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Luís Miguel Ferro Pereira

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão

EDITORIALEstimados munícipes,
Apesar do retrato preocupante que os resultados defini-

tivos dos Censos 2021 nos trouxeram do país, Vila Velha de 
Ródão destacou-se pela positiva, já que foi dos poucos con-
celhos do interior a registar perdas inferiores aos dois dígitos 
percentuais – em dez anos perdemos 6,7% da população, o 
valor mais baixo entre os municípios que integram a Comu-
nidade Intermunicipal da Beira Baixa –, com a freguesia de 
Vila Velha de Ródão a registar mesmo uma perda inferior a 
1% (- 0,62%). 

Embora não tenha sido suficiente para evitar a diminui-
ção da população no concelho, estes resultados mostram a 
importância da aposta feita pelo executivo da Câmara Muni-
cipal de Vila Velha de Ródão que, nos últimos anos, assumiu 
como uma das suas principais prioridades a implementação 
de medidas de fixação de famílias e jovens no concelho e de 
apoio à população mais vulnerável, ao mesmo tempo que 
concentrámos esforços na atração de investimento privado, 
de forma a fomentar a criação de emprego na região. 

O impacto destas medidas garantiu um saldo migratório 
positivo, ou seja, nos últimos dez anos, embora o número de 
óbitos tenha superado o dos nascimentos em 720, a vinda 
de novos habitantes evitou perdas populacionais maiores e 
fez com que o nosso fosse o único concelho da Beira Baixa a 
registar um aumento da população entre os 0 e os 14 anos 
(+10,27 %), situação evidente na presente edição do nosso 
boletim municipal, onde registamos a quase duplicação do 
número de alunos a frequentar o Agrupamentos de Escolas 
de Vila Velha de Ródão nos últimos nove anos, conseguindo 
assim inverter um ciclo de diminuição que se tem verificado 
na maioria dos concelhos do interior.

A este aumento não são certamente alheios os apoios 
que concedemos aos nossos munícipes na área da educa-
ção, de que damos conta também nesta edição e que este 
ano letivo representam um investimento que deve ultrapas-
sar os 350 mil euros, a que se juntam os apoios concedidos à 
compra, construção e reconstrução de habitação no conce-
lho ou ao arrendamento jovem.

Ao nível da atração de investimento, merecem ainda des-
taque nesta edição a instalação de uma unidade industrial 
de produção de Hidrogénio Verde em Vila Velha de Ródão, 
um projeto que representa um investimento total estimado 
de 161 milhões de euros e prevê a criação de 60 postos de 

trabalho diretos, ou a instalação de um espaço de coworking 
ou teletrabalho em Sarnadas de Ródão, uma iniciativa que 
vai de encontro às alterações do mercado laboral registadas 
nos últimos anos e visa a atração de empresas e empreende-
dores para esta freguesia.

Por fim, destacamos ainda as obras a decorrer nas dife-
rentes freguesias, como é o caso da requalificação do Largo 
do Barreiro, em Vale Pousadas, do Largo da Sr.ª da Piedade, 
em Alvaiade, ou dos recém-reconstruídos largo de entrada 
de Vermum e do Largo e Jardim do Lagar do Fratel, obras que 
vêm trazer melhorias ao nível da acessibilidade e mobilidade 
da população e criar novos espaços de convívio e utilização 
pública. 

Nesta quadra festiva que se aproxima, desejo a todos os 
rodenses um Feliz Natal e de um Excelente Ano Novo!
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MUNICÍPIO REABILITA 
DOIS EDIFÍCIOS NA RUA DE STO. ANTÓNIO

O Município de Vila Velha de Ródão encontra-se a promo-

ver a reabilitação de dois edifícios situados na Rua de Santo 

António, em Vila Velha de Ródão. 

A intervenção visa a revitalização do núcleo histórico da 

sede do concelho e a reutilização de um edificado que se 

encontrava desocupado, com elevado grau de degradação 

e em risco de ruína, que será posteriormente disponibilizado 

para arrendamento a preços controlados.

A empreitada foi adjudicada à empresa Jerónimo Reis & 

Afonso, Lda., por um valor de 288.979,94 €, acrescidos de IVA, 

e inclui a demolição e remoção do interior do edificado cor-

respondente ao n.º 9 e 11 da Rua de Santo António. O alçado 

principal será preservado e consolidado, de modo a respeitar 

a escala da rua e o contexto histórico-patrimonial do conjun-

to urbano onde se insere.

De acordo com o projeto, o interior dos edifícios corres-

ponderá a uma construção nova, de tipologia T3, que con-

templa a inserção de um pátio descoberto na entrada. No 

piso à cota de entrada, localizam-se as áreas funcionais e 

sociais – sala de estar, cozinha e sala de jantar –, um quarto, 

uma instalação sanitária acessível a pessoas com mobilidade 

reduzida, uma zona técnica e um logradouro; enquanto no 

primeiro andar se situam dois quartos, com as respetivas ins-

talações sanitárias, e um terraço. 

Segundo o presidente do Município de Vila Velha de Ró-

dão, Luís Pereira, “esta intervenção insere-se numa estratégia 

de reabilitação do parque habitacional do concelho que tem 

vindo a ser promovida pelo executivo municipal, em particu-

lar no que respeita aos edifícios que se encontram em mau 

estado de conservação ou em risco de ruína, para disponibi-

lização para arrendamento a preços acessíveis. É o caso des-

tes dois imóveis, que se localizam no centro histórico da Vila, 

numa das principais vias de acesso à Igreja Matriz e perto de 

vários edifícios classificados e requalificados recentemente, 

de forma a dar uma nova centralidade e dinâmica à parte 

antiga da vila e torná-la mais atrativa”.
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O edifício do antigo Centro de Dia de Sarnadas de Ró-

dão vai ser transformado num espaço de teletrabalho ou 

coworking, uma medida que pretende contribuir para a fi-

xação e atração de famílias e empresas nesta freguesia.

Para tal, a autarquia procedeu já à aquisição do edifício 

do antigo Centro de Dia de Sarnadas de Ródão, propriedade 

da Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão, ten-

do a escritura de compra e venda sido assinada no dia 3 de 

outubro. 

No novo espaço de teletrabalho ou coworking a ser ins-

talado no local a autarquia disponibilizará aos utilizadores 

todas as condições necessárias, incluindo o acesso à inter-

net, a climatização do espaço e diversas áreas de trabalho 

devidamente mobiladas, incluindo salas de trabalho co-

mum e individuais ou áreas destinadas a reuniões e ações 

de formação.

O projeto representa um investimento total estimado 

em cerca de 200 mil euros, dos quais 125 mil euros foram 

aplicados na aquisição do edifício à Santa Casa da Misericór-

dia de Vila Velha de Ródão e 75 mil euros serão destinados 

à remodelação e adaptação do espaço para a sua nova fun-

ção, com as devidas condições de conforto e segurança.

“Tendo em conta as alterações no mercado laboral que 

se verificaram nos últimos anos, com o incremento do tele-

trabalho e o aparecimento dos espaços de coworking, en-

tendemos que esta era a melhor forma de valorizar o edifício 

do antigo Centro de Dia de Sarnadas, encerrado há já quase 

dois anos, e de contribuir não só para a fixação de famílias 

e jovens no concelho, mas também para atrair empresas e 

empreendedores para esta freguesia, uma medida que vai de 

encontro às políticas de atração de investimento e fixação da 

população que têm vindo a ser desenvolvidas pelo executivo 

municipal com excelentes resultados”, explica o presidente 

do Município de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira

A criação deste novo espaço procura ainda responder 

aos imperativos ambientais, ao permitir a diminuição das 

necessidades de deslocações e a consequente redução pe-

gada carbónica, e contribuir para a qualidade de vida das 

populações e para a conciliação entre a vida familiar e a 

vida profissional.

SARNADAS DE RÓDÃO: 
ANTIGO CENTRO DE DIA RECEBE ESPAÇO DE COWORKING
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EB 2/3 DE RÓDÃO REQUALIFICADA 
ABRIU PORTAS E CELEBROU A QUASE DUPLICAÇÃO DE ALUNOS NA ÚLTIMA DÉCADA

As obras de requalificação da Escola EB 2/3 de Vila Velha 

de Ródão foram inauguradas no dia 19 de setembro, numa 

cerimónia que coincidiu com o início do ano letivo e contou 

com a presença do Secretário de Estado da Educação, António 

Leite, e da presidente da CCDR do Centro, Isabel Damasceno.

Resultante dum investimento total de 1.001.537 € por 

parte da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, financia-

do pelo FEDER em 570.000 €, o projeto visou o aumento da 

disponibilidade de área construída para atividades letivas e a 

melhoria de condições de segurança, acessibilidade e confor-

to daquele equipamento.

A excelência das condições das renovadas instalações foi 

destacada pela diretora do Agrupamento de Escolas de Vila 

Velha de Ródão, Isabel Ribeiro, durante a sua intervenção, após 

a visita guiada à escola e o descerramento da placa.

“Depois de dois anos letivos assolados pela pandemia e 

um terceiro a procurar as melhores condições para trabalhar-

mos, este ano recomeçamos com um bloco de aulas de nova 

geração, com condições térmicas, acústicas e de iluminação 

que permitem o necessário conforto para o projeto educativo 

de qualidade. É uma construção moderna e funcional, capaz 

de responder às atuais necessidades educativas, que passam 

por uma maior permanência dos nossos alunos na escola”, re-

feriu Isabel Ribeiro. 

Apesar das dificuldades naturalmente sentidas durante o 

decurso das obras, aquela responsável concluiu que “valeu a 

pena esperar pela sua conclusão”, agradecendo a “postura fa-

cilitadora e compreensiva da comunidade escolar” e a todos 

os que contribuíram para a realização desta obra. 

Reconhecendo a qualidade desta intervenção e a sua im-

portância para a aprendizagem, a diretora da CCDR Centro, 

Isabel Damasceno, frisou que “para além da obra física é pre-

ciso haver um interior de interajuda, de capacidade de mobi-

lização, de vontade de ensinar e de que se crie um bom am-

biente, para que as crianças aqui se sintam bem e aprendam. 

Esse é o papel da escola e de toda a comunidade escola”.

Esta responsável lembrou também o papel dos fundos 

comunitários: “Estas obras são feitas graças à solidariedade e 

às verbas que vêm da Europa. São obras que vão sendo fei-

tas, muitas vezes de forma discreta e colmatando lacunas 
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fundamentais para um país mais desenvolvido, por isso, nós, 

que temos o papel de gerir as verbas que a Europa coloca à 

disposição de toda a região centro, temos a obrigação de lem-

brar também esse aspeto neste que é um momento de festa e 

celebração”, referiu Isabel Damasceno.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, 

Luís Pereira, recordou que a escola foi inaugurada em 1985, 

tendo, por isso, já 40 anos, e destacou os investimentos feitos 

pela autarquia naquele espaço, desde 2009, data em que as-

sumiu a sua gestão, e que incluem a retirada da cobertura de 

fibrocimento dos edifícios, a ampliação da biblioteca escolar e 

“a contratação de pessoal não docente necessário para que a 

escola funcione bem”.

Frisando que um dos grandes desafios do executivo que 

lidera “é poder deixar às gerações vindouras melhores condi-

ções do que aquelas que nós herdámos”, o autarca congratu-

lou-se pelo facto do número de alunos a frequentar o Agrupa-

mento de Escolas de Ródão ter passado de 161, no ano letivo 

2013/14, para 289 no presente ano letivo (2022/23), o que 

representa uma variação de 79,5%, nos últimos nove anos (+ 

128 alunos). “Esta é uma realidade em contraciclo com aquilo a 

que assistimos nas notícias nacionais e que resulta do esforço 

que o Município tem feito na atração de investimento privado 

e na fixação de postos de trabalho e pessoas e, paralelamente, 

na promoção dum conjunto de políticas sociais de apoio à fi-

xação das famílias”, referiu Luís Pereira. 

“Fomos dos municípios pioneiros a pagar a creche e os 

manuais escolares aos residentes no concelho, fomentamos 

a reabilitação e construção de habitação, apoiamos o paga-

mento das rendas às famílias mais carenciadas, lançámo-nos 

na construção de fogos que vendemos pelo custo de cons-

trução. Foram estas estratégias que nos permitem chegar aqui 

hoje com estes números”, 

sublinhou o autarca, mos-

trando-se “confiante no 

futuro de Vila Velha de Ródão”.

O Secretário de Estado da Educação, António Leite, apro-

veitou a sua intervenção para anunciar o lançamento, por 

parte do Governo, de “um programa de requalificação de 451 

escolas, sem paralelo no historial da educação, porque mesmo 

a Parque Escolar tinha um universo de 303 escolas e ficou-se 

pelas cerca de 170”. Desenvolvido em parceria com as câma-

ras municipais, este programa prevê que as autarquias sejam 

os donos de obra, pois “são elas quem verdadeiramente sabe 

o que é melhor para os seus munícipes, juntamente com as 

escolas”.

Elogiando Vila Velha de Ródão por “não esperar que o Go-

verno fizesse o que lhe compete, recorrendo a fundos euro-

peus e fundos próprios para fazer a obra”, António Leite reco-

nheceu que “não foi por acaso que o número de alunos aqui 

tem crescido, e foi por isso também que aqui vim, para fazer 

um reconhecimento público do trabalho deste município, um 

trabalho que é preciso continuar para que estes meninos e 

meninas cá possam continuar, em vez de serem obrigados a 

sair, como acontece em tantos sítios do nosso país”.

 O governante avançou ainda que o Governo “está a criar 

365 centros tecnológicos especializados, no sentido de, fi-

nalmente, dar aos cursos profissionais a mesma qualidade e 

dignidade que existe em regra para os cursos cientifico-hu-

manísticos”, um processo que se encontra em fase de análise 

de candidaturas.
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VILA VELHA DE RÓDÃO SEM ILUMINAÇÃO 
DE NATAL NA VIA PÚBLICA 

O Município de Vila Velha de Ródão não vai instalar este ano 
as habituais iluminações de Natal na via uma pública. A decisão 
tomada pelo executivo municipal vai ao encontro do plano de 
poupança energética anunciado pelo Governo em setembro 
e que contempla um conjunto de medidas recomendadas 
e obrigatórias para fazer face às consequências no setor da 
energia, provocadas pela crise geopolítica que assola a Europa.

Assim, embora o plano de poupança energética aprovado 
pelo Governo, ao nível da administração pública local, apenas 
recomende uma limitação do funcionamento da iluminação 
natalícia entre as 18h00 e as 24h00, de 6 de dezembro de 2022 
a 6 de janeiro de 2023, a autarquia rodense decidiu ir mais longe 
e não instalar qualquer iluminação natalícia este ano.

“Estamos certos de que os munícipes compreenderão esta 
decisão tendo em conta o contexto atual. Face ao aumento 
dos custos da eletricidade, cabe-nos dar o exemplo e contribuir 
para a redução dos consumos de energia e para a otimização 
e uso eficiente dos nossos recursos, que, num período de crise 
como o que vivemos, devem ser direcionados para ajudar 
quem precisa e fazer face a eventuais falhas de fornecimento”, 
esclareceu o presidente do Município de Vila Velha de Ródão, 
Luís Pereira.

Esta medida junta-se a outras já em vigor no concelho com 
vista ao uso eficiente dos recursos energéticos e hídricos, como 
é o caso da substituição da iluminação interior e exterior pública 
por iluminação de tecnologia LED; das medidas de poupança 
de água, das quais se destacam, por exemplo, a promoção de 
dois  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; ou ainda a redução do 
desperdício de água e o aproveitamento de águas pluviais ou 
de outras proveniências na rega de espaços exteriores.

MUNICÍPIO APROVOU IMI FAMILIAR 
O Município de Vila Velha de Ródão aderiu ao chamado 

IMI Familiar, que consiste numa diminuição no pagamento do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para agregados familiares 
do concelho com um, dois, três ou mais dependentes.

A medida foi aprovada na sessão ordinária de 23 de 
setembro da Assembleia Municipal, sob proposta do executivo 
camarário, e beneficia em 20 euros os agregados familiares com 
um filho; em 40 euros as famílias com dois filhos; e em 70 euros 
as famílias com três ou mais filhos.

Na mesma sessão da Assembleia Municipal foram também 
aprovadas as restantes taxas do IMI a aplicar, as quais são de 
0,8% para os prédios rústicos (taxa estabelecida por Lei), 0,3% 
para os prédios urbanos, e uma majoração de 30% para os 
prédios urbanos degradados.

Nesta sessão, foi ainda aprovado: que a participação do 
município de Vila Velha de Ródão no IRS dos sujeitos passivos 

com domicílio fiscal na área do município, relativamente ao 
ano de 2023, seja de 5%; que seja aplicada uma derrama de 
1,2% para o ano 2023, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, e uma taxa reduzida de derrama, 
no valor de 0,6%, nos termos do n.º 24 do mesmo artigo; e a 
não aplicação, no ano de 2023, da Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem, prevista nos termos do n.º 2 do artigo 106.° da Lei 
5/2004 de 10 de Fevereiro, na atual redação.
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A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Vila 
Velha de Ródão aprovaram por unanimidade a emissão de 
uma declaração de interesse municipal para a instalação de 
uma unidade industrial de produção de Hidrogénio Verde 
pela empresa DH2 Portugal, Unipessoal, Lda, um projeto que 
representa um investimento total estimado de 161 milhões de 
euros e prevê a criação de 60 postos de trabalho diretos e 200 
indiretos, dos quais 80% correspondem a postos de trabalho 
locais.

O projeto consiste na instalação de uma central de produção 
de Hidrogénio Verde através da tecnologia de eletrólise da água, 
na zona de atividades económicas de Vila Velha de Ródão, e na 
criação de dois parques solares fotovoltaicos para produção da 
energia elétrica necessária ao funcionamento da central, a instalar 
em Vale Pousadas e na Urgueira.

A produção de Hidrogénio verde é apontada como uma 
das fontes de energia limpa do futuro, representando um 
compromisso das administrações locais, nacionais e europeias 
para com a descarbonização da economia e a realização dos 
objetivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa 
estabelecidos no Acordo de Paris.

De acordo com os promotores do projeto, este investimento 
“promoverá o crescimento económico e o emprego local por via 
do desenvolvimento de novas indústrias e serviços associados, 
bem como a investigação, acelerando o progresso tecnológico 
e o surgimento de novas soluções tecnológicas, com elevadas 
sinergias com o tecido empresarial local e nacional”, prevendo-se 

ainda que os excedentes de eletricidade produzida pelo parque 
solar possam ser disponibilizados ao município, a comunidades 
de energia ou às indústrias locais, criando fatores adicionais de 
competitividade local.

Tendo em conta os benefícios apresentados para o município 
e o facto da empresa DH2 Portugal, Unipessoal, Lda ter declarado a 
intenção de dar resposta a todos os requisitos legais e normativos 
impostos pela autarquia e demais entidades competentes, 
o executivo da Câmara Municipal de Ródão deliberou por 
unanimidade, na reunião de 19 de setembro, aceitar a emissão 
da declaração de interesse municipal para a instalação desta 
unidade industrial, tendo a Assembleia Municipal deliberado no 
mesmo sentido na sessão de 23 de setembro.

Esta declaração de interesse municipal incide apenas sobre 
a instalação da central de produção de hidrogénio verde na 
zona de atividades económicas, em Vila Velha de Ródão, sem 
compromisso da viabilidade, ou não, da instalação dos parques 
solares indicados na proposta apresentada pela empresa.

GESTÃO MUNICIPALHIDROGÉNIO VERDE: 
APROVADA DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL 
PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE NO CONCELHO

SARNADAS DE RÓDÃO E COXERRO 
RECEBERAM REUNIÕES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

As localidades de Sarnadas de Ródão e Coxerro receberam, a 
8 de julho e 14 de outubro, respetivamente, as duas últimas reu-
niões públicas descentralizadas da Câmara Municipal de 2022, 
uma iniciativa promovida pelo executivo municipal com o ob-
jetivo de incentivar uma maior aproximação da população aos 
eleitos municipais e estimular a sua participação na vida pública.

A reunião de 8 de julho teve lugar na Junta de Freguesia de 
Sarnadas de Ródão e contou com uma participação expressiva 

da população, que teve a oportunidade de apresentar pedidos 
de informação e exprimir as suas preocupações aos eleitos mu-
nicipais.

De entre os temas abordados durante o período de interven-
ção dos munícipes, destacaram-se a necessidade de beneficiação 
de entrada norte de Sarnadas de Ródão, os acessos à localidade 
de Vale do Homem, a preocupação com a necessidade de fibra no 
acesso à Internet ou a colocação de um multibanco em Sarnadas 
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de Rodão. A estes assuntos o presidente da Câmara Municipal, 
Luís Pereira, prestou os devidos esclarecimentos, avançando que 
as obras necessárias serão encetadas pelo Município de pela Jun-
ta de Freguesia, estando os devidos procedimentos em análise.

No que respeita aos assuntos elencados na ordem de traba-
lhos desta reunião, relevam-se, por exemplo, a aprovação, por 
unanimidade, da abertura de um procedimento concursal para 
os quadros do Município e da assinatura de um Contrato-Pro-
grama com a Associação de Municípios para a Gestão do Centro 
Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes – CIRAE. 

A reunião de 14 de outubro aconteceu no Centro Recreativo 
e Cultural do Coxerro e levou o presidente da Câmara Municipal 
a congratular-se com a moldura humana presente, explicando 
ser esse mesmo o objetivo da autarquia ao realizar este tipo de 
reuniões por freguesia, ao longo do ano, procurando-se, no caso 
da freguesia de Vila Velha de Ródão, percorrer as diversas aldeias. 

Durante o período de intervenção dos munícipes, os pre-
sentes chamaram a atenção do executivo para o problema da 
cobertura da fossa da Serrasqueira e para o estado de conserva-
ção da Rua do Cascalho e da Rua do Caldeirão, aspetos que Luís 
Pereira garantiu estarem a ser analisados pela autarquia e que se-
riam resolvidos assim que possível, avançando que o  Município 
encontra-se a realizar uma grande intervenção na freguesia de 
Fratel, obra que implica a afetação de muitos meios da Câmara 
Municipal. A falta de contentores de lixo em algumas ruas ou a 
deposição inapropriada de resíduos nos contentores da EN 18 fo-

ram outras das preocupações levantadas pelos munícipes, tendo 
Luís Pereira assegurado que as questões seriam averiguadas pelo 
respetivo serviço municipal.

Da ordem de trabalhos desta reunião merecem ainda desta-
que a aprovação, por unanimidade:  de um protocolo de parceria 
entre a Entidade Regional de Turismo do Centro e o Município, 
com vista a apoiar financeiramente a realização do Campeona-
to do Mundo F2 de Motonáutica de 2022, no montante máximo 
de 15.000 €; a venda de dois lotes na Urbanização da Tapada do 
Correio, em Fratel,  através da realização de uma hasta pública; a 
adjudicação e aprovação da minuta do contrato da  empreitada 
“Reabilitação de dois edifícios de habitação - Rua de Santo Antó-
nio - Vila Velha de Ródão” ou a definição do montante para atribui-
ção de Bolsas de Estudo para o ano letivo 2022/2023.
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ANTIGOS COMBATENTES HOMENAGEADOS 
NO FRATEL COM INAUGURAÇÃO DE RUAS 

A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
homenageou, no dia 24 de setembro, dois anti-
gos combatentes naturais da freguesia de Fra-
tel – Ulisses Pereira Correia e João Flores da Silva 
Ferreira –, atribuindo o seu nome a duas ruas 
daquela localidade. A cerimónia contou com a 
presença do Vice-Chefe do Estado-Maior da Ar-
mada, Vice-Almirante António Coelho Cândido.

Presente em representação do Chefe do 
Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima 
Nacional, Almirante Gouveia e Melo, que não 
pode estar no Fratel por se encontrar a participar 
na apresentação dum exercício militar interna-
cional em Troia, o Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, Vice-
-Almirante António Coelho Cândido, agradeceu aos fratelenses 
que acederam ao pedido endereçado pelo Destacamento de 
Fuzileiros Especiais n.º12 de atribuir o nome de Ulisses Pereira 
Correia a uma rua do Fratel.

“Esta é uma forma de reconhecimento da valentia e cora-
gem deste vosso conterrâneo”, referiu o António Coelho Cândi-
do, que louvou os “camaradas do corpo de fuzileiros que quise-
ram fazer perdurar a memória do seu camarada, promovendo 
esta iniciativa que é uma demonstração exemplar de gratidão e 
camaradagem para com aquele que consideram como um dos 
melhores, quer pelo seu elevado grau de valentia, quer pelo seu 
espírito de unidade de grupo”.

Sublinhando o orgulho da Marinha “por estes seus ilustres 
militares, que deram o melhor de si mesmos com o sacrifício 
da própria vida”, o Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada reco-
nheceu nesta iniciativa uma forma fazer “perdurar e promover 
para as novas gerações de fuzileiros, e na sociedade civil, os nos-
sos valores de camaradagem, integridade, lealdade, coragem e 
abdicação”, e destacou “a honra e imenso orgulho que a Mari-
nha tem nos seus fuzileiros, nos de hoje e nos do passado, pelo 
seu esforço, a sua dedicação e a sua competência”.

Endereçando uma palavra de gratidão às famílias dos mili-
tares homenageados, o presidente da Câmara Municipal de Vila 
Velha de Ródão, Luís Pereira, recordou que o concelho de Vila 
Velha de Ródão perdeu sete jovens durante a Guerra Colonial 

e explicou que dar o nome destes dois antigos combatentes 
falecidos naquele conflito a uma rua do Fratel, tal como já havia 
sido feito com João José Neves Flores, é “uma forma de fazer-
-lhes justiça como nos é possível” e de “lembrar às gerações vin-
douras os valores da paz , da tolerância e do diálogo, da demo-
cracia e da liberdade”.

O momento contou ainda com as intervenções do Oficial 
do Destacamento de Fuzileiros Especiais n.º 12, Serafim Loba-
to, que lembrou que o antigo companheiro ficará para sempre 
na memória dos fratelenses graças a esta homenagem, e do 
Comandante deste Destacamento, o Capitão de Mar e Guer-
ra Francisco Mendes Fernandes, que chamou a atenção para 
a importância de continuar a dar os meios necessários aos fu-
zileiros para que estes desempenhem a sua missão e ofereceu 
aos familiares de Ulisses Pereira Correia um exemplar dos lenços 
usados ao pescoço por aquele corpo de fuzileiros e um livro 
sobre a história do Destacamento de Fuzileiros Especiais n.º 12.
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No mesmo dia 24 de setembro, Fratel foi também palco da  
inauguração do novo Largo do Lagar, um projeto que resultou 
de um investimento de 97.435,93 € (+ IVA) por parte da Câmara 
Municipal de Vila Velha de Ródão e veio oferecer à população 
da freguesia um novo espaço verde de lazer e utilização pública 
e permitiu a criação de novas zonas de estacionamento.

A intervenção implicou a demolição de um antigo lagar, 
que se encontravam em avançado estado de degradação, ten-
do parte da pedra resultante e os elementos ainda em bom 
estado de conservação sido utilizados como decoração do pró-
prio espaço exterior, em memória do local.

A propósito do novo largo, a presidente do Junta de Fregue-
sia do Fratel, Célia Ribeiro, lembrou que “neste local aprazível, 
em que nos encontramos e que muito nos enche de orgulho, 
em tempos existiu um antigo Lagar que votado ao abandono, 
se encontrava em verdadeiro estado de degradação”, agrade-
cendo à Câmara Municipal por esta intervenção, que “o trans-
formou num espaço verde, de lazer e numa zona polivalente, 
que proporciona a realização de atividades ao ar livre e a pro-

moção de encontros familiares e intergeracionais”.   A autarca 
chamou ainda a atenção para outros investimentos que estão a 
ser feitos na freguesia, como a construção de infraestruturas no 
loteamento da “Tapada do Correio” ou da conduta de abasteci-
mento de água à localidade Carepa.

No mesmo sentido, António Carmona, presidente da As-
sembleia Municipal de Vila Velha de Ródão, destacou a estraté-
gia do Município rodense, que se distingue pelo “investimento 
equitativo que tem vindo a ser feito nas freguesias, quer haja 
muita ou pouca população”. 

Agradecendo a todos o que tornaram a obra possível, o pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão frisou que 
“esta é uma obra que procurou resolver o problema da degra-
dação do espaço e vem dar resposta aos anseios da população” 
e exprimiu o desejo de que esta seja “uma nova sala de visitas 
para o Fratel, que seja usufruída pelas novas gerações e tenha, 
do ponto de vista da socialização e do bem-estar das popula-
ções, um papel ainda mais importante do que o antigo lagar 
que existia no local”.

OBRAS MUNICIPAIS

ANTIGO LAGAR DAS BURRAS DEU LUGAR 
AO LARGO E JARDIM DO LAGAR
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LIGAÇÃO PEDONAL 
DA AVENIDA DA BELA VISTA AO LARGO DO CEMITÉRIO

Já foi concluída a construção da Ligação Pedonal da Avenida 
da Bela Vista ao Largo do Cemitério, em Vila Velha de Ródão, uma 
obra que veio encurtar as distâncias entre duas zonas da vila im-
plantadas em diferentes cotas e facilitar as deslocações entre o 
cemitério e a zona escolar, à cota superior, e a Câmara Municipal, 
o espaço comercial e o Centro de Saúde, na cota inferior.

Constituído por uma escadaria larga e dividida em vários 
lanços, que se pretende que seja de fácil e confortável utilização 

LARGO DO BARREIRO, 
EM VALE POUSADAS, RECEBE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO

O Largo do Barreiro vai ser alvo de obras de requalificação, 
uma intervenção promovida pelo Município de Vila Velha de 
Ródão que engloba também o espaço envolvente da antiga 
escola primária da aldeia. O objetivo é melhorar as condições 
desta área urbana de Vale de Pousadas, na freguesia de Perais, 
e adequá-la ao uso da população, já que se apresenta como o 
principal espaço de receção e convívio da aldeia.

O projeto prevê a demolição do palco existente no local e 
a definição de um novo espaço para a fogueira de Natal e para 
a pista de dança de festas populares, assumindo-se ainda um 
local para a instalação de um palco desmontável.

Na zona envolvente da escola, será alterada a localização do 
parque infantil e criado um jardim e um bebedouro de apoio 
ao parque, assim como espaços de convivência com mobiliário 
urbano, de forma a favorecer o uso pela população. O edifício 
da antiga escola primária será também alvo de uma interven-
ção de beneficiação, no que se refere ao seu aspeto exterior, de 
modo a torná-lo compatível com as novas características pre-
vistas para toda a área intervencionada.

A obra representa um investimento de 261.715,57 € e im-
plica um prazo de execução de seis meses, tendo a abertura de 
um procedimento por ajuste direto para a adjudicação desta 
empreitada sido aprovado na reunião de 28 de outubro da Câ-
mara Municipal de Vila Velha de Ródão.

pela população, este acesso pedonal estabelece uma ligação 
entre o depósito de água, situado na cota inferior, e o passeio e 
miradouro na cota superior e representou um investimento de 
395.000 € (+ IVA).

Em alguns patamares foram colocados bancos laterais em 
granito, como continuidade de um degrau, de forma a propor-
cionar zonas de descanso, sinalizadas por revestimentos de gra-
nito. 
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INTERVENÇÃO NA RUA COMENDADOR JOÃO MARTINS 

CRIA ZONA DE RECEÇÃO AO CAMPO DE FEIRAS
A Câmara Municipal de Vila 

Velha de Ródão vai proceder à 
requalificação da Rua Comen-
dador João Martins, em Vila 
Velha de Rodão. A intervenção 
pretende criar uma zona de 
receção ao Campo de Feiras 
e dignificar, em simultâneo, 
o espaço envolvente à nova 
unidade hoteleira e às Piscinas 
Municipais.

A empreitada, cuja abertura do concurso público para 
adjudicação foi aprovada na reunião do executivo municipal 
de 19 de agosto, representa um investimento estimado em 
506.344,19 € (+ IVA) e tem um prazo de execução previsto de 
180 dias.

A generalidade da obra centra-se nos espaços exteriores e 
abrange a requalificação de todo o espaço envolvente que é 

partilhado entre o novo hotel, neste momento em obras de rea-
bilitação, e as Piscinas Municipais, garantindo também a articu-
lação com o espaço do Campo de Feiras. Está prevista a redefini-
ção do cruzamento localizado no seu topo Norte e a construção 
de uma nova faixa para estacionamento integrada na estrutura 
verde. Está contemplada a colocação de espécies com valor bo-
tânico e ornamental, servidas de iluminação cénica.

OBRAS DE VALORIZAÇÃO DO LARGO DA SR.ª DA PIEDADE 
O Largo da Sr.ª da Piedade, em Alvaiade, vai receber obras de 

valorização, de forma a melhorar as condições do espaço e ade-
quá-lo ao uso que lhe é dado pela população, nomeadamente, 
com a dotação de condições estruturais e estéticas apropriadas à 
realização das festas populares e atos religiosos, que habitualmen-
te ali têm lugar.

Para tal, criar-se-á um largo com zonas de estadia e lazer, pro-
vido de características que se prevê potenciarem o seu usufruto. 
Serão plantados elementos vegetais que irão enquadrar a envol-
vência e permitir algum sombreamento, sendo ainda instalada 
uma nova iluminação pública e mobiliário urbano.

Será também construído um novo edifício de apoio aos fes-
tejos populares, definido com uma abordagem estética e de 
qualidade construtiva mais adequada e qualificada. As instalações 
sanitárias tornar-se-ão acessíveis e passará a garantir-se o acesso a 
uma área de esplanada, no piso 1, que ficará com sombreamento 
total.

Para estabelecer uma relação formal e programática entre a 
envolvente do edifício de apoio e o largo, o palco existente será 

demolido e definir-se-á um local destinado a pista de dança em 
festas populares, assumindo-se ainda um local para a instalação 
de palco desmontável.

A abertura do concurso público para a adjudicação desta 
empreitada foi aprovada na reunião do executivo da Câmara 
Municipal de Vila Velha de Ródão, de 19 de agosto, sendo o valor 
estimado desta intervenção de 235.359,10 €, acrescidos de IVA, e 
o prazo de execução de 180 dias.
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• Requalificação do Largo de entrada em Vermum

• Construção de conduta de abastecimento de água à localidade de Carepa

• Construção de um muro de suporte 
na entrada de Riscada

FOTO-REPORTAGEM  | OBRAS

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

• Instalação de abrigos de passageiros 
em várias localidades do concelho
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•  Requalificação e ampliação 
da Capela Mortuária de Alfrívida

• Instalação de Ecopontos no concelho

• Manutenção de espaços ajardinados no concelho

• Infraestruturas – Loteamento 
da Tapada do Correio – Fratel

• Montagem casas-de-banho na Riscada

• Colocação de sinalização vertical em vários pontos do concelho
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No fim de semana de 5 e 6 de novembro, Vila Velha de 
Ródão acolheu as duas provas finais do Campeonato Nacio-
nal de Aquabike, uma competição organizada pela Federa-
ção Portuguesa Motonáutica (FPM), com o apoio do Municí-
pio de Vila Velha Ródão, que trouxe até ao cais de Ródão os 
principais pilotos nacionais de jetski e motas de água.

A 4.ª e 5.ª etapa do Campeonato Nacional de Aquabike 
tiveram lugar no cais de Ródão, respetivamente, no sábado 
(dia 5) e domingo (dia 6), com as provas das diferentes clas-
ses de Circuito e Enduro a disputarem-se em três mangas, ao 
longo dos dois dias.

Contabilizados os resultados de todas as etapas do cam-
peonato de 2022, o grande protagonista seria Lino Araújo, 
que chegou a Vila Velha de Ródão já com o título de pen-
tacampeão nacional em circuito Runabout GP1 garantido, 
com o título de campeão nacional em Runabout GP2 a ser 
assegurado por Adrian Hérias. Na categoria endurance GP1 
e GP2, sagraram-se campeões nacionais Miguel Martins e 
João Nunes, respetivamente, enquanto nas categorias de 
Ski se destacaram no topo da classificação Manuel Leite (Ski 
Júnior 3.3), Gonçalo Rodrigues (Ski GP3) e Mateo Valente (Ski 
GP2 e Ski GP1). Ainda em Ski GP1, Joana Graça, que defende 
as cores lusas no Campeonato do Mundo e alcançou o 3.º 
lugar em Vila Velha de Ródão, destacou-se como única re-
presentante da motonáutica feminina.

Durante a cerimónia de entrega de prémios da etapa 
final do Campeonato Nacional de Aquabike, o presidente 

do Município de Vila Velha 
de Ródão, Luís Pereira, mos-
trou a sua satisfação por Vila 
Velha de Ródão se assumir 
cada vez mais como “um 
palco por excelência da 
motonáutica”. Destacando 
o “cenário natural fantástico” 
e o facto de estes eventos 
transformarem o Tejo “num 
palco colorido de emoções”, 
o autarca sublinhou o retor-
no em termos turísticos e 
económicos que estas pro-
vas trazem para a região e 
convidou todos os presen-
tes a descobrirem o con-
celho e a disfrutarem dos 
eventos que acontecem 
durante o resto do ano.

Já o presidente da FPM, 
Paulo Ferreira, aproveitou 
a ocasião para deixar um agradecimento a todos os parti-
cipantes e envolvidos na organização da competição e as-
segurou que, enquanto for presidente daquela entidade, “o 
encerramento do Campeonato Nacional de Aquabike será 
sempre em Vila Velha de Ródão”. 

RÓDÃO RECEBEU A FINAL 
DO CAMPEONATO NACIONAL DE AQUABIKE 
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As margens do rio Tejo encheram-se de público no fim de 
semana de 17 e 18 de setembro, para assistir ao Grande Prémio 
de Vila Velha de Ródão, a quarta e última etapa do Campeonato 
do Mundo de F2 de Motonáutica, modalidade que é já uma 
referência para o concelho. 

Tal como havia perspetivado o presidente da Federação 
Portuguesa de Motonáutica, Paulo Ferreira, tratou-se de uma 
final emocionante e dramática para os 17 pilotos em compe-
tição, oriundos de 11 Países (Portugal, Suécia, Reino Unido, Es-
tados Unidos da América, Emiratos Árabes Unidos, Alemanha, 
França, Lituânia, Mónaco, Noruega e Austrália).

Perante uma moldura humana de centenas de pessoas a 
acompanhar a prova, o piloto norueguês Tobias Munthe-Kaas 
seria o vencedor do Grande Prémio de Vila Velha de Ródão, se-
guido no pódio, no 2.º e 3.º lugar, respetivamente, pelo alemão 
Stefan Hagin e pelo finlandês Sami Selio. Somadas as pontua-
ções obtidas nas quatro etapas, o título de campeão do mundo 
coube a Stefan Hagin, com a medalha de prata a ser entregue 
ao piloto finlandês que corre pela Sharjah team dos Emiratos 
Árabes Unidos, Sami Selio, enquanto a medalha de bronze cou-
be a Mansoor Al Mansoori da equipa de Abu Dhabi. 

Estes resultados viriam, no entanto, a sofrer uma reviravolta, 
depois de vários pilotos terem sido desclassificados nos contro-
los técnicos pós-prova por irregularidades nos motores, como 
foi o caso de Tobias Munthe-Kaas, Stefan Hagin e Sami Selio, 
cujos recursos a esta decisão já foram anunciados. Em conse-
quência, a União Internacional de Motonáutica seguiu as regras 
internacionais, selou os motores e enviou-os para a Mercury 

MOTONÁUTICA: F2 REGRESSOU ÀS PORTAS DE RÓDÃO

nos EUA, para que a marca tome uma posição acerca motores 
dos três vencedores do Campeonato. Após a prova, foi também 
remetido um comunicado aos pilotos a dar permissão para fa-
zerem protesto, pelo que se aguarda ainda por uma decisão 
final sobre as classificações do Campeonato do Mundo de F2 
de 2022. 

No que respeita ao piloto português Duarte Benavente, 
campeão do mundo em 2020, apesar de ter conseguido a pole 
position no arranque da etapa, foi forçado a abandonar a prova 
na sequência de uma avaria mecânica.

Competição à parte, a prova saldou-se num “balanço muito 
positivo e numa aposta ganha para Vila Velha de Ródão, com a 
modalidade a assumir-se já como uma referência do concelho, 
que tem no rio Tejo um palco natural privilegiado, com as Por-
tas de Ródão como fundo”, destacou o presidente da Câmara 

DESENVOLVIMENTO
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O Campo de Feiras, com as Portas de Ródão 
em pano de fundo, foi o palco escolhido para 
acolher, no dia 9 de julho, a cerimónia de en-
trega de prémios do 15.º Concurso de Vinhos 
da Beira Interior, na qual o vinho Adega 23 Re-
serva Tinto 2018 se consagrou como o Melhor 
Vinho da Beira Interior.

O presidente da Câmara Municipal de Vila 
Velha de Rodão, Luís Pereira, congratulou-se 
pela receção desta iniciativa, realçando que 
são “eventos como este que contribuem para 
a notoriedade de um território e dos produtos 
de uma região” e destacando o investimento 
feito pela Adega 23, tanto do ponto de vista 
arquitetónico, como de produto, que é já uma referência no 
nosso território. 

Para além do Melhor Vinho da Beira Interior, o júri do Con-
curso realizado na Guarda, nos dias 27 e 28 de junho, atribuiu 
ainda o prémio do Melhor Vinho no Feminino, o Prémio de 
Melhor Imagem, o Prémio de Melhor Imagem no Feminino, 
14 medalhas de ouro e 10 medalhas de prata, num total de 
84 vinhos a concurso, em representação de 30 associados da 
região.

O presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira 
Interior (CVRBI), Rodolfo Queirós, enalteceu a resiliência dos 

ADEGA 23 FOI A GRANDE VENCEDORA 
DO 15º CONCURSO DE VINHOS DA BEIRA INTERIOR 

associados da CVRBI nestes tempos difíceis e parabenizou 
todos participantes no concurso, referindo que com mais 
esta iniciativa a notoriedade da Beira Interior saiu reforçada.  
Reforçou ainda a importância deste tipo de eventos para a 
dinamização da Rota dos Vinhos da Beira Interior.

A cerimónia foi presidida pela Ministra da Coesão Terri-
torial, Ana Abrunhosa, que salientou a importância do setor 
vitivinícola para a coesão dos territórios, para a fixação de pes-
soas e captação de novos investimentos, salientando também 
o papel da Rota dos Vinhos da Beira Interior como elo de liga-
ção entre todo este vasto território da Beira Interior.

Municipal de Vila Vela de Ródão, Luís Pereira, no final da prova.
“É um gosto organizar um evento que projeta, não só Vila 

Velha de Ródão, mas a região centro em termos internacionais 
e saber que o nosso esforço é apreciado, que a nossa hospi-
talidade é reconhecida e que a pessoas se sentem bem aqui”, 
acrescentou o autarca, agradecendo aos patrocinadores e, em 
particular, à Turismo do Centro por reconhecer a importância 
da competição.

Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Mo-
tonáutica, agradeceu a todas as entidades do concelho que 
contribuíram para a realização da prova e deixou um agradeci-
mento especial à população de Vila Velha de Ródão, “que nunca 
nos virou as costas”. Segundo este responsável, “hoje, perante 

a UIM e perante todos, po-
demos dizer que Vila Velha 
de Ródão é o município que 
melhor organiza provas a 
nível mundial e este é um trabalho da Câmara Municipal e de 
todas as entidades envolvidas na organização”, concluiu Paulo 
Ferreira.

No final, o desejo de continuar a ter a motonáutica nos pró-
ximos anos em Vila Velha de Ródão foi manifestado pelo presi-
dente da Federação Portuguesa de Motonáutica e por parte da 
Câmara de Ródão, com Luís Pereira a deixar a promessa de que, 
“no que depender de mim, para o ano estaremos cá e no ano 
seguinte também, é para isso que vou trabalhar”, concluiu.
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A Beiragás, uma empresa do grupo Galp Gás Natural Distri-
buição (GGND), e a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão as-
sinalaram a 19 de julho a chegada da rede de distribuição de gás 
natural ao núcleo urbano da sede do concelho, que irá permitir 
abastecer cerca de 500 habitações, assim como estabelecimen-
tos comerciais e industriais de pequena e média dimensão que, 
até agora, não tinham à disposição esta solução energética.

Graças a este projeto, as famílias e um número mais alargado 
de empresas e indústrias de Vila Velha de Ródão passam a poder 
ter acesso a uma fonte de energia mais económica, cómoda, se-
gura e amiga do ambiente. A instalação desta rede contribui para 
acelerar a descarbonização da economia da região, pois, além 
da redução de emissões de CO2 que o gás natural permite face 
às soluções utilizadas atualmente no concelho, a nova rede está 
preparada para receber gases renováveis, como o biometano e 
o hidrogénio.

A rede de distribuição de gás natural deste Município iniciou-
-se em 2009, com o abastecimento aos grandes clientes indus-
triais do concelho, contribuindo de forma decisiva para o desen-
volvimento da Zona Industrial de Vila velha de Rodão. 

Atualmente, as quatro grandes indústrias do concelho são 
responsáveis por um consumo médio de 24 milhões de m3/
ano, constituindo-se como o principal polo de fornecimento da 
Beiragás.

Com o alargamento da cobertura de rede da Beiragás à ma-
lha urbana da sede do concelho e, aproveitando parte da infraes-
trutura já existente, a empresa passa a abastecer 15 dos 59 con-
celhos da sua área de concessão. Este é mais um passo na con-
cretização do propósito da GGND de promover comunidades 
mais sustentáveis, permitindo às empresas e famílias dispor de 

GÁS NATURAL CHEGA ÀS FAMÍLIAS 
E A MAIS EMPRESAS DE VILA VELHA DE RÓDÃO

uma energia de baixo carbo-
no e posicionando a empresa 
como uma referência no setor 
e na transição energética.

O investimento global no 
projeto até 2021 foi de cer-
ca 1,5 milhões de euros, aos 
quais se somará mais um mi-
lhão de euros até 2027. O alar-
gamento da rede aos clientes 
domésticos e empresas de 
menor dimensão foi feito 
com o aproveitamento da infraestrutura já existente, maximizan-
do os investimentos feitos anteriormente. 

Para Luís Pereira, presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 
de Ródão, “este investimento é um passo muito significativo para 
as famílias de Vila Velha de Ródão, permitindo-lhes aceder a uma 
rede mais amiga do ambiente e com todo o conforto que lhe é 
inerente. Para as empresas de pequena e média dimensão é tam-
bém uma excelente oportunidade que vem reforçar e contribuir 
para um incremento na competitividade, dotando-os de uma so-
lução energética que não dispunham até esta data”.

Gabriel Sousa, presidente da Comissão Executiva da GGND, 
por seu turno, sublinhou que este projeto “traz um enorme be-
nefício para as famílias, do ponto de vista económico e ambiental, 
dando-lhes a oportunidade de usufruir agora de gás natural nas 
suas casas e, no futuro, de gases renováveis através da mesma 
rede instalada. Desta forma, contribuímos para trazer competitivi-
dade ao interior do país, promovendo a coesão territorial e prepa-
rando o país para o futuro das energias renováveis”.
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A Feira dos Sabores do Tejo regressou a Vila Velha de Ródão 
no fim de semana de 24 a 26 de junho, após dois anos de in-
terrupção devido à pandemia. O certame atraiu 80 expositores, 
que mostraram o que de melhor se produz na região, e contou 
com Bárbara Bandeira, D.A.M.A. e Pedro Abrunhosa & Comité 
Caviar como cabeças-de-cartaz da animação musical.

A cerimónia de abertura decorreu na tarde de 24 junho e 
contou com a presença do Secretário de Estado da Agricultura, 
Rui Martinho, que antes acompanhou o presidente da Câma-
ra Municipal de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, numa visita à 
Companhia do Lucriz, em Perais, empresa que se dedica à pro-
dução de nozes e é exemplar no que respeita ao investimento 
agrícola na região

“Trata-se de um investimento de 600 hectares que veio 
transformar a paisagem agrícola de Vila Velha de Ródão e onde, 
nestes últimos seis anos, foram investidos mais de 12 milhões e 
meio de euros, criados 16 postos de trabalho e estão plantados 
300 hectares de nogueiras. Depois de concluídas as plantações 
previstas para este ano, a expetativa é que este seja o maior po-
mar de nogueiras da Península Ibérica”, explicou o presidente 
da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão durante a cerimó-
nia de abertura do certame, destacando ainda outros investi-
mentos desenvolvidos no concelho na área agrícola, como é o 
caso da barragem do Açafal, que permitiu a constituição de 600 
hectares de regadio.

Sublinhando a capacidade do concelho de atrair investi-
mento, Luís Pereira exemplificou com a intervenção que está a 
ser feita na Estalagem de Ródão, com a criação de 23 quartos, 
ou o anúncio feito pela Paper Prime de reforço do investimento 
em 60 milhões na unidade de Vila Velha de Ródão, nos próxi-
mos três anos, e a criação de 50 novos postos de trabalho. O au-
tarca avançou ainda que o concelho irá receber nos próximos 
tempos “um investimento de cerca de 160 milhões de euros na 
área do hidrogénio verde, que estará associado a um parque 
solar de 250 hectares e se espera possa criar 60 postos de tra-
balho”.

Já o Secretário de Estado da Agricultura, referindo-se à im-
portância do setor agropecuário para a economia nacional, 
explicou que “o trabalho realizado ao longo dos últimos anos 
tem dado frutos, com as exportações portuguesas do comple-

FEIRA DOS SABORES DO TEJO 
PÔS EM DESTAQUE O INVESTIMENTO NO CONCELHO

xo alimentar e das pescas a crescerem cerca de 13%, em 2021, 
enquanto em 2022 esse crescimento atinge já cerca de 23%, o 
que são números absolutamente reveladores da dinâmica dos 
empresários e da sua capacidade de fazer face a situações difí-
ceis”, acrescentando que a Feira dos Sabores do Tejo é mais um 
sinal dessa grande vitalidade e um reflexo dos progressos que 
se registaram na agricultura e agroindústria.

Ao longo dos três dias do certame, à semelhança das edi-
ções anteriores, os produtos e os produtores locais foram os 
protagonistas da Feira dos Sabores do Tejo, estando em desta-
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LAGAR DE VARAS E POSTO DE TURISMO 

RECEBERAM MAIS DE 4 MIL VISITANTES
Entre janeiro e outubro de 2022, o Lagar de Varas e o 

Posto de Turismo de Vila Velha de Ródão receberam um 
total 4373 visitantes e pernoitaram no Parque de Carava-
nismo cerca de 795 caravanas, valores acima dos regista-
dos em 2021 e 2020, anos em que se fez sentir o impacto 
das restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

Durante os primeiros dez meses do ano, o Lagar de Va-
res e o Posto de Turismo receberam, respetivamente, um 
total de 3349 e 1024 visitantes. Estes valores contrastam 
com 2021 e 2020, em que estes dois espaços registaram, 
respetivamente, um total de 3942 e 1346 visitas.

No caso do Lagar de Varas, julho foi o mês que assina-
lou uma maior procura, 757 visitantes, logo seguido dos 
meses de junho (549 visitas) e setembro (497 visitas), en-
quanto o Posto de Turismo recebeu mais visitas em maio 
(197 visitas), julho (157 visitas) e setembro (147 visitas).  Já 
o Parque de Caravanismo foi mais procurado entre os me-

que no stand Terras de Oiro. 
Este espaço que pretende 
ser uma montra do melhor 
que se faz na região funcio-

nou também como ponto de animação, servindo de palco 
para os concertos do grupo Viola Beiroa, dos Jara y Tomilho e 
do grupo Modas de Ródão; para o showcooking “Ao sabor da 
nossa história”; e para a apresentação do livro “Um dia, talvez…” 
de Vítor Marques.

No que concerne ao palco principal, aos cabeças de cartaz 
juntaram-se os Karetus, DJ Fifty, DJ Zanova, DJ Tozo, Petter Nox 
e DJ JúniorK. Apesar das noites frescas, os artistas foram caloro-
samente recebidos pelo público que encheu o recinto do Palco 
Tejo durante os três dias do evento. 

A aposta na gastronomia da região, com a presença de seis 
restaurante e quatro tasquinhas, foi outro dos aspetos que o 
município manteve nesta edição, onde não faltou também a 
animação de rua e infantil ou o espaço babysitting, dedicado 
às famílias.

Tal como em 2019, a Feira dos Sabores do Tejo de 2022 man-
teve como meta a minimização do impacto ambiental do cer-
tame, tendo sido 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 recolha seletiva e encaminhamento para 
reciclagem. 

TURISMO

ses de maio e agosto, nos quais se registaram 496 dormi-
das, o que corresponde a 62,3 % do total.

No período de referência, o Centro de Interpretação de 
Arte Rupestre do Vale do Tejo não recebeu visitantes por 
se encontrarem encerrado devido à realização de obras de 
requalificação.
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O Município de Vila Velha de Ródão associou-se ao projeto 
LIFE PREDATOR, que arrancou em setembro e visa reduzir os 
impactos do siluro na biodiversidade dos lagos e albufeiras do 
sul da Europa. A iniciativa resulta de uma parceria entre Portu-
gal, Itália e a República Checa, e conta com cofinanciamento 
da União Europeia, através do programa europeu LIFE, e da 
autarquia rodense.

Desenvolvido por uma equipa de trabalho europeia, da 
qual fazem parte sete professores e investigadores de três 
unidades de investigação da Ciências ULisboa – o Centro de 
Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), o Centro de Ecolo-
gia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) e o Instituto Dom 
Luiz (IDL) –, o projeto “PREvent, Detect and combAT the spread 
Of SiluRus glanis in south european lakes to protect biodiversity” 
envolve um total 11 investigadores dos três países.

Originário dos grandes rios da Europa Central, o Silurus gla-
nis, o siluro ou peixe-gato-europeu, é um peixe de água doce 
ilegalmente introduzido nos países da Europa Ocidental, no 
século XX. Considerado uma espécie invasora, é um predador 
voraz do topo da cadeia alimentar, que não tem predadores 
naturais e cresce, reproduz-se e adapta-se facilmente às con-
dições do meio ambiente, fatores que favorecem a sua disse-
minação.

“Para além do impacto ao nível da perda de biodiversidade, 
estes peixes “gigantes”, que podem atingir 2,8 metros de com-
primento e 120 kg de peso, causam grandes perdas económi-
cas. A par da destruição das redes dos pescadores e das perdas 
culturais, já que se alimentam de espécies emblemáticas das 
regiões ribeirinhas, como o barbo, o sável ou a lampreia-ma-
rinha, podem também causar algum alarme social nas zonas 
ribeirinhas, dadas as suas dimensões”, esclareceu o responsável 
pelo projeto em Portugal, Filipe Ribeiro.

Centrando-se na área protegida do Tejo Internacional e nas 
albufeiras de Fratel, Vila Velha de Ródão, Belver e Meimoa, o 
projeto LIFE PREDATOR pretende estudar esta espécie e miti-
gar o seu impacto nos habitats, através, por exemplo, da reali-
zação de ações de controlo da população de siluros e de ações 
de divulgação e sensibilização junto dos pescadores desporti-
vos e profissionais e da população escolar. 

O apoio finan-
ceiro do Município 
de Vila Velha de Ró-
dão ao projeto, que 
decorre entre 2023 
e 2027, traduz-se 
na atribuição de 25 
mil euros à Facul-
dade de Ciências 
da Universidade de 
Lisboa, distribuídos 
ao longo dos cinco 
anos.

“O Município 
valoriza e reconhe-
ce a importância 
do desenvolvimento deste projeto científico e de investi-
gação no nosso território, na medida em que, para além de 
contribuir para uma boa gestão ambiental, mitigando o im-
pacto negativo daquela espécie no rio, vem consciencializar 
a população para o problema das espécies invasoras e para a 
importância do equilíbrio ambiental, ao mesmo tempo que 
constitui um estímulo à economia local, por via da receção 
no concelho de diversos grupos, bem como pela projeção a 
nível nacional e europeu que o projeto acarreta”, destacou o 
presidente do Município de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.

MUNICÍPIO APOIA ESTUDO 
SOBRE O IMPACTO DO SILURO NA BIODIVERSIDADE

Pescador João Lobo Cristino com siluros pes-
cados no Tejo (Foto: João Nuno Pepino)

Investigadores da Ciências ULisboa envolvidos no projeto 
(Foto: GJ Ciências ULisboa)
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No âmbito do projeto Digitalizar a Cultura, 
o Município de Vila Velha de Ródão procedeu à 
adaptação de conteúdos culturais relativos aos 
Núcleos Museológicos do concelho, para trans-
posição em formato digital com áudio, visando 
uma linguagem adaptada para o público-alvo 
infanto-juvenil.

Foram alvo desta intervenção os conteúdos 
relativos ao Lagar de Varas, em Vila Velha de Ró-
dão; ao Núcleo Museológico do Linho e da Te-
celagem, na Foz do Cobrão; ao Núcleo Museo-
lógico História de uma Comunidade Rural, no 
Fratel; ao Núcleo Museológico do Contrabando, 
em Perais; ao Núcleo Museológico do Azeite, em 
Sarnadas de Ródão, e ainda à Lenda do Rei Wamba.

Foram ainda criados os respetivos códigos QR com esta 
informação e disponibilizado nos canais de comunicação di-
gitais do Município, assim como junto dos respetivos Núcleos 
Museológicos, de forma a facultar aos turistas que visitam estes 
equipamentos a informação relevante acerca deles, sem ne-

DIGITALIZAR A CULTURA PROMOVEU ADAPTAÇÃO 
DE CONTEÚDOS CULTURAIS PARA O PÚBLICO INFANTO-JUVENIL

cessidade de acompanhamento personalizado.
Esta iniciativa representou um investimento de 7.500. € e 

faz parte de um conjunto de ações do projeto Digitalizar Cul-
tura através da Programação Cultural em Rede, sendo cofinan-
ciado pelo Centro2020, Portugal2020 e União Europeia, através 
do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional).

CULTURA

Entre julho e setembro de 2022, o Município de Vila Velha 
de Ródão, seguindo as recomendações da Lei n.º 27/2016, 
de 23 de agosto, que privilegia a esterilização como forma 
de controlo da população de animais errantes, promoveu a 
3.ª Campanha de Esterilização gratuita de animais de com-
panhia. 

As intervenções cirúrgicas de esterilização ao abrigo des-
ta campanha realizaram-se no Centro de Atendimento Médi-
co Veterinário em Castelo Branco e registaram, neste terceiro 
ano de campanha, um total de 20 animais esterilizados com 
tutor, entre felídeos e canídeos.

Para além dos custos das cirurgias com um apoio de 100 € 
por animal esterilizado, o Município responsabilizou-se ainda 

CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO
ABRANGEU 20 ANIMAIS DE COMPANHIA

pelas despesas 
com a identifica-
ção eletrónica, o 
boletim sanitário 
e o registo obri-
gatório na base 
de dados do 
SIAC – Sistema 
de Informação 
de Animais de 
Companhia. Esta terceira campanha de esterilização gratuita 
realizada pelo Município de Vila Velha de Ródão representou 
um investimento de aproximadamente 2.000 €.
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CASA DAS ARTES

Entre janeiro e setembro de 2022, o TOMI de Vila Velha 
de Ródão apresentou uma boa performance, tendo gerado 
203 mil ações por parte dos utilizadores e exibido cerca de 
um milhão de conteúdos. Neste período, foram enviadas 
mais de mil fotos e GIFs a partir deste equipamento.

Instalado no cais de Vila Velha de Ródão, no âmbito do 
projeto Digitalizar a Cultura, o TOMI é um dispositivo urba-
no interativo que disponibiliza notícias e informação diver-
sa sobre o concelho e os principais pontos de interesse da 
região. Criado para servir e interagir com a população, é um 
equipamento de informação urbana que tem como objeti-
vo proporcionar informação oportuna, relevante e atualiza-
da, acessível a todas as pessoas todos os dias, no sítio certo 
e à hora certa, usando um critério de proximidade.

De entre os diversos conteúdos disponíveis, o módulo 
mais usado pelos utilizadores do TOMI de Vila Velha de Ró-
dão, no período em questão, foi “Procurar”, que esteve na 
origem de 36% das interações. Os utilizadores do TOMI pro-
curaram, maioritariamente, por “O que fazer”, “Onde comer” 

DISPOSITIVO INTERATIVO TOMI 
REGISTOU MAIS DE 200 MIL INTERAÇÕES 

e “Arte e Cultura”. 
No que res-

peita à evolu-
ção mensal das 
ações dos utili-
zadores, o pico 
de interações foi 
registado em ja-
neiro, com 18 mil 
ações, tendo os 
meses de março 
e abril assinalado 
também um número expressivo de interações. 

A instalação deste equipamento no cais de Vila Velha 
de Ródão insere-se num conjunto de ações realizadas no 
âmbito do projeto Digitalizar Cultura através da Programa-
ção Cultural em Rede, sendo cofinanciado pelo Centro2020, 
Portugal2020 e União Europeia, através do FEDER (Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional).

A Casa de Artes e Cultura do Tejo contribui para a di-
nâmica cultural do concelho, apresentando propostas que 
vão de encontro ao público alvo. No segundo semestre de 
2022, assumiu a mesma ação diligente na resposta às solici-
tações da comunidade local, mas também no cumprimen-
to do seu plano de atividades, com a subida ao palco de 
iniciativas ligadas à música, cinema, conferências ou teatro. 

Começámos com a receção da peça de teatro da Ca-
lipope Theatre Company, intitulada “King Artur and the 
Stollen Sword” e destinada exclusivamente para os alunos 
do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão. 

A 24 de setembro, recebemos a apresentação do tra-
balho cinematográfico “Calada”, incluído no programa do 
encontro literário “Poesia Um dia”, da Biblioteca José Batis-
ta Martins. 

A música subiu ao palco da Casa de Artes e Cultura do 

CASA DE ARTES E CULTURA DO TEJO 
MANTEVE A DINÂMICA CULTURAL DO CONCELHO

Tejo a 29 de outubro, onde recebemos um grande espe-
táculo com a voz única de Áurea, num concerto intimista, 
mas pleno de interação e convívio, que permitiu a uma 
casa lotada vibrar com a música desta artista portuguesa. 
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CASA DAS ARTES

O cinema de homenagem teve também lugar, a 13 de 
novembro, com o filme “Vozes de Lisboa” em homenagem 
à fadista, com ligações familiares à freguesia de Fratel, Ivo-
ne Silva. E como o fado tem que ser partilhado, este mo-
mento foi completado com um concerto em que o fado 
foi o destaque. 

Ao longo deste semestre, o palco do auditório recebeu 
também colóquios, jornadas, conferências de imprensa, 
assembleias e outras festividades. 

A 14 de julho, recebemos o Encontro Nacional de 
Coordenação da Rede de Bibliotecas Escolares.  Em ou-
tubro, no dia 22, recebemos  o II Colóquio Caminhos de 
Santiago – Via Portugal Nascente, iniciativa e organização 
conjunta da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, da 
Confraria dos Caminhos e da Associação Via Lusitana. Nes-
ta segunda edição, “Sinalizar – Caminhar – Receber” foi o 
tema de referência do leque de comunicações apresenta-
das por diversos palestrantes provenientes de todo o país. 
Os objetivos deste colóquio assentaram na continuação 
da divulgação do Caminho Português Interior de Santia-
go, em especial da variante Via Portugal Nascente. 

A 22 de novembro, decorreu a I Jornada “Cuidadores 
de Memória”, que permitiu a todos os presentes a parti-
lha do conhecimento de dinâmicas que se vão perdendo 

no tempo. O projeto “Cuidadores da Memória”, promovi-
do pela ADRACES, com o apoio e colaboração da Câmara 
Municipal e do CMCD de Vila Velha de Ródão, tem como 
objetivo global a valorização e promoção da Cultura Po-
pular como fator de sustentabilidade do território e do 
envolvimento das comunidades. 

A sala de exposições e os restantes espaços desta Casa 
das Artes e Cultura do Tejo receberam formações e ses-
sões de esclarecimentos de diversas entidades públicas e 
privadas, como a empresa Navigator, o IEFP, o CLDS, entre 
muitas outras.  

A Casa de Artes e Cultura do Tejo é um local com muita 
e diversa atividade e onde a variedade cultural tem a pri-
mazia. Este espaço é conciliador da comunidade rodense 
e é neste sentido que abre portas às sessões regulares de 
cinema, bem como a realizações diversas, internas e ex-
ternas, das quais se destacam: ações formação, reuniões, 
workshops de artes cénicas para diferentes públicos, ativi-
dades da Academia Sénior, nomeadamente, ao nível dos 
ensaios e aulas de música e teatro. Este é um local dinâ-
mico, um espaço físico munido das melhores condições 
técnicas para receber distintos eventos e detentor de uma 
agenda cultural devidamente definida, de forma a garan-
tir a continuidade da programação cultural do concelho. 
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BIBLIOTECA

Há 11 anos que a Biblioteca Municipal José Baptista 
Martins (BMJBM) celebra o seu aniversário oferecendo poe-
sia a Ródão e aos seus visitantes. Sabe-se que a linguagem 
poética, devido à complexidade que a caracteriza, exige ha-
bituação. Sabe-se igualmente que os bons hábitos carecem 
de exposição, de contacto quotidiano com o que ainda não 
sabemos ou ainda não gostamos - esse tem sido o cami-
nho seguido pela BMJBM. Os resultados deste processo de 
formação de públicos para a cultura têm sido valorizados a 
nível nacional, como se pode ver pela reportagem da pági-
na seguinte.

Cada vez mais os encontros, que organizamos para a 
nossa comunidade continuar os seus processos de apren-
dizagem para a vida, são enriquecedores para o público e 
os convidados. Continuamos a trazer a Ródão, durante o 
POESIA, UM DIA e noutras ocasiões, os melhores escritores 
e pensadores nacionais. Trata-se de um trabalho que valo-
riza, continuadamente, a herança cultural, a natureza e a 
criação contemporânea, num jogo de encontros que vivem 
de proximidade, curiosidade e muito interesse mútuo e nos 
tornam, a todos, pessoas que sabem conviver melhor con-
sigo e com os outros. 

Assim aconteceu também nesta 11.ª edição do POESIA, 
UM DIA na qual participaram os poetas Jaime Rocha, diretor 
literário do encontro, Ana Paula Inácio, Sandra Costa, Paulo 
Campos dos Reis, Miguel Cardoso e Maria Lis, a ilustradora 
e mediadora de leitura Marina Palácio e o escritor João Bar-
rento. No programa foi ainda dada uma atenção especial ao 
público infantil com atividades de estímulo ao gosto pela 
poesia e pela natureza, entre as quais o espetáculo “A cor do 
limão” da Andante Associação Artística, e iniciativas no âm-
bito do projeto DIAS DE SABER.

POESIA, UM DIA 
As imagens que vos 

deixamos desses dias fe-
lizes de setembro despertam, em quem participou, gratas 
recordações. Esperamos que acordem nos outros a vontade 
de participar no próximo ano.
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DIVULGAÇÃO, DENTRO E FORA DE PORTAS, 
DO TRABALHO FEITO PELA BMJBM

A convite da DGLAB, a nossa biblioteca participou numa 
mesa redonda sobre o poder da leitura social, enquadrada 
na programação do Festival Literário Internacional FÓLIO. Aí 
falámos do que acontece quando nos propomos dinamizar, 
sem artifícios, a leitura no seio de toda a comunidade e ti-
vemos muito sucesso no propósito que nos orientou. Apro-
veitámos também para conhecer melhor Óbidos e o maior 
festival literário do nosso país.

BIBLIOTECA

No dia 22 de no-
vembro, a convite 
da organização das 
Jornadas CUIDADO-
RES DE MEMÓRIA, 
tivemos a oportuni-
dade de apresentar, 
no átrio da BMJBM, o 
trabalho que temos 
vindo a desenvolver, desde 2009, no âmbito do projeto Vidas e 
Memórias de uma Comunidade. Para tal, contámos com o ge-
neroso apoio de muitos voluntários que ajudaram, e ajudam, a 
dar vida à vontade de preservar, divulgar e valorizar o patrimó-
nio imaterial do concelho de Vila Velha de Ródão.
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BIBLIOTECA

O CORPO E A MENTE EM HARMONIA NA BMJBM

Aprender a viver de forma saudável física e mentalmente 
é uma das missões assumidas pela BMJBM. Para tal contamos 
com a ajuda da ciência, da cultura e do saudável convívio 
entre pessoas. Nas sessões de biblioterapia pode aprender 
a dar respostas adequadas a medos e ansiedades que pro-
vocam mal-estar. As sessões são gratuitas, acontecem uma 
vez por mês e são dinamizadas pela psicóloga Joana Alves 
e pela bibliotecária Graça Batista. Em outubro, logo a seguir 

LER E VIVER SEM PRESSA
As leituras que fazemos no âmbito do clube LEITURAS 

SEM PRESSA (que dinamizamos no âmbito da Academia Sé-
nior de VVR) estão a alargar o seu âmbito. Lemos a vida nos 
livros, mas também nas conversas que temos sobre alimen-
tação e saúde e nos exercícios (alguns praticados há cente-
nas de anos noutras geografias) que a Sofia Lourenço nos 
traz uma vez por mês.

a uma destas sessões, rece-
bemos o calmo som das ta-
ças tibetanas num concerto 
maravilhoso proporcionado, generosamente, por Rui Louro. 
Ele descobriu a sua vocação longe, no Tibete, aperfeiçoou-a 
com mestres indianos e agora leva o seu saber a muitos luga-
res do mundo. Em outubro trouxe-o até nós e o nosso corpo 
agradeceu, sossegado, a dádiva.

CIBERSEGURANÇA
A BMJBM organizou (em parceria com o Agrupamento 

de Escolas de Ródão, a Rede de Bibliotecas Escolares e os 
colegas do Setor de Informática) uma palestra sobre CIBER-
SEGURANÇA E PRIVACIDADE, um tema da maior pertinência 
no tempo de vivemos. A sessão foi ministrada por uma ta-
lentosa jovem que tem uma relação filial com o nosso con-
celho e muito bonita com a nossa biblioteca. Chama-se Ca-
rolina Carreira - é assistente convidada no Instituto Superior 
Técnico, doutoranda em Eng. Informática na Carnegie Me-
llon University e no IST, investigadora no INESC-ID - e acei-
tou, generosamente, vir à BMJBM falar do trabalho que está 

a desenvolver perante uma atenta e interventiva plateia que 
juntou gerações. Face ao alargado interesse do tema tratado, 
a sessão foi transmitida online e o vídeo continua disponível 
na página da BMJBM no Facebook.
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• A oferta de kits de material escolar e livros de fi-
chas aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico.

•  O apoio a alunos com carências económicas.
• A garantia dos apoios técnicos (NEE’s) e contratação 

de pessoal não docente sem comparticipação do Esta-
do (Jardim-de-Infância).

• A oferta da Componente de Apoio à Família no Jar-
dim-de-Infância, que inclui o prolongamento do horário du-
rante o ano letivo (das 7h45 às 9h00 e das 15h30 18h30) e o 
funcionamento durante as interrupções letivas.

• A oferta das atividades extracurriculares (AEC´s) no 1.º 
Ciclo e Jardim-de-infância, as quais incluem atividade física, 
música e artes;

• O apoio no pagamento de refeições (Componente de 
Apoio à Família) no 1.º ciclo do ensino básico.

• A oferta de ATL de Verão para crianças e jovens do con-
celho (5 aos 12 anos), nas interrupções das atividades letivas 
da Páscoa, Natal e férias de Verão.

•  O pagamento de 50% do passe no transporte entre 
Vila Velha de Ródão – Castelo Branco (abrange alunos que 
estudam fora do concelho após conclusão do 9.º ano).

• Transporte gratuito do município em horário defini-
do (apenas hora de almoço) para compensar o desfasamen-
to das carreiras públicas.

 
A estes apoios acrescem:
• A atribuição de Bolsas de Estudos a alunos que fre-

quentam o Ensino Superior, de acordo com o Regulamento 
de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 
Superior, cujo valor depende do número de candidaturas 
apresentadas em cada ano e se estima que possa ultrapassar 
os 23.000,00 €.

• Plano Integrado de Combate ao Insucesso Esco-
lar – Um projeto que conta com o apoio de uma equipa 
multidisciplinar e de intervenção multinível – constituída por 
uma psicóloga, uma terapeuta da fala e ocupacional e por 
um professor de música – e procura esbater as assimetrias e 
contribuir de forma significativa para a melhoria da taxa de 
insucesso escolar.  

Este projeto abrange todos os alunos do concelho e tem 
um custo previsto aproximado de 100.000,00€ para o ano 
letivo de 2022/2023, os quais são cofinanciados pelo Cen-
tro2020, Portugal2020 e União Europeia, através do FSE, Fun-
do Social Europeu, sendo o Município reembolsado em 85%.

O número de alunos a frequentar o Agrupamento de Es-
colas de Vila Velha de Ródão quase duplicou na última déca-
da, passado de 161 no ano letivo de 2013/2014, para 294 
alunos no presente ano escolar, segundo dados apurados 
no final de outubro de 2022, o que se traduz numa variação 
de 82,6%, ou seja, num aumento de 133 alunos.

Esta realidade opõe-se à da maioria dos concelhos do in-
terior, onde o número de alunos tem vindo a diminuir nos 
últimos anos, fruto da desertificação do interior, e deve-se, 
sobretudo, às medidas que têm vindo a ser promovidas pelo 
Município de Vila Velha de Ródão de apoio à fixação de famí-
lias e jovens (ver pág. 32) e na atração de investimentos pri-
vados, o que se traduziu no aumento da oferta de emprego 
e na fixação de novos residentes no concelho.

De entre os apoios concedidos, a área da educação é 
considerada prioritária para a autarquia, que vê nesta aposta 
não apenas uma forma de contribuir para o alívio dos encar-
gos financeiros das famílias e favorecer a sua fixação no terri-
tório, mas também uma forma de redução de assimetrias, de 
aumento das oportunidades no mercado de trabalho e de 
melhoria da qualidade de vida das populações.

Neste sentido, no ano letivo 2022/2023, o Município pre-
vê um investimento de cerca de 350.000€ nesta área, o que 
representa um aumento de cerca de 16,7% em relação ao 
ano anterior, fruto do aumento acentuado do número de 
alunos a frequentar o Agrupamento de Escolas.

No âmbito da educação, o Município de Vila Velha de Ró-
dão assegura às famílias do concelho:

• A isenção do pagamento das prestações mensais, das 
refeições escolares e do transporte da Creche e Ensino Pré-
-Escolar

NÚMERO DE ALUNOS DE AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
QUASE DUPLICOU EM DEZ ANOS
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A Casa de Artes e Cultura do Tejo acolheu, no dia 13 de 
outubro, a cerimónia de abertura do novo ano letivo da Aca-
demia Sénior de Vila Velha de Ródão, um projeto gerido pelo 
Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, em estreita 
parceria com o Município de Vila Velha de Ródão, e que con-
ta este ano com 160 alunos inscritos.

Com os alunos a encherem a plateia da Casa de Artes e Cul-
tura do Tejo, a cerimónia oficial de abertura deste que é o 8.º 
ano letivo da Academia Sénior de Vila Velha de Ródão contou 
com a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Vila 
Velha de Ródão, Luís Pereira, que destacou a importância des-
te projeto, que conta já com atividades descentralizadas nos 
polos de Perais e Fratel, e desejou a todos os alunos e profes-
sores um excelente ano letivo. O momento contou ainda com 
animação musical da Tuna da Academia Sénior que, como ha-
bitualmente, encantou os presentes com a sua atuação. 

Neste novo ano letivo, cujas aulas arrancaram a 21 de ou-

ACADEMIA SÉNIOR ABRE NOVO LETIVO 
COM 160 ALUNOS INSCRITOS

tubro, a Academia Sénior de Vila Velha de Ródão conta com 
160 alunos inscritos, com idades compreendidas entre os 55 
e os 84 anos, um corpo docente formado por 18 professores 
e uma oferta educativa diversificada, que contempla 21 dis-
ciplinas, onde se incluem, por exemplo, Inglês, Hidroginásti-
ca, Informática, Pintura, Artes Manuais ou Bordados. 

Para além do Município de Vila Velha de Ródão, o projeto 
conta também com o apoio das quatro Juntas de Freguesia 
do concelho, em particular das Juntas de Freguesia de Perais 
e Fratel, onde desde o último ano letivo funcionam dois po-
los da Academia Sénior de Vila Velha de Ródão.

EDUCAÇÃO

Entre os dias 25 e 29 de julho, o Município de Vila Velha de 
Ródão voltou a apoiar a participação dos alunos do conce-
lho nas Universidades de Verão das Universidades do Porto 
e Coimbra, dando-lhes a oportunidade de experienciarem 
uma série de atividades pedagógicas, culturais e de lazer em 
diversas áreas do saber.

Após dois anos de interrupção devido à pandemia, o mu-
nicípio retomou esta iniciativa que abrangeu treze jovens e 
foi totalmente suportada pela autarquia que, para além de 
garantir o transporte a todos os participantes, assegurou os 
custos com a inscrição e alojamento dos alunos, num total 
de 2860 euros.

Entre os dias 25 e 29 de julho, participaram nos cursos de 
verão da Universidade Júnior da Universidade do Porto oito 
alunos do 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico e um do Ensino Se-
cundário, que usufruíram dos diversos programas disponibi-
lizados por aquela instituição, como o Experimenta no Verão 
(5.º e 6.º ano); as Oficinas de Verão e as Oficinas Temáticas (7.º 
e 8.º ano); ou o Verão em Projeto (9.º ao 11.º ano).

ALUNOS DO CONCELHO PARTICIPARAM 
NAS UNIVERSIDADES DE VERÃO DO PORTO E DE COIMBRA 

A Universidade de Verão da Universidade de Coimbra de-
correu entre 24 e 29 de junho e contou com a participação 
de quatro jovens do concelho. Destinada apenas a alunos 
do Ensino Secundário, esta ação deu-lhes a oportunidade 
de experienciarem um conjunto de atividades pedagógicas/
científicas orientadas para 23 áreas do saber e de participa-
rem em 12 workshops, congressos e em diversas atividades 
culturais, desportivas e ações pontuais de voluntariado, que 
contaram com a colaboração de professores, investigadores 
e estudantes da Universidade de Coimbra.
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Em 2022, ao abrigo dos regulamentos de apoio à fixa-
ção de famílias e jovens e de apoio a estratos sociais desfa-
vorecidos, o Município de Vila Velha de Ródão, através do 
Serviço de Ação Social, atribuiu um total de 104.752,19€ 
em apoios sociais a 83 famílias do concelho.

No que respeita à fixação de famílias e jovens, uma das 
principais prioridades definidas pelo executivo camará-
rio, que procura assim evitar o abandono do território e 
atrair novos residentes para o concelho, foram atribuídos 
61.639,88€ até 11 de novembro de 2021. Este valor foi dis-
tribuído por 61 famílias, conforme se apresenta no quadro 
em baixo, em apoios à compra, construção e reconstrução 
de habitação no concelho, num total de 42.050€, a 18 fa-
mílias; no apoio ao arrendamento jovem, para comparti-
cipação do pagamento das rendas de casa a 26 famílias, 
no valor 18.838,88€; e na isenção do pagamento de taxas 
e licenças (751€).

MUNICÍPIO CONCEDEU MAIS DE 100 MIL EUROS 
EM APOIOS A FAMÍLIAS DO CONCELHO

De forma a apoiar os munícipes que se encontram em 
situação de maior vulnerabilidade social e económica ou 
em situação de risco ou exclusão social, o município dis-
ponibilizou este ano um total de 43.112,31 €, dos quais a 
maior fatia se destinou a obras de conservação em duas 
habitações (39.980 €). No âmbito do Regulamento de 
Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos foram ainda atri-
buídos 3.132,31 € em apoios diversos, como na área da 
saúde e compra de óculos, no apoio ao pagamento de 
contas de água e eletricidade ou na isenção das mensali-
dades do ATL.

Através da conceção destes apoios, o Município de 
Vila Velha de Ródão pretende contribuir para o reforço da 
coesão social e para a melhoria da qualidade de vida da 
população, particularmente no respeita aos agregados fa-
miliares comprovadamente mais carenciados e às pessoas 
em situações de precaridade económica.
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Desde a sua entrada em funcionamento, o programa 
Saúde Mais já disponibilizou aos munícipes do concelho 
de Vila Velha de Ródão a realização de 3937 consultas de 
clínica geral, o que se traduz numa média de 67 consul-
tas por mês.

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

Trata-se de um serviço que não pretende substituir 
o Médico de Família, nem o Serviço Nacional de Saúde, 
mas sim facilitar o acesso a consultas médicas de clíni-
ca geral, numa altura particularmente difícil no que se 
refere ao acesso aos serviços de saúde. Este programa 
encontra-se disponível para a toda a população do con-
celho, sendo gratuito para os portadores do Cartão de 
Idoso ou do Cartão Social. Os demais utilizadores pagam 

PROGRAMA SAÚDE MAIS 
JÁ GARANTIU A REALIZAÇÃO DE QUASE QUATRO MIL CONSULTAS

o correspondente aos valores do Serviço Nacional de 
Saúde. 

Desde que foi criado, em março de 2017, até outubro 
de 2022, já foram realizadas ao abrigo deste programa 
3937 consultas, tendo-se verificado uma procura deste 
serviço constante e transversal ao concelho, situação 
que só foi interrompida devido à pandemia, em 2020. 

Assim, nas quatro freguesias do concelho, em 2017, rea-
lizaram-se 590 consultas, um número que aumentou para 
as 719 em 2018 e para as 801 consultas em 2019. Em 2020, 
ocorreu uma quebra significativa do número total de con-
sultas em todas as freguesias (407), consequência do confi-
namento imposto pela pandemia de Covid-19, mas o ritmo 
foi retomado em 2021, com a realização de 788 consultas.

Uma análise do número de utilizadores permite ainda 
perceber que a procura por este apoio social continua a 
ser mais notória na freguesia de Fratel, onde realizaram 
1459 consultas (37% do total).
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Cerca de 650 idosos e 70 crianças e jovens, entre os cinco e 
os 12 anos, participaram no XIV Encontro das Gerações de Ró-
dão, no passado dia 1 de outubro, um evento organizado pelo 
Município de Vila Velha de Ródão, em parceria com o CLDS 4G 
de Ródão e o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, 
e que envolveu cerca de uma centena de voluntários.

Realizada no Parque de Campismo e Caravanismo de Vila 
Velha de Ródão, depois de dois anos interrupção devido à 
pandemia, a iniciativa assumiu-se como uma jornada de par-
tilha e convívio que procurou reunir as diferentes gerações e 
homenagear a população mais idosa do concelho. 

Do programa fizeram parte, logo pela manhã, um conjun-
to de atividades dedicadas às crianças e jovens e a habitual 
missa campal presidida pelo pároco de Vila Velha de Ródão, 
António Escarameia, e acompanhada pelo coro da Filarmóni-
ca Retaxense, a que se seguiram um almoço convívio e a ani-
mação musical, a cargo do grupo Ribeirinhos da Concertina, 
durante a tarde.

O encontro contou ainda com a intervenção de boas-vin-
das do presidente do Município de Vila Velha de Ródão, Luís 
Pereira, que se congratulou pelo regresso deste convívio inter-
geracional e destacou o papel dos voluntários, cuja dedicação 
e empenho são determinantes para o sucesso deste evento e 
para fazer deste um dia memorável.

Realçando o trabalho que tem vindo a ser realizado pela 
autarquia em prol da qualidade de vida da população, Luís Pe-
reira deu como exemplo a recém-inaugurada requalificação 
da Escola EB 2,3 de Ródão e o expressivo aumento do número 

XIV ENCONTRO DE GERAÇÕES DE RÓDÃO 
JUNTOU IDOSOS E CRIANÇAS EM CONVÍVIO

de alunos a frequentar o Agrupamento de Escolas nos últimos 
nove anos; os projetos de requalificação previstos para o largo 
central de Vale de Pousadas e para o largo da Sr.ª da Piedade, 
em Alvaiade; ou os apoios disponibilizados à população mais 
idosa, realçando, por exemplo, a oferta de transportes, as con-
sultas de clínica geral gratuitas ao abrigo do Programa Saúde + 
ou o apoio ao funcionamento da Academia Sénior e do Centro 
de Convívio de Sarnadas de Ródão.

De forma a que o Município de Vila Velha de Ródão possa 
continuar a garantir estes serviços, o autarca apelou “às pes-
soas aqui vivem e ainda não o fizeram, que transfiram a sua 
residência para o concelho, pois só assim garantimos que a 
população que aqui vive habitualmente conte para as transfe-
rências que são feitas para os Municípios ao nível do Orçamen-
to do Estado e para que estas espelhem, de facto, aquilo que é 
a realidade dos concelhos do interior”.
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No dia 26 de julho, o CLDS 4G de Vila Velha de Ró-
dão,  programa cofinanciado pelo Fundo Social Europeu, 
associou-se ao Núcleo Distrital de Castelo Branco da EAPN 
– European Anto Poverty Network (Rede Europeia Anti-Po-
breza) e restantes entidades parceiras na comemoração do 
Dia Internacional dos Avós, uma iniciativa que teve como 
objetivo principal promover a intergeracionalidade e o en-
velhecimento ativo e apoio à população idosa, assim como 
grupos populacionais que revelem maiores níveis de fragi-
lidade social. 

A ação contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila 
Velha de Ródão e traduziu-se num encontro entre avós e 
netos, no Campo de Feiras de Vila Velha de Ródão, no qual 

CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DOS AVÓS 
JUNTOU AVÓS E NETOS EM RÓDÃO

os participantes foram convidados a construir cata-ventos, 
um brinquedo intemporal que atravessou a infância de 
várias gerações. No final, o brinquedo foi levado para casa 
como veículo intergeracional, homenageando assim avós 
e netos. 

Nesta que foi uma manhã marcada pela criatividade e 
diversão, os avós receberam ainda uma lembrança na forma 
de postais alusivos ao Dia Internacional dos Avós, desenha-
dos pela dinamizadora do Projeto de Ocupação de Tempos 
Livres do Instituto Português do Desporto e Juventude, 
Ana Rita Teixeira, e pela EAPN | Núcleo Distrital de Castelo 
Branco, e cujas frases foram elaboradas pelos jovens volun-
tários da Cáritas Interparoquial de Castelo Branco.

AÇÃO SOCIAL

Ao longo do último semestre de 2022, o CLDS 4G de Vila 
Velha de Ródão, um projeto cofinanciado pelo Fundo Social Eu-
ropeu, em parceria com a Câmara Municipal e outras entidades, 
deu continuidade à sua missão de promoção da inclusão social 
dos grupos populacionais mais frágeis, através da realização de 
ações integradas junto da população do concelho.

Neste contexto, a 18 de julho, em parceria com a autarquia 
e o Centro de Saúde de Vila Velha de Ródão, através das estagiá-
rias da licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Saú-
de Dr. Lopes Dias, foi desenvolvida uma ação de sensibilização 
nas Piscinas Municipais de Fratel e Vila Velha de Ródão, com vista 
à promoção de hábitos de vida saudáveis e prevenção de doen-

CLDS 4G DEU CONTINUIDADE 
À PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL

ças, denominada “Cuida de ti!”. Para além de abordadas questões 
como a adoção de estilos de vida saudável, a Hipertensão Ar-
terial, a Diabetes Mellitus e a importância do rastreio do colon 
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No último semestre do ano, o Ginásio Municipal de Vila 
Velha de Ródão registou cerca de 2867 utilizações por parte 
dos 173 utilizadores ativos, um número que superou as ex-
petativas, uma vez que nos meses de verão se verifica uma 
maior taxa de abandono nos ginásios.

Os utilizadores deste espaço procuraram sobretudo as 
aulas de grupo, registando-se uma maior procura nas aulas 
que têm lugar ao final da tarde, nomeadamente, Funcional, 
Pilates e PUMP. Para além destas modalidades, o Ginásio Mu-
nicipal disponibiliza uma vasta oferta de aulas de grupo, que 
inclui ainda Localizada, Streching, Treino Circuito, Cycling, 

GINÁSIO MUNICIPAL DISPONIBILIZOU OFERTA VASTA DE AULAS

e reto, foram entregues à 
população flyers informati-
vos e realizadas medições da 
tensão arterial, glicémia e do 
Índice de Massa Corporal.

Já em agosto, no dia 4, 
a equipa do CLDS 4G e o 
Município de Ródão realiza-
ram a ação “Masterchef Kids”, 
que consistiu na elaboração 
duma receita folhados de sal-
sicha. Esta ação foi bastante 
estimulante e sensorial para 
as crianças, visto que foram 

elas a elaborar todas as etapas desta receita e puderam sentir 
e cheirar todos os ingredientes e, melhor ainda, provar a iguaria 
que confecionaram.

De forma a celebrar o Dia 
Municipal para a Igualdade, 
que se assinalou a 24 de ou-
tubro, foi dinamizada a ação 
“Degraus da Desigualdade”, 
que teve lugar entre as 14h30 
e as 16h30, na escadaria da 
Câmara Municipal. O objetivo foi abordar a questão da Igualda-
de de Género e, depois de uma abordagem prévia ao tema nas 
turmas do 5.º, 6.º e 7.º ano do Ensino Básico do Agrupamento 

de Escolas de Vila Velha de Ródão, a equipa do CLDS 4G desa-
fiou os alunos a darem cor à escadaria com pinturas, desenhos 
e palavras.

Entre outubro e novembro, decorreu também a iniciativa 
CLDS 4G Informa Sénior, que procurou informar todos os ha-
bitantes seniores do concelho de Vila Velha de Ródão sobre 
os diversos serviços disponíveis e contactos essenciais, de 
forma a que todos tenham acesso a informação de primeira 
necessidade.

A comemoração do Dia Europeu e da Cozinha Saudáveis, a 8 
de novembro, foi aproveitada pelo CLDS 4G para sensibilizar os 
mais novos para este tema, através da elaboração de cocktails 
de fruta e da distribuição de um flyer pelos alunos do 1.º ciclo, 
fazendo assim com que a palavra chegue às famílias e todos 
percebam a importância da alimentação e cozinha saudáveis.

Ainda em novembro, no dia 11, o Dia Mundial e Nacional da 
Diabetes serviu de mote para a ação “Stop Diabetes”, que con-
sistiu na divulgação de informação sobre esta doença com uma 
prevalência crescente na população, através das redes sociais do 
projeto e da distribuição de flyers informativos na comunidade.

Ao longo do período em referência, as redes sociais do pro-
jeto foram também uma ferramenta privilegiada para a divulga-
ção de informação e sensibilização da população para diversas 
temáticas, tais como a menorização do flagelo da seca, o com-
bate ao desperdício alimentar, o regresso às aulas (com dicas 
para pais e filhos), a doença de Alzheimer ou a criação de uma 
horta, como forma de apoiar os agregados familiares.

DESPORTO
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ABS, Hiit, Cross Training e Zumba. Os mais novos não fo-
ram esquecidos, mantendo-se em funcionamento a tur-
ma Ative Kids, dirigida às crianças e jovens dos 5 aos 15 
anos.

Para além das aulas de grupo, o este equipamento mu-

Ao longo da época balnear de 2022, que teve início a 18 
de junho e terminou a 11 de setembro, as Piscinas Municipais 
de Vila Velha de Ródão e do Fratel e a Zona de Lazer da Foz do 
Cobrão atraíram 27.435 visitantes, que puderam assim usufruir 
das excelentes condições destes espaços de lazer recente-
mente requalificados pelo Município de Vila Velha de Ródão.

Ao longo deste período, foram registadas nas Piscinas Mu-
nicipais de Vila Velha de Ródão 15.435 entradas, enquanto nas 
Piscinas Municipais de Fratel foram contabilizados cerca de 9 
mil utilizadores. Já a recém-qualificada Zona de Lazer da Foz 
do Cobrão, que recebeu a classificação como praia de banhos 
de águas fluviais pela Agência Portuguesa do Ambiente, atraiu 
cerca de 6 mil visitantes durante a época balnear.

Para o presidente do Município de Vila Velha de Ródão, Luís 
Pereira, “o elevado número de banhistas que procuram estes 

ÉPOCA BALNEAR: ESPAÇOS DE LAZER DO CONCELHO ATRAÍRAM 
MAIS DE 27 MIL VISITANTES

equipamentos deixa-nos muito satisfeitos e vem comprovar 
a pertinência das intervenções que a autarquia levou a cabo 
nestes espaços nos últimos anos, de modo a garantir aos uti-
lizadores as melhores condições de segurança e conforto e a 
qualidade das instalações”.

Entre os dias 12 e 14 de agosto, o Município de Vila Velha 
de Ródão voltou a associar-se à comemoração do Dia Inter-
nacional da Juventude (12 de agosto), um evento promovi-
do pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P que 
proporcionou a realização de muitas atividades aos utilizado-
res das Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão e Fratel e da 
Zona de Lazer da Foz do Cobrão. 

A iniciativa promoveu a realização de aulas de Zumba e 
Pilates e jogos de água, numa semana bastante animada e di-
vertida e que mereceu uma boa adesão por parte dos utiliza-
dores daqueles espaços.

O dia 12 de agosto foi declarado como Dia Internacional 
da Juventude em 1999, após recomendação resultante da 
Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventu-
de, que teve lugar em Portugal, em 1998. Desde então, tem-
-se celebrado mundialmente este dia, assinalando o potencial 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

nicipal garante também 
aos utilizadores a realiza-
ção de avaliações físicas, 
mediante marcação prévia, e a elaboração de planos de 
treino adequados às suas necessidades e objetivos.

transformador da juventude na sociedade e na sustentabilida-
de social, económica e ambiental. 
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Cerca de 70 pessoas participaram no domingo, 23 de ou-
tubro, na sexta caminhada do desafio “Caminhar por Terras de 
Oiro”, que teve como ponto de partida a localidade de Vilar 
do Boi (Fratel) e contribuiu para que se alcançasse o objetivo 
deste projeto: completar 5 milhões de passos em 2022!

Com aproximadamente oito quilómetros e um circuito cir-
cular acessível por trilhos tradicionais na natureza, este foi tam-
bém um passeio especial porque esteve inserido na iniciativa 
“Outubro Rosa”, promovida Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
que procurou consciencializar para a prevenção e diagnóstico 
precoce do cancro da mama. Para tal, os participantes foram 
convidados a utilizar uma peça de vestuário cor de rosa que 
assinalasse a sua solidariedade para com esta causa.

Ainda neste segundo semestre de 2022, a 18 de setembro, 
teve lugar a quinta caminhada deste projeto, que levou 28 
participantes a percorrer um percurso de aproximadamente 
seis quilómetros pelos caminhos da freguesia de Sarnadas de 
Ródão.

Apesar de cumprida a grande meta dos 5 milhões de 
passos que o desafio “Caminhar por Terras de Oiro” desafiava 
a perfazer ao longo de 2022, o projeto continua nos dias 20 
de novembro e 7 de dezembro, com caminhadas em Ro-
deios e Vila Velha de Ródão, respetivamente, devendo os 

“CAMINHAR POR TERRAS DE OIRO” 
CUMPRIU A META DOS 5 MILHÕES DE PASSOS

Na terça-feira, 1 de novembro, o Campo de Feiras, em Vila Ve-
lha de Ródão, recebeu mais uma edição da Feira do Dia de To-
dos Santos, um evento que, como habitualmente, contou com o 
tradicional mercado de produtos da época e com um magusto 
organizado pela Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão.

Ao longo do dia, o grupo “Ribeirinhos da Concertina” garantiu 
a animação musical, a que se juntou, ao final da tarde, o ritmo 
sempre contagiante do grupo de precursão “Toc´ & Ródão”.

O dia soalheiro convidou a população a comparecer no Cam-
po de Feiras, onde, para além das habituais compras, os presen-
tes puderam provar a jeropiga e as primeiras castanhas da época, 
oferecidas pela autarquia, e juntar-se num agradável convívio.

MAGUSTO E CONCERTINAS 
ANIMARAM O DIA DE TODOS OS SANTOS 

interessados ins-
crever-se através 
dos contactos 
disponibilizados 
no site (www.cm-
-vvrodao.pt) e nas 
redes sociais do 
Município de Vila 
Velha de Ródão.
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Entre 4 de julho e 12 de agosto, o Município de Vila Velha de 
Ródão promoveu um conjunto de atividades de forma a ocu-
par os tempos livres das crianças e jovens do concelho, uma 
iniciativa que se desdobrou por dois grupos: o tradicional ATL 
de Verão direcionados para as crianças com idades entre os cin-
co e os 14 anos e as atividades de verão destinadas às crianças 
dos três aos cinco anos que frequentam o Jardim de Infância 
do Porto do Tejo.

As atividades de verão do Jardim de Infância foram desen-
volvidas a pensar especificamente nos mais pequenos e conta-
ram com a participação de 65 crianças por quinzena. Dinami-
zadas pelo Setor de Desporto e Tempos Livres, em colaboração 
com os técnicos afetos ao Setor da Educação do município, 
caracterizaram-se por uma aposta na promoção de atividades 
sensoriais ao ar livre e de novas experiências diferenciadoras, 
não faltando as habituais idas às piscinas, os jogos de água, as 
atividades ligadas à culinária e à alimentação saudável ou as vi-
sitas dentro do concelho.

Já o ATL promovido pelo Setor de Desporto e Tempos Livres 
do Município, contou com a participação de 80 crianças, entre 
os cinco e os 14 anos, em cada quinzena, que nestes dias pude-
ram realizar atividades tão diversas como desportos radicais; ca-
noagem; karting; dança; idas à piscina; jogos diversos; uma festa 
da espuma com insufláveis; uma visita aos Bombeiros Voluntá-

MUNICÍPIO PROMOVEU ATIVIDADES DE VERÃO 
PARA AS CRIANÇAS DO CONCELHO 

rios de Vila Velha de Ró-
dão, onde aprenderam 
algumas noções de 
primeiros socorros; ou 
aventurarem-se na Fór-
mula Futuro, uma mo-
dalidade que promove 
a iniciação de crianças 
e jovens no mundo da 
motonáutica.

“Foram seis sema-
nas repletas de muitas 
atividades e boa dispo-
sição, nas quais as crianças puderam desfrutar do verão da me-
lhor forma possível e desenvolver as suas competências sociais 
e a autoconfiança. Todos os anos, o feedback que recebemos 
das crianças participantes e dos seus encarregados de educa-
ção é extremamente positivo e estamos certos de que estes são 
momentos que ficarão na memória de todos”, esclareceu Luís 
Pereira, presidente do Município de Vila Velha de Ródão, entida-
de que assegura a promoção destas atividades a valores aces-
síveis e adaptados, segundo regulamento próprio, conforme as 
crianças residam no concelho e frequentem o Agrupamento de 
Escolas local ou sejam não residentes.

LAZER
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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

“Meio do Nada”
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


