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Luís Miguel Ferro Pereira

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão

EDITORIAL

Na sequência das eleições autárquicas de 26 de setem-

bro, nas quais os rodanenses reforçaram a confiança no 

projeto e na equipa que tem estado à frente do concelho 

nos dois últimos mandatos, iniciámos um novo ciclo no 

dia 7 de outubro, durante o qual pretendemos consolidar 

a estratégia de desenvolvimento ambiciosa que temos 

vindo a empreender no concelho.

Se é certo que nos últimos oito anos conseguimos 

mobilizar uma série de investimentos públicos e privados, 

que alavancaram a atratividade e transformaram Vila Ve-

lha de Ródão num polo empregador da região, sabemos 

que isso só por si não basta para fixar aqui a população. 

Por isso, paralelamente, temos desenvolvido um conjun-

to abrangente de medidas na área da ação social, da saú-

de, da educação, da cultura e do turismo, de que damos 

conta neste boletim e têm contribuído para a melhoria da 

qualidade de vida da população, refletindo-se já no au-

mento do número de crianças a frequentar a creche e o 

ensino pré-escolar no concelho.

Tendo em vista esta realidade, neste mandato que 

agora iniciamos, a fixação de pessoas e a aposta na ha-

bitação, na educação e na ação social vão continuar a ser 

uma prioridade para este executivo. A título de exemplo, 

destacamos a requalificação das antigas instalações da 

Escola Primária de Vila Velha de Ródão para instalação de 

uma creche que dê resposta às necessidades atuais; a dis-

ponibilização de habitação a custo acessível ou o reforço 

do programa Saúde Mais, através da oferta de serviços de 

enfermagem disponíveis nas freguesias e em horário alar-

gado na sede do concelho.

Daremos também continuidade aos investimentos na 

requalificação da frente ribeirinha e na construção de in-

fraestruturas de apoio que contribuam para aproximar a 

população do rio, como é o caso do projeto de reabilita-

ção e valorização da ribeira do Enxarrique que destaca-

mos nesta edição. O que se pretende através desta obra é 

a criação de um novo espaço de lazer, com ligação ao cais 

de Ródão e à estação arqueológica da Foz do Enxarrique, 

propício à realização de passeios e que dê as boas-vindas 

aos praticantes de desportos náuticos e aos grandes even-

tos ligados ao rio que vamos continuar a receber, como é 

o caso do Campeonato do Mundo de F2 de Motonáutica.

Certos de que estamos preparados e motivados para 

juntos fazermos face aos desafios que se nos reserva o 

futuro, desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano 

Novo, na expetativa de que em 2022 possamos reencon-

trar o amor, a saúde, a esperança e a tranquilidade que 

nem sempre tem sido possível nos últimos anos.
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Teve início em outubro a obra de reabilitação e valoriza-

ção da ribeira do Enxarrique, uma intervenção que abrange 

o troço final deste afluente, imediatamente antes da con-

fluência com o rio Tejo, e que pretende incentivar a reapro-

ximação da população a este curso de água e ao rio, atra-

vés da criação de um trilho pedonal e da promoção de um 

maior contacto com o património natural e paisagístico.

O projeto representa um investimento de 231.708,59 €, 

acrescidos de IVA, traduzido numa empreitada adjudicada 

à empresa EcoRede - Engenharia e Serviços, S.A., e enqua-

drada num protocolo de colaboração assinado entre o Mu-

nicípio de Vila Velha de Ródão e a Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), no âmbito do Programa de Estabilização 

Económica e Social. O protocolo visa um apoio financeiro 

da APA até 280 mil euros, através do Fundo Ambiental, que 

inclui, para além empreitada, o projeto de execução.

Esta é uma intervenção que integra várias medidas de 

conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ri-

beirinhas, previstas na Lei da Água, e pretende contribuir 

para a implementação da Diretiva Quadro da Água, na me-

dida em que visa obter o bom estado ou o bom potencial 

das respetivas massas de água.

Para além de estabilizar as margens fluviais com pro-

blemas de erosão, através do recurso a soluções técnicas 

de engenharia natural, a empreitada inclui a realização de 

ações de corte e limpeza de vegetação no leito e margens, 

a contenção de vegetação exótica e invasora e a remoção 

de entulhos e árvores do leito, de forma a recuperar a ga-

leria ribeirinha e a conetividade com as áreas envolventes, 

bem como a valorização da paisagem, dos habitats naturais 

e da biodiversidade do meio hídrico.

Ao mesmo tempo, pretende-se valorizar a paisagem e a 

aumentar a atratividade dos espaços fluviais, criando e revi-

talizando lugares com profundo significado e interesse para 

as populações locais e visitantes.

Assim, para além da implantação de um trilho ao longo 

da ribeira de Enxarrique, para circulação pedestre e ciclável, 

será instalado no local algum mobiliário urbano (bancos de 

descanso, mesas e papeleiras) e painéis e placas informati-

vas, com vista à sensibilização e educação ambiental dos 

visitantes do espaço.

 RIBEIRA DO ENXARRIQUE 
RECEBE OBRAS DE REABILITAÇÃO 

E VALORIZAÇÃO

DESTAQUE



DESTAQUE

Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão | 5  

FÉNIX 21: EXÉRCITO TESTOU CAPACIDADE  
DE RESPOSTA DE EMERGÊNCIA A UM SISMO EM RÓDÃO

Entre 20 a 26 de novembro, cerca de três centenas de 

militares do Exército Português e 65 viaturas de tipologia 

diversa participaram, em Vila Velha de Ródão, no Exercício 

FÉNIX 21, cujo objetivo foi treinar e testar a capacidade de 

planeamento e resposta do Exército a uma hipotética si-

tuação de emergência, neste caso um sismo de magnitu-

de 7,3, que coloque em causa a proteção e salvaguarda de 

pessoas e bens, tendo por base os potenciais pedidos de 

apoio da estrutura de Proteção Civil, no âmbito dos Planos 

de Emergência de Proteção Civil aplicáveis.

Através desta iniciativa, o Exército pretendeu avaliar 

a capacidade de ativação e movimentação das forças no 

terreno e treinar o Plano de Apoio Militar de Emergência, 

em todas as dimensões, de modo a garantir a sua atuali-

zação e eficácia.

Os principais momentos do Exercício FÉNIX 21 tiveram 

lugar nos dias 20 e 21 de novembro, com a ativação e con-

centração dos meios, e nos dias 23 e 24 de novembro, com 

a deslocação dos meios para a zona de concentração e re-

serva e a realização de um simulacro que envolveu cenários 

de apoio sanitário a larga escala, o derrame de substância 

perigosa em acidente rodoviário, a desobstrução de vias de 

comunicação, situações de evacuação de população e de 

busca e salvamento, ou o fornecimento de apoio cartográ-

fico e apoio logístico, como foi explicado pelo Major Gene-

ral Xavier de Sousa, Diretor do Exercício Fénix 2021, durante 

a apresentação da ação no Distinguished Visitors Day.

Este dia aberto dedicado à visita das entidades oficiais 

e comunicação social e ao balanço da atividade, ocorreu 

a 25 de novembro e contou com a presença do Secretário 

de Estado Adjunto da Defesa Nacional, Jorge Seguro San-

ches, do General Chefe do Estado-Maior do Exército, José 

Nunes da Fonseca, e do Comandante das Forças Terres-

tres, Tenente-General António Martins Pereira, que foram 

recebidos nos Paços do Concelho pelo Presidente do Mu-

nicípio de Vila Velha de Ródão.

Após a referida apresentação do Exercício na Casa de 

Artes e Cultura do Tejo, seguiu-se uma demonstração de 

capacidades do Exército, com uma operação de resgate a 

partir da torre de captação no cais de Ródão e uma ope-

ração de descontaminação no âmbito da Covid-19, numa 

demonstração da capacidade de resposta a ameaças bio-

lógicas e químicas que só este ramo das Forças Armadas 

tem. A manhã terminou com a visita aos meios e capaci-

dades do Exército instalados no terreno âmbito do Apoio 

Militar de Emergência.

A realização do Exercício FÉNIX 21 contou com a partici-

pação e apoio da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, 

da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e 

dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão.
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As eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021 de-

ram a vitória a Luís Pereira, que foi reeleito presidente da Câ-

mara Municipal de Vila Velha de Ródão pelo PS com 73,73% 

da votação. Com um total de 2809 eleitores inscritos, as 

eleições registaram uma taxa de abstenção de 31,97 %, um 

valor inferior ao registado a nível nacional (46,35%), e deram 

a vitória ao PS também na Assembleia Municipal (71,38%) e 

nas quatro Juntas de Freguesia do concelho.

Quadro – Resultados das Autárquicas 2021: 

Câmara Municipal – Concelho de V.V. Ródão

A segunda força mais política mais votada na eleição 

para a Câmara Municipal foi a coligação Novo Rumo, que 

reuniu o PPD/PSD e o CDS/PP e obteve 17,84% dos votos, 

enquanto o PCP-PEV ficou em terceiro lugar com 4,5% dos 

votos. Estes resultados traduziram-se na eleição dos can-

didatos: 

1.º - Luís Miguel Ferro Pereira - PS; 

2.°- José Manuel Ribeiro Alves - PS; 

3.° - Ana Luísa Faria Pereira Correia Marques - PS; 

4.° - Ana da Conceição Bento Carepo - PS; 

5.° - Carlos Manuel Correia Cardoso Martins Faria - Novo 

Rumo - PPD/PSD.CDS-PP.

Com 71,38% dos votos, o PS reforçou também a sua pre-

sença na Assembleia Municipal em mais um membro, per-

fazendo um total de 12 eleitos, contra os três da coligação 

Novo Rumo.

Quadro – Resultados das Autárquicas 2021: 

Assembleia Municipal – Concelho de V.V. Ródão

AUTÁRQUICAS 2021 
LUÍS PEREIRA REELEITO PARA TERCEIRO MANDATO 

COM 73,73% DA VOTAÇÃO
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Após a tomada de posse e eleição dos membros da 

mesa, a Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão pas-

sou a ter a seguinte constituição:

Presidente

António Tavares Pinto Carmona Mendes - PS;

1.º Secretário

Paula Cristina Ribeiro Goncalves - PS;

2.º Secretário

Luís Manuel Calheiros da Cunha Andrade - PS;

Membros da Assembleia

1. Maria José Sobreira Mendonça - PS;

2. Humberto José Sequeira Mendes - PS;

3. Carlos Alberto Silva Goncalves - Novo Rumo - PPD/PSD.

CDS-PP;

4. Ricardo André Antunes da Costa Mendes Morgado - PS;

5. Alexandra Nunes Pires Ventura - PS;

6. Luís Manuel Machado Brito Coutinho Dias - Novo Rumo 

- PPD/PSD.CDS-PP;

7. Ivo Renato Diogo de Campos Patrício - PS;

8. Vítor Filipe Marques - PS;

9. Maria João Raimundo Carrilho Vicente  - PS;

10. Hugo Filipe Ribeiro Cardoso - PS;

11. Júlia Cristina Marchão Ceia - Novo Rumo - PPD/PSD.

CDS-PP;

12. João Miguel Isaías da Silva - PS;

O PS voltou a ficar à frente também na eleição para as 

Juntas de Freguesia do concelho, nas quais tomaram posse 

quatro novos Presidentes de Junta:

Célia Maria Sequeira Ribeiro - PS - Presidente da Junta 

de Freguesia de Fratel;

Benvinda Maria Pires Dias - PS - Presidente da Junta Fre-

guesia de Perais;

Vítor Hugo Fontelas de Oliveira - PS - Presidente da Jun-

ta de Freguesia de Sarnadas de Ródão;

Joaquim Manuel Ribeiro Nunes - PS - Presidente da Jun-

ta de Freguesia de Vila Velha de Ródão;

Quadro – Resultados das Autárquicas 2021:

Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão

Quadro – Resultados das Autárquicas 2021:

Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão

Quadro – Resultados das Autárquicas 2021:

Junta de Freguesia de Fratel

Quadro – Resultados das Autárquicas 2021:

Junta de Freguesia de Perais
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LUÍS PEREIRA TOMOU POSSE 
E ANUNCIOU COMPROMISSOS PARA O FUTURO

Teve lugar ao final da tarde de 7 de outubro, na Casa 

de Artes de Cultura do Tejo, a cerimónia de tomada de 

posse dos eleitos à Assembleia Municipal e à Câmara 

Municipal de Vila Velha de Ródão nas autárquicas 

de 26 de setembro, nas quais Luís Pereira foi reeleito 

presidente da Câmara Municipal pelo PS com 73,73% 

da votação.

Eleito para o terceiro mandato pelo PS à frente 

autarquia rodense com um resultado que veio reforçar 

em cerca de quatro pontos percentuais o alcançado 

em 2017, Luís Pereira agradeceu a confiança depositada 

pelos eleitores no projeto que lidera, facto que atribuiu 

à “avaliação do trabalho realizado” e à “relação de forte 

compromisso assumida com o concelho e as suas gentes 

ao longo destes oito anos”.

Assumindo que os resultados alcançados nesta 

eleição reforçam ainda mais a sua motivação em 

continuar a servir o concelho com “entusiasmo, 

dedicação, empenho e determinação, num contexto 

de diálogo e transparência como sempre o temos feito”, 

Luís Pereira acrescentou que eles são também sinónimo 

de “responsabilidades acrescidas” e aproveitou a ocasião 

para anunciar alguns compromissos para o quadriénio 

2021/2025.

De entre as medidas anunciadas, destacam-se a 

aposta na fixação de pessoas através do desenvolvimento 

de soluções habitacionais promovidas pelo município, 

como “a construção de mais fogos, a reabilitação de 

casas degradadas e o lançamento de novos loteamentos 

com lotes a preços acessíveis, abrangendo com estas 

medidas todas as freguesias do concelho”; o aumento da 

abrangência do programa Saúde Mais e a descentralização 

do funcionamento da Academia Sénior; a construção 

de uma creche que dê resposta às necessidades da 
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população ou o aumento dos apoios concedidos às 

quatro juntas de freguesia.

Não foram também esquecidas as apostas no turismo 

e no ambiente, com a reabilitação da margem ribeirinha, a 

aposta na ligação ao rio, a monitorização da qualidade do 

ar ou o combate às alterações climáticas a serem assumidas 

como prioridades. Luís Pereira avançou ainda que a obra 

de requalificação e ampliação do CIART, um investimento 

de cerca de um milhão de euros, ficará concluída em 2022.

Reconduzido na presidência da Assembleia Municipal 

na eleição para a mesa daquele órgão que se seguiu 

à tomada de posse dos eleitos, António Carmona 

saudou a participação dos mais jovens nestas eleições e 

mostrou regozijo por “encabeçar uma lista de candidatos 

rejuvenescida, passando de uma média de idades de 

53 anos em 2017, para uma média de 44 anos em 2021, 

sinal inequívoco de que o nosso concelho reúne todas as 

condições para desafiar o futuro”.

Satisfeito com o renovar da confiança no projeto 

do PS, António Carmona assumiu o compromisso de 

“desempenhar o cargo com escrupuloso respeito pela 

isenção exigida pelo mesmo” e garantiu que este será um 

“espaço onde o respeito pelo contraditório e a tolerância, 

a autonomia e o dinamismo, aliados à nossa capacidade 

de iniciativa serão pilares sólidos de uma sã convivência 

democrática”.

GESTÃO MUNICIPAL
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Ao longo do segundo semestre de 2021, a Câmara 

Municipal deu continuidade às medidas excecionais já 

implementadas e reforçou ainda algumas das já existen-

tes, no sentido de prevenir e combater a disseminação da 

Covid-19 e minimizar os seus efeitos. Procurou ainda atuar 

o sentido de minorar as graves consequências económi-

cas e sociais, provocadas por esta pandemia.

Nestes termos, foram implementadas diversas medi-

das, que abaixo se descriminam: 

• Disponibilização gratuita de testes rápidos à Covid-19 

a utentes e profissionais de lares do concelho, técnicos 

de saúde, bombeiros, colaboradores do município, bem 

como a todos os setores cuja atividade obrigue ao con-

tacto direto com o público. 

• Manteve-se em funcionamento o protocolo estabe-

lecido com a Escola Superior de Saúde do Instituto Po-

litécnico de Castelo Branco para assegurar a realização 

dos testes rápidos adquiridos pelo Município, aumenta-

do dessa forma a capacidade de testagem e de resposta 

do Município. Desta parceria resultou a capacitação para 

a realização de testes dos profissionais do serviço de en-

fermagem da Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de 

Ródão e dos Bombeiros Voluntários, que assim passaram 

a operacionalizar ações de rastreio;

• O protocolo “Emergência Abem: Covid-19”, assinado 

com a Associação Dignitude com vista a garantir o acesso 

ao medicamento, não só se manteve em funcionamento, 

como foi reforçado em junho do corrente ano devido ao 

aumento da procura deste apoio por parte dos munícipes 

com menores recursos.

• Mantiveram-se ativos o Plano de Contingência Muni-

cipal e o Plano Municipal de Emergência. 

• Mantivemos uma estreita colaboração com as Juntas 

de Freguesia e as Associações do Concelho, no sentido 

de identificar os munícipes que necessitavam de auxílio.

• O processo de vacinação no concelho foi conduzido 

pela UCSP - Unidade de Cuidados de Saúde Personaliza-

dos de Vila Velha de Ródão e contou com o apoio logístico 

do Município de Vila Velha de Ródão. Para o efeito, a au-

tarquia preparou a sala polivalente do Centro Desportivo 

Recreativo e Cultural, que cedeu as suas instalações para 

a realização deste processo, e assegurou as condições 

necessárias à realização do processo de vacinação. Este 

decorreu de forma tranquila e célere, tendo o município 

garantido o transporte aos munícipes até ao local, assim 

como os meios humanos e materiais necessários para ga-

rantir a celeridade e o bom funcionamento do centro de 

vacinação, sempre em estreita articulação com a Unidade 

Local de Saúde.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
E MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA COVID-19
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RIBEIRA DO ENXARRIQUE 
MUNICÍPIO PROMOVE A RECONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE

 O Município de Vila Velha de Rodão promoveu a realização de uma 

empreitada destinada a garantir a reconstrução de muros de suporte no 

talude da ribeira do Enxarrique, junto à ponte na rua da Estrada, os quais 

tinham já sofrido uma derrocada, encontrando-se assim toda a estrutura 

do talude em risco de queda.

Trata-se de um talude com acentuada inclinação, onde existiam alguns 

muros de suporte que se encontravam muito degradados devido à erosão 

provocada pela escorrência superficial das águas da chuva, e junto do qual 

se encontra uma caixa de visita que recebe os efluentes domésticos da 

zona nascente de Vila Velha de Ródão, que corria também o risco de colap-

sar. A obra pretende assim repor a sustentabilidade da encosta através da 

reconstrução dos muros em questão. 

Esta empreitada representa um investimento de 50 mil euros, acresci-

dos de IVA, e foi adjudicada à empresa João Ribeiro Dias & Filhos, Lda.

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 

ESCOLA EB 2,3 DE RÓDÃO
 Já tiveram início as obras de requalificação da Escola EB 2,3 de Vila Ve-

lha de Ródão, um projeto que visa o aumento da disponibilidade de área 

construída para atividades letivas e a melhoria de condições de seguran-

ça e conforto daquele equipamento e representa um investimento de 

768.427,30 € (+ IVA).

Esta intervenção promovida pelo Município de Vila Velha de Ródão 

prevê a ampliação do Bloco do 1.º ciclo com a criação de uma sala de ex-

pressão plástica; a renovação e modernização do Bloco A; a reorganização 

de espaços e a sua respetiva requalificação no Bloco C; a construção de 

um Edifício de Apoio destinado a zona arrumos, articulada com o Pavilhão 

Gimnodesportivo; e a substituição dos vãos exteriores nos Blocos A, B e C 

e Pavilhão Gimnodesportivo, de forma a melhorar as condições de habita-

bilidade, salubridade e conforto térmico.

O atual Bloco O será demolido e no seu lugar será implantado um jar-

dim. Os espaços exteriores entre o Bloco C e o Bloco A serão igualmente 

requalificados, estando prevista a melhoria das condições de circulação e 

de conforto com a criação de zonas de telheiros entre os mesmos.
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MINISTRA DA MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA VISITOU OBRAS DA LOJA DO CIDADÃO

As obras da Loja do Cidadão de Vila Velha de Ródão 

receberam na terça-feira, 30 de novembro, a visita da Mi-

nistra da Modernização do Estado e da Administração 

Pública, Alexandra Leitão, que destacou a importância 

destes espaços que considera serem já “uma imagem de 

marca da modernização dos serviços da administração 

pública”.

Localizada na Rua de Santana, a nova Loja do Cidadão 

de Vila Velha de Ródão encontra-se em fase de conclu-

são e resulta da requalificação de um edifício pertença 

do Município, de forma a reunir, no mesmo local, diver-

sos serviços da administração central, local e de entida-

des privadas que prestam serviços de interesse público.

“A requalificação do edifício onde vai funcionar a Loja 

do Cidadão insere-se numa política de revitalização da 

parte antiga da vila que temos vindo a promover e que 

esperamos possa vir a dar-lhe uma nova centralidade e 

dinâmica”, explicou o presidente do Município de Vila 

Velha de Ródão, Luís Pereira, durante a visita, acrescen-

tando que a aposta na melhoria da qualidade e das con-

dições de funcionamento os serviços da administração 

central é um também “um sinal importante de que o 

Governo não esquece o interior”.

No mesmo sentido, Alexandra Leitão destacou que 

a abertura de Lojas do Cidadão no interior do país “vai 

de encontro a três objetivos centrais do programa do 

Governo: a modernização dos serviços da administração 

pública, seja na dimensão digital, seja na dimensão pre-

sencial, de que estas lojas são já uma imagem de marca;  

a parceria com as autarquias locais, de forma a aproveitar 

as sinergias com o território e a descentralizar estes ser-

viços; e a dimensão da aposta no interior, seja como for-

ma de atrair mais pessoas ou de manter as que cá estão”.

Depois de concluída, a Loja do Cidadão vai acolher 

os serviços do Instituto dos Registo e Notariado, do Ins-

tituto 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, per-

mitindo aos cidadãos usufruir destes serviços de uma forma 

centralizada e desburocratizada e contribuindo para a pou-

pança de tempo e recursos.

Distribuída por um único piso, ao nível do rés-do-chão, 

a nova Loja do Cidadão representa um investimento de 

335.144,25 € (+IVA) e vem oferecer aos munícipes um espa-

ço amplo, moderno e confortável, com condições de aces-

sibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, uma 

zona de espera, acesso a instalações sanitárias e sinalética 

informativa, de forma a direcionar os utentes para cada um 

dos balcões dos serviços.  
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FOTO-REPORTAGEM  | OBRAS

• Ligação Pedonal da Av. da Bela Vista à Rua de Sto. António 1

• Requalificação e ampliação do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo

• Substituição da cobertura da Casa de Artes e Cultura• Largo do Lagar das Burras, em Fratel
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• Execução de passeios e lugares de estacionamento - Av. da Serra, Vila Velha Ródão

• Construção de espaço de estacionamento automóvel, junto à Câmara Municipal

• Remodelação/Reconstrução do Lavadouro do Marmelal

• Construção de muros na Escola de Gavião 
de Ródão
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• Calcetamento da envolvente ao lavadouro de Fratel, com calçada à antiga portuguesa

• Construção de muro em pedra e gradeamento - Foz do Cobrão

• Montagem de Decks na Casa de Artes
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FINAL DO CAMPEONATO 
NACIONAL DE AQUABIKE  DISPUTOU-SE EM RÓDÃO

No fim-de-semana de 30 e 31 de outubro, Vila Velha 

de Ródão acolheu a final do Campeonato Nacional de 

Aquabike, uma competição de jetski e motas de água 

organizada pela Federação Portuguesa Motonáutica 

(FPM), com o apoio do Município de Vila Velha Ródão, 

que trouxe até ao cais de Ródão os principais pilotos 

nacionais desta disciplina da motonáutica.

Com cerca de 25 pilotos inscritos, esta foi a última 

prova pontuável para o Campeonato Nacional de Cir-

cuito e Endurance e disputou-se em três mangas. A 

primeira teve lugar no sábado, dia 30, com as provas 

da categoria Circuito a decorrerem às 14h30 e 16h30, e 

as de Endurance a realizaram-se às 15h30. No domin-

go, dia 31, disputou-se a segunda e terceira manga de 

Circuito, às 10h30 e 14h00, respetivamente, seguida da 

segunda manga de Endurance.

Contabilizados os resultados de todas as provas do 

campeonato, sagraram-se campeões nacionais Tiago 

Fonseca (Endurance GP1), André Correia (Endurance 

GP2), Miguel Martins (Endurance Veteranos), Martin 

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO
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RÓDÃO FOI ANFITRIÃ DA FINAL DO CAMPEONATO 
DO MUNDO DE F2 

Vila Velha de Ródão foi pela segunda vez a anfitriã 

duma final do Campeonato do Mundo de Motonáutica 

F2, uma prova organizada pela Federação Portugue-

sa de Motonáutica, com o apoio do Município de Vila 

Velha de Ródão, e na qual o piloto português Duarte 

Benavente perdeu para Rashed Al Qemzi o título de 

campeão do mundo.

Com 18 pilotos inscritos, oriundos de 12 nacionali-

dades diferentes, a prova decorreu no dia 17 de outu-

bro e trouxe bastante público às margens do cais flu-

vial de Vila Velha de Ródão, na expetativa de ver o pilo-

to português revalidar o título de campeão do mundo, 

obtido em Ródão o ano passado.

Apesar da segunda posição alcançada na partida 

e no final desta etapa, Duarte Benavente não conse-

guiu reduzir a vantagem que o separava do piloto dos 

Emiratos Árabes Unidos, Rashed Al Qemzi, que com-

pletou as 45 voltas do circuito em 36 minutos e oito 

segundos, menos 8.686 segundos do que o piloto 

português, e garantiu a conquista do título de cam-

peão do mundo. Ainda assim, Duarte Benavente con-

seguiu assegurar o título de vice-campeão mundial, 

Brito (Circuito Ski Júnior GP 3.2.), Manuel Leite (Circui-

to Ski Júnior GP 3.3.), Diogo Barbosa (Circuito Ski GP3), 

Gonçalo Rodrigues (Circuito Ski GP2), Joana Graça (Cir-

cuito Ski GP1 Ladies), Gonçalo Rodrigues (Circuito Ski 

GP1) e Lino Araújo (Runabout GP1).

Em jeito de balanço, no final da prova, o presiden-

te do Município de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, 

lamentou que “as condições meteorológicas adversas 

que se fizeram sentir não tivessem facilitado a vida aos 

pilotos”, mas destacou o ambiente familiar e o sucesso 

com que decorreu este evento, convidando todos os 

presentes a descobrirem o concelho e disfrutarem das 

potencialidades que oferece.

Durante a cerimónia de entrega de prémios, tam-

bém Paulo Ferreira, presidente da FPM, deixou um 

agradecimento aos pilotos e suas famílias, aos patroci-

nadores e elemento da organização, destacando ainda 

“a população de Vila Velha de Ródão, que tão bem nos 

sabe receber, e o Município pelo investimento feito na 

aposta na transmissão do evento em direto nas redes 

sociais”. Lembrando as 

dificuldades sentidas 

nos últimos meses de-

vido à pandemia, Paulo Ferreira apelou à participação 

dos pilotos no Campeonato do próximo ano e garantiu 

que, enquanto for presidente da FPM, os “municípios 

que acolheram os eventos neste período difícil serão 

aqueles que receberão as provas nos próximos anos”.
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enquanto o holandês Ferdinand Zandbergen ficou 

em terceiro lugar.

Satisfeito com a forma como decorreu a prova de 

Vila Velha de Ródão, o presidente da Federação Portu-

guesa de Motonáutica, Paulo Ferreira, destacou “a bele-

za do cenário, o fantástico plano de água, as excelentes 

condições para que o público possa assistir e a forma 

calorosa como somos recebidos e que fazem deste um 

local ideal para a realização destes eventos”.

Também o presidente do Município de Vila Velha 

de Ródão traçou um balanço muito positivo acerca da 

realização desta prova no concelho. “Trata-se de um 

evento que dá a conhecer o nosso território a novos 

públicos, tem uma enorme capacidade de projetar in-

ternacionalmente esta região e o país e é um reflexo da 

aposta que temos feito nos últimos anos no aproveita-

mento do rio Tejo para a prática de desportos náuticos”, 

explicou Luís Pereira, sublinhando que “as equipas e o 

staff envolvidos na competição permanecem uma se-

mana ou mais na região, com tudo o que tal implica em 

termos económicos”.

Dado o sucesso alcançado na realização de mais 

esta competição, que trouxe até Ródão mais oito equi-

pas que no ano passado, o Município já assegurou a 

realização de mais duas provas no concelho, incluindo 

a prova inaugural do Campeonato do Mundo de Moto-

náutica de 2022.

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO
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LOJA ONLINE TERRAS DE OIRO 
COMPLETOU UM ANO COM BALANÇO MUITO POSITIVO

Lançada em julho de 2020, em plena 

pandemia, tendo por base o catálogo 

da marca territorial de Vila Velha de Ró-

dão, a loja online do projeto Terras de 

Oiro completou o seu primeiro ano de 

vida com um balanço de vendas muito 

positivo e conseguiu o elogio unanime 

dos produtores locais associados, que 

viram nascer uma nova forma de escoar 

os seus produtos e chegar aos consu-

midores que não conseguem visitar o 

território.

Desde que foi criada até outubro de 

2021, a plataforma digital de vendas 

que agrega o que de melhor o conce-

lho de Vila Velha de Ródão tem registou 

31 895 visitas, que se traduziram num volume líquido 

de 13.211,46 € em vendas e num total de cerca de 

1400 itens vendidos.

Já uma observação detalhada dos utilizadores do 

site, permite perceber que a loja online tem atraído 

um perfil de consumidor, acima dos 45 anos, espe-

cialmente mulheres (representam 59,2 % dos visitan-

tes), e oriundo das cidades de Lisboa, Porto, Setúbal, 

Castelo Branco e Aveiro.

Para os produtores do concelho, a adesão ao pro-

jeto Terras de Oiro e à loja online representou uma 

mais-valia para os seus negócios, particularmente 

num momento tão frágil como o que se registou no 

início da pandemia, onde o e-commerce ganhou ex-

pressão e se afirmou como método preferencial para 

os consumidores efetuarem compras.

Embora a maior parte do volume de vendas con-

tinue a depender do comércio tradicional, esta fer-

ramenta digital tem merecido uma boa aceitação e 

tem gerado uma boa dinâmica na divulgação dos 

produtos locais e no potenciar das suas vendas, como 

o confirmam os produtores associadas ao projeto Ter-

ras de Oiro.

Para além de adquirir os melhores produtos gas-

tronómicos, através do site da loja online Terras de 

Oiro os visitantes podem também conhecer a ofer-

ta turística da região, agendar alojamento, descobrir 

restaurantes e planear experiências de oiro através 

do património natural e cultural do concelho ou dos 

seus percursos pedestres com paisagens únicas.

O projeto Terras de Oiro e a loja online encontram-

-se inscritos no orçamento do Município de Vila Velha 

de Ródão para 2022 com verbas que permitem a sua 

continuidade, de modo a aproveitar a notoriedade al-

cançada através das campanhas de marketing digital 

desenvolvidas até ao momento.
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NOVO DISPOSITIVO INTERATIVO 
DE INFORMAÇÃO INSTALADO NO CAIS DE RÓDÃO

No âmbito do projeto Digitalizar Cultura, o Município 

de Vila Velha de Ródão adquiriu e instalou na zona do cais 

de Ródão um TOMI, um dispositivo urbano interativo que 

disponibiliza notícias e informação diversa sobre o con-

celho de Vila Velha de Ródão e os principais pontos de 

interesse da região.

Criado para servir e interagir com a população, o TOMI 

é um equipamento de informação urbana que tem como 

objetivo proporcionar informação oportuna, relevante e 

atualizada, acessível a todas as pessoas todos os dias, no sí-

tio certo e à hora certa, usando um critério de proximidade. 

O objetivo do TOMI é aproximar as cidades e vilas das 

pessoas que nelas vivem, trabalham ou simplesmente a 

visitam. É uma inovação única a nível mundial que pro-

move atividades e pontos de interesse como turismo, 

cultura, comércio local, serviços públicos, entre outros, e 

procura fornecer o me-

lhor conteúdo que inte-

ressa às pessoas ao nível 

micro local.

Este investimento 

de aproximadamente 

35.000€ (+ IVA), faz par-

te de um conjunto de 

ações do projeto Digita-

lizar Cultura no âmbito 

da Programação Cul-

tural em Rede, sendo 

cofinanciado pelo Cen-

tro2020, Portugal2020 

e União Europeia, através do FEDER (Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional).

LAGAR DE VARAS E POSTO DE TURISMO 
RECEBERAM QUASE 4 MIL VISITANTES

Entre janeiro e o início de novembro de 2021, o Lagar 

de Varas e o Posto de Turismo de Vila Velha de Ródão rece-

beram um total 3941 visitantes e pernoitaram no Parque 

de Caravanismo cerca de 700 caravanas, um aumento ex-

pressivo face ao ano de 2020, no qual se registaram os 

valores mais baixos de sempre de visitantes devido à pan-

demia de Covid-19.

Apesar do encerramento entre 15 janeiro e 3 de maio 

de 2021, provocado pelo agravamento da situação pan-

démica, após a reabertura, estes espaços registaram um 

aumento da procura por parte do público, tendo o Lagar 

de Vares e o Posto de Turismo recebido, até ao início de 

novembro, respetivamente, um total de 2695 e 1246 visi-

tantes. Estes valores contrastam com 2020, em que estes 

dois espaços registaram apenas 1346 visitas.

No caso do Lagar de Varas, outubro foi o mês que re-

gistou uma maior procura, 769 visitantes, logo seguido 

dos meses de agosto (692 visitas) e setembro (522 visi-

tas), enquanto o Posto de Turismo recebeu mais visitas 

em agosto (511 visitas), julho (196 visitas) e setembro (186 

visitas).  Já o Parque de Caravanismo foi procurado sobre-

tudo durante os meses de junho, julho e agosto, nos quais 

se registaram 506 dormidas, o que corresponde a 72,3 % 

do total.
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Entre agosto e setembro de 2021, o Município de Vila 

Velha de Ródão, seguindo as recomendações da Lei n.º 

27/2016, de 23 de agosto, que privilegia a esterilização 

como forma de controlo da população de animais erran-

tes, promoveu mais uma Campanha de Esterilização gra-

tuita de animais de companhia.

As intervenções cirúrgicas de esterilização ao abrigo 

desta campanha realizaram-se num Centro de Atendi-

mento Médico Veterinário em Castelo Branco e regista-

ram, neste segundo ano de campanha, um total de 23 

animais esterilizados com tutor, entre felídeos e canídeos.

Para além dos custos das cirurgias com um apoio de 100 € 

por animal esterilizado, o Município responsabilizou-se ain-

da pelas despesas com a identificação eletrónica, o boletim 

sanitário e o registo obrigatório na base de dados do SIAC 

– Sistema de Informação de Animais de Companhia.

Esta segunda campanha de esterilização gratuita rea-

lizada pelo Município de Vila Velha de Ródão representou 

um investimento de aproximadamente 2.000 € e teve um 

apoio financeiro do Instituto da Conservação da Natureza 

e Pescas, nos termos do despacho n.º 7275/2021, de 22 

de julho.

CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO 
ABRANGEU 23 ANIMAIS DE COMPANHIA

O Município de Vila Velha de Ródão reforçou o seu par-

que automóvel com a aquisição de duas viaturas elétri-

cas, uma iniciativa que permitiu substituir alguns veículos 

movidos a combustíveis fósseis (gasolina e gasóleo) com 

mais de 20 anos e já em fim de vida, por veículos de mo-

bilidade sustentável e elétricos, contribuindo assim para 

uma solução ambientalmente sustentável e economica-

mente viável.

A medida resultou de duas candidaturas aprovadas ao 

Fundo Ambiental, através do Programa de Apoio à Mobi-

lidade Elétrica na Administração Pública, para a aquisição 

de duas viaturas elétricas e traduziu-se num financiamen-

to de 50% do valor da renda até ao limite de 250 € mensais 

por viatura, durante um período de 48 meses.

Dada a sua tipologia, versatilidade e economia, es-

tas viaturas são de extrema importância para o serviço a 

que se destinam, procurando-se através desta aquisição 

a poupança de combustível, a redução dos preços de 

conteúdo, a renovação da frota ao serviço do Município e, 

sobretudo, a contribuição para a diminuição da poluição 

ambiental e sonora.

MUNICÍPIO REFORÇOU PARQUE AUTOMÓVEL 
COM DUAS VIATURAS ELÉTRICAS 
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APA E MUNICÍPIO DE RÓDÃO 
ASSINALARAM DIA NACIONAL DA ÁGUA

O Município de Vila Velha de Ródão associou-se à co-

memoração do Dia Nacional da Água, que se assinalou a 

1 outubro, uma iniciativa promovida pela Agência Portu-

guesa do Ambiente (APA), através da Administração da 

Região Hidrográfica (ARH) do Tejo e Oeste, que consistiu 

numa saída de campo para acompanhar do trabalho de-

senvolvido pelos vigilantes da natureza na monitoriza-

ção do rio Tejo, em Vila Velha de Ródão.

Assumindo-se com uma jornada de reflexão sobre os 

desafios da gestão de recursos hídricos num cenário de 

alterações climáticas, a iniciativa contou com o apoio da 

autarquia e teve como ponto de partida o cais de Vila 

Velha de Ródão, onde os alunos do Agrupamento de Es-

colas de Vila Velha de Ródão participaram numa sessão 

de sensibilização sobre a importância da gestão da água 

e preservação dos recursos hídricos.

Seguiu-se uma visita de acompanhamento dos re-

presentantes da ARH do Tejo e Oeste ao trabalho desen-

volvido pelos vigilantes da natureza na monitorização 

do rio Tejo, com medição em campo de parâmetros de 

qualidade da água e deslocação por barco à sonda au-

tomática situada na albufeira do Fratel, que os alunos do 

Agrupamento de Escolas acompanharam com curiosi-

dade e entusiasmo. 

Esta saída de campo foi uma das diversas iniciativas 

evocativas do Dia Nacional da Água que decorreram 

durante este dia nas cinco regiões abrangidas pelos de-

partamentos descentralizados da APA com competência 

em matéria de recursos hídricos – ARH do Norte, ARH do 

Centro, ARH do Tejo e Oeste, ARH do Alentejo e ARH do 

Algarve – e  incluiu uma sessão técnica sobre “A impor-

tância da gestão da água”, que teve lugar no auditório da 

APA, na Amadora, onde esteve presente o Ministro do 

Ambiente e da Ação Climática.

AMBIENTE
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Entre setembro e novembro, Vila Velha de Ródão 

recebeu o Rail Fest – Programação Cultural em Rede, 

um projeto que resultou duma candidatura conjunta 

dos Municípios de Vila Velha de Ródão, Entroncamento, 

Águeda e Castelo Branco e do Museu Nacional Ferroviário, 

que aceitaram o desafio da Comissão Europeia em aliar 

comboios, património cultural e identidade territorial. 

A decorrer até maio de 2022, este projeto assenta 

numa programação em rede que contempla a realização 

de vários eventos nestes territórios, que partilham entre 

si uma identidade intimamente ligada à ferrovia e à era 

industrial, e procura promover o seu património natural 

e cultural.

Em Vila Velha de Ródão, o Rail Fest arrancou no 

primeiro fim-de-semana de setembro, com um concerto 

dos The Gift no sábado, dia 4, que esgotou os 500 lugares 

disponíveis no Estádio Municipal. Neste espetáculo que 

marcou o regresso da banda de Alcobaça aos palcos após 

a pandemia, os The Gift ofereceram uma viagem incrível 

pelos grandes sucessos que marcaram os seus 25 anos de 

carreira e que a plateia acompanhou do princípio ao fim. 

Antes deste concerto, os Farra Fanfarra garantiram 

a animação do público e, no domingo, voltaram a 

assegurar momentos cheios de ritmo e diversão com 

uma atuação nas Piscinas Municipais e no Cais de Vila 

Velha de Ródão.

A paragem seguinte do Rail Fest realizou-se no 

âmbito do encontro literário “Poesia, Um Dia”, no dia 20 

de setembro, com a apresentação na Casa de Artes e 

Cultura do Tejo do filme “A Passagem dos Elefantes”, dos 

irmãos João Manso e Miguel Manso, e com o encontro 

sobre “Literatura d(e) Viagem” com Carlos Vaz Marques e 

os poetas Jaime Rocha, José Anjos e Francisca Camelo, a 

21 de setembro (ver páginas 24 e 25).

A exposição de Fotografia de Viagem “O Comboio 

de Ferro na Mauritânia” do fotógrafo Daniel Rodrigues, 

patente na Casa de Artes e Cultura do Tejo entre 15 

de outubro e 30 novembro, marcou o fim do Rail Fest 

e deu ao público a oportunidade de embarcar numa 

jornada épica no Iron Train (Comboio de Ferro), um dos 

comboios mais compridos do mundo, que atravessa o 

coração do deserto do Sahara, totalizando 652 km que 

duram cerca de 20 a 24 horas. 

O Rail Fest foi cofinanciado pelo Programa 

Operacional Regional do Centro 2020, Portugal 2020 e 

União Europeia, através do FEDER - Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional.

RAIL FEST 
PROMOVEU VIAGEM EM REDE PELA CULTURA CASA DAS ARTES
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A progressiva entrada em vigor das medidas de des-

confinamento permitiu à Casa de Artes e Cultura do Tejo 

retomar a sua programação cultural neste último semes-

tre do ano, com a realização das habituais sessões de ci-

nema semanais, com sessões para adultos e uma sessão 

de cinema mensal para as crianças, tal como acontecia 

antes da pandemia de Covid-19. 

Em julho, a Casa de Artes e Cultura do Tejo recebeu, 

no final da tarde de dia 28, a apresentação do livro 

“Notas para a História de Vila Velha de Ródão (e do 

seu Concelho) 1165-1910”, da autoria de Leonel Aze-

vedo, uma edição promovida pelo Município de Vila Ve-

lha de Ródão, que reúne, pela primeira vez, dados sobre 

um período de quase 800 anos da história do concelho. 

Constituída por dois volumes, um dos quais dedicado 

exclusivamente à apresentação de anexos referentes a 

documentos e dados referidos no volume principal, esta 

é uma obra de muita relevância para o concelho e impli-

cou uma longa e dedicada pesquisa, que incluiu a con-

sulta dos arquivos regionais de Castelo Branco, Vila Velha 

de Ródão e Nisa ou dos arquivos nacionais da Torre do 

Tombo e da Biblioteca Nacional.  

Em setembro recebemos a sessão de conferência 

de imprensa de apresentação do Campeonato do 

Mundo de Motonáutica, que haveria de se realizar em 

Vila Velha de Ródão a 16 e 17 de outubro, com a par-

ticipação de 19 pilotos de 12 nacionalidades distintas. 

Nesta sessão, onde foi apresentada a última prova des-

CASA DAS ARTES

CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO 
RETOMOU PROGRAMAÇÃO CULTURAL  

te campeonato, marcaram presença o piloto português 

em prova, Duarte Benavente, o presidente da Federação 

Portuguesa de Motonáutica, Paulo Ferreira, a Celtejo na 

pessoa do seu diretor Vítor Lucas e o presidente da Câ-

mara Municipal de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira. 

Em outubro, iniciámos o mês com a abertura oficial 

do 7.º ano da Academia Sénior de Vila Velha de Ró-

dão, uma iniciativa que contou com uma nova exibição 

da peça de teatro “As Invasões Francesas na Beira Baixa”. 

Foi uma tarde de encontro com os mais de 100 alunos 

inscritos nesta academia, naquele que se pretende ser 

um ano de retoma da atividade, sempre com atenção às 

medidas contra a Covid-19 para de segurança de todos. 

Neste mesmo mês, com o retomar da sala de espetácu-

los sem as restrições de lugares, recebemos o espetáculo 

de comédia “Quim Roscas e Zeca Estacionâncio”, no dia 

23 de outubro de 2021, um evento que decorreu com casa 

cheia. Foi uma noite de humor para celebrar 20 anos de 

muitas gargalhadas, em que João Paulo Rodrigues e Pedro 

Alves, dois humoristas de muito sucesso em Portugal, nos 

trouxeram muita animação. 
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No mês de outubro as exposições retornaram ao es-

paço da Casa de Artes. Recebemos a exposição de fo-

tografia da autoria do fotografo Daniel Rodrigues, com 

o tema A Viagem – “Comboio de Ferro” da Mauritâ-

nia. Esta foi uma iniciativa que integrou o projeto Rail 

Fest – Programação Cultural em Rede, resultante duma 

candidatura conjunta dos Municípios de Vila Velha de 

Ródão, Entroncamento, Águeda e Castelo Branco e do 

Museu Nacional Ferroviário, que procura valorizar a en-

tidade destes territórios ligada à ferrovia e visa promo-

ver também o seu património natural e cultural, através 

de um programa diversificado (ver pág 21).  

Os Polo Norte abriram com chave de ouro o mês 

de novembro. A noite de sábado, dia 13 de novembro, 

ficará marcada como uma noite de afetos e boa mú-

sica. Miguel Gameiro subiu ao palco e animou todos 

os presentes com os êxitos que os Polo Norte foram 

somando nos seus 25 anos de carreira e deu a recordar 

aos presentes outras sonoridades a solo. 

A programação cul-

tural da Casa de Artes 

e Cultura do Tejo assenta na ligação preponderante 

com a comunidade e nesta medida continuou a aco-

lher atividades de diversas instituições do concelho. 

Este último semestre ficou marcado pela retoma gra-

dual enquanto casa de espetáculos e eventos, onde a 

segurança e bem-estar de todos continuou a ser uma 

prioridade. A notoriedade do espaço assume a sua ple-

nitude na forma sempre distinta com que procura re-

ceber cada evento. 

 

“FOLHAS DO CHÃO” DE ALICE ROCHA
UM LIVRO PARA TODAS AS ESTAÇÕES

No dia 9 de outubro, foi apresentado ao numeroso e 

interessado público presente na BMJBM “Folhas do Chão” 

de Alice Rocha, o novo livro da coleção Rebuscar o Tempo, 

integrada no projeto Vidas e Memórias de uma Comuni-

dade, que a biblioteca dinamiza desde 2009.

Trata-se de um livro de crónicas do quotidiano vivido 

por uma criança, Maria Alice Rocha, em meados do século 

XX, em dois lugares ideais: a aldeia de Gavião de Ródão e 

Vila Velha de Ródão. 

Era no tempo das férias de Verão, que aqui passava, 

que descobria os prazeres que resultavam da sua integra-

ção na vida das respetivas comunidades. Assim descobriu 

como as pessoas se organizavam para vindimar e debu-

lhar o milho, como festejavam com alegria as romarias, 

entre outros. Um livro a descobrir na sua biblioteca. 

No dia 14 de outubro, a propósito da celebração do 

12.º aniversário do projeto Vidas e Memórias de uma Co-

munidade, a BMJBM convidou também os idosos da San-

ta Casa da Misericórdia a vir conhecer esta obra, através 

da leitura de algumas narrativas e de uma conversa aberta 

com a sua autora, uma iniciativa que não podia ter corrido 

melhor. Foi uma tarde cheia de dignas e generosas pes-

soas que gostam de conversar sobre a vida.
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Entre 18 e 21 de setembro, a Biblioteca Municipal José 

Baptista Martins (BMJBM) promoveu a 10.ª  edição do en-

contro “Poesia, Um Dia”, um evento organizado para ce-

lebrar o seu aniversário e promover o texto poético, que 

contou, mais uma vez, com a direção do poeta, dramatur-

go e ficcionista Jaime Rocha e teve como convidados da 

residência literária da Foz do Cobrão os poetas José Anjos e 

Francisca Camelo. 

Organizado desde 2012 pela BMJBM, esta edição do 

“Poesia, Um Dia” começou, na manhã de dia 18, com uma 

reunião extraordinária do Clube de Leitura de Autores 

Clássicos, na qual os investigadores Maria Etelvina San-

tos e João Barrento nos ligaram por novos caminhos a 

Maria Gabriela Llansol, nomeadamente, através da aborda-

gem da influência de Hölderlin e Fernando Pessoa na sua 

10.ª EDIÇÃO DO “POESIA, UM DIA”
REVIVER OS DIAS MEMORÁVEIS DE SETEMBRO

obra. De seguida João Barrento, autor do livro “Goethe, o 

eterno amador”, apresentou-nos Goethe como alguém que 

amou e do seu amor fez excelente literatura. 

Na tarde de dia 18, revisitámos a Foz do Cobrão, onde 

aconteceu o encontro “Lisliubliana – Poemas Cruza-

dos Portugal Eslovénia” pelas vozes de Margarida Vale 

de Gato, Miguel-Manso, Tiago Patrício, Aljaž Koprivnikar e 

Gregor Podlogar. Depois da ampliação dos horizontes geo-

gráficos e linguísticos da poesia, que muito agradecemos 

aos poetas envolvidos, ficámos a conhecer o projeto edi-

torial que está a nascer na Casa do Gigante, que congrega 

vontades de mudança por parte dos poetas Miguel-Manso, 

Patrícia Lino e Margarida Vale de Gato. 

BIBLIOTECA

CULTURA
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Salvador e os paleontó-
logos Pedro Proença e 
Cunha e Silvério Figueire-
do. Esta atividade realizou-
-se no âmbito do projeto rede Rail Fest. 

No dia 21 de setembro, viajámos de barco pelas intrigan-
tes paisagens da escrita e da leitura tendo como cenário as 
belas margens do rio Tejo, no encontro de Literatura (d)e 

Viagem. Os guias não podiam ser melhores: as perguntas 
de Carlos Vaz Marques e as respostas, plenas de maturida-
de, dos poetas em residência - Francisca Camelo e José An-
jos - e do generoso diretor literário do encontro “Poesia, Um 
Dia”, Jaime Rocha. O público correspondeu, como sempre, à 
expetativa: ouvindo com toda a atenção a estimulante con-
versa e partilhando inquietações. Esta atividade realizou-se 
no âmbito do projeto Rail Fest. 

O “Poesia, Um Dia” deste ano terminou, como sempre, 
com uma conversa com os poetas que - sob coordenação 
do diretor literário do encontro, Jaime Rocha - partilharam 
vida e poesia na aldeia da Foz do Cobrão.  A festa de antes 
da despedida envolveu a recolha do Correio Poético por 
Mão Própria (assim fizemos este ano a divulgação de tex-
tos dos poetas convidados) e a venda improvisada de livros, 
devidamente autografados. A conversa e leitura de poemas 
aconteceu com o público de olhos postos numa paisagem 
deslumbrante do cais fluvial de Vila Velha de Ródão, cenário 
escolhido para o encerramento do nosso encontro literário.

BIBLIOTECA

No dia 19 de setembro, o “Poesia, Um Dia” aconteceu em 
Lisboa, onde fomos conhecer a poesia que vive no projeto 
Manicómio. Fundado em março de 2019, no Beato, o Ma-
nicómio é o primeiro espaço de criação de arte bruta em 
Portugal. Foi e conjuga a criação e a aproximação ao público 
dos artistas residentes, que experienciaram ou experienciam 
doença mental. Gostámos muito de ver os trabalhos expos-
tos, conhecer os artistas que os criaram e aprender como se 
pode trabalhar, muito bem, na área da saúde mental. 

Por nossa iniciativa, aconteceu ainda uma bela sessão 
de leitura de textos escritos por poetas que estiveram in-
ternados em instituições psiquiátricas. Deram-lhe voz os 
poetas amigos Nuno Moura e Cláudia R. Sampaio (artista 
do Manicómio). O dia em Lisboa permitiu ainda ao gru-
po de viajantes uma passagem pelo Museu do Azulejo 
que muito nos agradou.

Terminámos muito bem a tarde do dia 20 de setem-
bro com o filme “Passagem dos Elefantes” de João 

Manso e Miguel-Manso e a celebração do aniversário 
da BMJM com bolo e lanche.

A “Passagem dos Elefantes” conta com a participação 
dos poetas Miguel-Manso e António Poppe e foi apresenta-
do ao público na Casa de Artes e Cultura por Miguel Clara 
Vasconcelos, com a presença dos autores. Colaboraram na 
criação do filme a artista Bárbara Assis Pacheco, o músico 
José Pedro Andrade, os arqueólogos Luís Raposo e Guida 
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BIBLIOTECA O CABO ESPICHEL HÁ 130 MILHÕES DE ANOS: 
QUANDO OS DINOSSÁURIOS DOMINAVAM A PAISAGEM

A BMJBM recebeu no dia 6 de agosto a visita do pa-
leontólogo amigo Silvério Figueiredo, que veio falar 
sobre a descoberta de pegadas de crocodilomorfos, que 
ele e a sua equipa têm feito no Cabo Espichel, em duas 
sessões: uma dirigida às crianças que frequentam o ATL 
promovido pelo Município de Vila Velha de Ródão, e outra 
destinada ao público em geral. 

A sessão para as cerca de 50 crianças do ATL resultou 
numa entusiástica conversa, em que a curiosidade dos 
mais novos se juntou ao saber de um paleontólogo ta-
lhado para grandes descobertas e generosas partilhas. O 
tema da sessão foram as descobertas feitas no Cabo Es-
pichel por uma equipa liderada por Silvério Figueiredo e 
que foram alvo de muito destaque na comunicação so-
cial:  para além de centenas de pegadas de dinossáurios já 

identificadas foram recentemen-
te descobertas pegadas, da mes-
ma época, de crocodilomorfos. A 
BMJBM foi o primeiro local onde 
foi apresentada a descoberta.

À segunda sessão chamá-
mos “Pessoas que se juntam para 
conversar” e foi mesmo isso que 
aconteceu. Uma excelente opor-
tunidade para esclarecer dúvidas, 
aprofundar conhecimentos e 

despertar interesse pela paleontologia, em todas as idades. 
A estimulante sessão constituiu, pela forma como foi orga-
nizada, uma oportunidade de democratização do acesso 
ao conhecimento científico. 

EDUCAÇÃO

Nos dias 25 e 26 de outubro, Vila Velha de Ródão 
recebeu o projeto itinerante “Creactivity”, um espaço 
destinado às crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos, 
concebido para despertar a engenhosidade, a destreza 
e a criatividade junto da comunidade escolar e familiar 
e fomentar a conceção de soluções originais para pro-
blemas simples. 

Promovido pelo BPI e a Fundação “La Caixa”, através 
do seu programa EduCaixa, com o apoio do Município 
de Vila Velha de Ródão, o “Creactivity” ganha vida dentro 
de um autocarro, que se converte numa unidade mó-
vel totalmente adaptada e equipada por dentro com 
bancos, mesas de trabalho e diversas provas prepara-
das para os alunos realizarem, e que esteve estacionado 
junto à Casa de Artes e Cultura do Tejo.

Neste espaço, os alunos puderam participar em 
workshops com materiais do quotidiano e com fer-

RÓDÃO RECEBEU PROJETO ITINERANTE 
“CREACTIVITY” 

ramentas de baixa e alta tecnologia para dar vida às 
suas próprias ideias, já que o espaço dispõe de vá-
rias áreas para implementar diferentes habilidades, 
como, por exemplo, a zona da Mecânica, com es-
paços de engrenagens, máquinas, berlindes e pain-
tballs; a zona do Vento, com tubos de vento; a zona 
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A educação é considerada pelo exe-

cutivo da Município de Vila Velha de 

Ródão como um vetor estratégico para 

o desenvolvimento do concelho. O in-

vestimento na educação é encarado 

não só como uma aposta na inclusão e 

na formação integral do indivíduo, mas 

também como um contributo para a 

redução de assimetrias, para o aumen-

to de oportunidades no mercado de 

trabalho e para a melhoria da qualida-

de de vida das populações.

No ano letivo 2021/2022, o Muni-

cípio prevê um investimento de cerca 

de 300.000,00 € nesta área, em medi-

das que abrangem cerca de 280 crianças, o que repre-

senta um investimento anual médio de 1071,42 € por 

criança, e um aumento de cerca de 15 % em relação 

aos anos anteriores, fruto do aumento acentuado do 

número de alunos a frequentar o Ensino Pré-escolar e o 

1.º ciclo.

Assim, para além do apoio ao Agrupamento de Esco-

las de Vila Velha de Ródão em todas as vertentes possíveis, 

é assegurada às famílias do concelho:

• A isenção do pagamento das prestações mensais, 

das refeições escolares e do  transporte  da Creche e 

Ensino Pré-Escolar.

• A oferta de kits de material escolar e livros de fi-

chas aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico.

•  O apoio a alunos com carências económicas.

• A garantia dos apoios técnicos (NEE’s) e contrata-

ção de pessoal não docente sem comparticipação do 

Estado (Jardim-de-Infância).

• A oferta da Componente de Apoio à Família no Jar-

dim-de-Infância, que inclui o prolongamento do horário 

durante o ano letivo (das 7h45 às 9h00 e das 15h30 18h30) 

e o funcionamento durante as interrupções letivas.

• A oferta  das atividades extracurriculares (AEC´s) 

no 1.º Ciclo e Jardim-de-infância, as quais incluem ativida-

de física desportiva e música;

• O apoio no pagamento de refeições (Componente 

de Apoio à Família) no 1.º ciclo do ensino básico.

• A oferta de ATL de Verão para crianças e jovens do 

concelho (5 aos 12 anos), nas interrupções das atividades 

letivas da Páscoa, Natal e férias de Verão.

•  O pagamento de 50% do passe no transporte entre 

Vila Velha de Ródão – Castelo Branco (abrange alunos que 

estudam fora do concelho após conclusão do 9.º ano).

INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 
AUMENTA  EM CERCA DE 15% FACE AOS ANOS ANTERIORES

da Eletricidade, ou a zona da Luz, com o sistema sto-
pmotion.

Estes workshops tiveram como destinatários os alu-
nos do ensino básico e secundário, entre os 6 e os 18 
anos, bem como grupos familiares, e contaram com a 

presença de um anima-
dor que orientou os alu-
nos do Agrupamento de 
Escolas de Vila Velha de Ródão e todos os que o pude-
rem participar neste processo de criação.
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A cerimónia de abertura do novo ano letivo da Aca-
demia Sénior de Vila Velha de Ródão, um projeto gerido 
pelo Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, em 
estreita parceria com o Município de Vila Velha de Ródão, 
aconteceu no dia 16 de outubro, na Casa de Artes e Cultu-
ra do Tejo, e incluiu uma nova apresentação ao público do 
espetáculo de teatro “Invasões Francesas na Beira Baixa”.

O fim das restrições impostas pela pandemia permitiu 
que este ano fosse retomada a cerimónia oficial de aber-
tura do ano letivo, com os alunos a encherem a plateia da 
Casa de Artes e Cultura do Tejo. Para além da intervenção 
do presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, 
Luís Pereira, que saudou a presença dos alunos, destacou 
a importância do projeto e desejou a todos um excelente 
ano letivo, o momento contou também com uma nova 
apresentação da peça “Invasões Francesas na Beira Baixa”. 

Desenvolvido originalmente no âmbito do projeto 
Beira Baixa Cultural 2.0, promovido pela Comunidade In-
termunicipal da Beira Baixa, o espetáculo teatral contou 
mais uma vez com a participação dos alunos da Academia 
Sénior e do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ró-
dão, que já haviam estado também envolvidos na elabo-

INÍCIO DO NOVO ANO LETIVO 
DA ACADEMIA SÉNIOR ASSINALADO COM TEATRO 

ração do guarda-roupa 
e acessórios utilizados 
na peça. 

Neste que é o séti-
mo ano letivo do pro-
jeto, a Academia Sénior 
de Vila Velha de Ródão 
conta com 113 alunos 
inscritos, com idades 
compreendidas entre 
os 60 e os 87 anos, e um corpo docente formado por 18 
professores. Com uma oferta educativa diversificada, que 
inclui 21 disciplinas – como, por exemplo, Inglês, Hidro-
ginástica, Informática, Pintura, Artes Manuais ou Bordados 
–, este ano os alunos vão também poder contar com a 
expansão das aulas de Ginástica a todas as freguesias do 
concelho.

À semelhança do ano anterior, tendo em conta o con-
texto de pandemia e de forma a garantir a segurança de 
todos, as aulas da Academia Sénior seguirão, em cada mo-
mento, as recomendações da Direção Geral de Saúde e da 
RUTIS – Rede de Universidades Seniores em vigor.

• Transporte gratuito 

do município em horário 

definido (apenas hora de 

almoço) para compensar o desfasamento das carreiras pú-

blicas.

 

A estes apoios acrescem:

• A atribuição de  Bolsas de Estudos a alunos que 

frequentam o Ensino Superior, de acordo com o Regu-

lamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes 

do Ensino Superior, cujo valor depende do número de 

candidaturas apresentadas em cada ano, resultando num 

apoio médio de 22.000,00 € a 23 alunos.

• Plano Integrado de Combate ao Insucesso Esco-

lar – Um projeto que conta com o apoio de uma equipa 

multidisciplinar e de intervenção multinível – constituí-

da por uma psicóloga, uma terapeuta da fala e ocupa-

cional e por um professor de música – e procura esbater 

as assimetrias e contribuir de forma significativa para a 

melhoria da taxa de insucesso escolar.  

Este projeto abrange todos os alunos do concelho 

e tem um custo previsto aproximado de 100.000,00 € 

para o ano letivo de 2021/22, os quais são cofinancia-

dos pelo Centro2020, Portugal2020 e União Europeia, 

através do FSE, Fundo Social Europeu, sendo o Município 

reembolsado em 85%.
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Entre 12 de julho e 13 de agosto, o Município de Vila 
Velha de Ródão promoveu mais uma edição do ATL de 
Verão, que este ano se desdobrou em dois grupos: um 
destinado às crianças do Jardim-de-Infância e dinami-
zado em colaboração com o CLDS 4G de Vila Velha de 
Ródão, um programa cofinanciado pelo Fundo Social 
Europeu, e outro para as crianças dos 5 aos 12 anos da 
responsabilidade do Setor de Desporto e Tempos Livres.

Desenvolvido a pensar nos mais pequenos, o ATL de 
Verão do Jardim-de-Infância contou com 40 crianças, ao 
longo de cinco semanas, e caracterizou-se por uma forte 
aposta na promoção sensorial ao ar livre e na exploração 
de ferramentas alternativas de forma a proporcionar no-
vas experiências, contando com muitas visitas, dentro e 
fora do concelho. 

De entre elas, destacam-se, por exemplo, a visita guia-
da à Herdade da Urgueira, onde contactaram com as 
ovelhas, assistiram ao processo de ordenha, realizaram 
um workshop de culinária e confecionaram uma sobre-
mesa tradicional da região, seguido de um almoço gour-
met; ou a visita à Quinta dos Chinco, em Castelo Branco, 
onde puderam conhecer as hortas comunitárias, perce-
ber a importância da água e do compostor ou aprender 
a identificar hortícolas, flores e aromáticas.

Este ATL incluiu ainda uma visita à Padaria Canelas e 
Coelho, em Amarelos; um passeio de barco pelo rio Tejo; 
um workshop de Apicultura, na empresa “Claro’s Apicul-
tura”; a passagem pelo Lagar de Varas; idas à piscina e jo-
gos de água e inúmeras atividades e jogos no âmbito da 
alimentação saudável, da música e de outras experiên-
cias diferenciadoras, como o Dia dos Avós, o Dia dos Sen-
tidos, Jogos de outros tempos ou o Dia da Imaginação.

O ATL dinamizado pelo Setor de Desporto e Tempos 
Livres do Município, contou com a participação de 50 
crianças, entre os 5 e os 12 anos, em cada quinzena, que 
se puderam dedicar a atividades tão diversas como a ca-
noagem, desportos radicais, dança, escalada, tração com 

ATLS DE VERÃO 
ANIMARAM AS CRIANÇAS DO CONCELHO 

boias, passeios de barco, paddle, caminhadas noturnas 
(Cluedo) ou a realização de um acampamento, sem es-
quecer as habituais idas à piscina.

Como habitualmente, este ATL incluiu uma semana 
de oferta por parte do Município de Vila Velha de Ródão, 
que incluiu atividades como Paintball na Associação de 
Paintball de Castelo Branco, atividades de motonáutica 
(Fórmula Futuro) no Clube Náutico Albufeira dos Patu-
dos, Karts na Escuderia de Castelo Branco ou uma Sunset 
Party na Vila Portuguesa.
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MUNICÍPIO CONCEDEU MAIS DE 80 MIL EUROS
EM APOIOS A FAMÍLIAS DO CONCELHO

Em 2021, ao abrigo dos regulamentos de apoio à 

fixação de famílias e jovens e de apoio a estratos so-

ciais desfavorecidos, o Município de Vila Velha de Ró-

dão, através do Serviço de Ação Social, atribuiu um 

total de 80 406,90 € em apoios sociais a 72 famílias do 

concelho.

No que respeita à fixação de famílias e jovens, uma 

das principais prioridades definidas pelo executivo ca-

marário, que procura assim evitar o abandono do terri-

tório e atrair novos residentes para o concelho, foram 

atribuídos 64 315,35 € até novembro de 2021. Este valor 

foi distribuído por 58 famílias, conforme se apresenta 

no quadro em baixo, em apoios à compra de habitação 

no concelho (24 000 €) ou à construção e reconstrução 

de habitação (3000 €), assim como para apoio ao arren-

damento jovem, tendo comparticipado em 36 592,35€ 

o pagamento das rendas de casa a 30 famílias, e na 

isenção do pagamento de taxas e licenças (723 €).

De forma a apoiar os munícipes que se encontram em 

situação de maior vulnerabilidade social e económica ou 

em situação de risco ou exclusão social, o município dis-

ponibilizou este ano um total de 16 091,55 € em obras de 

conservação na habitação e em apoios diversos, como a 

saúde e compra de óculos, no apoio ao pagamento de 

águas em atraso, na isenção das mensalidades do ATL ou 

no pagamento de passes escolares e apoio ao estudo.

Através da conceção destes apoios, o Município de 

Vila Velha de Ródão pretende contribuir para o reforço da 

coesão social e para a melhoria da qualidade de vida da 

população, particularmente no respeita aos agregados fa-

miliares comprovadamente mais carenciados e às pessoas 

em situações de precaridade económica.

N.º de famílias acompanhadas Tipo de apoio Valor TOTAL GERAL

Apoio à Fixação de Famílias e Jovens

9 Compra de habitação  24 000,00 €

2 Construção de habitação  1 500,00 €

1 Reconstrução   1 500,00 €

30 Arrendamento Jovem - Rendas casa   36 592,35 €

16 Arrendamento Jovem - Taxas e Licenças 723,00 €

58 Total 64 315,35 €

Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos

3 Obras de Conservação na Habitação 14 001,50 €

Apoios Diversos

2 Saúde e compra e óculos 870,10 €

2 Pagamento água em atraso 69,95 €

3 ATL - Isenção das mensalidades 225,00 €

4 Passe escolar/Apoio ao Estudo 925,00 €

14 Total 16 091,55 €

72 Total Geral 80 406,90 €



AÇÃO SOCIAL

Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão | 33  

Desde a sua entrada em funcionamen-
to, o programa Saúde Mais já disponibilizou 
aos munícipes do concelho de Vila Velha 
de Ródão a realização de mais de três mil 
consultas de clínica geral, o que se traduz 
numa média de 50 a 65 consultas por mês.

Promovido pelo Município de Vila Velha 
de Ródão, o programa Saúde Mais é um pro-
grama complementar ao Serviço Nacional 
de Saúde, que permite aos habitantes do 
concelho usufruírem de consultas médicas de clínica ge-
ral num curto espaço de tempo.

Trata-se de um serviço que não pretende substituir 
o Médico de Família, nem o Serviço Nacional de Saú-
de, e é gratuito para os portadores do Cartão de Idoso 
ou do Cartão Social. Os demais utilizadores pagam o 
correspondente aos valores do Serviço Nacional de 
Saúde. 

Desde que foi criado, em março de 2017, até ou-
tubro deste ano, já foram realizadas ao abrigo deste 
programa 3194 consultas, tendo-se verificado um au-
mento constante e transversal ao concelho do número 
de consultas realizadas a cada ano, situação que só foi 
interrompida devido à pandemia. 

Assim, nas quatro freguesias do concelho, em 2017, 
realizaram-se 590 consultas, um número que aumentou 
para as 719 em 2018 e paras as 801 consultas em 2019. 
Em 2020, ocorreu uma quebra significativa do número 
total de consultas em todas as freguesias, consequência 
do confinamento imposto pela pandemia de Covid-19, 
compreendido entre os meses de abril e agosto, inclusive. 

Uma análise do número de utilizadores permite ain-
da perceber que a procura por este apoio social foi mais 
notória na freguesia de Fratel, onde realizaram 1154 
consultas (36,1 % do total).

Embora o ano de 2021 ainda não tenha terminado, 
prevê-se, mais uma vez, que se verifique um aumento 
do número total de consultas.

PROGRAMA SAÚDE MAIS 

JÁ GARANTIU A REALIZAÇÃO DE MAIS DE TRÊS MIL CONSULTAS
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Os serviços de Ação Social e Desporto do Município de 

Vila Velha de Ródão, em parceria com as técnicas de serviço 

social do CLDS 4G e do Centro Municipal de Cultura e Desen-

volvimento (CMCD) de Vila Velha de Ródão, estão a dar apoio 

ao funcionamento do Centro de Convívio de Sarnadas de 

Ródão desde a inauguração deste espaço, em maio de 2021.

Aberto de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, o Cen-

tro de Convívio conta já com cerca de 30 utentes inscritos, 

residentes naquela freguesia, que ali podem realizar ativi-

dades de natureza diversa, visando a promoção do bem-

-estar e da atividade física, a ocupação dos tempos livres e a 

estimulação cognitiva.

A título de exemplo, destaca-se a celebração da festa de 

S. Sebastião, padroeiro daquela localidade, a 3 de setembro, 

uma iniciativa que incluiu uma quermesse recheada pelos 

trabalhos realizados pelos utentes, um almoço convívio e 

animação musical, uma atividade muito aguardada e valo-

rizada por todos, uma vez que esta festa já não se realizava 

há dois anos devido à pandemia.

Salientar ainda o apoio que a Junta de Freguesia de Sar-

nadas de Ródão tem desempenhado no sentido de garan-

tir o bom funcionamento daquele espaço, não só ao nível 

logístico, mas também ao nível da divulgação e de forneci-

mento de informação aos residentes daquela freguesia. 

CENTRO DE CONVÍVIO DE SARNADAS DE RÓDÃO
COM ATIVIDADES DIVERSAS

O ultramaratonista João Paulo Félix passou por Vila Velha 

de Ródão no dia 1 de agosto, onde concluiu a 18.º etapa da 

Volta a Portugal a Correr 2021, uma iniciativa apoiada pela 

Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 

das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) com o objetivo de cons-

ciencializar a população para a importância dos direitos das 

crianças e do seu respeito.

À chegada a Vila Velha de Ródão, onde concluiu uma 

etapa de 59 km que teve início em Marvão, o atleta foi rece-

bido no Posto de Turismo pelo vice-presidente do Municí-

pio de Vila Velha de Ródão, José Manuel Alves, pelo coorde-

nador regional da Comissão de Proteção de Crianças e Jo-

vens (CPCJ), Hélio Ferreira, e por representantes das CPCJ’s 

de Vila Velha de Ródão e Vila de Rei.

A Volta a Portugal a Correr 2021 teve início a 15 de julho, 

na Praia da Areia Branca, na Lourinhã, onde terminou tam-

VOLTA A PORTUGAL A CORRER 
PASSOU POR VILA VELHA DE RÓDÃO

bém a 23 de agosto. Ao longo dos quarenta dias que se-

pararam as duas datas, João Paulo Félix concluiu quarenta 

etapas equivalentes à distância duma ultramaratona, cerca 

de 55 km por dia, o que perfez um total de 2222 km.
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No último semestre do ano, o CLDS 4G de Vila Velha 

de Ródão, um projeto cofinanciado pelo Fundo Social Eu-

ropeu, em parceria com a Câmara Municipal, continuou a 

desenvolver diversas atividades dirigidas à população do 

concelho.

Em julho, no dia 

26, celebrámos o Dia 

dos Avós no Campo 

de Feiras de Vila Ve-

lha de Ródão, uma 

iniciativa procurou 

homenagear esta ge-

ração através de um 

encontro intergera-

cional entre avós e 

netos ao ar livre, com 

jogos tradicionais e 

várias animações à 

mistura.

Em setembro, 

o arranque do novo ano letivo 2021/2022 ficou marcado 

pela oferta do “Guia de Receção aos Alunos e Famílias do 

Pré-Escolar” e pela criação do Gabinete de Apoio à Família, 

que funciona às segundas-feiras, de quinze em quinze dias, 

entre as 14h00 e as 17h30, nas instalações do CLDS 4G , e 

procura dar uma resposta especializada e direcionada para 

as problemáticas socioeducativas dos alunos e das famílias.

Em outubro, teve início o projeto “Pedra, papel ou te-

soura”, no âmbito da Componente de Apoio à Família que 

pretende ir ao encontro da promoção sensorial e da explo-

ração de ferramentas alternativas, proporcionando novas 

experiências às crianças. 

Neste mês, assinalámos também o Dia Mundial do Co-

ração com a distribuição de crachás personalizados e de 

um flyer informativo sobre as doenças do coração, formas 

de prevenção e sinais de alerta, junto dos serviços da au-

tarquia, e o Dia Municipal para a Igualdade com a coloca-

ção de um mural alusivo a esta temática na parede lateral 

à escadaria da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, 

que contou com a colaboração das crianças e seniores do 

concelho.

A 17 de novembro, em parceria com o Centro Municipal 

de Cultura e Desenvolvimento e a ADBB - Associação de 

Diabéticos da Beira Baixa, o CLDS 4G promoveu uma ação 

de sensibilização sobre o tema “Acesso a cuidados com a 

diabetes: Se não for agora, quando?”, que abordou o im-

pacto que o isolamento social teve sobre os pacientes que 

sofrem de diabetes durante a pandemia e a relação entre a 

diabetes e a Covid-19. 

CLDS 4G 
DINAMIZOU ATIVIDADES PARA TODAS AS IDADES
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TROFÉU INTER-REGIONAL DE XCO 
DAS BEIRAS E ENCONTRO DE ESCOLAS 

Vila Velha de Ródão re-

cebeu no domingo, 24 de 

outubro, a terceira prova 

do Troféu Inter-regional de 

XCO das Beiras e Encontro 

de Escolas de Vila Velha de 

Ródão, um evento organi-

zado pela Associação de 

Ciclismo da Beira Interior 

(ACBI) e pelo Município de 

Vila Velha de Ródão, com 

o objetivo de promover a 

divulgação do ciclismo e a 

criação de hábitos de vida 

saudável junto dos jovens.

Enquadrada nas com-

petições federadas de XCO (a disciplina olímpica do 

BTT) e Ciclismo de Iniciação, a prova integrou o Troféu 

Inter-Regional das Beiras, que antes havia passado por 

Tondela e Mangualde e terminou no Sabugal, a 7 de 

novembro. Para além da competição, o evento incluiu 

um encontro de escolas de ciclismo, na vertente de 

BTT.

Destinada a crianças e jovens entre os 5 e os 15 

anos, distribuídos por escalões (Pupilos e Benjamins, 

Iniciados, Infantil e Juvenis), a prova decorreu no Cam-

po de Feiras e incluiu trilhos junto ao Tejo e Sra. da 

Alagada, contemplando provas de destreza (gincana) 

e/ou provas em linha, com graus de dificuldade e dis-

tâncias variáveis, tendo em conta as categorias a que 

se destinavam e garantindo sempre a segurança dos 

participantes.

O objetivo de eventos de ciclismo de iniciação 

como este é promover o ciclismo e a bicicleta en-

quanto meio de transporte alternativo, não poluente, 

saudável e lúdico e estimular o aparecimento de no-

vos valores na região. Ao mesmo tempo, procura-se 

incentivar a prática da atividade física no combate ao 

sedentarismo e obesidade infantis e promover valo-

res sociais como o trabalho em equipa, o desafio de 

ultrapassar adversidades e a satisfação em alcançar 

objetivos.
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Entre 9 e 13 de agosto, o Município de Vila Velha de Ró-

dão voltou a associar-se à Semana Internacional da Juven-

tude, um evento promovido pelo Instituto Português do 

Desporto e Juventude, I.P, que proporcionou a realização 

de muitas atividades aos utilizadores das Piscinas Munici-

pais de Vila Velha de Ródão e Fratel e da Zona de Lazer da 

Foz do Cobrão 

A iniciativa promoveu a realização de aulas de Zumba e 

Pilates, Sunset com DJ, Cycling, a iniciativa “Leia-me” e jogos 

de água, atividades que contaram com a participação de 

cerca de 1300 pessoas. A par das atividades físicas durante 

a semana, realizaram-se ainda três Sunsets com a presença 

de DJ’s nos locais em causa, em diferentes dias.

O ponto alto da semana aconteceu a 12 de agosto, o 

Dia Internacional da Juventude, com a realização de uma 

Maratona de Indoor Cycling na zona envolvente da pis-

cina municipal de Vila Velha de Ródão. Devido à elevada 

MUNICÍPIO ASSOCIOU-SE 

À SEMANA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

procura, o evento exigiu o aluguer de mais bicicletas para 

contemplar todos os inscritos, que não quiseram perder a 

oportunidade de experienciar uma aula diferente, que se 

prolongou durante a noite e contou com a presença de um 

DJ. Este dia foi organizado em parceria com a associação 

Wamba Jovem, que se juntou ao Ginásio Municipal na rea-

lização de um Flash Mob com todos os visitantes das pisci-

nas municipais nesse dia.

Ao longo da época balnear de 2021, que arrancou a 12 

de junho e chegou ao fim a 12 de setembro, as Piscinas 

Municipais de Vila Velha de Ródão e Fratel atraíram mais 

de 18 mil visitantes, um número bastante expressivo ten-

do em conta os limites de lotação e as normas impostas 

pela Direção Geral de Saúde para controlo da pandemia.

De acordo com os dados apurados até 2 de setembro, 

ao longo da época balnear, as Piscinas Municipais de Vila 

Velha de Ródão receberam 13 982 visitas, enquanto as Pis-

cinas municipais de Fratel atraíram 4447 visitantes, perfa-

zendo um total de 18 429 visitas no período em questão.

Detentores de uma beleza singular e excelentes con-

dições de segurança e higiene, estes dois equipamentos 

de lazer aliam a tranquilidade e a qualidade e são já uma 

referência para as inúmeras famílias que passam férias na 

região. a que se juntou este ano a recém qualificada zona 

de lazer da Foz do Cobrão, onde o município levou a cabo 

PISCINAS DO CONCELHO 
ATRAÍRAM MAIS DE 18 MIL VISITANTES

uma intervenção que contemplou a criação de infraestru-

turas de apoio, um parque de estacionamento, espaços 

verdes e a disponibilização de mesas, bancos e papeleiras.

Para além de receberem visitantes de vários pontos do 

país e do mundo, estas instalações de lazer são também 

procuradas pelos ATL’s de todo o distrito e são fulcrais para 

as crianças do concelho que frequentam o ATL organizado 

pelo município, bem como para os jovens que encontram 

nas piscinas uma forma saudável de ocupar o seu verão.



LAZER

38 | Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão

No dia 22 de agosto, o concelho de Vila Velha de Ródão 
celebrou a Festa Religiosa da sua padroeira, a Senhora da 
Alagada, com a realização da cerimónia religiosa no recinto 
exterior à capela, de forma a cumpriu as regras de seguran-
ça e as condições impostas pela Direção Geral de Saúde.

Presidida pelo pároco de Vila Velha de Ródão, António 
Escarameia, e acompanhada pela banda da Filarmónica Re-
taxense, devido à permanência do contexto de pandemia, a 
cerimónia teve transmissão onine assegurada em direto no 
Facebook do Município de Vila Velha de Ródão, numa par-
ceria com a Beira Baixa TV que permitiu àqueles que não se 
puderam deslocar à capela ou se encontram longe do con-

celho pudessem acompa-
nhar as celebrações.

 À semelhança do ano 
passado, no final da euca-
ristia, a habitual procissão 
que se seguia à celebra-
ção religiosa foi substituída pela passagem da imagem da 
Nossa Sra. da Alagada numa carrinha pelas ruas da vila, um 
momento muito emotivo e aguardado pelos rodenses, 
que saudaram a passagem da sua padroeira aplaudindo e 
arremessando flores a partir das ruas ou das janelas adorna-
das com as mais ricas colchas para o efeito.

RÓDÃO CELEBROU A FESTA RELIGIOSA 
DA SENHORA DA ALAGADA

No domingo, 25 de julho, a estação arqueológica da 

Foz do Enxarrique, em Vila Velha de Ródão, foi palco para 

o espetáculo de teatro “Invasões Francesas na Beira Baixa”, 

uma atividade desenvolvida no âmbito do projeto Beira 

Baixa Cultural 2.0, promovido pela Comunidade Intermu-

nicipal da Beira Baixa (CIMBB), em pareceria com o Municí-

pio de Vila Velha de Ródão.

Partindo de um guião único, a iniciativa abrangeu os 

diversos municípios que integram a CIMBB e contemplou 

a criação e apresentação de seis peças de teatro distintas, 

adaptadas à realidade de cada um dos concelhos, que foram 

apresentadas ao longo do mês de julho.

Em Vila Velha de Ródão, as interpretações estiveram a car-

go dos alunos da Academia Sénior, um projeto do Município 

de Vila Velha de Ródão em parceria com o Centro Municipal 

de Cultura e Desenvolvimento, e pelos alunos do Agrupa-

mento de Escolas, que levaram cerca de 200 pessoas à Foz 

do Enxarrique, cenário privilegiado para a apresentação que 

teve como paisagem de fundo as Portas de Ródão. 

Partindo de um trabalho entre gerações coordenado 

pela empresa Sons & Ecos, todo o guarda-roupa da peça 

foi confecionado na sala de costura da Academia Sénior 

e os acessórios utilizados na peça foram disponibilizados 

pelos alunos que, independentemente da idade, manifes-

tam uma total entrega e dedicação ao projeto.

Para além da apresentação pública, o espetáculo foi 

também transmitido em direto através das redes sociais 

do Município, de modo a que a limitação de lugares im-

posta pelas regras de segurança da DGS não fosse obstá-

culo para que todos pudessem assistir a este evento, cujo 

objetivo foi precisamente valorizar a identidade, a cultura 

e as tradições únicas da região da Beira Baixa.

O projeto Beira Baixa Cultural 2.0 é financiado pelo Cen-

tro2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimen-

to Regional (FEDER) da União Europeia.

FOZ DO ENXARRIQUE RECEBEU ESPETÁCULO 

“INVASÕES FRANCESAS NA BEIRA BAIXA”
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LAZER

No segundo semestre de 2021, o 
projeto Beira Baixa Cultural voltou a 
promover e valorizar o rico patrimó-
nio natural, cultural e histórico do 
concelho através da realização de 
três passeios em Alvaiade, Perais e 
Fratel, no âmbito da Rota das Visitas 
Guiadas e Encenadas.

Organizados pelo Município de 
Vila Velha de Ródão e com encena-
ções a cargo do grupo de teatro Vaa-
tão, estes passeios são sempre uma 
excelente oportunidade para saber 
mais acerca da história e costumes 
da região e proporcionam aos participantes bons mo-
mentos de convívio e diversão.

Foi o que aconteceu no dia 24 de outubro, em Alvaia-
de, com uma caminhada muito animada dedicada aos 
“Amores da Azeitona”, onde não faltou a música e uma 
merenda partilhada, como era costume fazer-se na época 
da apanha da azeitona.

Já no dia 1 de novembro, em Perais, numa caminhada 
que juntou miúdos e graúdos, o destaque foi para tradi-
ção muito portuguesa do peditório do “Pão por Deus”, 
que remonta ao antigo costume de oferecer refeições 
cerimoniais aos defuntos e se realiza um pouco por todos 
o país nesta data.

A última caminhada do ano decorreu no Fratel, a 14 de 
novembro, e fez jus à máxima popular “No São Martinho, 
vai à adega e prova o vinho”. Com 60 participantes, esta 
foi a visita guiada e encenada mais concorrida e relem-
brou os costumes associados a esta data, que a tradição 
das vindimas determina ser a altura para provar o vinho 
novo e saborear as castanhas da época, acompanhadas 
de água-pé ou jeropiga. 

A Rota das Visitas Guiadas e Encenadas é uma inicia-
tiva realizada no âmbito do projeto Beira Baixa Cultural, 
cofinanciado pelo Centro2020, Portugal2020 e União Eu-
ropeia, através do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional.

ROTA DAS VISITAS GUIADAS E ENCENADAS 
PASSOU POR ALVAIADE, PERAIS E FRATEL
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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.: 272 337 014 | 925 815 737

“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: 919 551 703 e 272 997 537

Carlos Manuel dos Santos Pires, Lda.
Vila Velha de Ródão
Contactos: 962 466 531 e 961 547 359

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

Vilela & Manso, Lda.
Vila Velha de Ródão
Contactos: 917 241 804 e 272 566 128

João Aparício & Irmãos, Lda.
Fratel 
Contactos: 272 566 138 e 965 022 725

M.P.T. – Motoristas Profissionais de Táxis, Lda.
Vale de Pousadas
Contacto: 917 232 000 | 918 102 343

Táxis Nunes & Barata, Lda.
Alfrivida
Contacto: 939 057 360 | 969 057 360

João Carmona – Serviços de Táxi, Unipessoal, Lda.
Monte Fidalgo
Contacto: 969 655 087 

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 / 965 869 327
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, nº 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.: 967 073 834 / 969 587 573
E-mail: alojamentodaslaranjeiras@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 Arte Rupestre do Vale 
do Tejo e Espaço Museológico de Arqueologia
Vila Velha de Ródão
Encerrado  temporariamente
(Em remodelação)

Lagar de Varas: Uma herança de oiro
Horário de Verão ( 1 de maio a 30 de setembro):
Terça-feira a Sábado: 9h - 12h30 e das 14h30 - 18h00
Domingo: 9h às 13h
Encerra segunda-feira
Horário de Inverno (1 de outubro a 30 de abril):
Terça-feira a Sábado: 9h00 - 12h30 e 14h00 - 17h30
Telf.: 272 540 311
Encerra domingo e segunda-feira
(As visitas de grupo devem ser feitas com marcação prévia)

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 da 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 ex-escola primária
Informações e visitas guiadas através dos contactos:
Telf.: 272 566 187
Segunda a sexta-feira | 15h15 - 17h00
Sábados | 10h30 - 12h00


