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Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão:
Rua de Santana - 6030-230 Vila Velha de Ródão
Telefone: 272 540 300
Fax: 272 540 301
Site: www.cm-vvrodao.pt
Email: geral@cm-vvrodao.pt
Atendimento aos Munícipes:
(Todos os dias com marcação prévia)
Presidente: Luís Ferro Pereira
Vereador: José Manuel Alves
Atendimento Descentralizado:
Fratel: Quintas-feiras das 9h30 às 12h30
Perais: Terças-Feiras das 9h30 às 12h30
Sarnadas de Ródão: Quartas-feiras das 9h30 às 12h30
Atendimento Geral:
Atendimento personalizado ao público das 9h00 às 17h00
(Sem interrupção à hora de almoço)
Atendimento Tesouraria:
Das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00
Serviços Municipais:
Linha Verde do Município: 800 202 829
Proteção Civil: 272 540 300
Casa das Artes e Cultura do Tejo: 272 540 314
Biblioteca Municipal José Baptista Martins: 272 540 308
Posto de Turismo: 272 540 312

EDITORIAL

Dr. Luís Miguel Ferro Pereira

Presidente da Câmara Municipal
de Vila Velha de Ródão

A visita do sr. Primeiro-Ministro ao nosso concelho para apresentação do projeto de gestão do Parque Natural do Tejo Internacional foi um
momento particularmente marcante, e é, paralelamente, o reconhecimento de um trabalho intenso, sem concessões e com resultados concretos que nos orgulham e motivam.
A preservação dos recursos naturais, a sua valorização e promoção
têm constituído um eixo estratégico fundamental das políticas municipais, claramente reforçado com a execução da renaturalização do
Ribeiro do Cobrão. Esta iniciativa, para além de ir ao encontro das expectativas dos naturais da aldeia, veio ainda reforçar a sua atratividade e
importância para o desenvolvimento turístico do concelho.
No âmbito das políticas sociais promovidas pelo Município de Vila
Velha de Ródão, registamos com natural regozijo a entrada em funcionamento do programa Saúde Mais, lançado através do programa CLDS
em parceria com as juntas de freguesia. Esta iniciativa tornou possível
suprir lacunas e gerar complementaridades, numa área extremamente
sensível, e está a ter um sucesso que superou as melhores expectativas.
A atenção à fixação de novos residentes tem sido uma prioridade
dos projetos em desenvolvimento, enquadrada na primeira iniciativa
já concretizada, a recuperação do antigo edifício da Maconova. Foram
atribuídas, por concurso público, as primeiras três habitações de renda
condicionada promovidas pelo Município, dando desta forma um contributo muito positivo nesta área.
No entanto, o mês de maio fica ainda marcado pela assinatura da
concessão dos terrenos para a construção de uma nova instalação fabril
que irá criar 50 novos postos de trabalho, consolidando uma estratégia
que coloca claramente o concelho em destaque pela sua capacidade
de atração de investimento privado e consequente criação de emprego.
O segundo semestre adivinha-se também intenso e será a confirmação da capacidade de concretização do executivo municipal. A par da
conclusão da obra das Piscinas Municipais, vai iniciar-se a ligação do sistema de saneamento da Zona Industrial nº 2 à nova ETAR da Celtejo, solucionando definitivamente um problema que se arrastava há décadas.
Este ano trouxe também boas notícias para os Bombeiros Voluntários e, antes do final do verão, terá início a obra de requalificação das
instalações do Quartel, um investimento apoiado pelo Município, desde
a elaboração do projeto que dará condições adequadas de trabalho a
todos os que diariamente garantem a nossa proteção e socorro.
Até final do mês de junho, será lançando pelo executivo o concurso
para a construção de 18 moradias e respetivos arruamentos na Quinta da Torre. Esta iniciativa, que se traduz num investimento de cerca de
dois milões de euros, só é possível pela rigorosa gestão implementada
nos últimos anos. Acreditamos que irá dar um forte contributo no reforço das políticas direcionadas para a fixação de residentes, prosseguidas
pelo Município.
Mais que um concelho sem desemprego, queremos ser um concelho onde é possível viver com qualidade de vida!
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DESTAQUE

Luís Pereira preside ao Conselho de Gestão
do Parque Natural do Tejo Internacional

O presidente da Câmara Municipal
de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira,
foi escolhido para presidente do
Conselho de Gestão do Parque
Natural do Tejo Internacional (PNTI),
numa cerimónia presidida pelo
Primeiro Ministro, António Costa,
onde foi assinado o Protocolo do
Projeto Piloto do Tejo Internacional.
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O presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão,
Luís Pereira, foi escolhido para presidente do Conselho de Gestão
do Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI), numa cerimónia,
presidida pelo Primeiro Ministro, António Costa, onde foi assinado
o Protocolo do Projeto Piloto do Tejo Internacional.
No evento, que decorreu na Casa de Artes e Cultura do Tejo,
no passado dia 18 de abril, o Primeiro Ministro sublinhou que o
acordo agora assinado constitui “um virar de página fundamental
para o modelo de gestão das áreas protegidas”.
João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente, também
presente na cerimónia, elogiou o protocolo, referindo que o
mesmo modelo de gestão “poderá vir a ser replicado noutros
parques naturais”.
Na ocasião, Luís Pereira destacou o facto do acordo “incidir em
áreas importantes como o território, ambiente e preservação da
natureza”, lembrando “que o concelho de Vila Velha de Ródão tem
estado a trabalhar intensamente nessas vertentes”.

O presidente do Município considera o protocolo benéfico para a gestão do
Parque Natural do Tejo Internacional, “pois os municípios têm uma perspetiva,
competências e um conhecimento profundo do território, pelo que não
faz sentido que uma parte significativa desse território escape à gestão das
autarquias, ainda por cima quando ela é importante para a dinâmica económica
e para a diferenciação dos espaços”.
O autarca destaca ainda a visão “participativa na gestão do Parque do Tejo
Internacional, pois além dos municípios envolve outras entidades como o
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Instituto Politécnico
de Castelo Branco, associação ambientalista Quercus e a Associação Empresarial
da Beira Baixa. E isso é muito positivo”.
O protocolo foi assinado pelas Câmaras Municipais de Vila Velha de Ródão,
Castelo Branco e Idanha-a-Nova (autarquias que integram o Parque Natural do
Tejo Internacional), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF),
Instituto Politécnico de Castelo Branco, associação ambientalista Quercus e a
Associação Empresarial da Beira Baixa.
O protocolo tem como objetivo a concretização do ‘Projeto Piloto para a
Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional’, o qual visa testar
um novo modelo de gestão envolvendo autarquias, o ICNF, ONG, academia e
representantes do tecido económico.
Para além do modelo de governação para o Projeto Piloto, o Protocolo define
um Plano de Ações a desenvolver em dois anos civis.

DESTAQUE
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DESTAQUE

Investimento de 10 milhões de euros

Autarquia cede terreno
para nova fábrica de papel plastificado
A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão acabou
de assinar uma escritura para a cedência de 10,6 hectares
de terreno à empresa Plastificadora de Ródão, com vista
à instalação de uma unidade fabril de papel plastificado.
A nova fábrica representa um investimento de 10
milhões de euros e prevê a criação de 40 postos de
trabalho diretos, e o acordo foi assinado pelo presidente
da Câmara, Luís Pereira, e pelo representante da
empresa, Simão Rocha.
A expectativa é que a nova unidade fabril comece a
ser construída em setembro deste ano.

Luís Pereira explica que “este novo investimento
resulta da dinâmica que implementámos em Vila Velha
de Ródão”.
O autarca acrescenta ainda que este investimento
“é também o resultado da consolidação do trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido, quer ao nível do
investimento, quer da criação de postos de trabalho”.
No entender de Luís Pereira, “hoje, Vila Velha de
Ródão é um concelho de referência no que se refere às
áreas do investimento e desenvolvimento”.

Remodelação
das Piscinas
em fase de conclusão
As obras de Requalificação das Piscinas Municipais
de Vila Velha de Ródão encontram-se em fase final de
execução.
Trata-se de um investimento de 1 milhão de euros que
abrange uma área de intervenção de aproximadamente
4.000m2 onde se inclui a beneficiação da piscina e área
envolvente e o melhoramento no edifício de apoio
(balneários, vestiários, espaço polivalente para ginásio).
A piscina foi aumentada na sua capacidade, com
a criação de novos tanques e o edifício transformado
em dois pisos autónomos, num conjunto funcional
que além de contemplar os vestiários/balneários como
apoio à piscina, disponibiliza também mais área para
diferentes atividades físicas e de entretenimento.
Esta obra, que se previa concluída no final de abril,
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foi afetada no seu término por deficiências detetadas
na estrutura existente do edifício principal, facto que
condicionou os trabalhos e provocou alterações
ao projeto inicial, originando alguns atrasos na sua
conclusão.
Com o término desta obra previsto para o final de
junho 2017, a autarquia está a fazer o possível para
minimizar o atraso no início à próxima época balnear,
acreditando que irá dotar o concelho de mais um
equipamento de lazer de excelência.

DESTAQUE

Encontro
Regional
de Gira.Volei
Com vários títulos a nível nacional em Gira.
Volei, os jovens de Ródão continuam a sua
participação nos diversos escalões etários e na
procura de levar este desporto e o nome do
concelho a todo o país.
Realizou-se, nos relvados do Campo de Feiras de Vila Velha de Ródão, a fase Regional de
apuramento para os Nacionais de Gira.Volei.
Com participação de cerca de 160 jovens,
os rodenses viram o seu esforço recompensado com o apuramento de 12 duplas para a fase
nacional. Das duplas apuradas, 10 foram campeões regionais.

estudantes do concelho

autarquia leva jovens
À universidade de coimbra
A autarquia rodense abriu as inscrições para 10 jovens
do concelho de Vila Velha de Ródão, suportando os custos
da iniciativa, para participarem na “Universidade de Verão”
da Universidade de Coimbra.
Esta edição destina-se a estudantes residentes no concelho e que frequentem o ensino básico e secundário, reunindo numa só semana a possibilidade de os potenciais alunos
universitários experimentarem um conjunto de atividades
pedagógicas/científicas em diversas áreas do saber, além
de atividades culturais e desportivas, no sentido de promover uma maior interligação com a cidade de Coimbra.
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DESTAQUE

Programa
Saúde Mais

garante consultas
de proximidade

A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, através
do programa de Contratos Locais de Desenvolvimento
Social ( CLDS ), criou o programa «Saúde Mais», como forma de garantir um complemento de assistência médica
a toda a população do concelho, em particular à população carenciada e mais idosa.
O objetivo do programa, que se reveste de especial
importância, passa por proporcionar consultas médicas
de clínica geral aos munícipes, em complemento aos
serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde, permitindo aos cidadãos do concelho o acesso a uma resposta médica de proximidade.
O Programa entrou em funcionamento no dia 1 de
março 2017 e abrange toda a comunidade residente
no concelho de Vila Velha de Ródão. No caso dos portadores/beneficiários dos cartões do idoso ou social (os
quais podem ser solicitados nos serviços de Ação Social
do Município ou nas Juntas de Freguesia), as consultas
serão gratuitas.
O Programa abrange também as pessoas que não sejam titulares dos cartões social/idoso, sendo que haverá
um custo associado, idêntico ao praticado pelo Serviço
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Nacional de Saúde, para os serviços prestados à população em geral. Em ambos os casos, os interessados em usufruir deste serviço médico apenas terão que marcar previamente as consultas, nas respetivas Juntas de Freguesia.
As consultas decorrem em Vila Velha de Ródão, no
Fratel, em Sarnadas de Ródão e em Perais, nas sedes das
Juntas de Freguesia.
Este programa não pretende substituir o médico
de família, nem o Serviço Nacional de Saúde, surgindo
como um serviço complementar de apoio a pessoas idosas e carenciadas do concelho e à população em geral.
A grande adesão que se tem verificado em todas as
freguesias do concelho, nos três meses de implantação
do programa, leva o presidente Luís Pereira a concluir
que “ a aposta feita pelo Município neste programa é o
reflexo de uma política de proximidade que este Executivo tem colocado na sua gestão. A importância de estar
junto dos munícipes, poder ouvi-los e implementar no
terreno formas de atenuar os problemas que os afetam
tem sido uma constante deste Executivo e esta é, certamente, mais uma iniciativa marcante para as pessoas que
escolheram Ródão para viver.”

GESTÃO MUNICIPAL

Autarquia cria
fundo de apoio
às associações

A Câmara de Vila Velha de Ródão criou um Fundo
Municipal de Apoio às Associações. Luís Pereira, presidente do Município, explica que este novo instrumento
“visa apoiar as coletividades do concelho para a realização de obras de pequena dimensão, nas suas sedes,
e cujos trabalhos sejam executados diretamente pelos
próprios associados”.
A criação deste fundo resulta da alteração ao Regulamento de Apoio ao Associativismo, tendo em conta
as sugestões apresentadas, pelas associações, no último
ano. A medida foi divulgada durante uma reunião que o
presidente da Câmara manteve com as associações do
concelho.
No primeiro ano desta medida foi alocada uma verba no valor de 10 mil euros, tendo as candidaturas decorrido entre 1 de fevereiro e 15 de março.
Na mesma reunião, o presidente do Município apresentou, de forma detalhada, o apoio prestado pela autarquia às associações do concelho desde o início do
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(...) No entender do presidente da
GESTÃO MUNICIPAL

seu mandato, sendo que em 2013 foram efetuadas
transferências correntes no valor de 194 mil 715,32 euros, e em 2016 o valor transferido foi de 289 mil 218
euros, o que representa um crescimento na ordem dos
49%. Já no que respeita às transferências de capital foram atribuídos apoios no valor de 4 mil 803,71 euros em
2013, e de 10 mil 786,44 euros em 2016, registando-se
um crescimento na ordem dos 125%, embora em 2014
e 2015 os valores dos apoios desta natureza tenham
sido bem mais elevados (156 mil 672,50 euros, em 2014,
e 75 mil 019,19 euros, em 2015).
Luís Pereira aproveitou a presença dos representantes das coletividades do concelho para lançar o
desafio de se celebrar o Dia do Associativismo. Uma
iniciativa que segundo o presidente da autarquia permitirá “às coletividades apresentarem as suas atividades à população e reforçar ainda mais os laços entre
os elementos da comunidade”.
No entender do presidente da Câmara, as “associações têm feito um trabalho notável em prol do concelho, o qual complementa o Plano Anual de Atividades
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Câmara, as “associações têm feito um
trabalho notável em prol do concelho,
o qual complementa o Plano Anual de
Atividades Culturais, Desportivas
e Recreativas do Município”. (...)
Culturais, Desportivas e Recreativas do Município”.
O autarca pretende também que o processo de
atribuição de apoios por parte da Câmara Municipal
de Vila Velha de Ródão às associações seja ainda “mais
participativo”, pelo que, e em virtude da alteração ao
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, a
Comissão de Análise aos subsídios a atribuir pela autarquia será constituída por dois técnicos da autarquia
e um representante das associações, eleito na reunião
anual. Para o cargo foi eleito Manuel Carmona, do Grupo de Amigos de Vilas Ruivas, cumprindo-se assim outro dos novos pressupostos do Regulamento de Apoio
ao Associativismo da autarquia.

GESTÃO MUNICIPAL

Câmara mais próxima dos munícipes
No seguimento da sua política de descentralização,
a Câmara de Vila Velha de Ródão realizou, no mês de
janeiro e em maio de 2017, reuniões públicas descentralizadas na freguesia de Fratel e de Perais. A sessões
decorreram com sala repletas de munícipes que participaram ativamente nas iniciativas.
Para Luís Pereira, presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, a realização destas sessões públicas,
surge no âmbito do compromisso assumido pelo seu
executivo, em implementar uma “política de proximidade para com os munícipes de todo o concelho”.
Além das reuniões descentralizadas, o autarca destaca a implementação de um serviço da autarquia, que
passa pela deslocação, semanal, de um funcionário às

Juntas de Freguesia, por forma a aproximar os cidadãos
da Câmara e a melhor resolver os seus problemas ou
questões relacionadas com o Município.

Assembleia Municipal realizou-se
em Sarnadas de Ródão
A primeira reunião da Assembleia Municipal de Vila
Velha de Ródão de 2017 decorreu, em fevereiro, no edifício da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão.
A realização desta Assembleia Municipal, fora da
sede de concelho, seguiu a mesma linha da utilizada
pelo executivo de aproximar o poder local aos seus munícipes e de alargar o espaço de participação dos cidadãos. Esta prática faz parte de um conjunto de novas
metodologias com o propósito de garantir uma maior
aproximação entre os eleitos e os eleitores.
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GESTÃO MUNICIPAL

Contas municipais
em destaque
A autarquia de Vila Velha de Ródão, relativamente
ao ano económico de 2016, apresentou o Relatório de
Gestão e a Prestação de Contas, com resultados acima
da média, tendo-se verificado uma execução ao nível
da receita, no valor de 8 milhões e 157 mil euros e ao
nível da despesa, a execução situou-se no valor de 6
milhões e 787 mil euros, o que permitiu terminar o ano
com um saldo francamente positivo.
O executivo municipal tem a plena convicção do
rigor das contas desta autarquia, que primam pelo respeito dos princípios orçamentais e pelo rigor na contabilização das receitas e das despesas, apresentando
uma Taxa de Execução Global da Receita situada nos
113,38%, 23,84 pontos percentuais acima da Taxa de
Execução Global da Despesa (89,54%).

Exportações em alta
Num concelho onde o ritmo de investimentos é
crescente, é cada vez mais notório o reflexo desse mesmo investimento.
Com um volume de exportações de 1.403.015.477
euros, Vila Velha de Ródão é, segundo dados da Pordata, o concelho mais exportador da Beira Baixa e o 6º a
nível nacional.

DIA DO FUNCIONÁRIO
Acreditando que a motivação é um dos fatores
principais que podem influenciar na produtividade
de um trabalhador e, consequentemente, da organização, a Câmara Municipal
promoveu o IV Convívio
dos Funcionários, proporcionando aos participantes
um leque diversificado de
atividades físicas e de interação de grupo.
A organização, a cargo
de alguns colaboradores da

autarquia, passou por uma deslocação até à zona costeira perto de Peniche e pôs à
prova as capacidades físicas e intelectuais dos participantes, mas foi no convívio que
mais se destacou este passeio, proporcionando um dia diferente onde a boa disposição e a descontração de todos imperou.
O dia culminou com um jantar, reforçando a ideia de integração e pertença que
importa fortalecer.
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OBRAS MUNICIPAIS

Autarquia
requalifica
Fonte da Telhada
em Perais
A obra de requalificação da Fonte da Telhada, em Perais,
foi lançada a concurso pela Câmara Municipal de Vila Velha
de Ródão, num investimento de cerca de 90 mil euros.
O presidente da autarquia, Luís Pereira, explica que esta
intervenção incide num espaço que apresenta condições
para a criação de uma zona de permanência/estadia com
muito interesse, uma vez que se localiza nas proximidades
da saída sul da povoação, integrando-se no já existente “Caminho da Telhada”, um percurso pedonal já identificado e sinalizado como PR5 (Pequena Rota), com ligação ao rio Tejo,
o qual é já muito utilizado por visitantes e população local e
que constitui um motivo de dinamização do turismo local.
Apesar da proximidade ao aglomerado urbano, o espaço em causa integra-se perfeitamente no meio rural, beneficiando de um enquadramento paisagístico singular, com
a presença de uma linha de água e de duas fontes, com
água de duas nascentes diferenciadas. Ali foi instalado, há
alguns anos, um conjunto de mesa e bancos, com vista a
proporcionar uma fruição do local e a possibilidade de realização de refeições ao ar livre, considerando até a sua inserção no referido percurso pedonal.
Contudo, as condições existentes não se apresenta-

vam como minimamente compatíveis com o potencial
do espaço, pelo que o Município decidiu o desenvolvimento de um projeto que prevê a sua requalificação e
valorização, considerando uma intervenção nas duas fontes, com o intuito de obter uma imagem esteticamente
apelativa, a execução de muros e pavimentos em pedra,
a instalação de mobiliário adequado, conservando-se a
valência utilitária da prática de merendas, a criação de lugares de estacionamento e a plantação de vegetação de
enquadramento e ensombramento.
O elemento água será preponderante na intervenção,
dada a sua forte presença e o seu efeito de atração, sendo assumida a sua circulação permanente nas fontes e
canais, proporcionando igualmente um ritmo/dinâmica e
efeito sonoro que conferirá um carácter mais particular à
intervenção.
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principalmente, pelo acesso a Vila Velha de Ródão, a partir da
E.N.3/IP2 e da A23.
Com esta intervenção, a Câmara Municipal, presidida por
Luís Pereira, pretende criar um espaço de estacionamento
que evite a paragem de veículos nas bermas da referida via
(o que dificulta os acessos a portas e garagens bem como
o cruzamento de veículos), permitindo a melhor circulação,
em segurança, de veículos e peões.
A obra deverá ficar concluída cerca de três meses após o
seu início e constitui um desejo da população apresentado
ao Município.
Para a concretização desta obra, o Município de Vila Velha
de Ródão chegou a acordo com o proprietário do terreno, o
que permitiu a sua cedência.

OBRAS MUNICIPAIS

Gavião

de Ródão
recebe novo estacionamento
A povoação de Gavião de Ródão vai ter um novo parque
de estacionamento, com capacidade para oito viaturas. O
investimento, da Câmara de Vila Velha de Ródão, é de cerca
de 80 mil euros.
O novo espaço fica situado na Rua Dr. José Moura da
Cruz, o arruamento principal da localidade que integra o antigo traçado da Estrada Nacional 241, que tem um fluxo de
trânsito intenso, quer pelos seus acessos à povoação, quer,

Foz do Cobrão
Renaturalização do ribeiro
Chamada de “Aldeia Presépio “, a aldeia de Foz do Cobrão,
inserida num contexto de envolvente natural de grande beleza, conta com um emblemático espaço de lazer. A Renaturalização do Ribeiro do Cobrão (piscinas naturais de Foz do
Cobrão), compreende um troço do Ribeiro do Cobrão com
cerca de 120 metros de comprimento, no limite do perímetro
da área urbana da aldeia de Foz do Cobrão, entre o pontão da
rodovia e a zona do “Centro de Interpretação do Linho”.
É um local paradisíaco onde a disponibilização de planos
de água com potencial lúdico/recreativo para a população é o
principal enfoque.
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Autarquia investe 184 mil euros
na requalificação
de estradas

Antes

A Câmara de Vila Velha de Ródão está a investir mais
de 184 mil euros na recuperação e requalificação das
estradas municipais da Carepa e do Salgueiral.
O presidente da Câmara, Luís Pereira, explica que
esta intervenção está integrada na “política de melhoria
da rede viária do concelho, com o objetivo de garantir
uma melhor circulação rodoviária e ao mesmo tempo
uma melhor qualidade de vida à população”.
A requalificação da Estrada Municipal do Salgueiral
teve um investimento de 144 mil 535,56 euros (+IVA). A

OBRAS MUNICIPAIS

Depois

intervenção desenvolvida foi diversificada e permitiu o
aumento da largura da faixa de rodagem, com duas vias,
para 5 metros. O próprio traçado foi melhorado, tendo
sido reforçado o sistema de drenagem e instalada nova
sinalização horizontal e vertical.
Já a estrada da Carepa representa um investimento
de 40 mil 234,14 euros, acrescidos de IVA, e além do
arranjo da estrada foi colocado um novo pavimento,
reforçando-se assim as questões de segurança e
melhorando as condições de circulação de trânsito.

Beneficiação de caminhos municipais
A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, em
parceria com as Juntas de Freguesia, está a realizar
diversas ações de limpeza de caminhos e bermas e de
reparação de caminhos florestais.
A intervenção está a ser desenvolvida no âmbito das
ações de prevenção e defesa da floresta contra incêndios
e de melhoramento dos caminhos municipais, num
esforço concertado entre o Gabinete Técnico Florestal
da Câmara e as Juntas de Freguesia.
Os trabalhos começaram no início do ano e vão
prolongar-se durante o verão em zonas florestais
e agrícolas previamente assinaladas como pontos
potencialmente críticos, bem como em zonas onde
existe histórico de ocorrência de incêndios florestais.

Com esta ação, a autarquia procura garantir o
apoio aos agentes de proteção civil, nomeadamente
aos Bombeiros, assim como a todos os munícipes, em
especial os que utilizam os caminhos para fins agrícolas.
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OBRAS MUNICIPAIS

foto-reportagem | obras

• Implantação de ecoponto subterrâneo, na localidade de Sarnadas de
Ródão;

• Beneficiação da Rua 25 de abril, da
Rua Heróis do Ultramar, da Rua das
Pesqueiras e da Travessa da Rua 1º de

maio, na localidade de Vila Velha de
Ródão, com pavimentação em calçada de granito;

• Trabalhos de construção de maciços em betão e colocação dos respetivos placares metálicos, na Foz do Enxarrique,
em Vila Velha de Ródão;

• Beneficiação de caminhos no concelho;
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• Colocação de sinalização rodoviária no concelho;

• Repavimentação em calçada, nos
locais da execução de ramais e outras
reparações de calçada nas freguesias;

OBRAS MUNICIPAIS

• Requalificação da Casa da Rua da
Alfândega, incluindo a repavimentação da travessa de acesso à traseira da mesma;

• Remodelação da instalação elétrica do Campo de Feiras, com a construção de caixas submersas, para os
novos armários /quadros;

• Beneficiação dos espaços ajardinados do Cabeço das Pesqueiras;

• Obras em execução por empreitada:

• Reconstrução de Muros
de Suporte na Rua da Sr.a
da Alagada e na Rua 25 de
Abril, em Vila Velha de Ródão;

• Fossa da Foz do Cobrão;
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DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO

Pedro Abrunhosa,
Diogo Piçarra e David Carreira
na IV Edição da Feira Sabores do Tejo

Os artistas Pedro Abrunhosa, Diogo
Piçarra, David Carreira, Miguel
Gameiro e António Raminhos são os
cabeças de cartaz da Feira Sabores do
Tejo, que terá lugar nos dias 23, 24 e
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25 de junho, em Vila Velha de Ródão.

Os artistas Pedro Abrunhosa, Diogo Piçarra, David
Carreira, Miguel Gameiro e António Raminhos são os
cabeças de cartaz da Feira Sabores do Tejo, que terá lugar
nos dias 23, 24 e 25 de junho, em Vila Velha de Ródão.
O certame, promovido pelo Município de Vila Velha
de Ródão, assume-se como um dos mais importantes da
região, onde as vertentes económica, cultural, associativa
e gastronómica do concelho estão de mãos dadas.
Luís Pereira, presidente da Câmara, considera que “a
Feira dos Sabores do Tejo tem vindo a assumir-se como
um espaço de afirmação da visão estratégica para o
desenvolvimento do território, da capacidade e do valor
dos agentes económicos que, nos últimos anos, têm
vindo a investir em Vila Velha de Ródão, a gerar riqueza e
a criar postos de trabalho”.
A cerimónia de abertura da Feira Sabores do Tejo
decorrerá no dia 23, pelas 18h30, num momento
abrilhantado pela Banda Filarmónica Fratelense. O
programa de sexta-feira inclui as atuações da Banda
Skazoo (22h30, no Palco Sabores), Pedro Abrunhosa
(24h00) e DJ Eddie Ferrer (01h30), ambos no Palco Tejo.
No sábado, após a abertura do certame, atuará a
Tuna Académica Sénior de Vila Velha de Ródão (pelas
18h30, no Palco Sabores), seguida da atuação do grupo

Chef e músico
Miguel Gameiro

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO

Toc & Ródão pelas ruas da Feira. Pelas 21h30, no espaço
multiusos, o Chef e músico Miguel Gameiro fará um
showcooking, denominado Sabores com Música.
À noite, pelas 22h30, no palco Sabores atuará a banda
Soul Brothers Empire, o artista Diogo Piçarra (24h00) e os
DJ’s Isabel Figueira e Giga (01h30), ambos no Palco Tejo.
O último dia do evento inclui a atuação da classe
de ginástica da Albigymn, pelas 18h30, seguindo-se
a realização de um showcooking (19h30, no espaço
multiusos) com as autoras do livro «Sopas, Saladas e
Sobremesas Detox», Carolina Santo e Susana
Alves que falarão sobre o tema do livro,
recentemente editado.
O certame será encerrado com
as atuações do humorista António
Raminhos, pelas 22h30, no Palco
Sabores e do artista David Carreira
(23h30, no Palco Tejo).
Para quem gosta de aventura,
haverá voos cativos de balão de ar
quente, todos os dias do certame.

António Raminhos
Humurista
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PROTEÇÃO CIVIL

Quartel dos Bombeiros
vai ser requalificado
O quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de
Ródão vai ser requalificado e as obras poderão começar
ainda este ano.
A intervenção resulta de um candidatura submetida e
aprovada no âmbito do Programa Operacional - POSEUR,
cujo Termo de Aceitação para financiamento foi assinado, na
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, entre o representante do POSEUR e a Associação dos Bombeiros, representada pelo seu presidente da direção, José Manuel Alves. Nesta
cerimónia esteve também presente o Secretário de Estado
da Administração Interna, Jorge Gomes, organismo que tutela os fundos comunitários nesta área de intervenção.
O edifício, com mais de 30 anos, vai ser requalificado ao
nível dos pisos -1, 0 e 1. O objetivo é tornar o quartel mais
moderno e com mais comodidade. Serão melhoradas as
condições nos balneários e camaratas masculinas e femininas, será recentrada a sala de comunicações, e reformulados os espaços comuns. A obra prevê ainda, entre outras intervenções, a criação de um novo espaço para o comando,
bem como um acesso autónomo para a secretaria.
José Manuel Alves, presidente da direção dos Bombeiros, diz que “esta é uma obra há muito esperada por nós e
que permitirá encarar o futuro com ambição”. Aquele responsável destacou o trabalho dos técnicos do Município,
sublinhando o empenho do presidente da Câmara de Vila
Velha de Ródão, Luís Pereira, “em todo o processo”.
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Para a concretização deste investimento de cerca de
400 mil euros, o presidente da autarquia considerou fundamental a ação do Governo, em particular do Secretário de
Estado da Administração Interna. “As condições do quartel
eram uma preocupação nossa. Envolvemos os nossos serviços para que o projeto e a candidatura fossem feitos e com
o seu empenho e intervenção conseguimos este protocolo
de apoio”, disse.
Luís Pereira recordou a vasta área florestal existente e a
forte presença industrial no concelho, pelo que “é importante que o corpo de bombeiros tenha um quartel com as
melhores condições”.
O presidente do Município lembrou os muitos investimentos que foram e estão a ser feitos no concelho, nos domínios da economia e turismo, afirmando que “no próximo
ano poderemos ser o concelho mais exportador do distrito.
Facto que se deve ao setor privado, mas também à autarquia
que tem sabido criar as condições para que isso aconteça”.
Ainda antes de visitar o Quartel de Bombeiros, o Secretário de Estado recordou o esforço que está a ser feito
pelo Governo, mostrando-se satisfeito pela concretização
do protocolo. “No anterior Quadro Comunitário houve 47
candidaturas e só três foram aprovadas. Tínhamos que alterar isso. Temos como parceira a Liga dos Bombeiros para
arranjar equilíbrios e hoje temos aprovados 63 intervenções em quarteis”, disse.

AMBIENTE

Vila Velha de Ródão
acolhe debate nacional sobre Central Nuclear de Almaraz
O presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís
Pereira, participou, no passado dia 24 de fevereiro, num
debate nacional, transmitido pela rádio Antena 1, sobre a
Central Nuclear de Almaraz e a ameaça que ela representa
para o rio Tejo e para toda a zona raiana.
O programa «Portugal em Direto» foi realizado à porta
do Município de Vila Velha de Ródão, numa edição conduzida pela jornalista Cláudia Costa.
Além de Luís Pereira, participaram no programa o meteorologista Manuel Costa Alves, membro do Movimento
Tejo Seguro e do Movimento Ibérico Anti nuclear, tendo
ainda sido convidados elementos da direção da Autoridade Nacional de Proteção Civil e do Laboratório de Proteção e segurança radiológica.
Durante a emissão intervieram os repórteres Paulo
Brás, em direto a partir de Vila Velha de Ródão, e Miguel
Soares, desde a localidade espanhola de Almaraz.
No entender do presidente da Câmara de Vila Velha
de Ródão a Central Nuclear de Almaraz, a qual se situa

em Espanha, a cerca de 100 quilómetros da nossa região
e que é refrigerada pelas águas do Rio Tejo, deve ser encerrada.
Luís Pereira explica estar contra “o funcionamento
da Central Nuclear de Almaraz, pois aquilo que está em
causa são os interesses económicos espanhóis que mantêm em funcionamento uma infraestrutura que já está
amortizada, cujo período de vida era de 20 anos e que
já funcionou mais 10, com todos os riscos que lhe estão
associados”.
Luís Pereira recorda que “Portugal é um país que decidiu não ter energia nuclear, pelo que toda a sua produção energética não contempla as centrais nucleares. Mas
hoje somos confrontados com uma decisão que coloca
sob o nosso país todo o ónus negativo que o funcionamento de uma estrutura dessas tem. O Governo espanhol tem toda a legitimidade de definir o seu modelo
energético, mas não pode colocar Portugal a sofrer as
consequências dessa decisão. Isso não podemos aceitar”.
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AMBIENTE

Vila Velha de Ródão
defende economia e meio ambiente

A
Câmara Municipal de
Vila Velha de Ródão
mantém uma postura de
exigência pelo desempenho
ambiental das empresas instaladas no concelho.
O presidente do Município, Luís Pereira, sublinha a ideia de que “Vila Velha de
Ródão quer investimento, mas um investimento que compatibilize o respeito pelo ambiente e o desenvolvimento sustentável. Não queremos no nosso concelho investimentos
que coloquem em causa a qualidade de vida das pessoas,
a biodiversidade, os ecossistemas e as questões ambientais”.
O autarca explica que “os investidores em Vila Velha
de Ródão sabem que têm que cumprir essas questões

Autarquia
aprova por unanimidade despejo
no Monte da Ordem - Centroliva
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ambientais. E hoje, com exceção da Centroliva, não temos
das outras empresas comportamentos inadequados e
que nos levem a atuar sobre elas”.
Luís Pereira diz que as questões ambientais têm sido
uma preocupação do executivo camarário: “o nosso posicionamento é claro, e passa pela captação de investimento, pela produção de riqueza, e pela criação de emprego,
mas não em prejuízo do ambiente, nem da qualidade de
vida das pessoas”.
O presidente da Câmara reafirma a posição do município numa semana em que foram divulgadas imagens de
poluição no Rio Tejo, recolhidas na zona de Abrantes. “Em
Vila Velha de Ródão e na Barragem do Fratel não se viu
essa poluição. Aqui não foi vista, mas sim em Abrantes.
Como é que a poluição surge na zona de Abrantes, isso
não sabemos, mas tudo isto é estranho”, disse.
A Câmara de Vila Velha de Ródão aprovou, por unanimidade, em reunião pública descentralizada do executivo,
realizada a 13 de janeiro, na freguesia de Fratel, o despejo
administrativo de uma edificação localizada no Monte da
Ordem, propriedade da empresa Centroliva.
Esta medida surge tendo em conta a postura de exigência perante o desempenho ambiental da referida empresa, tendo a autarquia manifestado inúmeras vezes o
seu inconformismo perante o incumprimento e o desrespeito dos compromissos ambientais da mesma.
No entender do Município, este procedimento pretende pressionar a empresa a cumprir com as suas obrigações, estando em consonância com as entidades responsáveis pelo ambiente. As questões ambientais têm sido
uma preocupação do executivo camarário, que tem, sobre esta matéria um posicionamento muito claro, o qual
passa pela captação de investimento, pela produção de
riqueza, e pela criação de emprego, mas não em prejuízo
do ambiente, nem da qualidade de vida da população.

Terras de Oiro

TURISMO

O concelho de Vila Velha de Ródão apresenta-se como
um destino turístico cada vez mais atraente e mais procurado por milhares de visitantes. Durante 2016 cerca de 10
mil e 500 visitantes procuraram o Posto de Turismo e em
2017, apenas na época baixa, registou-se a presença de
mais de 2000 turistas.
O setor tem merecido uma forte aposta da autarquia
presidida por Luís Pereira, que está a potenciar todo o nosso território com a marca “Terras de Oiro”.
Possuidor de alojamentos de qualidade, o concelho de
Ródão marca a diferença pela simplicidade e qualidade
das suas infraestruturas e pela imponência do seu património natural de onde se realçam as Portas de Ródão e do
Almourão. Também o Rio Tejo, aliado natural destas terras,
é um fabuloso recurso de atração turística, potenciando os
passeios de barco em toda a sua extensão no concelho.

IV Cruzeiro Religioso do Tejo
partiu de Ródão
Celebrar a religiosidade das comunidades ribeirinhas
do Tejo, promover a Cultura Avieira a Património Nacional
Imaterial e da Unesco, e evidenciar as potencialidades do
Rio Tejo foram objetivos a concretizar no âmbito da realização do IV Cruzeiro Religioso do Tejo que se iniciou a 26
de maio, com 6 barcos tradicionais acompanhados por
semirrígidos da Marinha Portuguesa e da GNR, aos quais
se irão juntar outras embarcações durante a descida. No
cais fluvial de Vila Velha de Ródão, primeira de várias etapas, iniciou-se, cerca das 11 horas, a ligação à foz do rio, em
Lisboa. A cerimónia, presidida pelo reverendo pároco António Escarameia, contou com cerca de uma centena de
pessoas, entre as quais o presidente da Câmara Municipal,
Luís Pereira, e o presidente da Junta de Freguesia de Fratel,
entidades que apadrinharam a iniciativa e disponibilizaram
um importante apoio à organização.

Esta peregrinação, que envolve dezenas de paróquias,
freguesias e concelhos, visa unir pela fé as populações ribeirinhas do Tejo, em honra da Nossa Senhora dos Avieiros e
do Tejo e é feita através dos barcos tradicionais avieiros, as
bateiras, em madeira, que transportam esta figura santa em
peregrinação fluvial. O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo
termina na Marina de Oeiras, onde decorrerá uma Mostra de
Sabores e artesanal de todos concelhos ribeirinhos.
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CULTURA
casa das artes

Miguel Gameiro
e Pólo Norte
em concerto acústico
na Casa de Artes e Cultura do Tejo
O músico Miguel Gameiro e o grupo Pólo Norte atuaram, no passado dia 18 de fevereiro, na Casa de Artes e Cultura do Tejo, o concerto “O
Acústico 2017”. Foi mais um excelente espetáculo que encheu aquele
auditório.
O concerto de Vila Velha de Ródão surgiu na sequência dos dois
espetáculos que o músico e a sua banda esgotaram nos coliseus e da
Tour que percorreu os principais palcos nacionais. “O Acústico 2017” foi
sem dúvida um dos concertos mais memoráveis, na Casa de Artes e
Cultura do Tejo, daquela que foi e continua a ser uma das bandas mais
emblemáticas da música pop portuguesa.

Humor na casa de Artes e Cultura
A Casa de Artes e Cultura do Tejo apresentou, no dia
4 de março, a peça de teatro “A Noite da Dona Luciana”.
A peça, com encenação de Ricardo Neves-Neves
(Prémio revelação na categoria Teatro da Fundação Calouste Gulbenkian / Prémios Novos), tem no seu elenco
atores bem conhecidos do público português, como
Custódia Gallego, José Leite, Márcia Cardoso, Rafael Gomes, Rita Cruz e Vítor Oliveira.
A história resulta de uma comédia irreverente com
bastante humor negro que decorre num teatro onde
acontece um ensaio tardio, e onde estão presentes o encenador, a atriz e o técnico. Ao longo da peça diluem-se as
fronteiras entre a imaginação e os estereótipos vinculados
pelo inconsciente colectivo, ao estabelecer uma ácida caricatura humorística que vai desde a realidade quotidiana
aos confins do absurdo e da extravagância. As situações
criadas tanto se inscrevem no cliché e na situação comum,
como se dissolvem num universo fantasioso.
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Com duas nomeações da Sociedade Portuguesa de
Autores, nas categorias de Teatro e Melhor Atriz, a peça
foi um sucesso e levou o público, que encheu por completo a Casa de Artes e Cultura do Tejo, a aplaudir os
atores pelo seu grande desempenho.

CULTURA
casa das artes

O Município de Vila Velha de Ródão assinalou o 25 de Abril com espetáculos na Casa de Artes e Cultura
do Tejo.

O X Encontro
de Música Tradicional Portuguesa,
em abril, trouxe a
Ródão o melhor da
tradição.

A Casa de Artes e Cultura
do Tejo recebeu o Concerto
para voz e piano, intitulado
Vianna da Motta. Este concerto
marcou a diferença pela qualidade do compositor e contou
com a excelente interpretação
de José Raimundo, ao piano e
Filomena Silva na voz.

Biblioteca Municipal
presente em Madrid
A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão viu reconhecido o excelente trabalho que a sua Biblioteca
Municipal José Baptista Martins tem feito em prol da
cultura deste concelho e do país.
Foi com agrado que recebeu o convite da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) para
participar numa mesa redonda sobre projetos de leitura
em Portugal e Espanha na Feira do Livro de Madrid.
Nessa ocasião, foi apresentado o encontro literário
«Poesia, um dia» e outras iniciativas que a Biblioteca
tem vindo a dinamizar.
Foi uma conversa muito estimulante durante a
qual se trocaram ideias com Blanca Calvo, respon-

sável pela «Maráton de los Cuentos» (Guadalajara),
Teresa Corchete, responsável pela «Ronda de libros»
na Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Madrid) e
Maria Carlos Loureiro, diretora de serviços do livro da
DGLAB-Cultura.
A Biblioteca Municipal, através da bibliotecária Graça
Batista, marcou presença no pavilhão de Portugal, dia 2
de junho, onde representou, como sempre, com enorme dignidade o concelho de Vila Velha de Ródão.
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CULTURA

Biblioteca

com uma mão cheia
de atividades
A Biblioteca Municipal José Baptista Martins, de Vila Velha de Ródão, realizou, ao longo dos meses de fevereiro e
março, um conjunto de atividades que pretende valorizar
a cultura popular e a literatura erudita.
Luís Pereira, presidente do Município, destaca a importância das iniciativas, as quais se integram na política cultural da autarquia e pretendem “valorizar a arte popular
e, ao mesmo tempo, divulgar grandes obras da literatura
europeia nas reuniões dos três clubes de leitura da Biblioteca”.
O projeto de valorização da arte popular teve início, dia
14 de fevereiro, com a abertura ao público da exposição
«Desenhos de Rosa Barreto Ferreira».
A mostra está patente até dia 9 de junho, estando
disponíveis, durante esse período, reproduções de desenhos de Rosa Barreto Ferreira para a criação de trabalhos
de artesanato, design e artes decorativas, os quais serão
apresentados na Feira dos Sabores do Tejo pela Biblioteca. Ainda a 14 de fevereiro decorreu uma conversa sobre
arte popular com artistas, artesãos e apreciadores de arte
popular.

Um dos momentos altos das atividades
realizou-se no dia 25 de
fevereiro, onde o poeta
albicastrense
António
Salvado falou sobre poesia latina amorosa. A
iniciativa, integrada na
reunião do Clube de Leitura de Autores Clássicos,
realizou-se na associação cultural «O pequeno lugar», na
localidade de Partida (concelho de Castelo Branco) onde
os participantes foram recebidos pelo casal Céu e António Fernandes.

Finalmente, a 4 de março, a obra da escritora Maria Gabriela Llansol (1931-2008) esteve em destaque na Biblioteca Municipal, através de um colóquio promovido pelo
Espaço Llansol. O programa incluiu as intervenções dos
especialistas João Barrento, Maria Etelvina Santos, Albertina Pena e Marta Chaves.
A sessão surgiu integrada na reunião do Clube de Leitura de Autores Clássicos, a qual teve como tema «Escrever é o duplo de viver». Durante a iniciativa houve projeção de vídeos sobre os lugares, a escrita e as escolas.
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Poesia de Silvério Dias
encanta Vila Velha de Ródão

A Biblioteca Municipal José Batista Martins assinalou,
a 19 e 21 de março, o Dia Mundial da Poesia, através da
apresentação do livro “Neste Lugar onde nasci”, da autoria
de Silvério Pires Dias.
No dia 19, o poeta falou sobre esta sua primeira obra,
na antiga escola primária de Fratel, numa cerimónia em
que marcaram presença o presidente da Junta de Freguesia local e o diretor do jornal «O concelho de Vila Velha de
Ródão».
Dois dias depois, a obra foi apresentada em dois momentos: na sede de concelho e na Sarnadinha, de onde
Silvério Pires Dias é natural.
Na Biblioteca Municipal de Vila Velha de Ródão, muitos
amigos - alguns dos quais vieram de comboio desde Oeiras, onde o autor vive - , encheram por completo o auditório. Nesta sessão, o presidente do Município aproveitou
para elogiar o trabalho de Silvério Pires Dias, agradecendo-lhe “tudo o que tem feito pela valorização poética do
nosso território”.
O autor, cujos poemas tem escrito ao longo do tempo, destacou o apoio da autarquia na edição desta obra.
A sessão contou ainda com a leitura de textos do livro,
tendo o seu encerramento sido feito pelo amigo, antro-

CULTURA

pólogo e poeta, Albano Mendes Matos, que leu um texto,
sobre a amizade que os une, mas também acerca das características da poesia de Silvério Dias e da sua profunda
ligação ao território da Beira.
Na Sarnadinha, a sessão voltou a reunir muitos amigos
do autor, como o bibliotecário Nuno Marçal que o poeta
tanto preza e admira, e que marcou presença com a sua
«bibliomóvel» com que que espalha cultura e bem-estar
pelo concelho de Proença-a-Nova.
Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão | 27

CULTURA

Livro das sopas
apresentado
em Vila Velha de Ródão
A Biblioteca Municipal acolheu, no passado dia 12 março a apresentação do livro «Sopas, saladas e sobremesas
detox».

A sessão contou com a presença das autoras, Carolina Santo, nutricionista natural do
concelho de Vila Velha de Ródão, e Susana Alves,
que já antes escreveu o livro «Sumos detox».
O livro apresenta 80 receitas deliciosas e nutritivas, fotografadas por Mário Cerdeira, e inclui oito planos semanais, apresentando ainda os benefícios de 60 alimentos
para a saúde.

Biblioteca bate recorde
de utilização
A Biblioteca Municipal José Baptista Martins atingiu
em 2016 o valor mais alto de sempre no que se refere à
sua utilização: 26 mil pessoas recorreram aos serviços da
Biblioteca ou utilizaram conteúdos criados pela Biblioteca
e dados a conhecer através de serviços online.
O contributo mais elevado para este sucesso – 20.238
utilizadores – coube à participação de público nas atividades de promoção da leitura e do conhecimento desenvolvidas pela BMJBM e à utilização dos serviços digitais.
Os serviços presenciais, como a leitura de periódicos,
a utilização dos computadores da BMJBM, o empréstimo
domiciliário e outros, são, neste momento, o setor com
menos assiduidade – 5.762 utilizadores.
A partir destes dados facilmente se conclui que o paradigma de utilização das bibliotecas está a mudar no nosso
país e no mundo. Os serviços à distância e as possibilida28 | Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão

des de aprendizagem criadas pelos eventos que a Biblioteca organiza envolvem maior participação do que a ida
ao espaço para requisitar livros, DVDs e CDs ou para ler
jornais e utilizar os computadores.
Assim se compreende o investimento que tem vindo a
ser feito pela BMJBM para criar um excelente programa de
atividades que cative população e visitantes de todas as
idades e com interesses muito diversificados.

CULTURA

Desenhos de Rosa Barreto Ferreira
em exposição na Biblioteca
A Biblioteca Municipal José Baptista Martins inaugurou, no passado dia 14, a exposição «Desenhos de Rosa
Barreto Ferreira».
A mostra, inaugurada com a presença da autora e do
vice-presidente do Município, José Manuel Alves, constituiu um momento de grande entusiasmo para a Biblioteca, que desta forma acolhe, até ao dia 9 de junho, os
desenhos criados por Rosa Barreto Ferreira, de 87 anos.
A exposição, cuja montagem esteve a cargo das artistas Paula Pequito e Rosário Maia, apresenta muitas ideias
para utilizações criativas dos desenhos de Rosa Barreto
Ferreira. Nesse sentido, a Biblioteca desafia artesãos e artistas locais a utilizar nas suas criações desenhos de Rosa

Ferreira e, numa segunda fase, a apresentar os trabalhos
criados durante a Feira dos Sabores do Tejo.
Os interessados que participaram neste desafio apenas
tiveram que se dirigir à Biblioteca Municipal José Baptista
Martins, onde lhes foi entregue, de forma gratuita, uma fotocópia a cores, tendo até recebido (os interessados) um
desenho já preparado para bordar, fruto do trabalho das
técnicas São Moreira e Olga Dias.
A abertura da exposição enquadra-se no projeto “Vidas
e Memórias de uma Comunidade” e serviu de pretexto
para um debate sobre arte popular, numa conversa que
juntou artesãos, artistas plásticos, designers e apreciadores daquela forma de arte.

PAULO SENA APRESENTA LIVRO EM FRATEL
As comemorações do 1º de Maio foram assinaladas
em Fratel com a apresentação do livro «Senas da vida»
pelo seu autor Paulo Sena.
A apresentação do livro coube a uma leitora muito especial de Paulo Sena, Olga Gonçalves, a quem se deveu a
iniciativa.
A cerimónia, que despertou muito interesse do público, foi presidida por Luís Miguel Pereira, presidente da
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, e contou com
a participação do presidente da Junta de Freguesia de
Fratel, do presidente da Assembleia Municipal, do vicepresidente da Câmara e de alguns leitores voluntários.
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Biblioteca organiza sessão sobre a Bíblia

A Biblioteca Municipal de Vila Velha de Ródão realizou,
no dia 29 de abril, uma sessão de leitura e debate sobre a
Bíblia.
A iniciativa inseriu-se na reunião do seu Clube de Leitura de Autores Clássicos e enquadrou-se nas celebrações
do quarto aniversário deste clube, o qual iniciou funções
no dia 23 de abril de 2013.
As atividades decorreram ao longo do dia e incluíram

uma palestra sobre «Plantas bíblicas» ministrada por Luís
Mendonça de Carvalho, diretor do Museu Botânico do Instituto Politécnico de Beja; e uma preleção sobre “A Bíblia”,
proferida por José Pedro Serra, professor da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa. Um dos momentos altos foi a apresentação do livro do poeta Gonçalo Salvado,
«Cântico do Cânticos». Um livro inspirado naquele texto
bíblico que teve a particularidade de ter sido editado em
português e hebraico e onde a poesia é acompanhada
com desenhos de João Cutileiro.

JOAQUINA VIEIRA APRESENTA
«A CONDESSA SEM CHETA»

O livro de Joaquina Vieira «A condessa sem cheta» foi
apresentado em Vila Velha de Ródão, na Biblioteca Municipal, no dia 24 de janeiro.
A autora do livro, que tem residência em Atalaia, foi
recebida por uma atenta e interessada plateia de leitores.
A apresentação da obra esteve a cargo de dois dinâmicos membros do Clube de Leitura de Autores Clássicos,
Fernanda Marques Almeida e Belarmina Filipe, que cativaram a assistência com as suas interpretações e leituras.
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CLUBE «LEITURAS SEM PRESSA»
REÚNE QUINZENALMENTE

CULTURA

O clube «Leituras sem pressa», integrado na Academia
Sénior de Vila Velha de Ródão/Adraces, reúne quinzenalmente na BMJBM.
Em funcionamento desde outubro do ano passado, o
clube recebeu em janeiro o autor do livro «O elogio dos últimos», José Manuel Batista.
A conversa permitiu aos presentes conhecer melhor o
processo de criação do livro, as suas fontes de inspiração e algumas particularidades dos contos que nele constam. Antes
de a conversa começar, houve tempo para observar de perto
as belas ilustrações do livro que a pintora Rosário Maia criou.

CONFUCIONISMO E TAOISMO
NA REUNIÃO DO CLUBE DE LEITURA
DE AUTORES CLÁSSICOS
O Clube de Leitura de Autores Clássicos da BMJBM realizou mais uma extraordinária reunião no dia 20 de janeiro.
Os temas propostos eram o confucionismo e o taoismo, mas falou-se também de budismo, cristianismo e
muito mais.

O CAVALO E O TOURO
NA PRÉ-HISTÓRIA E NA HISTÓRIA
A BMJBM recebeu no dia 7 de abril uma apresentação
muitíssimo interessante do livro de atas do 1º Congresso
Internacional «O cavalo e o touro na pré-história e na história», organizado pelo Centro Português de Geo-História
e Pré-História.
A apresentação coube ao coordenador do congresso
e vice-presidente do CPGP, Fernando Augusto Coimbra, e
contou com a participação do presidente desta instituição, Silvério Figueiredo.
O cavalo e o touro foram alvo de referências culturais,
históricas e literárias muito diversificadas e de grande

abrangência temporal. Foi evidente o interesse que a temática despertou na assistência que participou ativamente na conversa.
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Biblioteca assinala
Dia do Livro Infantil

A Biblioteca Municipal José Baptista Martins, de Vila Velha de Ródão, assinalou, a 4 de abril, o Dia do Livro Infantil,
com a apresentação da obra “Palavras para cantar e Brincar / Rimas para rir e jogar”.
O livro agora apresentado junta numa só obra as duas
publicações editadas, em 2011, de forma artesanal («Palavras para cantar e brincar» e «Rimas para rir e jogar»), e
inclui uma recolha de rimas infantis realizada por São Figueiredo Sobreira e ilustradas pelos participantes do ATL
de 2011, orientados por Sónia Caetano.
A apresentação contou com a presença da autora da
recolha, São Figueiredo Sobreira, tendo sido entregue um
livro a cada criança presente na sessão.
A iniciativa foi desenvolvida no âmbito do projeto “Vidas e Memórias de uma Comunidade”.

PROJETO REÚNE VIDAS

E MEMÓRIAS DA COMUNIDADE

A Biblioteca Municipal continua a dinamizar o projeto
«Vidas e Memórias de uma Comunidade» que criou, com o
empenho de muitos, em 2009. Desde então, todos os anos
nele são inseridas cerca de 25 novas fontes de informação.
Foi o que aconteceu em 2016. Acedam ao site em memoriasderodao.cm-vvrodao.pt e conheçam as novidades.

FAZER IOGA NA BMJBM
Há cerca de dez anos que, numa iniciativa da Biblioteca
Municipal (ainda a funcionar no CMCD), Vila Velha de Ródão
beneficia de sessões de relaxamento e alongamento dinamizadas, com imensa sapiência e toda a generosidade, por
Sofia Lourenço.
Desde há oito anos que as sessões decorrem, ao domingo à tarde, na BMJBM.
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LEITORES ADOLESCENTES DINAMIZAM CLUBE

CULTURA

O Clube de Leitores Adolescentes realizou na BMJBM duas reuniões, em fevereiro e março, nas quais aconteceram, como sempre, conversas interessantes sobre livros, sob a atenta
coordenação da mediadora de leitura Andreia Brites.
As férias de Páscoa foram igualmente aproveitadas da melhor maneira pelos membros
do Clube. No dia 7 de abril, foram conhecer duas empresas agrícolas a Idanha-a-Nova: a
produtora agrícola Sali Soares e a empresa de sementes biológicas Sementes Vivas.
No dia 6 de maio, o paleontólogo Silvério Figueiredo apresentou a uma plateia muito
interessada, onde se incluía Sérgio Letria, diretor da Fundação José Saramago, a reflexão:
«Extinções em massa: o passado, o presente e o futuro – o contributo de Carl Sagan para
a reflexão sobre as alterações ambientais».

ALUNOS DISPUTARAM
CONCURSO INTERCONCELHIO
DE LEITURA
O concurso interconcelhio de leitura destinado a
alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico dos concelhos de
Vila Velha de Ródão e Castelo Branco realizou a final no
dia 29 de março.
A iniciativa teve coordenação concelhia de bibliotecas escolares e foi apoiada pelo Município de Vila
Velha de Ródão através da BMJBM.
o programa do concurso incluiu a apresentação do
livro «Venci-te, Jeremias!» pelas suas autoras, a jorna-

lista Inês Cardoso e a ilustradora Catarina Alves. Abriu a sessão o
vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão que
manifestou o apreço do município por receber tão estimulante
iniciativa.

A Biblioteca municipal José Baptista Martins
O paleontólogo Silvério Figueiredo
apresentou na BMJBM, ao numeroso
público presente, a investigação paleontológica e pré-histórica que tem vindo a
ser desenvolvida no Cabo Espichel pelo
Centro Português de Geo-História e PréHistória.
A sessão decorreu a 26 de janeiro e
foi extraordinariamente interessante.
Completou da melhor forma a exposição sobre o tema.

EXPÔS PALEONTOLOGIA E PRÉ-HISTÓRIA
DO CABO ESPICHEL
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Jardim de Infância

requalificado

A Câmara de Vila Velha de Ródão apresentou ao Programa Operacional Centro 2020 o projeto de Remodelação e Modernização do jardim-de-infância do Porto do
Tejo, num investimento de cerca de 40 mil euros.
A intervenção, segundo o presidente Luís Pereira, pretendeu, por um lado, a valorização térmica e energética
do edifício, proporcionando um maior conforto às crianças e aos profissionais desse equipamento, e, por outro
lado, a qualificação da atividade ali desenvolvida.

Uma vez que o edifício existente não possuía as condições desejáveis, ao nível do conforto, principalmente
no período de verão, a intervenção envolveu a instalação
de sistemas de ar condicionado, de tetos falsos com isolamento térmico e de estores de rolos (sistema blackout)
nas janelas, prevendo-se ainda a substituição de alguns
vãos e a aquisição de novos equipamentos escolares,
como material didático e mobiliário escolar.
Constatando-se atualmente um aumento da população infantil concelhia, considera-se perfeitamente
adequada e justificada a intervenção em causa, a qual
foi objeto de candidatura no âmbito da Prioridade de Investimento 10.5 que visa os “Investimentos no ensino, na
formação, na formação profissional e nas competências e
na aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento das infraestruturas de formação e ensino”.

dia mundial da criança
A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão assinalou
a 1 de junho, o Dia Mundial da Criança, com um musical
infantil inclusivo.
A Fada Juju e a Festa dos Sentidos é um espetáculo que
teve como finalidade promover a inclusão através da arte.
Na ficha técnica desta peça de teatro pode ler-se que
“a cultura pode – e deve – ser um motor de educação e de
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sensibilização para que todos – crianças e adultos – possam tomar consciência da diferença, aceitá-la e respeitála”. É dentro desta lógica que o espetáculo se desenrolará,
através da aventura da Fada Juju com três crianças diferentes, mas com muita vontade de se divertirem.
O espetáculo teve lugar no Centro de Artes e Cultura
do Tejo, pelas 15H30.

AÇÃO SOCIAL

Autarquia

lança programa inovador
de arrendamento

A Câmara de Vila Velha de Ródão acaba de lançar o
programa “Habitar em Ródão”, o qual tem como objetivo
principal fixar pessoas no concelho garantido o arrendamento de imóveis do Município, a preços mais baixos que
os praticados no mercado.
Luís Pereira, presidente da autarquia, considera que
esta medida de apoio pretende “fixar novos residentes
no concelho, bem como facilitar o acesso da população
à habitação e responder de forma adequada aos diversos
desafios, graus de autonomia e progressão dos jovens no
nosso território”.
A primeira fase para atribuição de moradias teve início
a 23 de janeiro e prolongou-se até 3 de fevereiro, tendo
sido postos a a concurso três apartamentos, com tipologia
T2, situados no centro da vila.
O presidente da Câmara recorda “o crescente nível de
empregabilidade que o concelho apresenta”, acrescentando que “a oferta de habitação, para arrendamento ou
aquisição, se manifesta insuficiente perante a constante
procura por parte de potenciais novos residentes. Nesse
sentido, a autarquia entendeu que esta era a melhor forma de ajudar a suprir lacunas num parque habitacional
relativamente frágil, recuperando habitações degradadas
e devolvendo habitação de qualidade aos munícipes”.
De acordo com o regulamento, podem candidatar-se
a este programa “todos os cidadãos, nacionais ou estrangeiros com título de residência válido e permanente em
território Português, que pretendam residir no concelho e
que não estejam a usufruir de qualquer apoio à habitação”

e “todos os cidadãos que já residam no concelho e que
pretendam mudar de habitação para melhorar as condições de habitabilidade”.
Contudo, “os candidatos ao arrendamento não podem
ser proprietários de casa própria na área do município de
Vila Velha de Ródão, desde que a mesma possua condições de habitabilidade. O imóvel arrendado destina-se
exclusivamente a habitação permanente do arrendatário
e do seu agregado familiar, não podendo subalugar total
ou parcialmente ou ceder a qualquer título a habitação
arrendada”, explica o regulamento.
As candidaturas podem ser feitas no Gabinete de Ação
Social da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, o qual
prestará todos os esclarecimentos necessários. Também na
página de Internet está disponível a informação necessária.
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Autarquia

apoia recuperação de habitações
A Câmara de Vila Velha de Ródão continua a apoiar e
incentivar os seus munícipes na aquisição e recuperação de
imóveis degradados para habitação própria.
O apoio resulta do programa de Municipal de Apoio à
Fixação de Jovens e Famílias. No dia 31 de março, foi entregue, pelo presidente da autarquia, Luís Pereira, a segunda
tranche, referente à comparticipação de 2.500 euros para a
aquisição e recuperação de imóveis degradados, para habitação própria, ao munícipe Carlos José Lopes Ramos.
O presidente do Município, Luís Pereira, sublinha a importância das medidas implementadas pela autarquia, as
quais, “se destinam não só ao apoio à construção, reparação, arrendamento e aquisição de habitação, mas também
à isenção no pagamento das mensalidades nas creches,

Ródão acolheu
Roteiro para a Cidadania

Vila Velha de Ródão acolheu, no passado dia 22 de março, o Roteiro para a Cidadania em Portugal, numa ação promovida pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade e a ANIMAR.
A iniciativa concretizada pelo Município de Vila Velha de
Ródão, em colaboração com o CLDS 3G VVR, envolveu a
ADRACES, através de utentes da sua Academia Sénior no
concelho, e o Jardim de Infância do Agrupamento de Escolas, com as suas crianças.
Luís Pereira, presidente do Município, explica que “a iniciativa teve como objetivo levar até à população a discussão
de temas como a igualdade de género e a violência doméstica entre outros, para que juntos possamos Parar, Pensar e
Agir, como refere o lema do Roteiro para a Cidadania”.
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oferta dos manuais escolares aos alunos do Ensino Básico
(do 1º ao 9º ano) e ao apoio ao arrendamento a famílias
numerosas e jovens até 35 anos”.
No caso dos incentivos à habitação, o programa destinase a residentes e recenseados no concelho de Vila Velha de
Ródão, com idade até aos 60 anos (inclusive), que não sejam proprietários de outra habitação no concelho ou não
tenham procedido à sua venda nos últimos 12 meses, e
que não tenham procedido à venda de habitação, no concelho, nos últimos 12 meses.

Encontro DAS CPCJ juntou especialistas
em Vila Velha de Ródão
O II Encontro das Comissões de Proteção de Crianças
e Jovens (CPCJ) realizou-se, dia 27 de abril, no Centro de
Artes e Cultura do Tejo, em Vila Velha de Ródão, reunindo
um conjunto de especialistas na área, entre forças da segurança, psicólogos, clínicos e assistentes sociais.
Na sessão de abertura do evento, que teve como tema
«Ser criança é saber nada e poder tudo», marcaram presença a Coordenadora da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Perpétua de Jesus; o presidente da Câmara de Vila Velha de
Ródão, Luís Pereira; a presidente da CCPJ de Vila Velha de
Ródão, Diamantina Valente; o diretor do Centro Distrital de

AÇÃO SOCIAL

Segurança Social, Melo Bernardo; e o comandante distrital
da GNR, José Carlos Gonçalves.
O Encontro integrou dois painéis que decorreram durante a manhã. No primeiro foi abordado o tema «Infância e Adolescência, que futuro?» e o segundo teve como
tema «Boas Práticas de Prevenção».
O Encontro incluiu ainda, na parte da tarde, workshops
gratuitos sobre biblioterapia e risoterapia.
A iniciativa foi organizada pela CPCJ de Vila Velha de
Ródão, em parceria com o Município de Vila Velha de Ródão, Ministério da Saúde, Rede Europeia Anti Pobreza e
Instituto de Segurança Social.

Vila Velha
de Ródão
promove mês da prevenção
de maus tratos na infância
Vila Velha de Ródão promoveu um conjunto de
atividades que assinalaram o “Mês da Prevenção dos
Maus Tratos na Infância”. A iniciativa foi organizada
pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do
concelho e tem o apoio do Município de Vila Velha
de Ródão e do CLDS 3G - Contrato Local de Desenvolvimento Social de Vila Velha de Ródão, entre outras entidades.
Com o tema “a melhor forma de tratar o problema é impedir que aconteça”, foram realizadas diversas atividades em diferentes locais, as quais envolveram as crianças da creche e os utentes da Biblioteca
Municipal.
Um dos momentos altos do “Mês da Prevenção
dos Maus Tratos na Infância” foi a realização do I Encontro das Comissões de Proteção de Crianças e Jo-

Ródão adere à
Hora do Planeta

vens, no dia 27 de abril. O mês
encerrou, a 28 de abril, com a
atividade “laço azul humano” no
Agrupamento de Escolas de Vila
Velha de Ródão.

A Câmara de Vila Velha de
Ródão aderiu à iniciativa Hora
do Planeta, a qual é a maior
campanha ambiental do mundo, mobilizando milhares de
milhões de pessoas em mais de
oito mil cidades e vilas em 178
países e territórios.
Os municípios aderentes
foram desafiados a desligar as
luzes de monumentos e espaços públicos, no passado dia 25
de março, entre as 20H30 e as
21H30.
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1ª Edição
Passeio BTT
Terras de Oiro
O 1º Passeio de BTT Terras de Oiro, que marcou o regresso das provas de carácter lúdico e desportivo em
Bicicletas de Todo-o-Terreno (BTT) ao concelho de Vila
Velha de Ródão, juntou 220 participantes de todo o país,
no passado dia 5 de março, em Vila Velha de Ródão.
A prova, promovida pelo Município local, em parceria com o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Vila Velha de Ródão, integrou dois percursos
distintos, os quais levaram os participantes a percorrer,
através de estradas, caminhos e trilhos, os locais mais

emblemáticos do concelho de Vila Velha de Ródão.
O traçado mais longo era composto por 65Km e
caraterizado por um coeficiente de dificuldade mais
elevado, em função da sua extensão e altimetria.
Além dos participantes, a prova contou ainda com
a presença de muitos acompanhantes, aos quais foi
proporcionado um passeio de barco no Rio Tejo, com
passagem pelas emblemáticas Portas de Ródão e uma
visita guiada a alguns pontos de interesse turístico do
concelho.

Aulas de Atividade
Física na Academia
Sénior
O desporto em Ródão não se limita aos
mais jovens. A dinamização de atividades físicas na Academia Sénior de VVR, Educação
Física e Hidroginástica, é uma realidade e a
grande adesão de participantes levou a que,
para além das atividades semanais, se estabelecesse uma rotina de levar as atividades
às sedes de freguesia do concelho de Vila Velha de Ródão.
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Voleibol: Ródão participa
na Taça das Beiras
O concelho de Vila Velha de Ródão participou, no passado dia 2 de abril, na 4ª Etapa do Torneio de Voleibol (6x6)
Taça das Beiras, com três equipas (Feminina Sub-19; Masculina Sub-15 e Masculina Sénior).
A quarta etapa decorreu no pavilhão do Agrupamento
de Escolas de Vila Velha de Ródão, numa organização da Associação de Voleibol da Guarda em conjunto com a secção
de Desporto do Município de Vila Velha de Ródão, tendo
reunido cerca 135 atletas e as respetiva equipas técnicas,
que disputaram de forma renhida todos os jogos realizados.

A participação e a realização desta prova vem demonstrar que a aposta da autarquia na prática do voleibol tem
sido bem conseguida.

Alunos de desporto da ESAL
escolhem Vila Velha de Ródão
para estagiar
Aproveitando a dinâmica e diversidade que o setor do desporto da Câmara
Municipal de Ródão apresenta, muitos
são os alunos da ESAL que aproveitam
para vir estagiar neste concelho. Inserido
nas Prova de Aptidão Profissional que estes estagiários têm de apresentar, os técnicos municipais prepararam uma prova
de 24horas de atividades sem parar num
fim-de-semana. Voleibol Adaptado, Paddle, Wakeboard, Canoagem, Colour
run, Raid noturno e Orientação foram
algumas das atividades.
Este é de facto um concelho onde a
multiplicidade de atividades e equipamentos de qualidade convida os jovens
a praticarem desporto.
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Informações Úteis
RESTAURANTES

Nuno Paulo Lemos Alves
Vila Velha de Ródão
96 300 93 77

O Motorista
Estrada Nacional 18 - Vila Velha de Ródão
Encerra aos sábados
272 545 263

Manuel Orlando Marques Rodrigues,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Vila Velha de Ródão
961 444 795

A Ponte do Enxarrique
Estrada Nacional 18
Encerra aos domingos
272 541 306

Vilela & Manso, Lda.
Vila Velha de Ródão
91 724 18 04/ 272 566 128

Júlio
Estrada Nacional 18 - Vila Velha de R´dão
Não serve jantares e encerra ao domingo
272 545 306
Varanda da Vila
Rua de Santana, 925
Vila Velha de Ródão
Encerra ao domingo
272 541 088
Rato
Alfrívida
Não encerra
272 989 388
JJ
Fratel
Encerra aos domingos
272 566 175/96 465 58 78
O Mangual
Rua de Santana, 784
Vila Velha de Ródão
Encerra ao jantar de domingo
91 652 26 50
Vale Mourão
Foz do Cobrão
966 504 149/272 545 125
(Para almoço e jantar) Informações e reservas
Vila Portuguesa
Largo das Gerações de Ródão - Vila Velha de Ródão
Encerra às segundas-feiras
96 347 91 72
Táxis

João Aparício & Irmãos, Lda.
Fratel
272 566 138/ 96 502 27 25

Táxis Nunes & Barata, Lda.
Alfrívida
Telemóvel nº 969 057 360
João Carmona - Serviços de Táxi, Unipessoal, Lda.
Monte Fidalgo
96 965 50 87
ALOJAMENTO
Eugénio Teixeira Carvalho (Alojamento Local)
Vila Velha de Ródão
968 540 120
João Alves Pereira (Alojamento Local)
Vila Velha de Ródão
272 545 313
Casa da Palmeira (Alojamento Local)
Vila Velha de Ródão
913 075 447
Casa da Meia Encosta
Foz do Cobrão
272 540 300
Casa das Estevas (Alojamento Local)
Travessa de Cima
6030 - 151 Alvaiade
272 543 145
Vila Portuguesa
Vila Velha de Ródão
272 541 138/96 347 91 72
ww.vilaportuguesa.pt

Automóveis de aluguer Pires Rodrigues, Lda.
Vila Velha de Ródão
96 305 83 42/ 272 822 146

Parque de Campismo e Caravanismo
Vila Velha de Ródão
96 519 39 99
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Empreendimento de Olivoturismo
- Herdade da Urgueira
Vale de Pousadas - Perais
93 536 02 61
Casas de Almourão
Rua da Capela
Foz do Cobrão
96 586 93 27
Núcleos Museológicos pelo concelho

Mitos & Mistérios, Lda.
Vale de Pousadas
96 333 58 50

Albertino Lourenço Rodrigues
Sarnadas de Ródão
91 955 17 03/ 272 997 537

Carlos Manuel dos Santos Pires, Lda.
Vila Velha de Ródão
96 246 65 31/ 96 154 73 59

Parque de Campismo 13 Luas
Vale da Sarvinda
Afrívida/Perais
272 030 396
info@valedasarvinda.pt

Centro de Interpretação Arte Rupestre
do Vale do Tejo e Espaço Museológico de arqueologia
Vila Velha de Ródão
Terça a sexta-feira | 9h00 - 12h30 e 14h00 - 17h30
Sábado | 10h00 - 13h00 e 14h00 - 18h00
96 344 58 66
Lagar de Varas - Vila Velha de Ródão
Horário de Verão ( 1 de maio a 30 de setembro):
Todos os dias> 9h30 - 12h00 e 14h00 - 18h00
Horário de Inverno (1 de outubro a 30 de abril):
Segunda a Sábado | 9h00 - 12h30 e 14h00 - 17h30
272 545 001/96 344 59 28
Núcleo Museológico do Azeite
Sarnadas de Ródão
(edifício junta de freguesia)
Segunda a sexta-feira | 9h00 - 12h30 e 13h15 - 18h00
Sábado e domingo | por marcação 272 967 829
Núcleo Museológico: o Contrabando
Perais - (edifício junta de freguesia)
Segunda a sexta-feira | 9h00 - 12h30 e 14h00 - 17h00
Sábado e domingo | por marcação
Núcleo Museológico: História de uma Comunidade
Rural - Fratel (edifício ex-escola primária)
Segunda a sexta-feira | 15h15 - 17h00
Sábados | 10h30 - 12h00
272 566 187
Núcleo Museológico do linho e tecelagem
Foz do Cobrão
Segunda a domingo | 10h00 - 12h30 e 14h00 - 18h00
Marcações GAFOZ
272 543 149
Centro de Formação Artística Manuel Cargaleiro
Vila Velha de Ródão
(Edifício ADRACES)
Terça a sábado > 10h00 - 13h00 e 14h00 - 17h00
272 540 300

