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Luís Miguel Ferro Pereira

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão

EDITORIALEstimados munícipes,
O primeiro semestre de 2022 trouxe-nos dias de incerte-

za, com o deflagrar de uma guerra em pleno território euro-
peu, em moldes que julgávamos pertencer apenas ao passa-
do, e cujas consequências se fazem sentir de forma evidente 
ao nível do aumento dos custos energéticos e da inflação, a 
que se junta uma pandemia que continua sem estar comple-
mente ultrapassada.

As consequências deste contexto mundial fazem-se sen-
tir a vários níveis e a atividade municipal não é exceção. O 
aumento de custos na construção veio provocar atrasos na 
execução das obras em curso e colocar entraves às emprei-
tadas já adjudicadas ou em fase de contratação, com alguns 
concursos públicos a ficarem desertos e a obrigarem a revi-
sões dos projetos.

O executivo municipal tem feito tudo o que está ao seu 
alcance para minimizar esta situação, inclusive avançar com 
obras por administração direta em situações pontuais, e para 
garantir a execução atempada das empreitadas em curso e 
assegurar o cumprimento dos fundos comunitários aprova-
dos, mas o prolongamento do conflito na Ucrânia acarreta 
riscos difíceis de prevenir. 

Apesar desta conjuntura, não desistimos de lançar novos 
projetos, como é o caso da reconversão da antiga Escola Pri-
mária Adães Bermudes, em Vila Velha de Ródão, em creche, 
de que damos conta nesta edição do Boletim Municipal. 

Esta intervenção, cujo projeto foi aprovado por unanimi-
dade pela Câmara Municipal, vem aumentar o número de 
vagas disponíveis ao nível da creche, dando assim respos-
ta a uma necessidade sentida em virtude do aumento do 
número de crianças a residir no concelho, situação que não 
é alheia à política de fixação de jovens e famílias seguida 
pela autarquia nos últimos anos. De forma a obter o apoio 
financeiro necessário à concretização desta empreitada, can-
didatámos o projeto ao Plano de Recuperação e Resiliência 
e aguardamos com expetativa pela sua aprovação para dar 
início à execução da obra.

Merecem também destaque nesta edição as obras de 
reabilitação e valorização da ribeira do Enxarrique, em Vila 
Velha de Ródão, e a recuperação do antigo Lagar das Burras 
e do espaço envolvente, que deram origem ao agradável Jar-
dim do Lagar, em Fratel. Em comum estas duas empreitadas 
têm o facto de virem devolver à população espaços públicos 

de lazer, propícios à realização de atividades desportivas e 
culturais ao ar livre, que foram revitalizados de forma garantir 
a sustentabilidade ambiental e a valorizar a sua identidade, 
criando espaços ideais para promoção de atividades interge-
racionais e familiares.

Neste início de 2022, congratulamo-nos também pelo 
retomar de alguns eventos promovidos pelo município e 
interrompidos devido à pandemia, como é o caso da Feira 
dos Sabores no Tejo. Este é um certame cuja retoma os roda-
nenses aguardavam com saudade pois, para além de ser um 
momento marcante de reunião da comunidade, representa 
uma oportunidade de devolver algum dinamismo à econo-
mia local, que tão afetada foi nos últimos dois anos. 

Esperamos por isso que todos se possam juntar a nós 
nestes dias e desfrutar do melhor que as Terras de Oiro têm 
para oferecer!
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Foi concluída em maio a reabilitação e valorização da 
ribeira do Enxarrique, uma intervenção que abrangeu o tro-
ço final deste afluente, imediatamente antes da confluên-
cia com o rio Tejo.

O projeto procurou incentivar a reaproximação da po-
pulação a este curso de água e ao rio, através da criação de 
um trilho pedonal e da promoção de um maior contacto 
com o património natural e paisagístico, e integrou várias 
medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica 
e zonas ribeirinhas, previstas na Lei da Água e na Diretiva 
Quadro da Água.

Para além da estabilização das margens fluviais com pro-
blemas de erosão, através do recurso a soluções técnicas 
de engenharia natural, a empreitada incluiu 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, procurou-se valorizar a paisagem e 
aumentar a atratividade dos espaços fluviais, criando e revi-
talizando lugares com profundo significado e interesse para 
as populações locais e visitantes.

Para tal, foi criado um trilho para circulação pedestre e 
ciclável ao longo da ribeira do Enxarrique e foi instalado no 
local mobiliário urbano de lazer (bancos de descanso, mesas 
e papeleiras) e painéis e placas informativas, com vista à sen-
sibilização e educação ambiental dos visitantes do espaço.

Este projeto traduziu-se num investimento de 231.708,59 
€ (+ IVA), adjudicado à empresa EcoRede - Engenharia e 
Serviços, S.A., e foi enquadrado num protocolo de colabo-
ração assinado entre o Município de Vila Velha de Ródão 
e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no âmbito do 
Programa de Estabilização Económica e Social, que visou 
um apoio financeiro da APA até 280 mil euros, através do 
Fundo Ambiental, para a execução do projeto e a realização 
da empreitada.

REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DA RIBEIRA DO ENXARRIQUE

DESTAQUE
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LAGAR DAS BURRAS DEU LUGAR 
AO JARDIM DO LAGAR EM FRATEL

O antigo Lagar das Burras e o espaço envolvente, em 
Fratel, deram origem ao novo “Jardim do Lagar”, um projeto 
que vem oferecer à população da freguesia um novo espa-
ço verde de lazer e utilização pública e unificou o conjunto 
da malha urbana, permitindo a criação de novas zonas de 
estacionamento.

“Esta é uma obra que nos enche de orgulho pois, para 
além de estar estrutural e funcionalmente articulada com 
as ruas anexas, veio criar uma nova zona de estacionamen-
to no local, colmatando assim uma falta há muito identifica-
da pelos moradores, e permitiu a recuperação de uma zona 
que se encontrava degradada, dando uma nova vitalidade 
ao espaço.”, destacou o presidente do Município de Vila Ve-
lha de Ródão, a propósito da conclusão da obra, que será 
inaugurada a 24 de junho.

O projeto representou um investimento de 97.435,93 
€ (+ IVA ), adjudicado à empresa Advanced Green – Enge-
nharia Natural e Urbana, Lda, e implicou a demolição de 
um conjunto de construções existentes no local, perten-
centes ao antigo lagar, que se encontravam em avançado 
estado de degradação, tendo parte da pedra resultante e 
os elementos ainda em bom estado de conservação sido 
utilizados como decoração do próprio espaço exterior, em 
memória do local.

O novo jardim agora criado pretende ser um espaço de 
lazer polivalente, que proporcione a estadia, a realização ati-
vidades culturais e ao ar livre e a promoção de encontros 
intergeracionais e familiares.

Para além do valor cultural e social, o novo espaço ver-
de integra espécies autóctones com valor botânico e orna-
mental e que são adequadas às condições edafo climáticas 
do local, usos e funções do espaço, reduzindo os custos de 
manutenção e garantindo um espaço exterior ecológico e 
ambientalmente sustentável.
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MUNICÍPIO CANDIDATOU AO PRR 
A RECONVERSÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA PARA CRECHE
O Município de Vila Velha de Ródão apresentou uma 

candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 
para a reconversão da antiga Escola Primária Adães Bermu-
des, em Vila Velha de Ródão, em creche. 

Esta intervenção contribuirá para ampliar a rede de equi-
pamentos e respostas sociais do concelho, incrementado o 
número de lugares intervencionados, e contribuir para ele-
var qualidade da resposta social prestada.

O projeto de reconversão da antiga Escola Primária prevê 
a adaptação do edifício de dois pisos existente à sua nova 
realidade, mantendo o seu património e linguagem, e a 
construção de um novo volume acoplado a este, de forma a 
organizar o espaço em três unidades autónomas: uma sala 
para Berçário com capacidade para 10 crianças, composto 
por zona de berços, sala parque, copa de leite e fraldário; 
uma sala para aquisição de marcha até aos 24 meses, com 
capacidade para 14 crianças; e uma sala para crianças entre 
os 24 e os 32 meses, com capacidade para 18 crianças.

A nível do piso térreo, para além destas salas, será tam-
bém criada uma sala de refeições, um núcleo administrativo, 
áreas de pessoal e de serviços e instalações sanitárias públi-
cas, enquanto no piso superior será instalado o gabinete téc-
nico, o gabinete da direção, uma sala de isolamento e uma 
instalação sanitária. 

Da configuração e implementação dos novos corpos re-
sulta ainda a criação de dois pátios destinados a recreio, inter-

ligados por um hall onde será feita a receção diária das crian-
ças e que poderá funcionar, igualmente, como recreio interior.

Esta intervenção representa um investimento de  
864.889,94€  e responde aos requisitos da candidatura ao 
PRR no âmbito da requalificação e alargamento da rede de 
equipamentos e respostas sociais, cumprindo as disposições 
em vigor em matéria de eficiência energética, ao promover 
a utilização de energias renováveis para autoconsumo e a 
incorporação de soluções construtivas de arquitetura biocli-
mática, nomeadamente, ao nível das coberturas verdes, do 
ensombramento e do reaproveitamento das águas pluviais 
para diferentes fins.  
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NOVA LOJA DO CIDADÃO 
DE VILA VELHA DE RÓDÃO FOI INAUGURADA

A nova Loja do Cidadão de Vila Velha de Ródão foi inau-
gurada, no dia 22 de março, pela ministra da Modernização 
do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que 
considerou este equipamento “um modelo ganhador”, que re-
presenta a presença do Estado em todo o território.

Situada na Rua de Santana, num edifício requalificado 
e pertencente ao Município de Vila Velha de Ródão, a nova 
Loja do Cidadão representa um investimento de 330 mil eu-
ros (+IVA) e reúne no mesmo espaço os serviços do Instituto 
dos Registo e Notariado, do Instituto da Segurança Social, da 
Autoridade Tributária e Aduaneira e ainda o Espaço Cidadão, 
que se encontrava em funcionamento na sede da Junta de 
Freguesia de Vila Velha de Ródão. 

Esta é a 63.ª Loja do Cidadão do país, sendo intenção do 
Governo, através do financiamento do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR), promover a abertura de 300 Espaços Cida-
dão e de mais 20 Lojas de Cidadão até 2026.

Segundo Alexandra Leitão, “este é um modelo ganhador, 
no qual faz todo o sentido continuar a investir”, pois “traz maior 
conforto e eficiência para os utentes e para os funcionários; 
concentra sinergias e permite um ambiente de trabalho cola-
borativo entre os serviços estatais; e significa que Estado está 
presente e quem vive no interior encontra aqui as mesmas 
condições que em Lisboa, com a vantagem de aqui não en-
contrar filas”, brincou a governante, que destacou ainda o pa-
pel fundamental das Lojas do Cidadão na transição digital, já 
que evitam a “exclusão daqueles que não conseguem utilizar 
os serviços online da Administração Pública e aqui encontram 

um apoio presencial 
fundamental”.

Já o presidente 
do Município de 
Vila Velha de Ródão, 
Luís Pereira, desta-
cou que este é um 
espaço “que está 
instalado num edifí-
cio histórico, que foi adquirido e recuperado pela autarquia, 
e vem dar uma nova centralidade e dinâmica à parte antiga 
da vila, ao mesmo tempo que permitiu a retirada dos serviços 
da Administração Central que funcionavam no edifício da Câ-
mara Municipal, num 1.º andar, resolvendo assim o problema 
da dificuldade de acesso para as pessoas com mobilidade re-
duzida”.

Luís Pereira recordou ainda que, para além da Loja do Ci-
dadão que funciona ao nível do rés-do-chão, este mesmo edi-
fício contempla três apartamentos do tipo T2, que a autarquia 
já havia recuperado e estão atualmente a ser disponibilizados 
para habitação social aos munícipes.  

GESTÃO MUNICIPAL
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FRATEL E PERAIS RECEBERAM 
REUNIÕES PÚBLICAS DA CÂMARA MUNICIPAL

A antiga escola primária de Fratel 
e a Junta de Freguesia de Perais 
acolheram, respetivamente, a 7 de 
janeiro e 1 de abril, as duas primeiras 
reuniões públicas descentralizadas 
do executivo da Câmara Municipal 
de Vila Velha de Ródão de 2022. 
Foram duas sessões que contaram 
com forte adesão da população, que 
apresentou pedidos de informação e 
exprimiu as suas preocupações aos 
eleitos municipais.

Na reunião de Fratel, de entre 
os temas abordados durante o 
período de intervenção dos munícipes, destacaram-se a 
congratulação pela descentralização do funcionamento 
da Academia Sénior, que passou a disponibilizar algumas 
aulas nas freguesias, a continuidade e alargamento do 
funcionamento do programa Saúde Mais e as obras em curso 
do Lagar das Burras, que darão ao local outras condições de 
acesso e estacionamento. Os munícipes questionaram ainda 
o executivo sobre os acessos à ETAR de Fratel, o alargamento 
de uma curva em Peroledo ou o melhoramento de acessos 
a localidades como Vermum ou Ladeira. 

A recém-eleita presidente da Junta de Freguesia de Fratel, 
Célia Ribeiro, aproveitou também a ocasião para apresentar 
ao executivo algumas intervenções que considerou serem 
prioritárias na freguesia, como é o caso do acesso ao cais 
fluvial junto à estação de Fratel, da pavimentação da estrada 
entre Fratel e Vila do Boi, a reparação de valetas no Perdigão 
ou a necessidade de instalação de passadeiras e lombas em 
Fratel, de modo a salvaguardar a segurança da população e 
obrigar os condutores a respeitar os limites de velocidade.

Já em Perais, durante o período de intervenção dos 
munícipes, destacaram-se os pedidos de resolução dos 
problemas de baixa pressão da água da rede pública que 
afetam a sede de freguesia e o ponto de situação do projeto 
de construção da ponte entre Perais e Montalvão, no 
concelho de Nisa.

Em resposta aos munícipes, o presidente da Câmara 
Municipal de Vila Velha de Ródão esclareceu que a solução 
do problema do abastecimento de água “terá de passar pela 
substituição total da rede, o que não se afigura fácil dado 
o elevado investimento que isso representa”, adiantando 
que a autarquia se mantém atenta ao próximo quadro 
comunitário de forma a tentar obter financiamento para a 
concretização desta obra e que, caso não seja possível, outra 
solução terá de ser equacionada.

Sobre a ponte entre Perais e Montalvão, Luís Pereira 
explicou que considera este um projeto “estruturante para o 
concelho”, mas ressalvou que, “devido à conjuntura nacional 
e internacional, os municípios têm enfrentado muitas 
dificuldades na execução das obras planeadas, devido à 
subida dos preços no setor da construção, o que tem levado 
muitos concursos a ficar desertos”.

Como exemplo, o autarca referiu a empreitada de 
requalificação do Largo do Barreiro, em Vale de Pousadas, 
cujo concurso ficou deserto, e que a autarquia pondera 
assegurar por administração direta, de forma faseada; 
ou o aumento em 30 mil do subsídio atribuído à Junta 
de Freguesia de Perais para a execução das obras de 
requalificação da casa mortuária de Alfrívida, aprovada 
nesta reunião, de forma a fazer face ao aumento dos custos 
de construção.
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GNR CELEBROU DIA DA UNIDADE 
E 13.º ANIVERSÁRIO COM CERIMÓNIA MILITAR EM VILA VELHA DE RÓDÃO

O Comando Territorial de 
Castelo Branco da Guarda 
Nacional Republicana (GNR) 
assinalou, no dia 28 de março, 
no Campo de Feiras de Vila Velha 
de Ródão, o Dia da Unidade e o 
seu 13.º Aniversário, com uma 
cerimónia militar que contou com 
a presença do comandante desta 
unidade, o coronel Albino Tavares, 
e do comandante da Unidade de 
Emergência, Proteção e Socorro 
da GNR, o brigadeiro general Jorge 
Goulão.

Destacando o esforço constante de adaptação aos 
novos desafios que é feito pelo Comando Territorial de 
Castelo Branco da GNR, o coronel Albino Tavares realçou a 
“otimização da capacidade do dispositivo operacional numa 
clara aposta na presença e visibilidade em zonas de maior 
risco, visando adequar o serviço prestado às necessidades 
e expetativas das populações” e expressou a ambição desta 
força continuar a garantir um “serviço digno, moderno, 
próximo e atual, mantendo a férrea determinação em 
assegurar a missão geral da GNR, bem como assegurar a 
liberdade, a segurança e proteção das pessoas e bens”.

A presidir à cerimónia, o comandante da Unidade de 
Emergência, Proteção e Socorro da GNR, brigadeiro general 
Jorge Goulão, assegurou que um dos maiores desafios que 
se colocam à GNR é garantir que “os comandos territoriais 
se constituem como fator imprescindível na promoção da 
tranquilidade e segurança pública, do bem-estar e coesão 
social, que deve potenciar e ajustar a qualidade da resposta 
operacional às necessidades e expetativas das populações 
locais”, assegurando que os “portugueses podem contar 
com a GNR e o elevado espírito de missão e sacrifício das 
mulheres e homens que servem nas suas fileiras, neste que 
é também um compromisso inegável dos militares e civis 
deste comando territorial”. 

Enquanto anfitrião, o presidente do Município de Vila 

Velha de Ródão, Luís Pereira, mostrou a sua satisfação por 
receber esta cerimónia no seu concelho e exprimiu o desejo 
de poder assinar em breve o protocolo para a requalificação 
do posto territorial da GNR de Vila Velha de Ródão, cujo 
telhado colapsou em janeiro de 2021.

“Apesar da Câmara Municipal ter assegurado instalações 
alternativas para que a GNR permanecesse aqui, esperamos 
poder avançar com as obras que permitam criar um espaço 
com a dignidade que esta força de segurança merece para 
o exercício das suas funções”, esclareceu Luís Pereira, que 
clarificou que o projeto aguarda luz verde por parte do 
Ministério da Administração Interna e que a autarquia já 
mostrou disponibilidade em suportar parte dos custos.

A cerimónia terminou com a atribuição das medalhas 
de mérito e o desfile das forças em parada, um momento 
que contou com a participação dos alunos do 4.º ano 
do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, que 
marcharam vestidos a rigor com os uniformes da GNR.
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Durante o primeiro semestre de 2022, a Câmara Munici-
pal de Vila Velha de Ródão deu continuidade às medidas ex-
cecionais já implementadas e reforçou algumas das já exis-
tentes, no sentido de prevenir e combater a disseminação 
da Covid-19 e minimizar os seus efeitos. Continuou ainda a 
atuar o sentido de minorar as graves consequências econó-
micas e sociais, provocadas por esta pandemia.

Nestes termos, foram implementadas diversas medidas, 
que abaixo se enumeram:

• Tendo em conta o aumento de casos de COVID-19 re-
gistados no concelho, a autarquia adquiriu e disponibilizou, 
sempre que se verificou necessário, a realização de testes 
junto da população em geral, dos profissionais de saúde, de 
utentes e profissionais dos lares do concelho, bombeiros e 
colaboradores do município; estas operações de testagem 
foram realizadas em colaboração com a Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão. 

• Manteve-se em funcionamento o protocolo “Emergên-
cia Abem: Covid-19”, assinado com a Associação Dignitude, 
em virtude do aumento da procura deste apoio por parte 
dos munícipes com menores recursos, garantindo-se assim 
o acesso ao medicamento. 

• Manteve-se o apoio logístico do Município de Vila Velha 
de Ródão ao processo de vacinação no concelho, conduzido 
pela UCSP - Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 
de Vila Velha de Ródão. Este apoio passou pela disponibi-
lização de transporte aos munícipes para se deslocarem à 
vacinação e pela cedência de meios humanos e de segu-
rança, de forma a garantir o bom funcionamento do centro 
de vacinação, localizado numa sala polivalente cedida pelo 
Centro Desportivo Recreativo e Cultural.

• Foi dado apoio, no dia 8 de janeiro, à campanha de 
vacinação destinada às crianças dos 5 aos 11 anos, através 
da ação da equipa do CLDS 4G, que procurou sensibilizar 
os pais e as crianças para a importância da vacinação, bem 
como alegrar e tranquilizar os mais pequenos durante este 
processo, através da disponibilização de animação infantil, 
música e modelagem de balões.

• Mantiveram-se ativos o Plano de Contingência Munici-
pal e o Plano Municipal de Emergência. 

• Foi mantida a estreita colaboração com as Juntas de Fre-
guesia e as Associações do Concelho, no sentido de identifi-
car os munícipes que necessitavam de auxílio. 

• De modo a cumprir o plano de contingência da Unida-
de de Cuidados de Saúde Personalizados de Vila Velha de Ró-
dão e evitar que os utentes tivessem de aguardar no exterior 
do edifício, por vezes em condições climatéricas adversas, 
o Município procedeu à instalação de uma tenda de apoio 
junto aquela unidade de saúde para esse efeito.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
E MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA COVID-19
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LARGO DE VERMUM 
REQUALIFICADO PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DE AUTOCARROS 

O largo de entrada de Vermum, na fre-
guesia de Fratel, está a ser alvo de obras de 
requalificação por parte do Município de Vila 
Velha de Ródão, de forma a permitir que os 
veículos coletivos de transporte de passeiros 
possam ter espaço para circular e estacionar 
no local, evitando assim que a população te-
nha de percorrer cerca de um quilómetro a 
pé, até à atual paragem de autocarros.

Esta é uma intervenção que está a ser 
realizada por administração direta pelos ser-
viços municipais e pretende contribuir para 
a melhoria das acessibilidades e da mobili-
dade da população.

Assim, numa primeira fase, a obra con-
templa a terraplanagem do largo para corri-
gir as quotas do terreno e adequar o espaço 
à manobra das viaturas de transporte coleti-
vo de passageiros, estando posteriormente 
prevista a valorização do espaço com a colo-
cação de calçada.

BENEFICIAÇÃO DA EM PERAIS 
- ALFRÍVIDA - CEBOLAIS DE CIMA

Em maio, o Município de Vila Velha de 
Ródão promoveu a beneficiação da Estra-
da Municipal 553, que liga Perais a Alfrívida 
e a Cebolais de Cima. 

A intervenção visou a realização de 
reparações pontuais do pavimento e a 
colocação de guardas de segurança e de 
sinalização vertical em alguns pontos do 
percurso, onde estas se encontravam da-
nificadas ou em falta, e foi adjudicada à 
empresa Diamantino Jorge & Filho, S.A. por 
um valor de 86.158,55€.
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REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE ENTRADA 
DA FOZ DO COBRÃO

Foi concluída em fevereiro a re-
qualificação e pavimentação do lar-
go de entrada na Foz do Cobrão, uma 
obra que contemplou a construção 
de um muro em pedra de delimita-
ção e suporte de terras, a aplicação 
de gradeamentos de proteção em 
madeira e a pavimentação em calça-
da de granito do largo e espaço de 
estacionamento junto ao restaurante 
Vale Mourão.

Realizada pelos serviços de admi-
nistração direta do Município de Vila 
Velha de Ródão, esta intervenção teve 
um custo estimado de cerca de 15 mil 
euros e insere-se num investimento 
global de recuperação de arruamentos 
em diversas localidades do concelho, 
que tem vindo a rer realizado nos últi-
mos anos pelo executivo camarário.

ESTRADA ENTRE SARNADAS DE RÓDÃO 
E CEBOLAIS DE BAIXO ALVO DE BENEFICIAÇÃO

O Município de Vila Velha de Ródão está a promover a “Be-
neficiação do Caminho Municipal 1265 – Estrada Nacional 18 
(Km 108,00 – Cebolais de Baixo)”, uma intervenção que visa a 
reparação do pavimento e a melhoria da sinalização e da segu-
rança rodoviária naquela via e representa um investimento de 
229.122,51€ (+ IVA).

O projeto prevê a fresagem do pavimento nos locais onde o 
mesmo se encontra deformado e a aplicação de nova camada 
de pavimento betuminoso, assim como a substituição da sinali-
zação vertical e a aplicação de sinalização horizontal.

A obra foi adjudicada à empresa Diamantino Jorge & Filho, 
S.A e tem um prazo de execução previsto de 180 dias.
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PROGRAMA CENTRO 2020 APOIA 
A REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE RÓDÃO 

O Programa Centro 2020 aprovou a candidatura da 

operação de Requalificação da Escola EB 2/3 de Vila Ve-

lha de Ródão submetida pelo Município de Vila Velha de 

Ródão, o que se traduz num investimento total aprovado 

de 863.726,78€, com um investimento elegível comparti-

cipado de 688.674,22€ e uma comparticipação FEDER de 

585.373,09€ (à taxa de 85%).

Esta é uma intervenção que já se encontra em execu-

ção e pretende responder às necessidades de aumento da 

disponibilidade de área construída para atividades letivas 

e de apoio às mesmas, bem como a melhoria de condi-

ções das áreas existentes.

Para além da requalificação de alguns equipamentos e 

instalações e a adaptação de espaços para novas ativida-

des, esta empreitada introduz melhoramentos nos níveis 

de conforto e condições de acessibilidade deste equipa-

mento e vem reparar deficiências provocadas pelo des-

gaste dos materiais ou pela sua desadequação a novas 

exigências.

A intervenção prevê assim a ampliação no Bloco do 1.º 

ciclo com a criação de uma sala de expressão plástica; 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 Polivalente (Bloco C); a constru-

ção de um edifício de apoio destinado a zona arrumos, ar-

ticulada 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, salubridade e conforto térmico; a demoli-

ção do Bloco O e a requalificação da sua área de implanta-

ção como jardim, dando continuidade à zona verde exis-

tente; a requalificação dos espaços exteriores e melhoria 

das condições de circulação entre o Bloco C e o Bloco A, 

promovendo o conforto com a criação de zonas de telhei-

ros entre os mesmos.
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• Condutas de abastecimento de água - Tavila

• Construção de infraestruturas e passeios - Loteamento da Serra da Achada, Vila Velha de Ródão

• Construção de infraestruturas 
- Loteamento da Tapada do Correio, Fratel 

• Substituição do emissário de àguas residuais domésticas 
do Enxarrique
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• Requalificação e ampliação da casa mortuaria de Alfrivida 

• Ligação Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo do Cemitério - Vila Velha de Ródão

• Movimentação de terras no espaço 
para construção do novo Estaleiro Municipal

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



DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO

16 | Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão

Após dois anos de interregno devido à pandemia, a Feira 
dos Sabores do Tejo regressa ao Campo de Feiras de Vila 
Velha de Ródão nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022. Sob 
o lema “Ao sabor da nossa história”, o evento apresenta 
um cartaz que tem como artistas principais Bárbara Ban-
deira, os D.A.M.A. e Pedro Abrunhosa e promete levar os 
visitantes numa viagem no tempo pelos sabores e saberes 
do concelho e dar a conhecer o melhor que as Terras de Oiro 
têm para oferecer.

Organizado pelo Município de Vila Velha de Ródão, o 
evento conta com uma programação diversificada, mais de 
70 expositores e restaurantes e tasquinhas de elevada qua-
lidade, que pretendem mostrar uma perspetiva integrada 
da região, pondo em evidência o património histórico e cul-
tural, os produtos distintos e a gastronomia única, saberes 
seculares que passaram de geração em geração e mantém 
a sua identidade. 

A aposta na animação musical com grandes nomes do 
panorama nacional é também uma tradição que a autarquia 
pretende manter.

A Feira dos Sabores do Tejo tem início na sexta-feira, 24 
de junho, pelas 18h30, com a abertura oficial acompanhada 
pela atuação dos alunos da Academia de Vila Velha de Ró-
dão. Segue-se, às 20h00, a atuação do grupo Viola Beiroa 

da Fundação Inatel, no Palco Terras de Oiro, e, uma hora mais 
tarde, a animação de rua. O momento mais aguardado acon-
tece às 00h00, com a subida ao palco de Bárbara Bandeira, 
a que segue a atuação dos Karetus e do DJ Tozo.

Durante o fim de semana, a abertura da restauração é an-
tecipada para as 13h00, dando aos visitantes a oportunidade 
de degustarem a gastronomia regional também ao almoço.

No sábado, 25 de junho, às 15h00, cabe ao grupo Jara y 
Tomilho o arranque da animação do certame, que continua, 
às 17h30, com a atuação do grupo de percussão Os Grifos 
e, às 18h30, com o showcooking “Ao sabor da nossa his-
tória”, a cargo do chef Leonel Barata, no Palco Terras de Oiro. 
Antes dos D.A.M.A., que atuam às 0h00 no palco principal, 
haverá ainda animação de rua e a atuação do grupo Toc & 
Ródão, às 22h00. Depois dos D.A.M.A., sobem ainda ao pal-
co os Dj’s Fifty e Petter Nox.

A Feira dos Sabores do Tejo encerra no domingo, 26 de 
junho, com Pedro Abrunhosa & os Comité Caviar no pal-
co principal, às 23h30, a que se seguem a atuação dos DJ 
Zanova e DJ JúniorK. Antes, às 17h30, tem lugar a abertura 
do certame com a Banda Filarmónica Fratelense e a apre-
sentação do livro “Um dia, talvez…” de Vitor Marques, 
às 18h30, no Palco Terras de Oiro. Seguem-se a atuação dos 
Albigym, às 19h00, e do grupo Modas de Ródão, às 21h00. 

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO

BÁRBARA BANDEIRA, D.A.M.A. E PEDRO ABRUNHOSA

 NA FEIRA DOS SABORES DO TEJO 2022
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A Campanha de Natal Terras de Oiro, a marca territorial 
de Vila Velha de Ródão que agrega sob o mesmo nome os 
produtos típicos do concelho, saldou-se num balanço muito 
positivo, com as vendas refletir um crescimento de mais 40% 
face ao registado em 2020. 

De acordo com os dados apurados no final da Campa-
nha de Natal, que decorreu entre 15 de novembro de 2021 
e 6 de janeiro de 2022 e contemplou ações de marketing 
através de meios digitais, televisivos e impressos, 65,5% das 
vendas registadas neste período foram realizadas através da 
loja online Terras de Oiro (www.terrasdeoiro.pt), enquanto 
34,5% foram registadas na loja física, localizada no Posto de 
Turismo de Vila Velha de Ródão.

“Este é um resultado que nos deixa muito satisfeitos e 
que confirma que o investimento feito pelo Município na 
criação da marca Terras de Oiro e, posteriormente, no lan-
çamento da loja online, num momento tão frágil como o 
que se registou no início da pandemia, onde o e-commerce 
ganhou expressão e se afirmou como método preferencial 
para os consumidores efetuarem compras, é sem dúvida 
uma aposta ganha e que queremos continuar”, revelou o 
presidente do Município de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, 
que adiantou que no orçamento municipal para 2022 foram 
comtempladas as verbas que permitem a sua continuidade, 
de modo a aproveitar a notoriedade alcançada através das 
campanhas de marketing desenvolvidas até ao momento.

De entre os produtos mais procurados pelos consumi-
dores na quadra festiva destacaram-se não só os Cabazes 
de Natal, nas suas diversas combinações possíveis, mas tam-
bém os presuntos, os queijos, o azeite e a bolaria tradicional, 
mercadorias que registaram o maior volume de vendas e o 
maior volume de itens vendidos.

Já uma observação detalhada do site permite perceber 
que este registou 7410 visitas só no mês de dezembro, o 
que se traduziu em cerca de centena e meia de encomendas 
durante a campanha e cerca de 650 itens vendidos. É ainda 
possível perceber que esta plataforma digital de vendas tem 
especial atratividade no segmento acima dos 35 anos, espe-
cialmente mulheres, tal como as redes sociais, oriundo das 
cidades de Lisboa, Porto, Setúbal, Castelo Branco e Aveiro.

Para além de adquirir os melhores produtos gastronómi-
cos, através do site da loja online Terras de Oiro os visitantes 
podem também conhecer a oferta turística da região, agen-
dar alojamento, descobrir restaurantes e planear experiências 
de oiro através do património natural e cultural do concelho 
ou dos seus percursos pedestres com paisagens únicas.

A partir das 21h30, os visitantes terão a oportunidades de 
desfrutar de voos de balão estático.

À semelhança da última edição, realizada em 2019, a 
Feira dos Sabores do Tejo de 2022 mantém como meta a 
minimização do impacto ambiental do certame. Para tal, foi 
renovada a parceria com a Valnor, de modo a garantir a sua 
classificação como EcoEvento, ao promover as melhores 
práticas no recinto e assumir o compromisso com a redução 

dos resíduos provenientes 
do público e das entidades 
participantes e a sua reco-
lha seletiva e encaminhamento para reciclagem.

Também como em 2019, os produtos e os produtores lo-
cais voltam a ser os protagonistas da Feira dos Sabores do Tejo, 
estando em destaque no stand Terras de Oiro, um espaço 
que pretende ser uma montra do que melhor se faz na região.

CAMPANHA DE NATAL TERRAS DE OIRO 
COM BALANÇO MUITO POSITIVO
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APROVADA CANDIDATURA 
PARA AQUISIÇÃO DE UM AUTOCARRO ELÉTRICO DE PASSAGEIROS

O Município de Vila Velha de Ródão viu aprovada 
uma candidatura ao POSEUR para a aquisição de um 
novo veículo de transporte público coletivo de passa-
geiros com propulsão 100% elétrica e para a instalação 
do respetivo posto de carregamento.

Esta é uma candidatura que se insere numa estra-
tégia de promoção da mobilidade interurbana multi-
modal sustentável e de redução das emissões de car-
bono e visa renovar a frota municipal para os diversos 
serviços de transportes municipais. Ao mesmo tempo, 
pretende-se incentivar a utilização do transporte pú-
blico ao nível do Município, em detrimento do trans-
porte pessoal.

Para além das vantagens ambientais e ao nível da 
melhoria da qualidade do serviço de transportes do 
município, a aquisição/substituição de um autocarro 
com propulsão a diesel por um autocarro elétrico pos-
sibilita a introdução de um sistema elevatório para acesso 
a pessoas com mobilidade reduzida, o que garante as con-
dições de acessibilidade e a plena integração das pessoas 
com algum tipo de deficiência ou incapacidade física.

A aquisição deste novo veículo implica um investimen-
to total de 482.898,00€, sendo o investimento elegível 
comparticipado de 304.548,00€, financiado a 100% pelo 
Fundo de Coesão.

De forma a assinalar o Dia Mundial da Terra, que se comemorou a 
22 de abril, o Município de Vila Velha de Ródão deu início à promoção 
da campanha de sensibilização ambiental “Resíduos Têxteis - Separar 
e Valorizar numa Economia Circular”.

O objetivo desta campanha foi recolher este tipo de resíduos de 
forma a entregá-los a uma entidade licenciada, que avaliou o seu po-
tencial para reutilização ou reciclagem, evitando assim que acabas-
sem nos aterros sanitário, como acontece, anualmente, a cerca de 200 
mil toneladas de resíduos têxteis no nosso país, que assim não vêm 
aproveitado o seu potencial de reutilização ou valorização.

Associaram-se a esta campanha as Juntas de Freguesia de Fratel, 
Perais, Sarnadas de Ródão e Vila Velha de Ródão e o Agrupamento 
de Escolas de Vila Velha de Ródão, locais onde foram disponibilizados 
pontos de recolha para este tipo de resíduos.

CAMPANHA DE RECOLHA DE RESÍDUOS TÊXTEIS
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O Município de Vila Velha de Ródão foi uma das 19 en-
tidades que assinou a “Declaração de Compromisso para a 
Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas nos Ser-
viços de Águas”, uma iniciativa promovida pela Associação 
Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas – APDA, 
que teve lugar no dia 23 de maio, no Centro de Cultura Con-
temporânea de Castelo Branco.

Segundo os autores do documento, esta declaração pre-
tende “impulsionar os esforços necessários para a Adaptação 
e a Mitigação às Alterações Climáticas, em particular no que 
se refere aos serviços de águas”, de forma a garantir às gera-
ções futuras o acesso aos serviços de abastecimento de água 
e saneamento, questão que já foi declarada pela ONU como 
um direito humano.

Para tal, pretende-se promover junto dos municípios e 
entidades gestoras dos serviços de abastecimento e sanea-
mento de águas urbanas a “implementação de medidas de 
mitigação, entre as quais se destacam as relacionadas com 
a economia circular e com a melhoria da eficiência energéti-
ca, hídrica e do aproveitamento dos recursos naturais, com o 
objetivo de diminuir a pegada de carbono”.

Para além do Município de Vila Velha de Ródão, repre-

MUNICÍPIO DE RÓDÃO ASSINOU DECLARAÇÃO 
DA APDA SOBRE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

AMBIENTE

sentado na pessoa do seu presente, Luís Pereira, estiveram 
presentes nesta sessão pública de assinatura da declaração 
representantes dos municípios do Cartaxo, Castelo Branco, 
Fundão, Idanha-a-Nova, Oleiros, Oliveira do Hospital, Proen-
ça-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, assim como da Comunidade 
Intermunicipal da Beira Baixa e das entidades gestoras do 
serviços de água de Abrantes, Campo Maior, Castelo Branco, 
Elvas, Figueira, Fundão, Pinhal Interior e Serra da Estrela.
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Em maio, o Município de Vila Velha de Ró-
dão associou-se à campanha “Eu reciclo!” pro-
movida pela Valnor, com o apoio da Sociedade 
Ponto Verde, cujo objetivo foi promover e in-
centivar o encaminhamento para reciclagem 
dos resíduos produzidos pelos munícipes e 
empresas do concelho.

Para tal, foram realizados pelo município no 
âmbito desta campanha dois vídeos de sensi-
bilização. O primeiro, com uma mensagem do 
vice-presidente do Município de Vila Velha de 
Ródão, José Manuel Alves, procurou incenti-
var a população em geral e os comerciantes a 
aderir à reciclagem, enquanto o segundo, pro-
tagonizado por António Pequito, do supermercado “Sabores 
de Ródão”, deixou um testemunho e um exemplo de boas 

O Município de Vila Velha de Ródão voltou a associar-se à 
iniciativa global ambiental “Hora do Planeta”, promovida pela 
organização global de conservação da natureza World Wildli-
fe Fund (WWF). O evento aconteceu a 26 de março, entre as 
20h30 e as 21h30, e juntou centenas de milhões de pessoas 
em todo o mundo num momento de celebração do com-
promisso de defesa do planeta Terra.

Em Portugal, esta ação simbólica contou com o apoio da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses e procurou 
consciencializar dos cidadãos para a mudança de hábitos e 
comportamentos relativos às alterações climáticas, tornando 
o planeta mais sustentável.

Tal como tem acontecido nos últimos anos, nesse dia, as luzes 
de alguns dos espaços mais emblemáticos da sede do concelho 
de Vila Velha de Ródão apagaram-se durante 60 minutos, como 
foi o caso do Edifício dos Paços do Concelho, do Lagar de Varas 
do Cabeço das Pesqueira e da Ponte sobre o Rio Tejo, ou ainda de 
outros espaços públicos, como o Parque Ambiental do Tejo.

Em 2022, aderiram também a este ato simbólico de preo-
cupação ambiental, que teve início na Austrália e percorre 
todo o globo terrestre, as juntas de freguesia do concelho de 
Vila Velha de Ródão, assim como algumas associações, cole-
tividades locais e agentes económicos do concelho, como 
foi, por exemplo, o caso do Centro Municipal de Cultura e 
Desenvolvimento.  

MUNICÍPIO DE RÓDÃO VOLTOU A ASSOCIAR-SE À 

“HORA DO PLANETA”

                                “EU RECICLO!” 
SENSIBILIZOU POPULAÇÃO A SEPARAÇÃO SELETIVA DOS RESÍDUOS

práticas na separação seletiva dos resíduos, em parceria com 
a Valnor.
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Em resposta à situação de seca vivida em Portugal, 
entre os dias 9 e 22 de março, o Município de Vila Velha 
de Ródão lançou, em conjunto com a Águas do Vale do 
Tejo (AdVT), empresa cuja gestão delegada é da EPAL, 
uma Campanha de Sensibilização para a poupança e 
uso eficiente da água junto da sua comunidade.

Sob o mote “Poupe água hoje para ter amanhã. Não 
gaste mais do que precisa”, a campanha apelou à mu-
dança de comportamentos, incentivando à poupança 
de água e ao uso racional deste recurso tão precioso e 
finito, através da difusão de mensagens nos meios e redes de 
comunicação próprios do município e da AdVT/EPAL. Para 
tal, foram desenvolvidos vários suportes de comunicação, 
como outdoors, mupis, folhetos informativos, cartazes e pu-
blicações nas redes sociais.

Ciente desta situação, o Município de Vila Velha de Ró-
dão já adotou diferentes medidas de poupança de água, 
das quais se destacam, por exemplo, a promoção de dois  

MUNICÍPIO E ÁGUAS DO VALE DO TEJO 
APELARAM À POUPANÇA DE ÁGUA

projetos de monitorização e deteção de fugas nas redes 
de abastecimento em Vila Velha de Ródão (zona alta) e no 
Porto do Tejo ou a requalificação e melhoria do sistema de 
condutas de abastecimento público de água na Tavila, uma 
obra que marcou o início de um plano de intervenção que 
está a ser desenvolvido em diversas localidades, ao longo 
de 2022, de forma a modernizar e melhorar as condições de 
abastecimento às populações e reduzir as perdas de água 
no concelho.

Entre 1 e 15 de julho deste ano, a Câmara Municipal de 
Vila Velha de Ródão promove mais uma Campanha de Esteri-
lização de Animais de Companhia.

A esterilização de animais de companhia assume cada 
vez mais relevância, quer ao nível do bem-estar animal, quer 
como forma de garantir que os centros de recolha oficial de 
animais municipais não se encontram sobrelotados.

 Esta campanha é aplicável a animais de companhia – 
cães e gatos – com mais de 6 meses e cujos proprietários 
residam no concelho de Vila Velha de Ródão, visando um 
apoio de até 100 € por cada animal esterilizado, incluindo a 
identificação eletrónica (caso o animal não detenha).

Os munícipes que queiram requerer este apoio de-
vem apresentar a candidatura, a partir do dia 1 até ao dia 
15 de julho de 2022, no balcão de atendimento da Câmara 
Municipal de Vila Velha de Ródão ou através do email: geral@
cm-vvrodao.pt, com a apresentação dos seguintes docu-

mentos: formulário 
de candidatura (dis-
ponível no site do 
município ou no bal-
cão do atendimento 
da Câmara Munici-
pal); comprovativo de residência no concelho de Vila Velha 
de Ródão (declaração emitida pela Junta de Freguesia); n.º 
de cartão de cidadão da pessoa requerente ou bilhete de 
identidade (e respetivo número de identificação fiscal); do-
cumento comprovativo de Identificação Eletrónica e registo 
na base de dados do SIAC do animal (no caso de estar iden-
tificado);

Esta informação não dispensa a consulta das Normas 
da Campanha de Esterilização de Animais de Companhia - 
Vila Velha de Ródão, disponibilizadas no site do município 
(www.cm-vvrodao.pt).

CÂMARA MUNICIPAL PROMOVE CAMPANHA 
DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA
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ZONA DE LAZER DA FOZ DO COBRÃO 
CLASSIFICADA COMO ÁGUA BALNEAR INTERIOR

A zona de lazer da Foz do Cobrão recebeu a classifica-
ção de água balnear interior qualificando-a como praia 
de banhos de águas fluviais pela Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA). Esta qualificação prende-se com o re-
conhecimento da qualidade da água por parte daquela 
entidade pública e pela garantia da presença de nadador 
salvador no local.

A Foz do Cobrão junta-se, assim, a uma lista de 18 lo-
cais que receberam esta classificação no distrito de Cas-
telo Branco e cuja concretização se efetuou através da 
publicação de uma portaria por parte dos Ministérios da 
Defesa Nacional e do Ambiente e da Ação Climática, onde 
são identificadas anualmente as águas balneares costeiras 
e de transição e as águas balneares interiores, fixando as 
respetivas épocas balneares e a qualificação como praia 
de banhos, onde é assegurada a presença de nadadores-
-salvadores (Portaria n.º 141-A/2022, de 5 de maio). 

Para a obtenção deste resultado foram determinantes 
as análises à água da zona de lazer da Foz do Cobrão rea-
lizadas ao longo de 2021 e cujos resultados foram de en-
contro aos critérios de qualidade da água definidos pela 
APA.

A publicação desta portaria por parte dos Ministérios 

da Defesa Nacional e do Ambiente e da Ação Climática é 
de carácter anual e a continuidade na lista divulgada de-
pende da manutenção de uma boa classificação no que 
diz respeito à qualidade da água, situação que é regular-
mente monitorizada pela APA, tendo também o Municí-
pio de Vila Velha de Ródão um plano de monitorização 
complementar. 

A portaria agora publicada determina ainda a duração 
da época balnear, que na Foz do Cobrão terá início a 18 de 
junho e termina a 11 de setembro, à semelhança do que 
acontece também com as Piscinas Municipais de Fratel e 
Vila Velha de Ródão. 
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Apesar dos reverses resultantes de um cenário pandémi-
co, a Casa de Artes e Cultura do Tejo foi-se adaptando a estes 
novos tempos e tem procurado dinamizar atividades culturais 
no concelho, sempre na observância das diretrizes emanadas 
pelo Governo e pela DGS, no que respeita ao funcionamento 
dos espaços culturais. 

O ano de 2022 começou com chave de ouro, com um 
grande o concerto Solidário de Ana Paula Martins e a Banda 
do Chapéu Preto, cuja receita reverteu a favor da Associação 
Humanitária do Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão. 
Este foi um gesto de relevo de artistas que já fazem parte desta 
nossa casa e os quais recebemos sempre com enorme apreço. 

A 23 de março, teve lugar neste espaço a Cerimónia de en-
trega dos Prémios de Mérito do Agrupamento de Escolas de 
Vila Velha de Ródão, que distinguiu os alunos que obtiveram os 
melhores resultados na área académica e desportiva, nos anos 
letivos de 2019/20 e de 2020/21. Esta foi uma organização de 
parceria entre o Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ró-
dão e a Associação de Pais e Encarregados de Educação com a 
colaboração do Município de Vila Velha de Ródão.

Já em abril, no primeiro dia do mês, o Município de Vila Ve-
lha de Ródão e a Associação de Estudos do Alto Tejo promove-
ram um colóquio dedicado ao tema “Arqueologia em Ródão: 
trabalhos recentes”. 

Esta iniciativa assumiu-se como uma jornada de divulgação 
dos resultados obtidos com as mais recentes intervenções ar-
queológicas realizadas no território do concelho e contou com 
a presença dos principais académicos que, nos últimos anos, 
têm desenvolvido trabalho na região, palco de descobertas ar-
queológicas de importância internacional, como são os casos 

da ocupação do Paleolítico e do Complexo de Arte Rupestre 
do Vale do Tejo. 

De entre os participantes, destacam-se Luís Raposo, ar-
queólogo da chamada “Geração do Tejo” e presidente da As-
sociação Profissional de Arqueólogos e da Aliança Regional 
Europeia do Conselho Internacional dos Museus, que falou 
sobre o “muito que foi feito” e o “muito que falta fazer” sobre 
o Paleolítico de Ródão; Telmo Pereira, professor do Depar-
tamento de História, Artes e Humanidades da Universidade 
Autónoma de Lisboa e investigador e colaborador em vários 
projetos na área da pré-história, cuja intervenção se centrou 
sobre a investigação e o património relacionado com os 
Neandertais e pré-Neandertais na região; ou Mário Benjamin, 
arquiteto responsável pelo projeto do Centro de Interpreta-
ção de Arte Rupestre do Vale do Tejo, que apresentou um 
balanço prospetivo sobre este equipamento que está atual-
mente a ser alvo de obras de requalificação.

No dia 2 de abril, a Casa de 
Artes e Cultura do Tejo aco-
lheu a apresentação do livro 
“Arqueologia, Património e Mu-
seus” da autoria de Luís Rapo-
so, uma iniciativa que juntou à 
conversa o arqueólogo e mem-
bro da “Geração do Tejo” e o jor-
nalista Luís Osório.

A 29 de abril, o palco da Casa de Artes e Cultura do Tejo 
recebeu palestra “Conversas sobre Saúde Mental”. Tratou-se 
de um dia repleto de importantes partilhas sobre o tema, em 
que o enfoque foram as crianças e o ambiente escolar. 

CASA DAS ARTES

CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO
16 ANOS AO SERVIÇO DA CULTURA
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O Município de Vila Velha de Ródão está a implementar o 
projeto BB Digital – Beira Baixa Região Digital, uma iniciativa 
que resulta duma candidatura conjunta que envolve os mu-
nicípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Beira 
Baixa, e que foi aprovada pelo Centro 2020. 

Este é um projeto que visa a promoção das TIC - Tecno-
logias de Informação e Comunicação na administração e 
serviços públicos com o objetivo de melhorar ao acesso às 
tecnologias da informação e da comunicação, bem como a 
sua utilização e qualidade.

No âmbito desta candidatura, o Município de Vila Velha 
de Ródão apresentou diversas ações, que se enquadraram 
em componentes de intervenção como o atendimento mul-
ticanal; a reengenharia de desmaterialização de processos; a 
confiança no ambiente digital e governação TIC; e a gestão e 
promoção do projeto.

BB DIGITAL – BEIRA BAIXA REGIÃO DIGITAL 
PROMOVE O USO DE TIC NOS SERVIÇOS PÚBLICOS

O valor total previsto e aprovado para o Município é de 
139.799,93€ e engloba a aquisição de software e equipamen-
to informático e as despesas com pessoal (afetação de recur-
sos do Município). As despesas aprovadas nesta candidatura 
são financiadas a 85% pelo FEDER.

O evento contou com o 
contributo de Paula Montez, 
da EAPN - Rede Europeia 
Anti Pobreza de Castelo 

Branco; Carla Dias da Costa, psicóloga especialista em Clínica da 
Saúde e Educação; Patrícia Figueiredo, responsável pela imple-
mentação de projetos educativos em municípios do interior do 
país; Bruno Trindade, técnico superior de Animação Sociocultu-
ral com projetos implementados ao nível do Agrupamento de 
Escolas Nuno Álvares; Artur Jorge, jornalista do Reconquista e 
moderador; Emanuel Silva, atleta olímpico na Canoagem; Ole-
gário Benquerença, ex-árbitro de elite da UEFA e FIFA; e Catarina 
Rondão, treinadora de futsal feminino e selecionadora distrital 
de sub-17. A presença de cada um dos oradores contribuiu 
para uma reflexão direta com a plateia presente sobre cada de-
safio e formas de se atuar perante as adversidades. 

Ao longo deste primeiro semestre de 2022, a Casa de Ar-
tes e Cultura do Tejo foi também a anfitriã das várias iniciativas 
desenvolvidas no âmbito do projeto Rail Fest - Programação 
Cultural em Rede. Entre 5 de março e 30 de abril, acolheu a ex-
posição “Rails do Progresso” e, a 9 de abril, recebeu a visita dos 
participantes da viagem no Comboio Turístico do Tejo, onde 
se incluíram os vencedores do concurso fotográfico “Paisagens 

Ferroviárias”. Já em maio, celebrou o 16.º aniversário de ativida-
de com um concerto de João Pedro Pais (ver página 25).

A Casa de Artes e Cultura do Tejo é um espaço que se pre-
tende eclético e onde a diversidade cultural é prioridade. Este 
é um local que se assume como agregador da comunidade 
rodense e, neste sentido, abre portas às sessões regulares de 
cinema, bem como a realizações diversas, internas e externas, 
das quais se destacam: ações formação, reuniões, workshops 
de artes cénicas para diferentes públicos e atividades da Aca-
demia Sénior, nomeadamente, ao nível dos ensaios e aulas 
de música e teatro. Este é um espaço dinâmico e munido das 
melhores condições técnicas para receber distintos eventos. 
Detentora de uma agenda cultural devidamente definida, a 
Casa de Artes e Cultura do Tejo irá sempre procurar o continuo 
na programação cultural do concelho. 

CASA DAS ARTES
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O projeto Rail Fest – Programação Cultural em Rede, 
lançado em junho de 2021, no âmbito duma candidatura 
conjunta dos Municípios de Vila Velha de Ródão, Entronca-
mento, Águeda e Castelo Branco e do Museu Nacional Fer-
roviário, terminou em maio e garantiu a animação cultural 
neste primeiro semestre do ano.

Assente numa programação em rede que contemplou 
a realização de vários eventos nestes territórios, que parti-
lham entre si uma identidade intimamente ligada à ferrovia 
e à era industrial, o projeto Rail Fest partiu de um desafio da 
Comissão Europeia em aliar comboios, património cultural 
e identidade territorial.

Assim, entre 5 de 
março e 30 de abril, a 
Casa de Artes e Cul-
tura do Tejo recebeu 
a exposição “Rails do 
Progresso”, que con-
vidou os visitantes a 
viajar no tempo até 
à inauguração da 
Linha da Beira Baixa, 
em 1891. Esta mostra teve como ponto de partida os ecos 
da imprensa de época, com especial foco nas ilustrações 
feitas por Bordalo Pinheiro, que acompanhou a viagem, 
que contou com a presença do rei D. Carlos, da rainha D. 
Amélia e de uma comitiva de ilustres convidados.

No dia 9 de abril, esta exposição recebeu os participan-
tes na viagem do Comboio Turístico do Tejo, um evento 
de viagem a bordo da história, que teve início na Estação 
Ferroviária do Entroncamento, pela manhã, e destino final 
em Castelo Branco. Esta iniciativa percorreu a linha da Beira 
Baixa a velocidade cruzeiro, para que todos os passageiros 
pudessem apreciar o interior do país através das janelas 
panorâmicas das carruagens Schindler, com destaque para 
o Castelo do Almourol e as Portas de Ródão. Entre os con-
vidados desta viagem, destacaram-se a Ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa, os vencedores do concurso 
fotográfico “Paisagens Ferroviárias” e os presidentes das 
Câmaras Municipais que integram o Rail Fest - Programa 

RAIL FEST
PROMOVEU VIAGEM EM REDE PELA CULTURA

Cultural em Rede, para quem este foi um dia de viagem ao 
passado e de muitas memórias para o futuro.

O último espetáculo Musical desta Programação Cul-
tural em Rede no concelho teve lugar a 27 de maio, com 
o concerto de celebração do 16.º aniversário da Casa de 
Artes e Cultura do Tejo com João Pedro Pais. Este foi um 
momento que encheu o auditório da sala de espetáculos, 
com o músico a juntar-se ao público e aos representantes 
do Município no final para cantar os parabéns por mais um 
ano de muitos e bons espetáculos.

As ações realizadas no âmbito deste projeto concluí-
ram-se a 30 de maio, com o lançamento na página web 
do Rail fest de uma exposição virtual a 360º, onde constam 
todos as imagens dos eventos realizados no âmbito deste 
projeto de programação cultural em rede. Poderá rever to-
das as ações realizadas em Vila Velha de Ródão e nos mu-
nicípios parceiros no web site do Rail Fest -  https://railfest.
pt/exposicao-virtual-360/

O projeto Rail Fest – Programação Cultural em Rede foi 
cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Cen-
tro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER 
- Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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BIBLIOTECA

O mundo, o nosso país 

e as instituições vivem sob 

o lema da incerteza e da 

mudança. Neste contexto, 

é urgente imaginar as missões e formas de agir dos serviços 

públicos (como as bibliotecas municipais) sob o lema da me-

tamorfose. Que desafios nos esperam? Que possibilidades 

conseguimos vislumbrar? A interrogação é o novo motor 

de busca dos próximos tempos. A Biblioteca Municipal José 

Baptista Martins embarcou, logo em 2020, nesse perscrutar, 

que será talvez a verdadeira vocação humana.

Desde então, a BMJBM assume o verbo CUIDAR como 

missão e coloca-se ao lado dos cidadãos que buscam a ale-

gria dos dias. Para ajudar a abrir essa nova forma de habitar 

o mundo, assumimos que ler é necessário para agir melhor 

e escolhemos os textos de Maria Gabriela Llansol (uma das 

maiores escritoras portuguesas do sec. XX), e especialmente 

o seu conceito de espaço edénico, como guia. Dele diz Maria 

Gabriela Llansol: «Os seres têm um sentimento final de que há 

um lugar onde chegarão à sua coincidência. Para cada um a 

sua». No caso da escritora, essa coincidência acontece no cor-

po a escrever e na BMJBM pretendemos que seja na relação 

com uma comunidade que mantém viva a esperança de re-

cuperar a alegria e o afeto.

Estes são os caminhos que temos seguido, desde então.

Compreender um texto é como compreender um 
cão…ou seja, é aceitar que não se fala, que se não 
compreende, excepto pela companhia.

(Maria Gabriela Llansol)

Gosta de ler e às vezes sente vontade de conversar so-

bre os textos que lê? Na Biblioteca Municipal José Baptista 

Martins aproximamos leitores e livros e falamos sobre essa 

companhia que os textos nos fazem. Chamámos ao primeiro 

clube de leitura Clube de Leitura de Autores Clássicos e no 

verão de 2013 já a frase de Maria Gabriela Llansol, que cita-

mos, nos guiava.

Mais tarde criámos o Clube Leituras sem Pressa, que de-

senvolvemos em parceria com a Academia Sénior de Vila Ve-

lha de Ródão, para estendermos a mais algumas pessoas a 

possibilidade de descobrirem se gostam da companhia que 

os livros lhes fazem.  

Qualquer pessoa pode trazer para as nossas comunidades 

leitoras a sua vontade de dizer, de perguntar ou de ouvir.

No primeiro semestre temos feito reuniões com os ele-

mentos dos dois grupos, com excelentes resultados emocio-

nais e culturais para todos os envolvidos.

Companheiros já idos:
deles me chega sempre 
p’la manhã uma carta.

(António Salvado)

Receber poesia em casa, pelo correio, pode ser uma ex-

periência que muda a cor dos dias que vivemos. Foi isso que 

aconteceu em 2010 quando recebemos um livro de António 

Salvado. A mudança percebida, no sentido da alegria, deu-

-nos vontade de repetir o gesto do poeta enviando textos 

poéticos a quem manifestasse 

interesse. Desde então, a Biblio-

teca Municipal José Baptista 

Martins tem feito da poesia um 

rio de vozes que partilhamos 

com muitos.

Em 2022 regressámos ao 

curso estreito e passámos a 
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enviar pelo correio poemas a quem manifestar interesse em 

recebê-los. Temos chegado a muitos (de todas as idades) e 

fazemo-lo com todo o gosto. A folha de papel na qual envia-

mos os poemas é uma criação da turma de Ervas Aromáticas 

da Academia Sénior de VVR, com recurso à técnica japonesa 

tataki zomé.

Era muito importante, ao mesmo título que a 
aquisição de conhecimentos, o desbloqueio afecti-
vo das crianças; ser capaz de tomar a palavra; expri-
mir, sem temor nem embaraço, os seus sentimentos. 

(Maria Gabriela Llansol)

A Biblioteca Municipal 

José Baptista Martins pro-

cura olhar para o saber 

através de perguntas e de 

afetos. Em 2020, iniciámos 

um diálogo com os mais 

novos de nós, a comuni-

dade do Jardim de Infância 

do Porto do Tejo. Convidámos a artista educadora Marina Pa-

lácio e, com ela, com os colegas de Espaços Verdes e Despor-

to e as educadoras e cuidadoras do JIPT, temos vindo a criar 

novas paisagens onde acreditamos que «o ar das borboletas 

ainda é possível» (Maria Gabriela Llansol). Chamámos a esses 

dias vividos juntos DIAS DE SABER e temos praticado, todos 

os envolvidos, o lema «sempre que sei não escondo» (MGL). 

Em março e maio a artista educadora Marina Palácio trou-

xe a Oficina dos Murmúrios e a Oficina Selvagem do Infini-

to e do Sonho, que foram verdadeiros laboratórios poéticos 

para, segundo a própria, «ampliar estados de graça através 

do aprender a Ser ao ar livre – o recreio e o mundo como 

um espaço para leituras 

criativas de aprendizagem 

entrando num tempo poé-

tico, selvagem, onírico e de 

conhecimento no Jardim MãeSol».

A ausência de ler _____________
é uma ausência de lar _________

(Maria Gabriela Llansol)

Necessita da 

presença física de 

livros perto de si e 

não tem possibi-

lidades de os ad-

quirir? Sente que a 

existência de uma 

pequena biblioteca 

na sua casa melhoraria a sua relação com o tempo de nada fa-

zer? A Biblioteca Municipal José Baptista Martins pode ajudá-

-lo(a). Criamos, gratuitamente, pequenas bibliotecas pessoais 

ou familiares com livros que já não fazem falta aos nossos lei-

tores. Chamamos a esta iniciativa EM CASA A LER e ficamos 

muito felizes com o acolhimento que a proposta tem tido. 

Onde está a comunidade? A comunidade silen-
ciosa cuja face são os viventes meditativos e a que 
eu desejaria pertencer? 

(Maria Gabriela Llansol)

Na Biblioteca Municipal José Baptista Martins esperam-

-no(a) a música, a meditação, o amor ao corpo e a voz can-

tante da Sofia Lourenço que orienta exercícios de relaxamen-

to e alongamento, a quem assim o pretende. Antes estes 

encontros aconteciam ao domingo e agora às terças-feiras 

de manhã (uma vez por mês), entre as 10H15 e as 13H20 

em quatro horários à sua escolha. A atividade é gratuita, mas 

carece de inscrição prévia.
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Quando há a depres-
são, começa por ser 
uma falta de agilidade 
na garganta, um cami-

nho perdido. 
(Maria Gabriela Llansol)

A atenção que dedicamos à nossa comunidade ensinou-

-nos a pedir ajuda para poder ajudar. Procuramos fazer esse 

caminho com a ajuda da psicóloga clínica Joana Alves, em 

sessões mensais e gratuitas de biblioterapia.

Que língua é esta? Não é a língua daquele país. 
É a língua deste corpo, a que ele traz na memória. 
Vejo-me utilizando a terra com alguém, partilhando 
memórias que nos permitem ler e traçar o futuro. 
Fascinada pela visão deste sol que regressa, des-
te solo contínuo sem fronteiras, desta energia sem 
vontade de poder.

(Maria Gabriela Llansol)

Se a frase de Maria Gabriela Llansol parece ter sido escrita 

para si, acredite que talvez tenha sido. Escrever pode ser vi-

ver de uma outra forma? Folhas em branco abrem-se à sua 

necessidade de se queixar, nuns dias, de se evadir, noutros, e 

de registar quando quiser os seus pensamentos. Criámos em 

2012 um caminho para facilitar processos de descoberta das 

pessoas que somos e da comunidade que nos acolhe. Cha-

ma-se Vidas e Memórias de uma Comunidade e está, agora, à 

procura de pessoas que queiram criar textos autobiográficos 

como as suas memórias pessoais, familiares e comunitárias, e 

os diários. Nós faremos parte do processo. Pode receber da Bi-

blioteca Municipal José Baptista Martins livros em branco da 

coleção Rebuscar o Tempo e acompanhamento do processo. 

A valorização da coleção Rebuscar o Tempo aconteceu 

em 2022 com a edição, até ao momento, de quatro novos 

livros - «Joana não vem» de José Manuel Batista, «Histórias 

verídicas e outras» de Leonor Inácio, «Memórias do rio e da 

vila» de Francisco Henriques e «História e Memórias do Fra-

tel» de Joaquim Caratão. 

Desapareço deste lugar. Os desejos conduzem-
me ao novo território, à casa cujas entradas não têm 
portas e as janelas, nem uma só vidraça. 

(Maria Gabriela Llansol)

A riqueza e diversidade de sentimentos, a breve leveza 

do quotidiano, a relação que estabelecemos com o silêncio, 

a beleza recolhida pelo olhar atento, a imaginação que tudo 

permite podem e devem ser alvo de expressão. No final de 

2021, a BMJBM abriu uma nova possibilidade de comunica-

ção, com o generoso apoio e enorme talento da professora 

e artista plástica Maria do Rosário Maia. Chama-se a iniciativa 

PINTAR, ESCREVER E COLAR AS PAISAGENS DOS NOSSOS DIAS 

e consiste no encontro de pessoas, de todas as idades, em tor-

no da pintura, da escrita e da colagem como motivação para 

a expressão individualizada de emoções. Foram dinamizados 

até ao momento dois ateliês: um incidindo sobre a aguarela e 

outro sobre a colagem.
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BIBLIOTECA

A Biblioteca Municipal José Baptista Martins (BMJBM), em 

Vila Velha de Ródão, organizou em parceria com a Rede de 

Bibliotecas Escolares, através do seu coordenador interconce-

lhio Pedro Gomes, nos dias 20 e 22 de abril, a Fase Intermuni-

cipal do 15.º Concurso Nacional de Leitura, uma iniciativa pro-

movida pelo Plano Nacional de Leitura e pela Direção-Geral do 

Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, que esteve representada 

por Sandra Dias, com o objetivo de estimular o gosto e os há-

bitos de leitura e melhorar a compreensão leitora.

Destinada aos alunos do 3.º ao 12.º ano de escolaridade, esta 

edição contou com a participação dos cerca de 90 alunos sele-

cionados nas fases municipais das autarquias que integram a 

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) e decorreu 

ao longo de dois dias, com as provas escritas a terem lugar de 

manhã, na BMJBM, enquanto as provas orais aconteceram de 

tarde, a bordo de um barco no rio Tejo. O evento contou ainda 

com um encontro, no dia 20, com a escritora Inês Barata Rapo-

so, autora da obra selecionada para a prova escrita do 2.º ciclo, 

no qual os alunos participaram com entusiasmo, colocando 

questões e partilhando experiências, numa estimulante conver-

sa conduzida pela mediadora de leitura Andreia Brites.

Coube ao júri da prova oral, composto pelas professoras da 

Escola Superior de Educação de Castelo Branco, Natividade Pi-

res e Margarida Mor-

gado, pelo repre-

sentante da CIMBB, 

Pedro Grácio, e pela 

vereadora Ana Luísa 

Marques do Municí-

pio de Vila Velha de 

Ródão, selecionar os 

dois vencedores de cada ciclo que passaram à fase nacional.

Como recompensa pelo seu empenho, os cinco finalistas de 

cada ciclo apurados através da prova escrita e os alunos sele-

cionados para a fase nacional do Concurso Nacional de Leitura 

receberam vouchers para a aquisição de livros no valor de 20 € 

e 50 €, respetivamente, uma oferta da CIMBB, entregues no pri-

meiro dia pelo Presidente da Câmara, Luís Pereira, e no segundo 

dia pelo Presidente da CIMBB, João Lobo. Alunos, professores e 

convidados foram presenteados com lembranças do município 

e do projeto Terras de Oiro, a marca territorial do concelho de 

Vila Velha de Ródão, patrocinador desta fase intermunicipal.

Foram dois dias em que leitores, mediadores de leitura e 

autores viveram com alegria o prazer da leitura, uma excelente 

forma de assinalar o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor 

(23 de abril).

BMJBM ORGANIZOU A FASE INTERMUNICIPAL DO 
CNL E TORNOU OS DIAS 20 E 22 DE ABRIL EM FESTAS 
DA LEITURA

Foi com muito entusiasmo e elevada expectativa (total-
mente correspondidos) que os participantes no workshop 
de fotografia, promovido pela BMJBM, receberam o renome-
ado fotógrafo Valter Vinagre. Das suas fotografias diz Alexan-
dro Castellote que nos relacionam com uma «análise crítica 
da condição humana». Era justamente essa dimensão intros-
petiva da imagem fotográfica que queríamos que Valter Vi-
nagre nos trouxesse. E assim aconteceu. Tratou-se de uma 
formação culturalmente desafiante e profundamente enri-
quecedora com a qual a BMJBM quis agradecer aos fotógra-
fos participantes o seu envolvimento na criação da coleção 
de postais «Os lugares da Poesia» (POESIA, UM DIA 2019). 

VALTER VINAGRE E A ARTE DE FOTOGRAFAR, NA BMJBM
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áreas do saber 
e de partici-
parem em 12 
w o r k s h o p s , 
um Congres-
so Júnior e em 
diversas ativi-
dades culturais, 
desportivas e 
ações pontuais 
de voluntaria-
do, com a co-
laboração de 
professores, in-
vestigadores e 
estudantes da 
UC no seu desenvolvimento.

Através desta iniciativa, o Município de Vila Velha de Ró-
dão pretende ajudar os alunos na escolha vocacional do seu 
percurso no ensino superior, dando-lhes a oportunidade de 
terem um primeiro contacto com o ambiente universitário e 
as diferentes áreas de ensino que existem a nível nacional.

Após dois anos de interrupção devido à pandemia, o Mu-
nicípio de Vila Velha de Ródão volta a promover a participa-
ção dos alunos do concelho nas Universidades de Verão do 
Porto e Coimbra, uma iniciativa suportada pela autarquia e 
cujas inscrições decorreram até 20 de junho.

A participação na Universidade Júnior da Universidade 
do Porto terá lugar entre 25 a 29 de julho de 2022 e dirige-se 
a estudantes do ensino básico e secundário (5.º ano ao 11.º 
ano), existindo 10 vagas, enquanto a Universidade de Verão 
da Universidade de Coimbra decorre entre 24 a 29 de julho 
de 2022 e disponibiliza apenas 4 vagas para estudantes do 
secundário (10.º ano ao 12.º ano).

Os cursos de verão da Universidade Júnior da Universi-
dade do Porto são organizados em função dos anos letivos 
frequentados pelos alunos e oferecem a possibilidade de 
participar em diferentes programas, como o Experimenta no 
Verão (5.º e 6.º ano); as Oficinas de Verão e as Oficinas Temá-
ticas (7.º e 8.º ano); ou o Verão em Projeto (9.º ao 11.º ano).

A Universidade de Verão da Universidade de Coimbra 
destina-se exclusivamente a alunos do ensino secundário, 
dando-lhes a possibilidade de experienciarem um conjun-
to de atividades pedagógicas/científicas orientadas para 23 

MUNICÍPIO APOIA A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 
DO CONCELHO NAS UNIVERSIDADES DE VERÃO 

A Casa de Artes e Cultura do Tejo recebeu, no dia 
23 de março, a cerimónia de entrega dos prémios 
de mérito e excelência aos alunos que obtiveram os 
melhores resultados na área académica e desporti-
va, nos anos letivos de 2019/20 e de 2020/21. Esta foi 
uma organização de parceria entre o Agrupamento 
de Escolas de Vila Velha de Ródão e a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação com a colaboração 
do Município de Vila Velha de Ródão. 

Para além dos alunos distinguidos e seus familia-
res mais próximos, a cerimónia contou com a presen-
ça do presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 
de Ródão, Luís Pereira, da diretora do Agrupamento 
de Escolas, Isabel Ribeiro, do presidente da Associa-

PRÉMIOS DE MÉRITO E EXCELÊNCIA 
ENTREGUES AOS ALUNOS DO CONCELHO
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O Município de Vila Velha 
de Ródão entregou 22 bolsas 
de estudo aos estudantes do 
concelho que frequentam o 
ensino superior no ano letivo 
2021/22, num valor total de 
17 873,5 € em apoios, numa 
cerimónia decorreu a 22 de 
dezembro, na Casa de Artes e 
Cultura do Tejo, em Vila Velha 
de Ródão.

Tendo por base o Regulamento Municipal de Atribuição 
de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior e a ava-
liação da Comissão de Análise criada para o efeito, a autar-
quia atribuiu este ano três bolsas de estudo aos candidatos 
inscritos pela primeira vez no ano letivo de 2021/22, no pri-
meiro ano de um curso superior no Instituto Politécnico de 
Castelo Branco. Esta medida representou um investimento 
total de 2.091,00 € e tem por base um protocolo estabeleci-
do com aquela instituição, que consiste no pagamento, por 
parte da autarquia, de uma bolsa de estudo no montante 
equivalente ao valor total das propinas.

Foram ainda entregues 19 bolsas de estudo destinadas 
a alunos que frequentam outras instituições de ensino su-
perior e que são atribuídas em função dos rendimentos do 
agregado familiar, com o objetivo de comparticipar os encar-
gos dos estudantes com a frequência de um curso superior. 

MUNICÍPIO ATRIBUIU 22 BOLSAS DE ESTUDO 
A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Estas bolsas de estudo representaram um total de 15.782,50 
€, um número ligeiramente inferior ao das 21 bolsas de estu-
do atribuídas no último ano letivo (18.682,70 €).

“É com satisfação que temos visto aumentar o número de 
candidaturas às Bolsas de Estudo atribuídas pelo município, 
já que isso significa que há cada vez mais jovens a apostar 
na melhoria das suas qualificações através da frequência do 
ensino superior, o que é extremamente positivo para a re-
gião. Esta realidade tem levado a Câmara Municipal a fazer 
um esforço no sentido abranger um número cada vez maior 
de alunos, de forma a impedir que as desigualdades econó-
micas e sociais sejam um entrave no acesso ao ensino su-
perior, particularmente em períodos de maiores dificuldades 
como aquele que vivemos atualmente devido à pandemia”, 
destacou o presidente do Município de Vila Velha de Ródão, 
Luís Pereira, na ocasião.

ção de Pais, Humberto Sequeira, do presidente do Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas, José Manuel Alves, e do ad-
ministrador da Biotek S.A., Vítor Lucas, que destacaram a impor-
tância destes prémios e do sucesso académico no futuro dos 
jovens e felicitaram os alunos pelo seu desempenho escolar.

Para as entidades envolvidas, a atribuição dos prémios de 
mérito e excelência é encarada como uma forma de promover 
e incentivar o sucesso escolar e contribuir para a valorização 
dos alunos e para o reconhecimento do seu empenho. 

Nesta edição, para além dos Prémios de Mérito Académi-
co e de Excelência Académica relativos ao ano letivo 2020/21, 

foram também entregues 
os Prémios de Excelência 
Académica referentes ao 
ano escolar de 2019/20, que não puderam ser oportunamen-
te entregues e os prémios do concurso “Um por Todos, Todos 
pelo Ambiente”. Lançado pelo Instituto Politécnico de Castelo 
Branco no âmbito das comemorações do seu 40.º aniversário, 
este concurso desafiou os alunos do ensino secundário e do 3.º 
ciclo do ensino básico da região a promover uma reflexão sobre 
problemas ambientais existentes na escola, cidade ou região e a 
apresentar resoluções para os mesmos. 



AÇÃO SOCIAL

32 | Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão

No âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis, que se assi-
nalou em abril, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila 
Velha de Ródão, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Velha de Ró-
dão, o CLDS 4G, a Santa Casa da Misericórdia, o Agrupamento de Escolas, a 
Segurança Social e Centro de Saúde de Vila Velha de Ródão, promoveram 
uma ação simbólica de sensibilização, que consistiu na colocação de laços 
azuis nestes edifícios públicos.

De forma a chamar a atenção para esta causa, para além da colocação 
de um laço azul em alguns dos equipamentos municipais, ao longo do 
mês de abril, a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão iluminou também 
de azul o edifício dos Paços do Concelho.

O Laço Azul é o símbolo de uma campanha que apela à promoção e 
proteção dos direitos das crianças e teve início nos EUA, em 1989, quan-
do uma avó amarrou uma fita azul à antena do seu carro, como forma 
de lembrar os seus dois netos que faleceram devido aos maus tratos que 
sofreram. Desde então, este movimento disseminou-se por todo o mundo 
como forma de sensibilizar para esta questão, apoiar as famílias e fortalecer 
as comunidades nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e 
a negligência.

CPCJ E AUTARQUIA ASSINALARAM
MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS INFANTIS 

Entre os dias 2 e 13 de maio, decorreu o período de candidaturas para arrendamento 
de um imóvel habitacional de tipologia T2, propriedade do Município de Vila Velha de 
Ródão, no âmbito da sua política de habitação.

O contrato de arrendamento da habitação a concurso, localizada na Rua Dr. José Pinto 
de Oliveira Rocha n.º 18, em Vila Velha de Ródão, destinou-se a habitação permanente dos 
agregados habitacionais durante um ano, sendo renovável até ao máximo de 3 anos. Os 
candidatos admitidos foram selecionados de acordo com as regras previstas nas Normas de 
Acesso e Gestão do Parque Habitacional do Município de Vila Velha de Rodão (ver acima).

Datado de 1922 e localizado no centro histórico de Vila Velha de Rodão, o edifício em 
causa – conhecido como a “Casa da D. Felismina” – foi recuperado pela autarquia em 2020, 
de forma dotá-lo de condições de habitabilidade e disponibilizá-lo para arrendamento de 
baixo custo. Esta medida foi de encontro à política de habitação do município, cujo obje-
tivo 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.

CANDIDATURAS PARA ARRENDAMENTO 
DO PARQUE HABITACIONAL DO MUNICÍPIO
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CENTRO DE CONVÍVIO DE SARNADAS DE RÓDÃO 
CELEBROU PRIMEIRO ANIVERSÁRIO

O Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão assinalou, no 
dia 3 de maio, o primeiro aniversário de funcionamento, uma 
data especial celebrada com um lanche convívio, que juntou 
os utentes daquele espaço e representantes do Município de 
Vila Velha de Ródão e da Junta de Freguesia de Sarnadas de 
Ródão, entidades responsáveis pelas obras de remodelação 
e adaptação do edifício da antiga escola primária da aldeia.

Este foi um dia diferente para os idosos que habitualmen-
te frequentam este espaço aberto em maio de 2021, na se-
quência do enceramento do Centro de Dia da Santa Casa da 
Misericórdia, em finais de 2019. 

“Esta é sem dúvida uma aposta ganha, já que voltou a 
garantir que os idosos desta freguesia têm um espaço de 
convívio com condições de acessibilidade, conforto e segu-
rança, evitando o seu isolamento e assegurando o apoio que 
necessitam, graças ao trabalho ímpar das funcionárias que 
aqui desenvolvem a sua atividade todos os dias e contam 
com a estreita colaboração dos Serviços de Ação Social e de 
Desporto do município e da equipa do CLDS 4G”, destacou o 
presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, Luís 
Pereira, agradecendo o empenho deste profissionais.

Graças a esse apoio, os cerca de 30 residentes na freguesia 
que frequentam o Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão 

podem desenvolver ali diversas atividades, que vão desde das 
atividades físicas e manuais à música, estimulação cognitiva, 
jardinagem, criação de bordados ou jogos tradicionais.

Em dia de aniversário, os utentes puderam ainda contar 
com um passeio de barco no rio Tejo, uma oferta do operador 
Vila Portuguesa, que lhes proporcionou assim uma manhã di-
ferente e muito animada.

Os Municípios de Vila Velha de Ródão e de Castelo Branco, 
conjuntamente com diversas entidades, empresas e pessoas 
em nome individual da região, contribuíram para a realização 
duma ação solidária que culminou com o envio, no dia 12 de 
março, de dois camiões de ajuda humanitária com destino a 
Medyka, na fronteira da Polónia com a Ucrânia.

Repletos com 50 toneladas de bens essenciais como me-
dicamentos, produtos de higiene ou alimentos não perecí-
veis, o conteúdo dos dois camiões foi entregue, na Polónia, 
à ONG “Center for Rights Advocacy and Legal Initiatives”, que 
o transportou diretamente até Kharkiv, uma das cidades alvo 
da ofensiva russa.

No dia 30 de março, o Município de Vila Velha de Ródão 

AÇÃO SOLIDÁRIA ENVIOU AJUDA HUMANITÁRIA 
DO DISTRITO À UCRÂNIA

voltou-se a associar aos Municípios do distrito de Castelo 
Branco e aos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, numa 
iniciativa que culminou com o envio de seis semirreboques 
de ajuda humanitária de bens essenciais recolhidos no distri-
to, para entrega naquele país. 
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“Num momento extre-
mamente difícil como este 
que a Ucrânia enfrenta, não 

podíamos deixar de unir os nossos esforços e mostrar a nossa 
solidariedade para com a população ucraniana. Este é ape-

Entre os dias 7 e 11 de março, o CLDS 4G de Vila Velha 
de Ródão, um projeto cofinanciado pelo Fundo Social Eu-
ropeu, o Município de Vila Velha de Ródão e as Juntas de 
Freguesia do concelho assinalaram o Dia Internacional da 
Mulher com uma visita às aldeias e a oferta de suculentas 
às senhoras, uma ação simbólica que abrangeu quase 900 
pessoas.

Embora o Dia Internacional da Mulher se celebre a 8 de 
março, dada a extensão geográfica do concelho e de forma 
a não esquecer nenhuma freguesia, a equipa do CLDS 4G 
optou por planear uma ação com a duração de quatro dias, 
que pretendeu percorrer as aldeias e oferecer momentos de 
animação e de combate à solidão e ao isolamento em que se 
encontra parte da população idosa do concelho.

Ao mesmo tempo, a iniciativa procurou homenagear as 
mulheres e celebrar a coragem e determinação de todas 
aquelas que, no passado e no presente, contribuíram para a 
criação de uma sociedade mais equitativa, livre e justa.

Ao longo destes dias, a equipa do CLDS 4G e os técnicos 
da autarquia deslocaram-se a cerca de 40 localidades e visi-
taram várias instituições e serviços locais. 

CLDS 4G, MUNICÍPIO E JUNTAS DE FREGUESIA 
ASSINALARAM O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

nas um pequeno gesto, que se junta aos esforços que estão 
a ser encetados em vários pontos do país para o acolhimento 
de refugiados, pelo que agradecemos a todos os que contri-
buíram de alguma fora para esta ação”, destacou o presidente 
do Município de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.

CLDS 4G DINAMIZOU ATIVIDADES 
PARA TODAS AS IDADES

Ao longo do primeiro semestre de 2022, o CLDS 4G de 
Vila Velha de Ródão, um projeto cofinanciado pelo Fundo So-
cial Europeu, em parceria com a Câmara Municipal e outras 
entidades, desenvolveu diversas atividades dirigidas à popu-
lação do concelho.

Em janeiro, no dia 8, o Centro de Vacinação contra a Covid-19 
de Ródão recebeu mais uma campanha destinada às crianças 
dos 5 aos 11 anos, um momento que contou com o apoio do 
CLDS 4G que, em parceria com a Câmara Municipal, procurou 
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tro sessões nas juntas de 
freguesia do concelho so-
bre a gestão das emoções 
das crianças e jovens, dinamizadas por Jorge Rio Cardoso, cria-
dor do inovador método de estudo “Ser Bom Aluno – “Bora Lá?” 
e defensor de uma educação para a cidadania.

Maio ficou marcado pelo lançamento da app Heróis da Fru-
ta, um jogo gratuito de realidade aumentada para telemóveis, 
inspirado na série de animação e no projeto educativo com o 
mesmo nome. Esta iniciativa juntou o CLDS 4G e a autarquia à 
Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil e assinalou 
o Dia Nacional da Obesidade, a 20 de maio, desafiando as famí-
lias portuguesas a participar numa “caça ao tesouro” dos tem-
pos modernos e a caminhar ao ar livre, de telemóvel na mão, 
à procura dos baús à solta pelas ruas do município, espalhados 
em cartazes em diversos locais.

Antes, no dia 17 de maio, decorreu a ação “Para, escuta e 
olha…!” junto das crianças do 1. º ciclo do Ensino Básico e do 
Jardim de Infância do Porto do Tejo, cujo objetivo foi sensibilizar 
os mais pequenos para a importância da segurança rodoviária. 
Esta ação foi feita em parceria com o Município, o Agrupamen-
to de Escolas de Vila Velha de Ródão e a Secção de Prevenção 
Criminal e Policiamento Comunitário da Guarda Nacional Re-
publicana de Castelo Branco.

Em junho, o Dia Mundial da Criança foi celebrado com um 
conjunto de atividades dirigidas a todos os alunos do concelho 
e organizadas em conjunto com a autarquia, o Agrupamento 
de Escolas e a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas 
de Vila Velha de Rodão. Inicialmente agendado para o Campo 
de Feiras, o evento acabou por realizar-se na sede do Agrupa-
mento de Escolas devido às condições meteorológicas, o que 
não impediu que este fosse um dia repleto de animação, di-
nâmicas e estímulos, que incluiu insufláveis, pinturas faciais, 
matraquilhos humanos, jogos e diversas atividades desportivas.

sensibilizar os pais e as crianças para a importância da vacinação 
e alegrar e tranquilizar os mais pequenos durante este processo. 
Para tal, marcaram presença naquele espaço personagens de 
animação, música infantil e modelagem de balões, de forma a 
que este fosse um momento descontraído e cheio de anima-
ção. A equipa do CLDS 4G entregou ainda a cada criança um 
autocolante com o lema “Sou vacinado, sou fixe!”.

No dia 19 de fevereiro, 
decorreu na Casa de Artes 
e Cultura do Tejo a sessão 
“Sou Cuidador Informal… 
e Agora?”, uma ação de 
sensibilização e esclare-
cimento promovida pelo 
CLDS 4G e dinamizada pela 
UACI – Unidade de Apoio 
ao Cuidador Informal de 
Castelo Branco, destinada 

às pessoas que cuidam de forma regular ou permanente de ou-
tras pessoas que estejam numa situação de dependência. 

A 25 de março, em parceria com o Município e o Agrupamen-
to de Escolas, o Dia Mundial da Árvore e da Floresta foi assinalado 
com a construção de uma árvore humana pelos alunos do pré-
-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico de Vila Velha de Ródão. 

Ainda em março, no dia 30, de forma a sensibilizar as crian-
ças para a importância de escovar os dentes e fazer regularmen-
te limpezas dentárias para a prevenção de doenças orais, como 
a cárie dentária e a gengivite, o CLDS 4G desenvolveu uma ação 
de sensibilização sobre Higiene Oral Infantil junto dos alunos do 
pré-escolar e do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas. Esta ação 
contou com o apoio e dinamização da higienista do Hospital 
Amato Lusitano, Dr.ª Maria Graça Moura, e da sua equipa.

Entre 4 e 10 de abril, o Município e o CLDS 4 G associaram-se 
ao Núcleo de Castelo Branco da Rede Europeia Anti Pobreza - 
EAPN Portugal, com o apoio institucional do Alto Comissariado 
para as Migrações e dos seus parceiros locais, na promoção de 
mais uma edição da Semana da Interculturalidade do Distrito 
de Castelo Branco. Neste âmbito, nos dias 5 e 6 de abril, o CLDS 
4G e a autarquia organizam a atividade “Quem vê caras, não vê 
cores”, destinada aos alunos do Jardim de Infância, uma ação 
que integrou o Cubo Mágico da Interculturalidade e procurou 
quebrar o estereótipo da cor da pele. 

No fim de semana de 9 e 10 de abril, inseridas na ação do 
CLDS 4G “Do recreio a casa: pontos de afeto”, realizaram-se qua-
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O Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão esteve 
representando com a participação de 34 alunos no Encon-
tro Regional de Gira-Volei, que decorreu no dia 11 maio, no 
Parque do Rio Diz, na Guarda, e no qual foram apuradas as 
duplas que representarão a região das Beiras (Castelo Branco 
e Guarda) no Encontro Nacional de Gira-Volei, nos dias 4 e 5 
de junho, em Castelo de Vide.

Iniciado no concelho em 2009, o Gira-Volei é um projeto 
de iniciação ao Voleibol baseado no jogo 2x2, e foi interrom-
pido em 2018, tendo sido retomado este ano, com a renova-
ção do protocolo entre o Município de Vila Velha de Ródão e 
a Federação Portuguesa de Voleibol. 

Assente em três fases – local, regional e nacional –, o pro-
jeto está a ser desenvolvido no Agrupamento de Escolas de 
Vila Velha de Ródão e envolve atualmente três professores e 
cerca de 80 alunos, os quais participaram na fase local, que se 

RÓDÃO MARCOU PRESENÇA 
NO ENCONTRO REGIONAL DE GIRA-VOLEI

realizou em Ródão, a 8 de abril, e apurou os 34 participantes 
que estiveram presentes na Guarda. 

Apesar dos esforços dos jovens atletas rodenses, pela pri-
meira vez desde que o projeto foi iniciado em Vila Velha de 
Ródão, não foi possível garantir a presença na fase nacional, 
o que não impediu que este fosse um dia inesquecível para 
todos os participantes e uma oportunidade importante para 
reforçar aprendizagens e amizades.

No dia 18 de maio, Vila Velha de Ródão acolheu a passagem 
da 4.ª edição do Ride Across Portugal, um evento de ciclismo 
de estrada composto por seis etapas, com mais de 800 quiló-
metros que, entre 15 e 22 de maio, percorreu o país de Norte a 
Sul e teve no cais fluvial de Ródão um ponto de abastecimento.

De acordo com a organização, o objetivo deste evento 
é “desafiar os participantes não só na sua aptidão, mas tam-
bém nos seus sentidos, descobrindo a diversidade e história 
de todo um país, numa semana cheia de emoções, amizade 
e ciclismo”. Trata-se no fundo de uma iniciativa que procura 
trazer ao nosso país o conceito dos grandes eventos das eta-
pas de ciclismo de estrada, dando a oportunidade aos atletas 
amadores de viver dentro deste tipo de desafios, descobrindo 
Portugal como um destino perfeito para o ciclismo de estrada.

Para tal, os participantes devem completar seis etapas 
exigentes dentro do prazo exigido para a sua segurança, ha-
vendo também alguns segmentos temporizados ao longo de 
cada etapa, onde os atletas podem lutar pela vitória na etapa 

EVENTO DE CICLISMO RIDE ACROSS 
PORTUGAL PASSOU POR RÓDÃO

e pela classificação geral. O final de cada etapa localizou-se 
em cidades e vilas típicas, dando-lhes a oportunidade de co-
nhecer melhor o que as diferentes regiões atravessadas pelos 
atletas podem oferecer.

A passagem por Vila Velha de Ródão foi inserida na 3.ª eta-
pa da prova, que ligou a Covilhã a Alter do Chão num percur-
so de 159 quilómetros. O Ride Across Portugal teve início em 
Peso da Régua, no Douro, a 15 de maio, e terminou a 22 de 
maio em Lagoa, no Algarve. 
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O presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ró-
dão, Luís Pereira, foi agraciado no dia 3 de março, no Salão 
Preto e Prata do Casino Estoril, com o prémio de Personalida-
de do Ano na 25.ª Gala do Desporto, um evento promovido 
pela Confederação do Desporto de Portugal.

Indicado para esta distinção pela Federação Portuguesa 
de Motonáutica, Luís Pereira mostrou-se muito satisfeito, des-
tacando a aposta que tem sido feita nos últimos em prol da 
diversificação da oferta desportiva no município que lidera. 

“É uma honra receber este prémio que vem reconhecer 
o empenho da autarquia na criação de infraestruturas e na 
promoção da prática desportiva no concelho, com especial 
destaque para a motonáutica, cujas provas temos recebido 

LUÍS PEREIRA DISTINGUIDO 
COMO PERSONALIDADE DO ANO NOS ÓSCARES DO DESPORTO

nos últimos anos e se têm revelado um verdeiro sucesso em 
termos organizacionais e de atração de público à região da 
Beira Baixa”, esclareceu o presidente da Câmara Municipal de 
Vila Velha de Ródão. 

Conhecidos como os “Óscares do Desporto Português”, 
os prémios atribuídos anualmente pela Confederação do 
Desporto de Portugal visam celebrar as conquistas dos atle-
tas e dirigentes desportivos nacionais, através da atribuição 
de prémios aos melhores desportistas da época finda – nas 
categorias de atleta masculino, atleta feminino, equipa, trei-
nador e jovem promessa –, e homenagear os campeões 
mundiais e europeus e as Personalidades do Ano indicadas 
pelas diferentes Federações Desportivas.  

O piloto natural de Vila Velha de Ródão Pedro Silva, jun-
tamente com o copiloto Roberto Santos, apresentou ao 
público, no dia 6 de março, o carro com que vai representar 
a região no Campeonato de Portugal de Ralis, e para o qual 
conta, mais uma vez, com o patrocínio da marca territorial 
do concelho Terras de Oiro.

A cerimónia de apresentação do carro e dos patroci-
nadores desta que é a única equipa do distrito a partici-

MARCA TERRAS DE OIRO PATROCINA ÉPOCA 

DE RALIS DE PEDRO SILVA

DESPORTO
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Entre 4 de julho e 12 de agosto, o Serviço de 
Desporto e Tempos Livres da Câmara Municipal de 
Vila Velha de Ródão promove mais uma edição do 
ATL de Verão, destinado a crianças entre os 5 e os 
14 anos.  

A realização do ATL de Verão 2022 vem res-
ponder a uma necessidade das famílias do con-
celho de Vila Velha de Ródão em ocupar e divertir 
os seus filhos numa altura em que estes estão em 
férias escolares e em que a maioria dos encarre-
gados de educação se encontram a trabalhar. 

A iniciativa é limitada a 80 participantes por 
quinzena (40 participantes dos 5 aos 9 anos e 40 
participantes dos 10 aos 14 anos), devendo os in-
teressados inscrever-se até 29 de junho, através 
do formulário online disponível no site do município ou 
no balcão da Casa de Artes e Cultura do Tejo. Para mais 
informações, devem ser consultadas as Normas de Fun-

MUNICÍPIO PROMOVE MAIS UMA EDIÇÃO DO ATL DE VERÃO

cionamento do ATL de Verão 2020, disponíveis no site do 
município ou utilizados o e-mail desporto.mvvr@gmail.
com ou o telefone 968 145 917.

par Campeonato de Portugal de Ralis teve lugar no Fórum 
Castelo Branco e, para além dos pilotos, contou com a pre-
sença do presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de 
Ródão, Luís Pereira, que salientou a importância deste tipo 
de patrocínio enquanto aliança entre o desporto e a pro-
moção do concelho.

“No Município de Vila Velha de Ródão encaramos o des-
porto como uma área estratégica e, por isso, em parceria 
com outros municípios e entidades, temos apostado na 
criação de infraestruturas e na captação de eventos. Aliar a 
marca Terras de Oiro à carreira consolidada e pautada de su-
cessos do Pedro Silva, um jovem que nos enche de orgulho, 
é por isso uma forma de levar a nossa marca, os nossos pro-
dutos e o nosso território a todo o país e de apoiar a carreira 
deste jovem piloto”, explicou Luís Pereira, que desejou boa 

sorte à dupla, esperando que possam repetir esta época o 
sucesso das anteriores.

O Campeonato de Portugal de Ralis de 2022 conta com 
um total de oito provas e teve início em Fafe/Felgueiras, nos 
dias 11 e 12 de março, terminando no fim de semana de 7 e 
8 de outubro, com o Rali Vidreiro.

LAZER
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LAZER

O Município de Vila Velha de Ródão, através do projeto 
Terras de Oiro, encontra-se a promover o desafio “Caminhar 
por Terras de Oiro”, uma iniciativa que, ao longo de 2022, 
pretende levar os munícipes e visitantes do concelho a rea-
lizarem oito caminhadas nas diferentes freguesias, de forma 
a contribuem para a concretização do objetivo final de per-
fazer cinco milhões de passos. 

A primeira caminhada 
deste desafio decorreu no 
dia 6 de março, em Monte 
Fidalgo, e contribuiu com 
um total de 670 mil passos 
para a meta final, a que se 
seguiu, a 10 de abril, o pas-
seio pedestre “Caminho 
da Sr.ª dos Remédios”, em 
Alfrívida, uma organização 
conjunta entre o municí-
pio e a Associação Desportiva e Cultural de Alfrívida. Com 
um percurso de 9,8 quilómetros, de dificuldade moderada, 
ao longo de caminhos e trilhos tradicionais na Natureza, este 
passeio juntou 1.088.037 de passos ao objetivo final.

Já em maio, a caminhada foi inserida nas comemorações 
do Dia do Trabalhador, em Fratel, e juntou 125 participantes, 
que contribuíram com mais um milhão de passos (1.114.947) 
para a concretização do desafio lançado pelo Município de 
Vila Velha de Ródão. A iniciativa levou os participantes a per-

correrem o PR 4 - “Caminhos da Pré-História” e prosseguiu 
pela tarde fora com um almoço convívio, junto da antiga es-
cola primária de Fratel, a atuação da Banda de Música da So-
ciedade Filarmónica de Educação e Beneficência Fratelense 
e a apresentação do livro “Histórias e Memórias do Fratel” de 
Joaquim Baptista Caratão.

A última caminhada deste primeiro semestre do ano teve 
lugar a 15 de junho e procurou recriar o imaginário tradicio-
nal associado aos medos da noite. Inserida na Rota das Visi-
tas Guiadas e Encenadas, no âmbito do projeto Beira Baixa 
Cultural, a “Caminhada Noturna Penedo Gordo”, teve início 
às 21h00, no Penedo Gordo, próximo de Gavião de Ródão, 
e terminou na sede do concelho, contando com as sempre 
divertidas e surpreendentes encenações do grupo de tea-
tro Vaatão, desta vez sobre alegorias associadas aos medos 
noturnos. O projeto Beira Baixa Cultural é cofinanciado pelo 
Centro2020, Portugal2020 e União Europeia, através do FE-
DER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional).

Os próximos passeios pedestres do desafio “Caminhar por 
Terras de Oiro” realizam-se  a 18 de setembro, em Sarnadas de 
Ródão; a 23 de outubro, em Vilar do Boi; a 20 de novembro, 
em Rodeios; e a 7 de dezembro, em Vila Velha de Ródão.

“CAMINHAR POR TERRAS DE OIRO” 
DESAFIA A PERCORRER CINCO MILHÕES DE PASSOS
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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: Sexta e Domingo; Sábado ao jantar
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”
Rua da Capela, 13
6030-155 Foz do Cobrão, V.V. Rodão
Encerramento: Segunda e Terça-feira; Domingo ao jantar;
Telf.: 272 337 014 | 925 815 737
E-mail: reservas@valemourao.com
info@valemourao.com
Site: www.valemourao.com

“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. | Zona Industrial de Fratel, Lote 
4 6030-012 Fratel | Tel.: 272 566 128 / Tlm.: 934 560 
623  E-mail: taxisvilelaemanso@sapo.pt

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

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
Site: www.casasdoalmourao.com
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
E-mail: casadeperais@gmail.com

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


