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Luís Miguel Ferro Pereira

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão

EDITORIAL

Quando há cerca de um ano celebrávamos a entrada 
em 2020, dificilmente poderíamos antecipar o quão duros 
e desafiantes seriam os últimos 12 meses.

A chegada da pandemia de Covid-19 e a implementa-
ção de medidas de confinamento, com as consequências 
sociais e económicas que conhecemos, levaram o Municí-
pio de Vila Velha de Ródão a acionar uma série de apoios 
sociais para responder às necessidades da população e 
minorar os impactos económicos junto das famílias, teci-
do empresarial e instituições do concelho, de que damos 
conta neste boletim.

Entre tentativas de retoma da normalidade possível e 
a necessidade de prevenir a disseminação da doença, à 
medida que os casos foram surgindo também no nosso 
concelho, fomos aprendendo a adaptar-nos e a conviver 
com esta nova realidade e foi com uma nota de esperança 
que iniciámos dezembro como o único concelho do país 
com incidência zero para a Covid-19.

Tais resultados devem-se à atitude responsável de-
monstrada pelos Rodenses, assim como pelas institui-
ções e empresas, a quem deixo o nosso agradecimento 
pela capacidade de resiliência em nome do bem comum. 
Ainda assim, pese embora o cansaço, relembro que tudo 
pode mudar e é mais importante que nunca não baixar a 
guarda. 

Conscientes desta realidade, em 2021 iremos dar conti-
nuidade às medidas que se revelem necessárias para miti-
gar os impactos da Covid-19, mas vamos também dar início 
a um conjunto significativo de obras, que representam um 
investimento superior a um milhão de euros e têm como 
denominador comum a melhoria das condições de vida e 
da qualidade de prestação de serviços no concelho.

Ao nível dos serviços, destacamos a nova Loja do Cida-
dão de Vila Velha de Ródão, um espaço que vai reunir num 
mesmo local diversos serviços – Instituto dos Registos e 
Notariado, Instituto da Segurança Social, Autoridade Tribu-
tária e Espaço Cidadão –, pondo fim às barreiras arquitetó-
nicas e libertando o espaço que ocupavam no edifício dos 
Paços do Concelho.

Vamos também requalificar e ampliar o Posto Territorial 
da GNR, dando às nossas forças de segurança instalações 
modernas e adequadas ao desempenho do seu trabalho, 

com as condições de dignidade e conforto que merecem, 
e lançar o concurso para a requalificação da Escola EB 2,3 
de Vila Velha de Ródão, uma obra que vem responder à 
necessidade de melhoria das condições dos edifícios e de 
aumento da área disponível para as atividades letivas.

Por fim, esperamos em breve dar início à construção 
da Ligação Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo do 
Cemitério, uma obra que vem encurtar as distâncias entre 
duas importantes zonas da vila e era há muito reclamada 
pela população.

Nesta quadra que se aproxima, exprimo o meu desejo 
de que neste Natal saibamos vencer distâncias valorizan-
do o que realmente importa e que em breve nos possa-
mos voltar a abraçar. Votos de Festas Felizes a todos os 
Rodenses!
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Já foi assinado o contrato para a instalação da Loja 
do Cidadão de Vila Velha de Ródão, uma intervenção 
que consiste na requalificação de um edifício pertença 
do Município, localizado na Rua de Santana, um 
espaço amplo que vai permitir reunir, no mesmo local, 
diversos serviços da administração central, local e de 
entidades privadas que prestam serviços de interesse 
público.

A nova Loja do Cidadão de Vila Velha de Ródão vai 
assim acolher os serviços do Instituto dos Registos 
e Notariado, do Instituto da Segurança Social, da 
Autoridade Tributária e ainda o Espaço Cidadão, que 
já se encontra em funcionamento na sede da Junta 
de Freguesia de Vila Velha de Ródão, permitindo 
aos cidadãos usufruir destes serviços de uma forma 
centralizada e desburocratizada e contribuindo para a 
poupança de tempo e recursos. 

Distribuída por um único piso, ao nível do rés-do-
-chão, a nova Loja do Cidadão conta com um espaço 
amplo para os utentes, com zona de espera, acesso a 
instalações sanitárias e sinalética informativa, de forma 
a direcioná-los para cada um dos balcões dos serviços.  

Assim, se o Espaço do Cidadão tem uma localização 
relativamente central ao estabelecimento, os restantes 
serviços dispõem, para além do atendimento 
público, de zonas de back office de acesso restrito a 
funcionários, constituídas por gabinetes de apoio 

e salas polivalentes ou de arquivo, adequadas às 
necessidades de cada serviço.

A obra da Loja do Cidadão já foi consignada à 
empresa CONWAY, por um valor de 281.316,23 € (+IVA) 
e um prazo de execução de 180 dias, aguardando-se 
que os trabalhos se iniciem brevemente.

Este investimento Municipal foi aprovado através 
de uma candidatura ao Centro 2020,  com um valor 
elegível de 303.717,94€ e comparticipado em 85% 
através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (257.114,75€).

NOVA LOJA 
DO CIDADÃO 
REÚNE VÁRIOS 
SERVIÇOS NUM 
ÚNICO ESPAÇO
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Terá início no primeiro trimestre de 2021 a construção 
da Ligação Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo 
do Cemitério, uma obra de grande importância para os 
habitantes destas duas zonas da vila implantadas em 
diferentes cotas e que permitirá encurtar as deslocações 
entre o cemitério e a zona escolar, à cota superior, e a 
Câmara Municipal, o espaço comercial e o Centro de 
Saúde, na cota inferior.

Este acesso pedonal será constituído por uma 
escadaria larga e dividida em vários lanços, que se 
pretende que seja uma referência arquitetónica atrativa 
e de fácil e confortável utilização pela população. 
A escadaria estabelece uma ligação entre o depósito 
de água situado na cota inferior e o passeio/miradouro 

LIGAÇÃO PEDONAL 
DA AVENIDA DA BELA VISTA AO LARGO DO CEMITÉRIO 

na cota superior, elementos que se tornam lugares de 
partida e chegada e referências arquitetónicas atrativas. 

Em alguns patamares existirão bancos laterais em 
granito, como continuidade de um degrau, de forma 
a proporcionar zonas de descanso, sinalizadas por 
revestimentos de granito. As zonas laterais ao percurso, 
nas quais a escadaria se encaixa, serão tratadas a nível 
paisagístico em projeto de especialidade, de modo a 
que este novo acesso se assemelhe a um risco branco 
no meio de um jardim.

A empreitada desta obra foi adjudicada em outubro 
à empresa DUAFAR, pelo valor de 395.000 € (+ IVA) e um 
prazo de execução de 240 dias, sendo expectável que 
tenha início em janeiro de 2021.

DESTAQUE
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Com o objetivo de melhorar as atuais condições de 
funcionamento do Posto Territorial da Guarda Nacional 
Republicana (GNR), o Município de Vila Velha de Ródão vai 
promover a requalificação e ampliação do edifício, uma 
intervenção que contempla um investimento previsto 
de 830.000 €, a desenvolver no biénio 2021/2022, e visa 
a modernização das atuais instalações e a reorganização 
de todo o espaço interior, procurando dotar aquela 
infraestrutura com melhores condições de funcionamento 
e de conforto.   

Trata-se de uma intervenção profunda que prevê a 
demolição de todos os acrescentos e anexos existentes 
e a demolição integral de todo o interior do edifício, 
mantendo apenas as paredes exteriores, de forma a 
libertar área para a construção de novos espaços que 
respondam às necessidades da GNR.

O programa da obra será distribuído pelos três pisos 
do edifício. Na cave, para além de áreas de tratamento 
de roupa, arrumos, arquivo e bastidor informático, em 
áreas novas a edificar, ficarão localizados a garagem e o 
armazém de material apreendido.

Já o piso do rés-do-chão será constituído pelo 
gabinete do comandante do posto, gabinete de apoio à 
vítima, gabinete de inquérito, átrio e sala de espera, sala 
de atendimento, sala de patrulha, secretaria, arrecadação 
de material e instalação sanitária acessível a pessoas de 
mobilidade condicionada. Neste piso, numa nova área 

a edificar, será ainda construída uma entrada secundária, 
duas instalações sanitárias, uma sala polivalente, uma 
cozinha de apoio e a cela destinada às detenções.

Ao nível do 1.º andar, o projeto contempla a existência 
de dois quartos, cada um com capacidade para duas 
pessoas, e um balneário, assim como a criação de um 
quarto feminino e de um vestiário com instalações 
sanitárias próprias.

Esta empreitada encontra-se atualmente em fase de 
projeto, prevendo-se que o desenvolvimento do processo 
de concurso ocorra no próximo ano.

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DO POSTO TERRITORIAL DA GNR 

DESTAQUE
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A Escola EB 2,3 de Vila Velha de Ródão vai ser alvo de 
obras de requalificação, uma intervenção com um orça-
mento previsto de 830.000 € e pretende responder às 
necessidades específicas de aumento da disponibilidade 
de área construída para atividades letivas e de apoio às 
mesmas, bem como a melhoria de condições das áreas 
existentes.

Para além da requalificação de alguns equipamentos 
e instalações e a adaptação de espaços para novas ativi-
dades, pretende-se introduzir melhoramentos nos níveis 
de conforto e condições de acessibilidade exigidas e re-
parar deficiências provocadas pelo desgaste dos mate-
riais ou pela sua desadequação a essas novas exigências.

Assim, a intervenção prevê a ampliação de uma sala 
no Bloco do 1º Ciclo; a renovação e modernização do 
Bloco A, de forma a dotá-lo de melhores condições de 
habitabilidade e conforto funcional; a reorganização de 
espaços e a sua respetiva requalificação no Pavilhão Poli-

valente – Bloco C; a construção de um Edifício de Apoio 
destinado a zona de arrumos, articulada com o Pavilhão 
Gimnodesportivo; a substituição dos vãos exteriores no 
Bloco A, Bloco B, Bloco C e Pavilhão Gimnodesportivo, de 
forma a melhorar as condições de habitabilidade, salu-
bridade e conforto térmico; a demolição do Bloco O e a 
requalificação da sua área de implantação como jardim, 
dando continuidade à zona verde existente; a requalifi-
cação dos espaços exteriores e melhoria das condições 
de circulação entre o Pavilhão Polivalente – Bloco C e o 
Bloco A, promovendo o conforto com a criação de zonas 
de telheiros entre os mesmos.

Esta intervenção resulta num investimento plurianual, 
a repartir pelos anos 2021 e 2022, e encontra-se em fase 
de projeto e candidatura, prevendo-se o processo de 
concurso em meados do próximo ano, tendo em conta 
a necessidade de articular a realização das obras com o 
período em que estas provocarão menos impacte. 

ESCOLA EB 2,3 DE RÓDÃO 
VAI SER ALVO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO

DESTAQUE
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contingência específicos para as infraestruturas munici-
pais, nomeadamente: Piscinas Municipais, Estádio Mu-
nicipal, Ginásio Municipal, Campo de Feiras e Castelo 
do Rei Wamba; 

• Reabertura dos equipamentos municipais (BMJBM, 
Casa de Artes, Ginásio, Estádio Municipal, Centro Náu-
tico, Posto de Turismo e espaços museológicos) com a 
observação de todas as normas de segurança emana-
das pela DGS e limitação de acesso de pessoas ao inte-
rior dos edifícios, consoante a área útil de atendimento 
de cada um destes espaços;

De forma a prevenir e combater a disseminação da 
doença Covid-19 e minimizar os seus efeitos junto da 
população, desde o início da pandemia, a Câmara Mu-
nicipal adotou um conjunto de medidas excecionais e 
procurou minorar as graves consequências económi-
cas e sociais provocadas por esta situação.

Nestes termos, no último semestre, para além das 
medidas já implementadas pela autarquia com o ob-
jetivo de minimizar o impacto na economia local e 
utilizando os recursos que esta tem ao seu dispor, 
foram aprovadas o conjunto de medidas abaixo des-
criminadas: 

• Manteve-se a isenção do pagamento de rendas 
dos espaços concessionados pelo Município, durante 
os meses de julho a setembro, cujo valor de isenção foi 
de 3.388,33€; 

• Isenção do pagamento da mensalidade de todos 
os inscritos no Ginásio Municipal em março de 2020, 
nos meses de junho a setembro. Os inscritos que efe-
tuaram o pagamento da totalidade do mês de março 
foram ainda isentos do pagamento até outubro;

• Mantiveram-se ativos o Plano de Contingência Mu-
nicipal (06/março) e o Plano Municipal de Emergência 
(24/março). Foram ainda implementados os planos de 

MUNICÍPIO ASSEGUROU MEDIDAS 
DE PREVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA COVID-19

GESTÃO MUNICIPAL
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• Mantiveram-se em funcionamento as duas linhas 
de apoio criadas no sentido de garantir a entrega de 
medicamentos e bens essenciais à população mais 
vulnerável (idosos, doentes crónicos ou pertencen-
tes a famílias carenciadas) e o apoio psicológico, dis-
ponível para toda a população;

• Colaboração em parceria com as Juntas de Fre-
guesia e as Associações do Concelho, na identifica-
ção dos munícipes que necessitavam de apoio, bem 
como no apoio daqueles que foram atingidos pela 
doença;

• Disponibilização gratuita da realização de testes 
rápidos à Covid-19, a utentes e profissionais dos lares 
do concelho, aos técnicos de saúde, aos bombeiros 
e aos colaboradores do município, que garantem os 
serviços básicos de higiene e segurança pública e 
que apoiam a rede de solidariedade do concelho de 
Vila Velha de Ródão;

• No âmbito do apoio ao associativismo, foram 
atribuídos subsídios ao Plano de Atividades para 
2020, apresentado pelas Associações do Concelho 
que este ano, e em virtude da pandemia, não pude-
ram realizar as atividades que haviam planeado, fi-
cando comprometida a sua sustentabilidade. Assim, 
o município decidiu atribuir um apoio, equivalente 
ao atribuído no ano transato, por forma a manter al-
guma proporcionalidade face ao histórico de ativida-
des e dos apoios concedidos às associações nos anos 
anteriores. Para este apoio foi direcionada uma verba 
no montante total de 24.000€;

• Face à impossibilidade das Juntas de Freguesia 
do Concelho poderem realizar a comemoração das 
datas representativas, de alguns feriados nacionais, 
atendendo ao estado de pandemia em que nos en-
contramos e para prevenção da proliferação de con-
tágio por Covid-19, o município deliberou no sentido 
de manter a atribuição do apoio às Juntas de Fregue-
sia, previsto no Regulamento Municipal de Atribui-
ção de Apoios às Freguesias, como forma de subsi-
diar as despesas de caráter social que se venham a 
verificar na respetivas freguesias, no âmbito do Co-
vid-19, tendo para o efeito sido atribuído o montante 
de 1.500,00€ , a cada Junta; 

• Foram disponibilizadas informações úteis e de 
sensibilização da população, no sentido de serem 
observadas e adotadas medidas preventivas e de mi-
nimização da propagação do vírus;

• Manteve-se em funcionamento o protocolo 
“Emergência Abem: Covid-19”, assinado com a Asso-
ciação Dignitude, através do qual se pretende garan-
tir o acesso ao medicamento, aos cidadãos com es-
cassos recursos económicos e que não se encontram 
abrangidos pela condição de recurso do Programa 
Abem, mas que se encontram em situação fragiliza-
da, em virtude da pandemia.
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NOVO ESPAÇO CIDADÃO 
PERMITE TRATAR DE ASSUNTOS NUM ÚNICO BALCÃO

Vila Velha de Ródão tem, desde 14 de julho, 
um ponto de atendimento do Espaço Cidadão, 
um local onde os munícipes podem tratar de 
assuntos relacionados com diferentes entidades 
num único balcão e que resulta de um protocolo 
entre o Município de Vila Velha de Ródão e a AMA 
– Agência para a Modernização Administrativa.

Neste novo balcão, os munícipes podem, 
por exemplo, tratar da Carta de Condução, so-
licitar uma nova senha ou uma caderneta pre-
dial junto da Autoridade Tributária, apresentar despesas 
junto da ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego e 
formação profissional ou alterar a morada do Cartão de 
Cidadão, entre muitos outros assuntos. 

Trata-se de um serviço particularmente importante 
nas regiões do interior, onde a percentagem de popu-
lação idosa é maior e a deslocação aos centros urba-
nos apresenta mais constrangimentos, permitindo as-

sim uma maior aproximação dos principais serviços da 
administração central.  

Este novo balcão de apoio aos cidadãos localiza-se 
no edifício da Junta de Freguesia de Vila Velha de Rodão 
e funciona de segunda a quinta-feira, das 9h00 às 12h00. 
Para mais informações sobre os serviços disponíveis no Es-
paço Cidadão, consulte o site do Município de Vila Velha 
de Ródão (www.cm-vvrodao.pt).

RÓDÃO PARTICIPA DISPONÍVEL 
A PARTIR DO FACEBOOK DO MUNICÍPIO

A aplicação de gestão de participações Ródão Parti-
cipa, criada pelo Município de Vila Velha de Ródão com 
o objetivo de promover a cidadania participativa, está 
agora acessível através do Facebook da autarquia, per-
mitindo aos utilizadores reportar diferentes situações a 
partir desta plataforma.

Para tal, na página de Facebook do Município de Vila 
Velha de Ródão, os munícipes apenas têm de clicar no 
separador “Ródão Participa” e preencher os campos do 
formulário online que surge, indicando o tipo de ocor-
rência, a sua localização e uma breve descrição. 

A aplicação possibilita também a adição de fotogra-

fias ou outros ficheiros 
e acompanhar o desen-
volvimento e resolução 
da participação, bastan-
do para tal que os utili-
zadores indiquem o seu 
contacto.

Com a criação desta aplicação, disponível em versão 
web e App para telemóveis com sistema Android e IOS, 
a autarquia visa promover a cidadania participativa, 
oferecendo aos cidadãos uma forma prática, rápida e 
simples de reportar diferentes tipos de situações.
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SARNADAS E FOZ DO COBRÃO 
RECEBERAM REUNIÕES DE CÂMARA DESCENTRALIZADAS

No segundo semestre do ano, o executivo da Câmara 
Municipal de Vila Velha de Ródão deu continuidade à rea- 
lização de reuniões descentralizadas nas freguesias: no 
dia 10 de julho, Sarnadas de Ródão recebeu a primeira 
reunião do mês, enquanto que a 2 de outubro foi a vez 
da Foz do Cobrão acolher os eleitos.

Na reunião que teve lugar em Sarnadas de Ródão, 
foram aprovados, entre outros, subsídios de apoio à fi-
xação de jovens e famílias; a passagem no concelho do 
passeio turístico em todo-o-terreno, designado “Traicere 
Portugal”, entre 14 e 17 de julho, e o prolongamento do 
prazo de candidatura, até 12 de agosto, para atribuição 
dos 18 fogos habitacionais da Quinta da Torre Velha,. 

No período dedicado à intervenção da população 
houve oportunidade para os sarnadenses se pronun-
ciarem sobre a necessidade de campanhas de sensi-
bilização para a utilização dos contentores de resíduos 
urbanos e manifestarem o seu desagrado com o casario 
privado que está devoluto, situações às quais o executi-
vo municipal informou estar a dar o devido seguimento. 

Apesar dos constrangimentos provocados pela pan-
demia, a reunião que decorreu no edifício Vale Mourão, 
na Foz do Cobrão, contou também com a presença de 
muitos munícipes que quiseram assistir e expor as suas 
preocupações ao executivo. Entre estas destacam-se o 
problema que envolve a água potável que abastece a 
população local e que Luís Pereira garantiu estar a ser es-
tudado de forma a encontrar uma solução. Foram ainda 
apontadas falhas ao funcionamento do Centro de Saú-
de e feito um apelo à limpeza dos percursos pedestres 
municipais, de modo a que estejam acessíveis ao longo 
de todo o ano, dada a crescente procura, assuntos que o 
executivo garantiu estar a acompanhar, frisando que os 
PRs estão a ser requalificados.

Da ordem de trabalhos desta reunião, destacou-se a 
aprovação, por unanimidade, da atribuição de bolsas de 

estudo a alunos do Ensino Superior, tendo sido também 
aprovada a aquisição de dois prédios urbanos em estado 
de degradação por parte do município, em Perais e Vila 
Velha de Ródão, de forma a promover a sua reabilitação, 
assim como as regras para a seleção de interessados no 
arrendamento de imóveis do património privado do 
município.

As reuniões públicas descentralizadas são um instru-
mento de participação que os munícipes têm à dispo-
sição para dialogar diretamente com o executivo mu-
nicipal. Além de favorecerem a proximidade junto da 
população, estas reuniões permitem ouvir, esclarecer e 
prestar contas da gestão municipal, contribuindo assim 
para uma democracia local mais participativa. 
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ANTIGO LAGAR DAS BURRAS

VAI DAR ORIGEM A UM JARDIM
O antigo Lagar das Burras e o espaço envolvente, 

localizado na freguesia de Fratel, vai ser alvo de obras 
de requalificação, um projeto que representa um 
investimento de cerca de 100.000 €. O objetivo é criar 
no local um espaço verde de lazer e utilização pública, 
unificando o conjunto na malha urbana e resolvendo as 
necessidades de qualidade de vida e estacionamento, 
identificadas pelo município.

Após a demolição das construções atualmente 
existentes no local e que se encontram em avançado 
estado de degradação, o espaço vai dar origem a um 
jardim, que pretende ser um espaço de lazer polivalente, 
que proporcione a estadia, a realização de atividades 
culturais e ao ar livre e a promoção de encontros 
intergeracionais e familiares.

A intervenção prevê a utilização, na sua própria 
construção, da pedra resultante da demolição das 

paredes do Lagar, preservando todos os elementos 
ainda em bom estado de conservação, que serão 
utilizados como decoração do próprio espaço exterior, 
em memória do local.

Para além do valor cultural e social, o espaço verde 
integrará espécies autóctones com valor botânico 
e ornamental, apresentando um revestimento ve-
getal adequado às condições edafoclimáticas do 
local, usos e funções do espaço, reduzindo os custos 
de manutenção e garantindo um espaço exterior 
ecológico e ambientalmente sustentável.

O “Jardim do Lagar” será estrutural e funcionalmente 
articulado com as ruas anexas e com uma zona de 
estacionamento que será também criada no local. 

Esta é uma obra que se encontra em fase de projeto 
e cujo lançamento do concurso está previsto para o 
início do próximo ano.

OBRAS MUNICIPAIS



OBRAS MUNICIPAIS

 Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão | 13  

A entrada da Ladeira, na freguesia de Fratel, está 
a ser alvo de obras de valorização promovidas pelo 
Município de Vila Velha de Ródão, uma intervenção 
que contempla um arruamento e engloba a resolução 
de outros constrangimentos, de forma a facilitar a 
circulação e a realização de manobras naquele local.

As obras procuram dar resposta às dificuldades 
sentidas pelos operadores de transportes públicos e 
que condicionavam a prestação do seu serviço. Para 
além da execução de trabalhos de terraplenagens 
para alargamento da plataforma da via, a intervenção 
prevê a aplicação de uma rega de impregnação e duma 
camada de regularização da superfície, assim como a 
pavimentação final da área com massa betuminosa.

Esta obra representa um investimento de 137.965,87€ 
e integra uma empreitada que inclui intervenções de 
pavimentação em vários arruamentos das freguesias 
de Fratel e de Vila Velha de Ródão, cujo estado requeria 
uma melhoria das suas condições, fazendo parte de um 

conjunto de investimentos mais alargados promovidos 
pelo Município com o objetivo de resolver problemas 
de mobilidade e reforçar as condições de circulação.

MUNICÍPIO PROMOVE VALORIZAÇÃO 
DA ENTRADA DA LADEIRA

Foram concluídas em agosto as obras de beneficiação 
do caminho de acesso à Albufeira de Cedilho, uma 
intervenção que visou a recuperação e estabilização 
das acessibilidades à barragem, na sequência dos danos 
causados pela tempestade Elsa e dos apoios concedidos 
pela Agência Portuguesa do Ambiente.

A intervenção promovida pelo Município de Vila 
Velha de Ródão consistiu na realização de terraplena- 
gens para acertos da plataforma e de estabilização 
de zonas de aterro que continham solos argilosos, na 
construção de passagens hidráulicas e beneficiação 
das existentes, na execução de valetas de drenagem 
de plataforma em betão e na aplicação de pavimento 

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO 
À ALBUFEIRA DE CEDILHO

betuminoso, sinalização horizontal e guardas de proteção. 
Com este investimento, a autarquia dotou o concelho 

de mais um acesso ao rio Tejo, permitindo uma deslocação 
fácil e acessível a embarcações de pesca e recreio.

A empreitada teve um contrato de 149.063,30 €, 
adjudicado à empresa João de Sousa Baltazar, S.A., e um 
prazo de execução de 90 dias.
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O Município de Vila Velha de Ródão, na pessoa do seu 
presidente, Luís Pereira, entregou no dia 23 de outubro 
o projeto de requalificação e ampliação da capela 
mortuária de Alfrívida à Junta de Freguesia de Perais.

O projeto elaborado pelos serviços técnicos do 
município contempla a requalificação do atual edifício 
da casa mortuária e a sua ampliação, passando o espaço 
a ser constituído por um volume central, de maior 
grandiosidade, que corresponde ao edifício atual que 
se pretende conservar, e dois volumes laterais, duas 
construções novas e em perfeita simetria no alçado 
principal.

O projeto inclui a criação, na sala principal, de um 
espaço central para a urna, que será ladeado por seis 
cadeirões e de bancos corridos, e a construção de 

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DA CAPELA MORTUÁRIA DE ALFRÍVIDA

instalações sanitárias e de uma pequena sala para 
suporte a algumas comodidades, tais como chá e café. 
No lado oposto, foi previsto um pequeno alpendre, mais 
reservado, para todos aqueles que não pretenderem 
manter-se no interior do edifício.

O espaço exterior será pavimentado e ajustado para 
garantir a acessibilidade por parte de pessoas com 
mobilidade condicionada. O acesso será efetuado a 
partir do alpendre, que será servido por uma rampa 
com inclinação de 6%.

Esta é uma obra que tem um valor previsto de 87 mil 
euros e era solicitada há muito tempo pela população, 
vindo dar mais dignidade à capela mortuária de 
Alfrívida e conforto às pessoas que ali se deslocam 
durante os velórios e missas.
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A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
promoveu a reabilitação de um edifício de habitação 
degradado e datado de 1922, situado no centro 
histórico de Vila Velha de Rodão, de forma a dotá-lo de 
condições de habitabilidade e a disponibilizá-lo para 
arrendamento de baixo custo.

O objetivo da autarquia é promover a recuperação de 
imóveis degradados no concelho e colmatar a falta de 
habitações disponíveis no mercado de arrendamento 
local, garantindo assim o direito à habitação e a 
melhoria da qualidade de vida da população. 

As obras foram adjudicadas à empresa Ediródão, 
Construção, Lda, por um valor de 124.998,58 € (acrescidos 
de IVA) e tiveram um prazo de execução de seis meses.

CÂMARA MUNICIPAL REABILITOU 
IMÓVEL PARA HABITAÇÃO

A intervenção no edifício, localizado na rua Dr. José 
Pinto Oliveira Rocha, 18, e conhecido como a “Casa da 
D. Felismina”, procurou efetuar a correção de deficiências 
construtivas e funcionais, promover condições de 
habitabilidade e conforto e recuperar e conservar  
elementos de reconhecido valor patrimonial, histórico 
e arquitetónico. A nível funcional, trata-se de uma 
habitação tipo T2+1, com capacidade para acolher 
um casal com um ou dois dependentes e que foi, 
entretanto, disponibilizada para arrendamento.

Outros dois edifícios localizados numa zona central 
de Vila Velha de Ródão, a Rua de Santo António e a 
Praça do Pelourinho, deverão brevemente ser alvo de 
uma intervenção idêntica.

OBRAS MUNICIPAIS
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• Alargamento de pontão – Açafal

• Beneficiação de ruas - Monte Fidalgo • Beneficiação de ruas – Silveira

• Execução da conduta de abastecimento de água da Atalaia para a Serrasqueira 

• Terraplanagem do novo Estaleiro Municipal • Beneficiação do Largo de Perdigão

FOTO-REPORTAGEM  | OBRAS
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• Manutenção das Comportas do Açude do Rio Ocreza – Foz do Cobrão • Beneficiação da Rede Pluvial – Alvaiade

• Requalificação da antiga Escola Primária – Sarnadas de Ródão

• Recuperação de calçada 
– Vale Pousadas 

• Recuperação de calçada – Vilar do Boi • Requalificação e ampliação do CIART
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RÓDÃO RECEBEU DUAS ETAPAS DO CAMPEONATO 
DO MUNDO DE MOTONÁUTICA – F2

Nos dias 1 e 4 de outubro, Vila Velha de Ródão rece- 
beu duas etapas do Campeonato do Mundo de Moto-
náutica – F2, competição organizada pela Federação 
Portuguesa de Motonáutica (FPM), em parceria com o 
Município de Vila Velha de Ródão, que terminou com 
chave de ouro com a sagração do piloto português 
Duarte Benavente como campeão do mundo desta 
modalidade, um título inédito para a motonáutica 
portuguesa.

Com a redução do calendário do mundial de F2 a três 
etapas devido à pandemia de COVID-19, Ródão aceitou 
o desafio de receber as duas derradeiras etapas desta 
prova, tendo a primeira ocorrido a 19 de setembro, na 
Lituânia, onde Duarte Benavente alcançou a vitória.

Face às elevadas expetativas quanto ao seu 
desempenho, o piloto português não desiludiu e 
sagrou-se campeão mundial, graças ao segundo 
lugar alcançado na etapa realizada a 1 de outubro, e 

ao primeiro conseguido na prova de 4 de outubro, 
ambas antecipadas em duas horas devido às condições 
climatéricas.

“Isto é o culminar de muito trabalho”, destacou Duarte 
Benavente no momento da consagração, referindo que 
se tratou de “um campeonato difícil, com três corridas 
em quatro semanas e em que não se podia cometer 
nenhum erro”. 

“Sinto alegria, felicidade mas, sobretudo, muito 
orgulho porque conseguimos fazer o resultado que 
queríamos, com alto nível e muita categoria”, sublinhou 
o piloto, que dedicou o título a Paulo Ferreira, presidente 
da FPM, à família e aos patrocinadores. “A Federação teve 
uma mudança há cerca de três anos que eu considero 
muito positiva, esta direção teve a coragem de fazer 
aquilo que nos últimos 25 anos ninguém teve e espero 
que os nossos resultados sirvam para incentivar as 
pessoas”, concluiu Duarte Benavente. 

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO
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Também Paulo Ferreira não escondeu a felicidade 
com os resultados alcançados em Vila Velha de Ródão. 
“Hoje é um dia muito especial para a motonáutica 
portuguesa”, explicou o presidente da FPM, “trabalhei 
muito para obter este título e agora é tempo de celebrar, 
pois é a primeira vez que temos um campeão do mundo 
em Portugal. Mais uma vez o Duarte [Benavente] provou 
que é um dos melhores pilotos do mundo”, disse um 
emocionado no final da prova.   

Para Luís Pereira, presidente do Município de Vila 
Velha de Ródão, a vitória de Benavente foi a cereja no 
topo do bolo. “Este é um momento que vai ficar para 
sempre na nossa memória. É um momento fantástico 
para a região e para a promoção do interior. Para além de 
um excelente espetáculo, foi uma felicidade podermos 
ter aqui, pela primeira vez, a sagração de um português 
como campeão do mundo de F2”, frisou o autarca.

Apesar do contexto de pandemia, que levou a orga-

nização a elaborar um 
plano de contingência 
de acordo com as orien-
tações da Direção-Geral de Saúde e a realizar testes à pre-
sença de Covid-19 a todos os intervenientes, nacionais e 
estrangeiros, a prova mereceu rasgados elogios da parte 
das equipas e da imprensa internacional, não só pela qua-
lidade do espetáculo proporcionado pela pista, mas tam-
bém pela hospitalidade da vila, e garantiu já a realização 
em Vila Velha de Ródão da prova de arranque do Cam-
peonato do Mundo de Fórmula 2 de 2021.
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MARCA TERRAS DE OIRO
CRIA LOJA ONLINE COM PRODUTOS DO CONCELHO

A marca Terras de Oiro deu mais um passo na sua 
estratégia de promoção em meios de comunicação digitais 
e impressos com a criação de uma loja online – www.
terrasdeoiro.pt –, onde os interessados podem adquirir os 
produtos do concelho, tendo por base o catálogo da marca 
territorial de Vila Velha de Ródão.

Num momento em que a internet se assume cada vez 
mais como um veículo privilegiado para levar as marcas até 
aos seus consumidores, e em particular neste contexto de 
pandemia, a criação da loja online da marca Terras de Oiro 
pretende assim levar aos vários pontos do país aquilo que 
de melhor se produz no concelho de Vila Velha de Ródão e, 
ao mesmo tempo, promover este território único graças ao 
seu património natural, histórico, cultural e gastronómico.

“A criação desta plataforma representa um investimento 
significativo por parte do Município no reforço da marca 
Terras de Oiro, mas estamos seguros de que esta é 
uma aposta ganha que contribuirá para dar ainda mais 
notoriedade e valor aos nossos produtos e afirmar a marca 
enquanto selo de qualidade que alia a tradição e a inovação”, 
esclarece o presidente do Município de Vila Velha de Ródão, 
Luís Pereira. 

Numa fase inicial, foram definidos a partir do catálogo 
Terras de Oiro três produtos de cada produtor para venda 
online, num total de cerca de trinta produtos, que incluem 
o azeite, o mel, os queijos, a bolaria tradicional, o presunto 
ou o vinho. A partir do site, é possível encomendar estes 

produtos, sendo a entrega garantida em todo o território 
nacional.

Foi igualmente criada uma calendarização de 
campanhas de Marketing, quer em meios digitais (redes 
sociais, display em meios online, influencers digitais), quer em 
meios impressos, com o objetivo de aumentar a visibilidade 
no mercado nacional e internacional dos produtos do 
concelho.

Essa campanha já teve resultados práticos, que se 
traduziram num aumento das vendas e na captação da 
atenção de alguns meios de comunicação, como foi, por 
exemplo, o caso do canal de televisão TVI, que dedicou uma 
reportagem do Jornal da Uma a este projeto dado o seu 

carácter inovador e o 
apoio que representa 
para os produtores 
locais.

DESENVOLVIMENTO
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CTT RETOMARAM A GESTÃO 
DO POSTO DE VILA VELHA DE RÓDÃO 

Os Correios de Portugal retomaram a gestão do 
posto dos CTT de Vila Velha de Ródão no dia 18 de 
setembro, com a oferta de novos serviços, uma situação 
há muito reivindicada pelo presidente do Município de 
Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, que considerou que a 
decisão da empresa reforça “o sentimento de confiança 
e contribui para a qualidade de vida e bem-estar da 
população que vive no interior do país”.

As declarações foram feitas durante a cerimónia de 
reabertura da loja dos CTT, evento que contou também 
com a presença do presidente da Comissão Executiva 
dos CTT, João Bento, que começou por agradecer o 
trabalho feito pela Junta de Freguesia de Vila Velha de 
Ródão, entidade que assumiu a gestão do serviço desde 
outubro de 2018, após o anúncio do seu encerramento 
por parte dos CTT.

Esta foi a 16.ª loja em sede de concelho a reabrir no 
interior e, para além dos serviços disponibilizados no 
anterior posto de correios, como despachar correio, 
enviar encomendas ou assegurar o pagamento de vales 
de pensões e faturas, a nova loja assegura também a 
oferta de produtos de poupança e permite aos utentes, 
por exemplo, gerir os certificados de aforro ou comprar 

livros e outros artigos disponibilizados naquele espaço.
“O nosso objetivo é reforçar a proximidade dos CTT 

às pessoas e às empresas, que são os nossos clientes, e 
contribuir para a atração de investimento e para a inversão 
da tendência demográfica que se verifica nestas regiões”, 
afirmou João Bento.

Luís Pereira mostrou-se também muito satisfeito 
com esta reabertura e com a implementação dos novos 
serviços disponibilizados à população. “O compromisso 
assumido com a reabertura das lojas únicas em sede de 
concelho representa um reconhecimento por parte dos 
CTT da sua responsabilidade de serviço público, reforça 
o sentimento de confiança e contribui para a qualidade 
de vida e bem-estar da população que vive no interior do 
país e que tem sido tão penalizada. É também uma ótima 
notícia para o tecido empresarial do concelho e que vai 
de encontro aos esforços feitos pelo município para atrair 
investimento privado para a região”, referiu o autarca.

Na sequência desta retoma da gestão por parte dos 
CTT, os serviços de atendimento ao público da Junta de 
Freguesia de Vila Velha de Ródão, que ali funcionavam, 
regressaram ao edifício daquela autarquia, no número 23 
da Rua Fonte, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
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Desde o início de julho, o Município de Vila Velha de Ró-
dão disponibiliza uma rede municipal de recolha de óleos 
alimentares usados com 12 pontos de recolha, os denomi-
nados oleões.

Os óleos alimentares usados apresentam um nível ele-
vado de contaminação dos recursos hídricos, pelo que é 
fundamental a separação e encaminhamento deste resíduo. 
Assim, estamos perante o aproveitamento de matéria-prima 
para o desenvolvimento de biodiesel (1000 litros de óleo usa-
do permitem produzir entre 920 a 980 litros de biodiesel) e 
ainda em sabão, velas, óleo, verniz, tintas, entre outros. 

Após a utilização do óleo, deve deitar o mesmo frio 
numa garrafa de plástico (por exemplo, uma garrafa usada 
de refrigerante ou do próprio óleo) com a ajuda de um funil 
e quando estiver cheia deve colocá-la num oleão. Fazen-
do recurso à leitura do código QR que está no contentor, o 
munícipe pode ter o registo individual da quantidade que 
deposita.

A rede municipal de recolha de óleos alimentares usa-

dos resulta de um protocolo entre a Câmara Municipal de 
Vila Velha de Ródão e a consórcio Hardlevel – Prio. 

Os pontos de recolha estão disponíveis nos locais a saber:

Localidade Morada
Código 
Postal

Vila Velha de Ródão Rua de Santana 6030-224

Vila Velha de Ródão Av. da Bela Vista 6030-201

Vila Velha de Ródão Rua de Santana 6030-230

Vila Velha de Ródão Rua da Sociedade 6030-231

Vila Velha de Ródão Rua da Escola n.º 2 6030-226

Vila Velha de Ródão Rua Urb. Senhora 
da Alagada

6030-008

Gavião de Ródão Rua Dr. José Moura 
Nunes da Cruz

6030-156

Foz do Cobrão Rua do Cerro 6030-155

Fratel Rua do Pombal 6030-012

Sarnadas de Ródão Rua do Barreiro 6030-116

Perais Rua da Fonte Nova 6030-053

Alfrívida Rua da Escola 6030-051

CONCELHO DISPÕE DE REDE DE RECOLHA 
DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS
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MUNICÍPIO E APA 
ASSINARAM 
PROTOCOLO 
PARA A REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DO ENXARRIQUE

O Município de Vila Velha de Ródão e a Agência Portu-
guesa do Ambiente (APA) assinaram, no dia 24 de julho, um 
protocolo de colaboração para Reabilitação e Valorização da 
Ribeira do Enxarrique, no âmbito do Programa de Estabiliza-
ção Económica e Social. O protocolo visa um apoio financei-
ro da APA até 280 mil euros, através do Fundo Ambiental, in-
cidindo em intervenções de reabilitação de leitos e margens 
de ribeiras com recurso a técnicas de engenharia natural. 

A assinatura deste protocolo decorreu no Quartel das 
Artes, em Oliveira do Bairro, no dia 24 de julho, durante a 
cerimónia protocolar de assinatura dos Contratos Interadmi-
nistrativos no âmbito do Plano de Recuperação Económica 
e Social de Portugal 2020-2030, evento que contou com a 
presença do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João 
Pedro Matos Fernandes, do vice-presidente da APA, Pimenta 
Machado, do presidente do Município de Vila Velha de Ró-
dão, Luís Pereira, e dos demais representantes das autarquias 
abrangidas pelos referidos contratos.

O Fundo Ambiental tem por finalidade apoiar políticas 
ambientais para a prossecução dos objetivos do desenvol-
vimento sustentável, contribuindo para o cumprimento dos 
objetivos e compromissos nacionais e internacionais, desig-
nadamente os relativos às alterações climáticas, aos recursos 

hídricos, aos resíduos e à conservação da natureza e biodi-
versidade, através do financiamento de entidades, atividades 
ou projetos.

Assim, o Fundo Ambiental apoia a APA a nível técnico e 
financeiro, com vista ao financiamento das intervenções de 
reabilitação de leitos e margens de ribeiras até ao montante 
de €4.582.750,00, cabendo à APA a celebração dos protoco-
los de articulação com os municípios para execução das in-
tervenções.

O Município de Vila Velha de Ródão foi um dos 17 Municí-
pios abrangidos por este Programa no território continental, 
destacando-se por ser o único concelho da Beira Interior que 
beneficia deste apoio.

AMBIENTE
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CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO 
ABRANGEU CERCA DE 70 ANIMAIS

O Município de Vila Velha de Ródão, seguindo as re-
comendações da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, que 
privilegia a esterilização como forma de controlo da po-
pulação de animais errantes, promoveu nos meses de 
setembro a dezembro uma Campanha de Esterilização 
gratuita de animais de companhia.

As intervenções cirúrgicas de esterilização ao abrigo 
desta campanha realizaram-se numa clínica veterinária 
em Castelo Branco e registaram, neste primeiro ano de 
campanha, um total de 36 animais esterilizados com tu-

tor, dos quais: 15 gatas; 
4 gatos; 12 cadelas e 5 
cães. Realça-se a esteri-
lização de outros 30 felí-
deos (fêmeas e machos) 
errantes e que foram 
previamente sinalizados, 
contribuindo para evitar 
o nascimento de várias 
ninhadas indesejadas.

Para além dos custos 
das cirurgias, o Município 
responsabilizou-se ainda 
pela totalidade das des-
pesas com a identifica-
ção eletrónica, a vacina 
antirrábica nos canídeos, 
o boletim sanitário e o re-

gisto obrigatório na base de dados do SIAC.
Esta foi a primeira campanha de esterilização gratuita rea- 

lizada pela Câmara de Vila Velha de Ródão e resulta do em-
penho do Município na promoção não só da saúde pública, 
como do bem-estar da população animal do concelho.

A campanha teve um investimento de aproximada-

mente 8.000 €, e que teve um apoio financeiro da Dire-
ção-Geral de Alimentação e Veterinária. nos termos do 
Despacho 6615/2020.

Ainda neste âmbito, o Município realizou ainda uma 
Campanha de Sensibilização à Esterilização de Animais 
de Companhia e as suas vantagens, através da produção 
de um vídeo, destinado sobretudo a sensibilizar e alertar 
os munícipes para esta forma privilegiada de controlo da 
população de animais, reduzindo o número de ninhadas 
indesejáveis e o seu consequente abandono.
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O Município de Vila Velha de Ródão obteve o selo “Safe & 
Clean” atribuído pelo Turismo de Portugal (Turismo da Região 
Centro), em colaboração com a Confederação de Turismo de 
Portugal, uma distinção entregue às entidades ligadas ao se-
tor do Turismo que cumpram as recomendações da Direção- 
-Geral de Saúde (DGS) na higienização necessária para evitar 
riscos de contágio de Covid-19, com a validade de um ano.

A certificação assegura distanciamento social, normas de 
etiqueta respiratória, proteção individual para os colabora-
dores, stock de materiais de limpeza, dispensadores de solu-
ção à base de álcool gel, entre outras especificações de se-
gurança requeridas, e demonstra o empenho do Município 

no cumprimento das normas e 
recomendações emitidas pela 
DGS. Procura-se assim minimizar 
o risco de contágio e a prestação 
de serviços em condições de se-
gurança, por forma a potenciar a 
retoma do setor do turismo na região, enquanto destino turís-
tico seguro. 

Com esta distinção os equipamentos preparados para re-
ceber visitantes e utilizadores são: o Posto de Turismo, o Lagar 
de Varas, a Biblioteca Municipal, o Parque de Autocaravanas e 
a Casa de Arte e Cultura do Tejo. 

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO 
OBTEVE SELO “SAFE & CLEAN”

O Município de Vila Velha de Ródão está a promover a re-
qualificação dos percursos pedestres do concelho, uma inter-
venção que teve início em abril e começou por recuperar o 
PR1 e o PR2, que ficaram intransitáveis na sequência dos in-
cêndios de 2018, e inclui a sua disponibilização na aplicação 
Geonatour, que alia informações sobre os percursos e os pon-
tos de interesse existentes na área.

Para além da recuperação dos percursos tornados intran-
sitáveis devido aos incêndios, foram percorridos os restantes 
trilhos e identificadas as necessidades de intervenção, que se 
centraram sobretudo na substituição ou colocação de nova 
sinalética, na limpeza de terrenos, na colocação de escadas ou 
pontes pedonais em alguns pontos ou na alteração de alguns 
traçados.

De forma a maximizar a experiência dos utilizadores dos 
percursos pedestres do município, foi feito um investimento 
na adesão à plataforma Geonatour, uma aplicação que per-
mite aos seus utilizadores acompanhar todas as indicações 
presentes no percurso com o auxílio de mapas digitais e 
receber notificações quando se aproximam de pontos de 
interesse existentes ao longo do trajeto. A aplicação funcio- 
na também em modo offline, utilizando apenas o GPS, e 

possui versões para smartphones com sistema Android e IOS.
Esta intervenção mereceu já a atenção da plataforma de 

Apoio ao Investimento Turístico do Turismo Centro de Portu-
gal, que dedicou uma reportagem ao empreendedorismo 
turístico no concelho, que inclui a referência aos percursos pe-
destres. Tendo em vista a sua promoção juntos dos amantes 
do turismo de natureza, procurou-se também captar a aten-
ção de influenciadores digitais para a promoção do território. 

O objetivo do Município é ter todos os percursos prontos 
até ao final do ano de 2020 e dar a conhecer a um público 
mais vasto a beleza das paisagens do concelho, contribuindo 
para a sua afirmação enquanto destino de natureza, área que 
tem assumido um papel cada vez mais relevante na dinamiza-
ção da economia local, a par do turismo cultural.

MUNICÍPIO INVESTE NA REQUALIFICAÇÃO 
E PROMOÇÃO DOS PERCURSOS PEDESTRES



CULTURA

A atual situação pandémica Covid-19 veio restringir 
os eventos programados para a Casa de Artes e Cultura 
do Tejo no presente ano de 2020. Os eventos agendados 
para o corrente ano foram todos alvo de reagendamento 
para o ano de 2021, em comum acordo com os artistas. 

A Casa de Artes e Cultura do Tejo à semelhança de 
muitos dos espaços municipais estiverem encerrados, 
pela salvaguarda de todos. A reabertura aconteceu 
com as sessões de cinema comercial no mês de outu-
bro de 2020, com a sessão semanal à sexta-feira e o ci-
nema infantil. 

Contudo, este espaço soube, à semelhança dos 
restantes espaços municipais, adapta-se à receção de 
público, quer pela criação de circuitos de entradas e 
saídas, quer pela gestão de lotação de pessoas, o que 

CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO
CASA DAS ARTES

possibilitou recebermos diversas ações externas, sempre 
cumprindo todas as normas da DGS. Exemplo do des-
crito foram a realização de reuniões de várias entidades 
locais e nacionais, bem como o arranque do ano letivo 
2020/2021, em parceria com o Agrupamento de Escolas 
de Vila Velha de Ródão, que dada a situação de saúde pú-
blica aconteceu via plataformas digitais, mas no interior 
deste espaço, que bem recebe todos os eventos. 

O ano de 2020 foi composto de desafios, mas a músi-
ca, o teatro, a dança, o cinema e as exposições vão conti-
nuar em 2021, neste local que por todas as características 
que detém oferece a quem o visita todas as condições 
para a realização de diversas e diferentes atividades. 

Tal como já o referimos “a programação agendada e 
que não teve oportunidade de subir ao palco na Casa 
de Artes sê-lo-á em 2021. Em prol da cultura, assumi-
mos esse compromisso quer com os artistas, quer com 
o nosso público.” 
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BIBLIOTECA

Enquanto a Biblioteca Municipal esteve encerrada ao 
público, o trabalho em prol da valorização do território 
através do enriquecimento cultural da sua população 
continuou. Foi retomado o projeto Vidas e Memórias 
de uma Comunidade, agora numa segunda fase ape-
lidada «Rebuscar o tempo», nome dado a uma coleção 
de livros que têm por missão salvaguardar a memória 
coletiva e estão a ser criados por autores e coletores do 
concelho. 

Maria da Conceição Figueiredo Sobreira recolheu 
junto de sua mãe, Nazaré Pires Cardoso, poesia popular 
sob a forma de quadras e cantigas, num total de mais de 
300 composições. Deu-lhe o nome OUTROS PASSOS, e 
a BMJBM, entendendo a pertinência da divulgação des-
tes elementos do património cultural e valorizando a 
qualidade poética dos textos, organizou a sua publica-
ção que foi editada pelo nosso Município. As ilustrações 
da obra, de grande beleza, são imagens de trabalhos 
criados por artesãs do concelho: trapologia de Maria do 
Céu Marques, desenhos de Rosa Barreto Ferreira e rosas 
criadas por Maria do Rosário Pires. 

Jorge Pires Figueiredo revelou as suas MEMÓRIAS DE 
UM RIO combinando, na perfeição, a beleza poética da 
sua prosa com as vividas lembranças, que muitos par-

VIDAS E MEMÓRIAS DE UMA COMUNIDADE: 
REBUSCAR O TEMPO
UMA COMUNIDADE A DESCOBRIR QUE PODE E GOSTA DE PARTILHAR 

tilharão, de crianças e jovens à descoberta de um rio: o 
Tejo em Vila Velha de Ródão. O texto é acompanhado 
por belas fotografias de António Rocha, Francisco Antó-
nio de Paula e José Rocha.

No dia 4 de julho, a BMJBM iniciou a celebração do 
seu 12º de aniversário com um programa de elevada 
qualidade. A tarde teve início com a apresentação dos 
dois livros anteriormente mencionados – ambos exce-
lentes abordagens do ponto de vista literário e patri-
monial ao território de Ródão – e continuou com uma 
conversa em torno da poesia de Camões dinamizada 
por Filomena Ribeiro e do novo livro de António Poppe, 
integrada no Clube de Leitura de Autores Clássicos da 
BMJBM. Nas sessões, para um grupo de 20 pessoas em 
cada uma, participaram, para além dos criadores dos li-
vros, o presidente, o vice-presidente e a vereadora da 
cultura do Município. 
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No Dia Mundial da Língua Portuguesa, a BMJBM publi-
cou no Facebook um artigo no qual explicava por que razão 
se está a criar o livro manuscrito PEQUENAS HISTÓRIAS DAS 
PALAVRAS, integrado no projeto Vidas e Memórias de 
uma Comunidade: rebuscar o tempo.

«O que se pretende com esta iniciativa é participar na 
valorização da língua portuguesa, mostrando a sua riqueza, 
e também destacar o papel das pequenas comunidades 
rurais na guarda de palavras antigas que, devido à sobreva-
lorização da norma, deixaram de ser usadas. Descobrimos 
que muitas das palavras que usávamos antigamente, e que 
causavam estranheza a quem as ouvia em ambientes ci-
tadinos e académicos (desmotivando, muitas vezes, o seu 
uso), não eram provincianismos, eram palavras-vestígio de 
uma língua rica, diversa e antiga – o Português – cujo uso 
em documentos oficiais foi estabelecido pelo rei D. Dinis. 
Muitas dessas palavras, vistas agora com todo o seu poder 
comunicativo, livres das prisões do preconceito, são encon-
tradas em obras literárias de todos os tempos e trazem-nos 

Espaço
Enquanto a pan-

demia impedia o uso 
dos espaços de leitu-
ra da BMJBM, come-
çou uma arrojada in-
tervenção no espaço 
dedicado aos adoles-
centes. Pintado, rede-
corado com materiais 
reciclados e oferecen-
do novas possibilida-
des de lazer, continua 
em melhoramento.

MANUSCRITO E DIGITAL NÃO COMBINAM? 
CLARO QUE SIM.

A BIBLIOTECA QUE NÃO SE VÊ

o belo sabor das me-
mórias do seu uso 
pelos mais velhos da 
nossa família e das 
nossas terras.»

Este trabalho co-
meçou a ser feito, há 
cerca de 10 anos, por 
um grupo alargado 
de colaboradores do 
projeto Vidas e Memórias de uma Comunidade, estendeu- 
-se ao Clube Leituras sem Pressa (Academia Sénior de VVR 
e BMJBM) e em abril deste ano, em tempo de pandemia, 
deu origem a um grupo de trabalho no Facebook com 36 
membros que, coletivamente, atribui significados e con-
textos de uso a essas palavras antigas. Desta forma foram 
já redigidas 130 páginas do 1º volume do livro PEQUENAS 
HISTÓRIAS DAS PALAVRAS, correspondendo a 250 entradas, 
todas iniciadas com a letra A.

Tratamento documental 
Desde janeiro, foram alvo de tratamento documen-

tal (catalogação ou revisão de descrição bibliográfi-
ca) 1.605 livros. Muitos são novidades adquiridas pelo 
município, outros são doações de leitores. Todos estão 
agora disponíveis para leitura.

Estante alfarrabista
Outra novidade que temos vindo a organizar em 

tempo de pandemia é uma ESTANTE ALFARRABISTA, 
que valoriza livros com longas vidas para contar. Esta 
estante resulta da análise, seleção, limpeza e cataloga-
ção de livros que nos chegam por doação.
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No dia 5 de setembro a BMJBM 
promoveu uma tarde que ampliou e 
diversificou o gosto pelos livros. Ana 
Celeste Azevedo, membro do CLAC, 
abriu a sessão dissertando sobre 
Shakespeare, a sua obra e o seu tem-
po. António Apolinário Lourenço, pro-
fessor na Universidade de Coimbra e 
natural de Sarnadas, deu a conhecer à 
plateia uma obra anónima do século 
de ouro espanhol, «Lazarillo de Tor-
mes», que poderá estar na origem do 
romance como género.  

DUAS LEITURAS 
À BEIRA RIO  

BIBLIOTECA

Neste espaço de comunicação à distância, iniciado 
há cerca de um ano, a atenção é centrada nos que vi-
vem longe do concelho e dele gostam de ter notícias, 
por isso o enfoque é dado ao projeto Vidas e Memórias 
de uma Comunidade. Uma participação muito apre-
ciada foi a homenagem feita pela BMJBM ao fotógrafo 

BMJBM MAIS PERTO DOS QUE ESTÃO LONGE
ATRAVÉS DO JORNAL 
«O CONCELHO DE VILA VELHA DE RÓDÃO»… 

José Ribeiro Marques, natural de Alvaiade, um extraor-
dinário artista amador. Atualmente, divulgam-se nar-
rativas guardadas por Leonor Inácio na memória, e por 
ela manuscritas no volume VII da coleção «Rebuscar o 
tempo». 200 páginas que preservam, recordando-as, 
décadas de vida comum em Fratel.

Uma segunda possibilidade de extensão cultu-
ral dos serviços da BMJBM tem acontecido através 
do Facebook. Neste espaço de ligação ao público a 
BMJBM continua a dar possibilidades de aprender. 
Neste espaço digital foram assinaladas efemérides; 
divulgados livros e leituras; noticiados trabalhos de 

… E DO  FACEBOOK 

pessoas e instituições; estimuladas formas novas 
de fazer e de viver. Este intenso trabalho refletiu-se 
nas estatísticas: entre janeiro e meados de novem-
bro aconteceram 18.903 interações no Facebook da 
BMJBM. Em 2019, o total de interações tinha sido 
de 8.167.
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A 9ª edição do 
encontro POESIA, 
UM DIA está a ser 
muito diferente das 
anteriores: decor- 
re de 19 de julho 
a 31 de dezembro 
(166 dias); é dedi-
cada à leitura; tem 
uma forte dimen-
são digital; pro-

põe a descoberta, no concelho de Ródão, de Lugares 
da Poesia.

Em julho teve início na Foz do Cobrão uma residên-
cia leitora que acolheu o poeta e editor Nuno Moura e 
a cravista Joana Bagulho. Ambos fizeram leituras, que 
gravaram em vídeo, de alguns dos 95 poemas escritos 
pelos 23 poetas portugueses que, sob direção de Jai-
me Rocha, participaram nas oito edições do «Poesia, 
um dia».

Esta residência abriu um novo ciclo que se define 
pela procura, e vivência, de Lugares da Poesia, no terri-
tório paisagístico e humano do nosso concelho. Depois 
de Nuno Moura e Joana Bagulho coube aos fotógrafos 
deambular e fotografar os Lugares da Poesia. Para aju-
dar essas viagens, a BMJBM disponibilizou no site mu-
nicipal um mapa dos lugares da poesia (criado pela es-
tagiária Mariana Alves). Aí estão assinalados os lugares 
onde foram escritos ou inspirados os poemas das resi-
dências organizadas pela BMJBM. Quiseram fotografar, 
com todo o seu talento, os Lugares da Poesia: Valter Vi-
nagre, Jorge Nunes, Marina Palácio, Estela Figueiredo, 
Ricardo São Pedro, Vasco Veríssimo, Filomena Ribeiro, 
António Carlos Nunes e Ricardo Pereira.

No dia 19, a BMJBM celebrou o seu aniversário com 
a apresentação ao público da exposição de pósteres e 
da coleção de postais OS LUGARES DA POESIA, com-

HABITAR OS LUGARES DA POESIA 

postos por fotografia e poema, que foram oferecidos à 
população. Na mesma data, foi homenageado o diretor 
literário do «Poesia, um dia», Jaime Rocha, pelos seus 
50 anos de vida literária. Nesse contexto foi apresenta-
do ao público um mural com um excerto do seu poe-
ma «Paisagem». O mural foi criado numa parede da va-
randa da BMJBM pelo artista Edgar Massul, que usou 
uma mistura à base de musgo. Entre 19 de setembro 
e 30 de novembro foi divulgada a videoteca online da 
BMJBM, alojada na página do Facebook da BMJBM, que 
disponibiliza cerca de meia centena de vídeos de leitu-
ra de poesia e música, que já obtiveram mais de 14.000 
visualizações.

BIBLIOTECA
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Este ano letivo, o Município de Vila Velha de Ródão 
reforçou em quase 50% o investimento feito na área da 
educação, um crescimento que se prende com o au-
mento do número de crianças a frequentar o ensino pré- 
-escolar e o 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e com a 
necessidade de adotar medidas preventivas e de readap-
tação dos espaços face ao contexto de pandemia.

A aquisição de livros de fichas e kits de material escolar 
para o ano letivo 2020/21 representou um investimento 
de 14.926,51 €, um reforço que ultrapassou em mais de 
50% o valor gasto no ano anterior e que foi de 8.820,00 €.

Para este valor contribuiu a subida de 217 para 236 do 
número de crianças a frequentar o ensino pré-escolar e o 
1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, situação que reflete o 
sucesso das medidas de apoio à fixação de famílias e jo-
vens implementadas pela autarquia e destinadas aos alu-
nos residentes no concelho, que incluem, por exemplo, 
a isenção do pagamento da frequência do pré-escolar, 
dos transportes escolares municipais ou das refeições 
dos alunos do pré-escolar e da creche.

O Município assegura ainda a isenção da mensalida-
de aos pais das 42 crianças que frequentam a creche da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão. 

O contexto de pandemia obrigou ainda a um esforço 
considerável em matéria de prevenção da Covid-19, de 
forma a garantir o regresso às aulas em segurança

Para tal, o Município de Vila Velha de Ródão trabalhou 
em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas e 
com as autoridades de saúde pública locais na elabora-
ção do Plano de Contingência para o ano letivo 2020/21 
e foram implementadas as orientações enviadas às esco-
las pela Direção-Geral da Saúde (DGS), onde se incluem 
a reorganização dos espaços, a disponibilização de mate-
riais para higienização ou a colocação de sinalética infor-
mativa, elementos de investimento da autarquia, em prol 
da proteção de comunidade escolar. 

Os funcionários e colaboradores do Agrupamento de 
Escolas de Vila Velha de Ródão, assim como os profes-
sores que desejaram fazê-lo, foram testados à presença 
de Covid-19, e ao nível dos transportes escolares muni-
cipais, foram igualmente impostas as regras de seguran-
ça exigidas pela DGS, sendo a higienização dos mesmos 
garantida pela autarquia.

MUNICÍPIO REFORÇOU 
INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
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O Município de Vila Velha de Ródão, em parceria com 
o Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão e a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação, entre-
garam na passada quarta-feira, 11 de novembro, os pré-
mios de mérito e excelência aos alunos que obtiveram os 
melhores resultados na área académica e desportiva, no 
ano letivo 2019/20.

Devido ao contexto de pandemia que vivemos, a ce-
rimónia decorreu na sede do Agrupamento de Escolas 
de Vila Velha de Ródão e contou apenas com a presença 
dos alunos distinguidos e seus familiares mais próximos, 
assim como do presidente da Câmara Municipal de Vila 
Velha de Ródão, Luís Pereira, da diretora do Agrupamento 
de Escolas, Isabel Ribeiro, e da presidente da  Associação 
de Pais e Encarregados de Educação, Fernanda Neves.

ALUNOS DO CONCELHO 
RECEBERAM PRÉMIOS DE MÉRITO 

A atribuição dos prémios de mérito e excelência é 
encarada pelas entidades envolvidas como uma forma 
de promover e incentivar o sucesso escolar e contribuir 
para a valorização dos alunos e o reconhecimento do 
seu empenho. Para além de agraciar os estudantes do 
1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico que frequentam os es-
tabelecimentos de ensino do concelho e se distinguiram 
pela excelência e mérito académico e desportivo, esta 
cerimónia contempla ainda uma categoria que premeia 
o esforço e a progressão dos alunos.

Este ano a iniciativa contou também com o apoio do 
Supermercado Auchan de Vila Velha de Ródão, entida-
de que procurou mostrar a sua responsabilidade social 
através da valorização da importância da educação e da 
oferta dos troféus de distinção aos alunos.

EDUCAÇÃO
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ENCONTRO DAS GERAÇÕES DE RÓDÃO 
CANCELADO DEVIDO À PANDEMIA

O tradicional Encontro das Gerações de Ródão, ha-
bitualmente organizado pelo Município em outubro, 
teve este ano de ser cancelado devido à pandemia de 
Covid-19, uma decisão que teve em conta a saúde e o 
bem-estar da população idosa que, por ser mais vulne-
rável, estaria mais exposta à possibilidade de contágio 
pela doença, caso o evento se realizasse.

Na impossibilidade da sua realização este ano, o pre-
sidente do Município de Vila Velha de Ródão, Luís Perei-
ra, num comunicado dirigido à população, deixou uma 
“palavra de conforto e esperança no futuro” e assegurou 
“a todos que o Município continua, em permanência, 
a acompanhar a situação epidemiológica do país e a 
trabalhar em colaboração com as autoridades compe-

tentes, de forma a salvaguardar a saúde e a segurança 
da população do concelho”, exprimindo o desejo de 
que, no próximo ano, “nos possamos voltar a reunir pre-
sencialmente para expressar o nosso reconhecimento e 
transmitir o vosso exemplo às gerações vindouras”.  

ACADEMIA SÉNIOR DE VILA VELHA 
DE RÓDÃO EM MOVIMENTO

AÇÃO SOCIAL

Seguindo as recomendações da Direção-Geral de 
Saúde, a Academia Sénior de Vila Velha de Ródão decidiu 
não retomar a realização de aulas presenciais até ao final 
de 2020, uma medida ponderada tendo em vista a pro-
teção dos alunos e do corpo docente.

Ainda assim, este projeto promovido pelo Centro Mu-
nicipal de Cultura e Desenvolvimento de Vila Velha de 
Ródão, em estreita parceria com o Município, vai manter- 
-se em movimento e pretende levar até à porta de cada 
aluno atividades, desafios e carinho, através da realização 
de visitas ao domicílio, nas segundas e quartas-feiras de 
cada semana

Assim, embora com moldes diferentes e adaptados 
à pandemia, a Academia Sénior vai continuar próxima 
dos alunos e disponível para contribuir para a sua saúde 
e bem-estar, desafiando-os inclusive a participar em ofi-
cinas online através de plataformas digitais e recomen-
dando sempre a adoção de comportamentos prudentes 

como o uso de máscara, a higienização frequente das 
mãos, o respeito pela distância de segurança e pela eti-
queta respiratória, pois só assim poderemos proteger a 
saúde de todos.
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PROGRAMA SAÚDE MAIS 
RETOMOU CONSULTAS PRESENCIAIS EM SETEMBRO

O programa Saúde Mais retomou as consultas pre-
senciais na segunda semana de setembro, nas diferen-
tes freguesias e nos horários habituais, após a interrup-
ção imposta nos primeiros meses do ano devido à si- 
tuação de pandemia por Covid-19.

Promovido pelo Município de Vila Velha de Ródão, 
em parceria com o Centro Municipal de Cultura e De-
senvolvimento, o programa Saúde Mais é um programa 
complementar ao Serviço Nacional de Saúde que prevê 
consultas médicas de clínica geral a toda a comunidade 
de Vila Velha de Ródão. Podem usufruir deste serviço 
todos os residentes no concelho, em particular os por-
tadores de Cartão de Idoso ou do Cartão Social. 

A vantagem é conseguir uma consulta médica de 
proximidade num curto espaço de tempo, tratando-se 

de um serviço gratuito para os portadores do Cartão de 
Idoso ou do Cartão Social. O programa Saúde Mais não 
substitui o Médico de Família, nem o Serviço Nacional 
de Saúde, sendo meramente complementar.

Tal como antes da interrupção devido à pandemia, 
na primeira e terça segunda-feira de cada mês, as con-
sultas têm lugar na Junta de Freguesia de Vila Velha de 
Ródão; na primeira e terça terça-feira acontecem na 
Junta de Freguesia de Fratel; na segunda e quarta se-
gunda-feira do mês na Junta de Freguesia de Sarnadas 
de Ródão e na segunda e quarta terça-feira na Junta de 
Freguesia de Perais.

Para mais informações, os interessados devem con-
sultar o site do Município de Vila Velha de Ródão (www.
cm-vvrodao.pt) ou utilizar o telefone 272 540 300.

O CLDS 4G de Vila Velha de Ródão, um projeto cofi-
nanciado pelo Fundo Social Europeu, em parceria com 
a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, iniciou esta 
segunda-feira, 16 de novembro, a distribuição de kits 
de proteção individual, junto da população residente 
no concelho com mais de 65 anos de idade.

A iniciativa surge na sequência da necessidade identi-
ficada pelo município de promover a segurança e a saú-
de deste grupo etário, dada a sua maior vulnerabilidade 
à Covid-19, e sensibilizar as pessoas para a importância 
de cumprir o dever cívico de recolhimento e as regras 
implementadas pela DGS de combate à propagação da 
doença: manter o distanciamento físico, o uso obrigató-
rio da máscara, a lavagem ou desinfeção frequente das 
mãos e o cumprimento da etiqueta respiratória.

Cada kit é assim composto por uma bolsa que con-

OFERTA DE KITS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
CONTRA A COVID-19 PARA RESIDENTES COM MAIS DE 65 ANOS

tém uma máscara lavável, um filtro para a máscara, um 
porta-máscaras, uma embalagem de álcool gel e um 
folheto informativo. 

A juntas de freguesia do concelho não quiseram 
também deixar de se associar a esta iniciativa através 
do apoio dado na sua distribuição junto da população.
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Atendendo ao contexto que estamos a atravessar 
devido à Covid-19, mas ressalvando a importância do 
brincar para o desenvolvimento das crianças, ao longo 
do último semestre, o CLDS 4G de Vila Velha de Ródão, 
projeto cofinanciado pelo FSE – Fundo Social Europeu, 
em parceria com a Câmara Municipal de Vila Velha de 
Ródão, dinamizou a atividade “Brincar em segurança em 
contexto de Covid-19” junto da população mais jovem 
do concelho.

No dia 3 de julho, a iniciativa decorreu no Estádio Mu-
nicipal de Vila Velha de Ródão, e foi dirigida às crianças 
no Jardim de Infância. O objetivo foi proporcionar-lhes 
um dia diferente, através da realização de jogos de água 
que serviram de mote para momentos de muita alegria 
e diversão, uma atividade que respeitou as diretrizes da 
DGS e incluiu a oferta de bonés com viseiras a todas as 
crianças, para que pudessem brincar em segurança. 

No dia 10 de julho, foi a vez das crianças que frequen-
taram o ATL de Verão da autarquia realizaram esta ativi-
dade, que passou pela dinamização de um piquenique e 
a oferta de bonés com viseira. 

No arranque do ano letivo, o CLDS 4G repetiu a oferta 
aos alunos que frequentam o ensino pré-escolar e o 1.º 
ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de 
Vila Velha de Ródão, de forma a contribuir para a sua se-
gurança no início de mais um ano escolar.

CLDS 4G DINAMIZOU 
“BRINCAR EM SEGURANÇA EM CONTEXTO DE COVID-19”
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A Escola de Canoagem de Vila Velha de Ródão reto-
mou a sua atividade no dia 1 junho, após um período de 
encerramento como medida preventiva no âmbito da 
pandemia por Covid-19, contando com duas dezenas de 
inscritos, entre adultos e crianças.

Este projeto resulta de uma parceria entre o Centro 
Municipal de Cultura e Desenvolvimento e o Município 
de Vila Velha de Ródão. 

Trata-se de um projeto e de uma estrutura única no 
distrito, que aproveita o magnífico enquadramento na-
tural e as potencialidades do extenso plano de água do 
rio Tejo, na zona de Vila Velha de Ródão, para permitir a 
prática de desportos náuticos no interior do país, onde a 
oferta nesta área é escassa.

ESCOLA DE CANOAGEM 
RETOMOU ATIVIDADE COM DUAS DEZENAS DE INSCRITOS

Tendo em conta a situação de pandemia, o Centro 
Náutico disponibiliza as suas instalações de forma con-
dicionada, em cumprimento das normas orientadoras da 
Direção-Geral da Saúde, devendo os interessados utilizar 
o email geral@cmcd-vvr.pt ou o telefone 963 445 866 
para obter mais informações.

O Complexo Desportivo e o Agrupamento de Escolas 
de Vila Velha de Ródão estão equipados desde o final de 
julho com dois desfibrilhadores automáticos externos e 
contam com 12 colaboradores habilitados a utilizá-los em 
caso de paragem cardiorrespiratória.

A medida resulta do investimento feito por parte do 
Município de Vila Velha de Ródão na âmbito do programa 
Desfibrilhação Automática Externa, licenciado pelo INEM, 
e visa proporcionar aos alunos e funcionários do Agrupa-
mento de Escolas, no arranque de mais um ano letivo, e 
aos utilizadores do Complexo Desportivo um dispositivo 
essencial para permitir a sobrevivência em caso de para-
gem cardiorrespiratória de origem cardíaca, atualmente a 
principal causa de mortalidade nos países desenvolvidos.

Para poderem utilizar o aparelho, os referidos funcioná-
rios do Município e do Agrupamento de Escolas receberam 
formação específica em Suporte Básico de Vida e Desfibri-
lhação Automática Externa. 

COMPLEXO DESPORTIVO E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RÓDÃO 
EQUIPADOS COM DESFIBRILHADORES

Os desfibrilha-
dores automáti-
cos externos são 
dispositivos ele-
trónicos portáteis 
que, em situações 
de paragem car-
diorrespiratória, 
analisam o ritmo 
cardíaco e, nas 
situações indica-
das, aplicam um 
choque elétrico 
com o intuito de 
se retomar um ci-
clo cardíaco nor-
mal e assim evitar 
a morte da vítima.
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COMPLEXO DESPORTIVO E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RÓDÃO 
EQUIPADOS COM DESFIBRILHADORES

Vila Velha de Ródão associou-se à campanha solidária “Dou 
Mais Tempo à Vida – Juntos Venceremos o Cancro”, uma inicia-
tiva da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) que teve lugar 
a 6 de agosto com a realização de uma caminhada solidária.

“Agora é a nossa vez” foi um dos lemas da iniciativa que 
visa a promoção de estilos de vida saudáveis na luta contra 
o cancro, respeitando as recomendações da Direção-Geral da 
Saúde e as normas legais sobre a prevenção da Covid-19.

A organização da caminhada no concelho foi da responsa-
bilidade do Grupo de Voluntariado Comunitário de Vila Velha 
de Ródão da LPCC e contou com o apoio do Município de Vila 
Velha de Ródão através do Ginásio Municipal e do CLDS 4G de 
Vila Velha de Ródão, um projeto cofinanciado pelo FSE – Fun-
do Social Europeu.

A campanha “Dou Mais Tempo à Vida” decorreu até setem-
bro na Região Centro do país e veio substituir as habituais ca-

RÓDÃO ASSOCIOU-SE À CAMPANHA 
“DOU MAIS TEMPO À VIDA”

minhadas solidárias na comunidade pela prática de exercício 
físico de forma individual ou em pequenos grupos. O valor an-
gariado na inscrição nesta iniciativa reverteu a favor da LPCC, 
para o apoio ao doente oncológico e sua família.

Entre os dias 10 e 16 de agosto, o Município de Vila Ve-
lha de Ródão, em parceria com o Instituto Português do 
Desporto e da Juventude, assinalou a Semana Internacio-
nal da Juventude com música e com a realização de aulas 
gratuitas de Pilates e Hidro Dance nas Piscinas Municipais 
de Vila Velha de Ródão e de Fratel.

Nos dias 10 e 13 de agosto, a Piscina Municipal de Vila 
Velha de Ródão recebeu duas aulas de Pilates e Hidro 
Dance, programa que foi repetido, no dia 12, na Piscina 
Municipal de Fratel. Já nos dias 12 e 14 e agosto, em Fra-
tel e Ródão, respetivamente, o final da tarde foi animado 
com a música do DJ Petter Nox.

De forma a respeitar as recomendações da Direção- 
-Geral da Saúde e as normas legais sobre a prevenção da 
Covid-19, a participação nestas atividades esteve sujeita a 
um limite de participantes.

PISCINAS MUNICIPAIS DE RÓDÃO E FRATEL 
ASSINALARAM SEMANA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

Esta iniciativa visou comemorar o Dia Internacional da 
Juventude, que acontece a 12 de agosto, efeméride as-
sinalada anualmente com um evento promovido a nível 
nacional pelo Instituto Português do Desporto e Juventu-
de, com o objetivo de promover um lazer ativo e saudável 
junto da população jovem.
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FESTA RELIGIOSA DA SRA. DA ALAGADA 
TEVE TRANSMISSÃO ONLINE

A Festa Religiosa de Nossa Sra. da Alagada, que se cele-
brou a 23 de agosto, sofreu este ano alterações devido ao 
contexto de pandemia. 

Presidida pelo pároco de Vila Velha de Ródão, António 
Escarameia, e acompanhada pela banda da Filarmónica 
Retaxense, a habitual cerimónia religiosa foi celebrada no 
recinto exterior à capela, debaixo das oliveiras e sob as con-
dições impostas pela Direção-Geral de Saúde, sendo a sua 
transmissão online assegurada no Facebook do Município 

de Vila Velha de Ródão, em parceria com a Beira Baixa TV.
Devido à pandemia e de forma a que aqueles que não 

se puderam deslocar à capela pudessem manifestar a sua 
fé, a habitual procissão que se seguia à eucaristia foi subs-
tituída pela passagem da imagem da Nossa Sra. da Ala-
gada numa carrinha pelas ruas da vila, uma iniciativa que 
encheu as ruas e as janelas de gente, com os rodenses 
emocionados a aplaudir e a arremessar flores à passagem 
da padroeira. 

LAZER
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LAZERATL DE VERÃO CONTOU 
COM NOVAS REGRAS E BALANÇO POSITIVO

Entre 29 de junho e 14 de agosto, o Serviço de Desporto 
e Tempos Livres da Câmara Municipal de Vila Velha de Ró-
dão promoveu mais uma edição do ATL de verão, destinado 
a crianças entre os 5 e os 12 anos. A iniciativa contou com 
novas regras adaptadas ao contexto de pandemia, onde se 
incluíram os procedimentos específicos de higienização, a 
redução do número de participante a 40 por quinzena e a 
prioridade para a realização de atividades ao ar livre.

Estas regras seguiram as diretrizes emanadas pelo Ins-
tituto Português do Desporto e da Juventude e pela Di-
reção-Geral da Saúde, de forma a garantir a realização das 
atividades em segurança, tendo sido dada prioridade à per-
manência ao ar livre, à não partilha de objetos e à existência 
do mínimo de contacto físico entre os participantes. 

Repartido por três quinzenas e uma semana de oferta 
por parte da autarquia, o ATL de verão contou com um total 
de 57 participantes, embora o número tenha sido limitado 
a 40 crianças por quinzena, divididas em dois grupos, e com 
um número reforçado de monitores.

Inserida neste ATL, entre 29 de junho e 17 de julho, de-
correu também a atividade designada Academia Explorar 
e Aprender – Verão 2020, que teve como destinatários os 
alunos do Agrupamento de Escolas de Ródão, residentes 
no concelho e/ou que se encontrem no concelho duran-
te o período de férias letivas. Esta iniciativa foi promovida 
pela Câmara Municipal, em parceria com a Associação de 
Estudos do Alto Tejo, no âmbito do PIICIE – Plano Inovador 
e Integrado de Combate ao Insucesso Escolar, cofinanciado 
pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através 
do Fundo Social Europeu. 

Ao longo deste período, as crianças puderam praticar 
desportos radicais e náuticos – como escalada, rapel, slide, 
canoagem ou passeios de barco –, dedicar-se às artes plás-
ticas, aprender a fazer magia ou distrair-se com jogos temá-
ticos. Durante a semana de oferta, tiveram ainda a oportu-
nidade de andar de moto de água, praticar tração com boia 
ou participar numa collor run e num passeio noturno.

A realização do ATL procura responder a uma necessi-
dade das famílias do concelho em ocupar e divertir os seus 
filhos numa altura em que estes estão em férias escolares 
e em que os encarregados de educação se encontram a 
trabalhar, tendo este ano contado com o apoio da Fede-
ração Portuguesa de Motonáutica, dos restaurantes Ponte 
Encharrique e Vila Portuguesa e do supermercado Sabores 
de Ródão.



40 | Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão

INFORMAÇÕES ÚTEIS

RESTAURANTES

“O Motorista”
Estrada Nacional 18 - Vila Velha de Ródão
Encerra aos sábados
Telf.: 272 545 263

“A Ponte do Enxarrique”
Estrada Nacional 18 n.º 1081
6030-223 - Vila Velha de Ródão
Encerramento: Sábado ao jantar e domingo todo o dia
Telf.: 272 541 306 | Telem:. 963 330 597

“Varanda da Vila”
Rua de Santana, 925 | Vila Velha de Ródão
Encerramento: Sábado ao jantar e domingo todo o dia
Telf.: 272 545 001 | Telem:. 967 309 883

“Herdade da Urgueira”
Vale Pousadas-Perais
Encerramento: Segunda-feira 
Telf.: 272 073 569 / 935 211 382

“Vila Portuguesa”
Cais Fluvial - Vila Velha de Ródão
Encerramento: Segunda-feira (outubro a março)
Telf.: 272 541 216

“Vale Mourão”
Foz do Cobrão
Encerramento: Domingos ao jantar e segunda-feira
Telf.: 272 543 012

“Rato”
Alfrívida
Telf.: 272 989 388

“JJ”
Fratel
Encerramento: Domingo
Telf.: 272 566 082 / 965 802 154

TÁXIS

Albertino Lourenço Rodrigues
Sarnadas de Ródão
Contactos: 919551703 e 272997537

Carlos Manuel dos Santos Pires, Lda.
Vila Velha de Ródão
Contactos: 962466531 e 961547359

Manuel Orlando Marques Rodrigues, Sociedade 
Unipessoal, Lda.
Vila Velha de Ródão
Contactos: 961444795

Vilela & Manso, Lda.
Vila Velha de Ródão
Contactos: 917241804 e 272566128
João Aparício & Irmãos, Lda.
Fratel 
Contactos: 272566138 e 965022725

M.P.T. – Motoristas Profissionais de Táxis, Lda.
Vale de Pousadas
Contacto: 917232000

Táxis Nunes & Barata, Lda.
Alfrivida
Contacto: 965453182

João Carmona – Serviços de Táxi, Unipessoal, Lda.
Monte Fidalgo
Contacto: 969655087 

ALOJAMENTO

Casa da Meia Encosta | Casa de campo
Foz do Cobrão 6030-155 - V V Ródão
Tel.:  914 303 367
E-mail. casadeperais@gmail.com
casadameiaencosta2017@gmail.com 

Herdade da Urgueira | Agro-turismo
Monte da Urgueira - Vale de Pousadas
6030-153 - V V Ródão-Perais
Tel.:   272 073 570 / 935 360 261 
WebSite: http://www.herdadedaurgueira.com 
E-mail: meetingplace@herdadedaurgueira.com

Vila Portuguesa | Casa de campo
Rua Pesqueiras n.º 25, 6030-233 - V V Ródão
Tel.: 272 541 138
WebSite: http://www.vilaportuguesa.pt
E-mail: geral@vilaportuguesa.pt

Casas do Almourão | Casa de campo
Rua da Capela 6030-155 Foz do Cobrão - V V Ródão
Tel.: 272 098 180 / 96 586 93 27
E-mail: reservas@casasdoalmourao.com

Casa das Estevas | Alojamento local
Travessa de Cima 6030-151 Alvaiade - V V Ródão
Tel.: 272 543 145 / 0032 472 591 337
E-mail: lucspeecke@gmail.com

Casa da Palmeira | Alojamento local
Rua 1º de Maio, n.º 79 e 89 6030-215 - V V Ródão
Tel.: 913 075 447
E-mail: francisco_p_matos@hotmail.com

Alojamento das Laranjeiras | Alojamento Local
Rua da Estrada Nacional, 1295
6030-198 - Vila Velha de Ródão
Tel.: 967073834 / 969587573
E-mail: alojamentodaslarangeiras@hotmail.com

D. Maria | Alojamento local
Rua da Liberdade, nº 147 6030-225   Vila Velha de Ródão
Tel.: 272 545 200 / 912 105 303
E-mail: josepereiracatarino@hotmail.com
 
Casa de Outrora | Alojamento local
Rua Principal 6030-162 Tostão   Vila Velha de Ródão
Tel.: 938 368 017 | E-mail: casadeoutrora@gmail.com

Cantinho das Pesqueiras| Alojamento local
Rua da Sociedade 6030-231   Vila Velha de Ródão
Tel.: 966 579 985 | E-mail: daniela.tomas28@gmail.com

Casa de Perais | Casa de Campo
Rua da Escola Primária 6030-053 Perais
Tel.: 914 303 367

Casa do Chafariz | Alojamento Local
Foz do Cobrão | 6030-155   Vila Velha de Ródão
Tel.: 927 484 403

NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS PELO CONCELHO

Centro de Interpretação de Arte Rupestre do Vale 
do Tejo e Espaço Museológico de Arqueologia
Vila Velha de Ródão
Terça a sexta-feira | 9h00 - 12h30 e das 14h00 - 18h00
Sábado | 10h00 - 13h00 e das 14h00 - 18h00
Telem.: 96 344 58 66 | E-mail: geral@tejo-rupestre.com

Lagar de Varas: Uma herança de oiro
Horário de verão (1 de maio a 30 de setembro):
Todos os dias: 9h30 - 12h00 e das 14h00 - 18h00
Horário de inverno (1 de outubro a 30 de abril):
Segunda a sábado | 9h00 - 12h30 e 14h00 - 17h30
Telf.: 272 545 001 | Telem.: 96 344 59 28

Núcleo Museológico do linho e tecelagem | Foz do Cobrão
Segunda a domingo | 10h00 - 12h30 e 14h00 - 18h00
Marcações GAFOZ | Tef.: 272 543 149

Núcleo Museológico do Azeite  | Sarnadas de Ródão
Segunda a sexta-feira | 9h00 - 12h30 e 13h15 - 18h00
Edifício  Junta de Freguesia
informações e visitas guiadas através dos contactos:
Telf.: 272 967 829 | Sábado e domingo por marcação

Núcleo Museológico: o Contrabando | Perais 
Edifício Junta de Freguesia
informações e visitas guiadas através dos contactos:
Telf.: 272 989 275
Segunda a sexta-feira | 9h00 - 12h30 e 14h00 - 17h00
Sábado e domingo por marcação

Núcleo Museológico: História de uma Comunidade 
Rural - Fratel | Edifício da ex-escola primária
informações e visitas guiadas através dos contactos:
Telf.: 272 566 187
Segunda a sexta-feira | 15h15 - 17h00
Sábados | 10h30 - 12h00


