Realizou-se, no dia 12 de maio de 2022, uma ação de combate contra a 
vespa das galhas do castanheiro, com três largadas do parasitóide Torymus 
sinensis, em dois soutos localizados nos lugares de Canizes e Sequeiros, na 
Freguesia de Cárquere, e num outro localizado em Ferrós, União das 
Freguesias de Felgueiras e Feirão. De referir que esta Luta biológica está a 
ser desenvolvida no Município de Resende desde 2015.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de 
Resende, à semelhança dos anos anteriores, assinalou o Mês da 
Prevenção dos Maus Tratos na Infância, que se celebra em abril, 
com diversas iniciativas que pretenderam sensibilizar e alertar a 
comunidade para a problemática em causa.

No dia 9 de maio de 2022, os seniores da oficina de Freigil e 
Miomães, dos Ateliers do Município de Resende, apresentaram 
a peça “As lições do Tonecas”, no Centro Cultural de S. Cipriano.

No dia 11 de março de 2022, na Sala de 
Exposições do Museu Municipal de Resende, 
decorreu uma tertúlia subordinada à temática da 
violência doméstica, numa organização da CPCJ 
de Resende em colaboração com o Gabinete de 
Apoio e Acompanhamento à Vítima de Resende e 
a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 
Sousa.

Mini Concertos Primavera 

Auditório Municipal 
recebeu espetáculo 

“Inventar-se de Gente” 

Tertúlia “Violência Doméstica” 

Atelier Sénior do Município 
apresentou “As lições do Tonecas” 

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

Combate biológico 
à Vespa das Galhas do Castanheiro 
continua em Resende 

Ciclo de 
Performance Visual

Musicada 
No dia 29 de abril de 2022, a Igreja de Santa Maria de Barrô 
recebeu o espetáculo Casa Museu de Vilar, Lanterna Mágica, 
numa exploração desta técnica tradicional associada a um 
ambiente musical ao vivo. O espetáculo decorreu no âmbito 
da programação do Ciclo de Performance Visual Musicada, 
do Festival Inventa.

Etxea/Casa/Home” 
em São Martinho de Mouros 
No dia 20 de março de 2022, o adro da Igreja de São 
M a r t i n h o  d e  M o u r o s  r e c e b e u  o  e s p e t á c u l o 
“Etxea/Casa/Home”. A encenação, inserida no Festival 
Inventa da CIM do Tâmega e Sousa, foi interpretada por 
Diego Aimar, de Aimar & Cia, baseando-se numa 
interpretação simples, apenas com um intérprete e pedaços 
de madeira.

Oficina de Teatro Eç' Agora apresenta 
“O Auto da Barca do Inferno… 
dos nossos dias!” 

Município adquire 
instrumentos musicais 
para a Academia de Música 

No dia 27 de março de 2022, no Auditório Municipal de Resende, a 
Oficina de Teatro Eç´Agora apresentou uma versão atualizada da obra 
de Gil Vicente “Auto da Barca do Inferno”. 

O Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade, 
acompanhado pela Vereadora da Educação, Animação e 
Cultura, Carla Costa, procedeu à entrega de alguns novos 
instrumentos musicais à Academia de Música do Município 
de Resende, no dia 8 de março de 2022.



Os Mini Concertos Primavera da Academia de Música do 
Município de Resende regressaram ao átrio da Câmara 
Municipal, entre os dias 11 e 14 de abril de 2022. Durante 
quatro dias, alunos e professores apresentaram espetáculos 
musicais com diversos temas bem conhecidos do grande 
público.

No dia 25 de fevereiro de 2022, o Auditório Municipal de 
Resende foi palco do espetáculo “Inventar-se de gente”, 
inserido no programa Ver do Bago da Rota do Românico.

Realizou-se, no dia 12 de maio de 2022, uma ação de combate contra a 
vespa das galhas do castanheiro, com três largadas do parasitóide Torymus 
sinensis, em dois soutos localizados nos lugares de Canizes e Sequeiros, na 
Freguesia de Cárquere, e num outro localizado em Ferrós, União das 
Freguesias de Felgueiras e Feirão. De referir que esta Luta biológica está a 
ser desenvolvida no Município de Resende desde 2015.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de 
Resende, à semelhança dos anos anteriores, assinalou o Mês da 
Prevenção dos Maus Tratos na Infância, que se celebra em abril, 
com diversas iniciativas que pretenderam sensibilizar e alertar a 
comunidade para a problemática em causa.

No dia 9 de maio de 2022, os seniores da oficina de Freigil e 
Miomães, dos Ateliers do Município de Resende, apresentaram 
a peça “As lições do Tonecas”, no Centro Cultural de S. Cipriano.

No dia 11 de março de 2022, na Sala de 
Exposições do Museu Municipal de Resende, 
decorreu uma tertúlia subordinada à temática da 
violência doméstica, numa organização da CPCJ 
de Resende em colaboração com o Gabinete de 
Apoio e Acompanhamento à Vítima de Resende e 
a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 
Sousa.

Mini Concertos Primavera 

Auditório Municipal 
recebeu espetáculo 

“Inventar-se de Gente” 

Tertúlia “Violência Doméstica” 

Atelier Sénior do Município 
apresentou “As lições do Tonecas” 

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

Combate biológico 
à Vespa das Galhas do Castanheiro 
continua em Resende 

Ciclo de 
Performance Visual

Musicada 
No dia 29 de abril de 2022, a Igreja de Santa Maria de Barrô 
recebeu o espetáculo Casa Museu de Vilar, Lanterna Mágica, 
numa exploração desta técnica tradicional associada a um 
ambiente musical ao vivo. O espetáculo decorreu no âmbito 
da programação do Ciclo de Performance Visual Musicada, 
do Festival Inventa.

Etxea/Casa/Home” 
em São Martinho de Mouros 
No dia 20 de março de 2022, o adro da Igreja de São 
M a r t i n h o  d e  M o u r o s  r e c e b e u  o  e s p e t á c u l o 
“Etxea/Casa/Home”. A encenação, inserida no Festival 
Inventa da CIM do Tâmega e Sousa, foi interpretada por 
Diego Aimar, de Aimar & Cia, baseando-se numa 
interpretação simples, apenas com um intérprete e pedaços 
de madeira.

Oficina de Teatro Eç' Agora apresenta 
“O Auto da Barca do Inferno… 
dos nossos dias!” 

Município adquire 
instrumentos musicais 
para a Academia de Música 

No dia 27 de março de 2022, no Auditório Municipal de Resende, a 
Oficina de Teatro Eç´Agora apresentou uma versão atualizada da obra 
de Gil Vicente “Auto da Barca do Inferno”. 

O Presidente da Câmara Municipal, Garcez Trindade, 
acompanhado pela Vereadora da Educação, Animação e 
Cultura, Carla Costa, procedeu à entrega de alguns novos 
instrumentos musicais à Academia de Música do Município 
de Resende, no dia 8 de março de 2022.



Na incerteza deste tempo em que vivemos, compete a cada um de nós olhar, 
refletir e agir em função das nossas capacidades, para que o mundo seja mais 
justo, mais fraterno e mais solidário. 
Nunca como agora, o nosso esforço foi tão importante a favor destas causas.
Aproveito para vos desejar um Feliz Natal e que o ano de 2023 que se 
aproxima, seja portador da receita que concretize os vossos sonhos.

Exposição de Fotografia “Lugares com História” 

Exposições no Museu Municipal 

No dia 23 de fevereiro de 2022, na Biblioteca Municipal de 
Resende, decorreu o Momento Municipal da 15.ª edição do 
Concurso Nacional de Leitura (CNL), que apurou os três alunos que 
representaram o concelho na fase intermunicipal do concurso. O 
aluno resendense Bruno Oliveira chegou à final e conquistou o 3.º 
lugar na 15.ª edição do Concurso Nacional de Leitura.

O Município, em parceria com o CLDS 4G+ Vida Resende, realizou 
uma atividade com o Agrupamento de Escuteiros 1096 de Resende, 
que compreendeu a plantação de cerca de 20 árvores autóctones, na 
envolvente ao parque do Penedo de S. João. A iniciativa, que decorreu 
no dia 19 de março de 2022, foi promovida no âmbito do Dia Mundial 
da Árvore ou da Floresta, que se assinala a 21 de março.

Esteve patente entre os dias 24 de setembro e 27 
de novembro de 2022, a exposição de fotografia 
“António Menéres – Percursos pela Arquitetura 
Popular do Douro”.
Entre os dias 15 de julho e 18 de setembro de 
2022, esteve patente no Museu Municipal de 
Resende, a exposição de pintura “No Douro me 
inspiro” de Isabel Mota.
A exposição de Pintura/Escultura “EMERGENTE” 
da associação Gens'Arte, esteve patente entre os 
dias 28 e de maio e 10 de julho de 2022.
De 17 de março a 22 de maio de 2022, esteve 
patente a exposição “Carta Patrimonial”, que 
resultou de um desafio do Município à Dyras 
Octopetala Lda. para elaboração da Carta 
Patrimonial do concelho. Trata-se de um 

documento técnico de trabalho, que dá a 
conhecer os vestígios de carácter histórico, 
arqueológico e etnográfico de Resende.
A exposição “Diáspora” esteve patente entre os 
dias 26 de março e 22 de maio de 2022. A 
mostra apresentou 15 esculturas esculpidas em 
madeira e 14 telas, numa congregação da pintura 
da Artista Joana Antunes com as obras do 
escultor Fernando Barros.
Esteve patente, entre os dias 7 de janeiro e 13 de 
março de 2022, a exposição de Pintura “Paredes 
de Estuque”, de Jorge Marinho. A mostra exibiu 
trabalhos que retratam a violência doméstica, 
alertando para esta problemática tão presente 
nos nossos dias.

A Biblioteca Municipal recebeu a Exposição de fotografia itinerante 
“Lugares com História”, de setembro a novembro de 2022. A mostra 
reúne um conjunto de fotografias sobre Resende pela lente de munícipes 
que aceitaram o desafio do Município para participarem nesta iniciativa.
Esta exposição, cujas fotografias foram acompanhadas por uma seleção 
de poemas de vários autores de Resende marcou, ainda, a inauguração 
da nova sala multiusos da Biblioteca.
A mostra também esteve patente, entre os dias 16 e 21 de agosto de 
2022, no Centro Cultural de S. Cipriano. 

Nos dias 23 e 30 de março e 6 de abril de 2022, o Município promoveu 
um encontro de gerações entre os idosos da oficina de S. Martinho de 
Mouros, do Atelier Sénior do Município, e os alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico do Centro Escolar da mesma freguesia, no Centro Interpretativo da 
Cereja. A atividade decorreu no âmbito da comemoração do Dia Mundial 
da Árvore e da Floresta e do Dia Mundial da Poesia e consistiu na 
plantação de várias cerejeiras ornamentadas com quadras elaboradas 
pelos idosos.

Decorreu, no 16 de março de 2022, o Campeonato Nacional de Boccia 
Sénior Individual – Zona Douro, no Pavilhão Municipal de Anreade. A 
competição foi disputada por provas: na 1ª Liga com as instituições A.S. 
Sabrosa, Município de Felgueiras, Município de Resende e Universidade 
Sénior de Amarante, e na 2ª Liga com A. Termos de Roalde, Município de 
Felgueiras, Município de Resende, OBER – Baião, Salta Fronteiras A e 
Universidade Sénior de Amarante.

A 2.ª Equipa de Intervenção Permanente 
iniciou funções no dia 3 de janeiro de 2022, 
nas instalações do Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Resende. O Presidente da 
Câmara Municipal ,  Garcez Tr indade, 
acompanhado pelo restante Executivo 
Municipal, marcou presença nas instalações 
onde salientou a importância do corpo de 
intervenção no socorro, referindo a estreita 
relação que tem existido entre a Câmara 
Municipal e a Associação Humanitária.

Dia Mundial da Árvore
ou da Floresta 

Encontro intergeracional 
de plantação de cerejeiras  

Campeonato Nacional 
de Boccia Sénior Individual 

Segunda Equipa de Intervenção Permanente em funções 

Momento Municipal do Concurso Nacional de Leitura 
na Biblioteca Municipal

Mensagem de Natal
do Presidente da Assembleia Municipal
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Estimados Munícipes,

A palavra chave que se impõe na atualidade natalícia é “ESPERANÇA”.

A esperança que a humanidade teve nos dois últimos anos que a pandemia 
provocada pela COVID-19 abrandasse e deixasse de dizimar a população.

Assim, que este Natal seja sentido da mesma forma, isto é, com ESPERANÇA, 
de que os povos em guerra se entendam, que percebam que as suas vontades 
perturbam tudo e todos e provocam essencialmente sofrimento.

Natal não é sofrimento, é sim ESPERANÇA.

Bom Natal para todos.

 O vosso presidente,
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