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A área social assume-se como um domínio estratégico nas preocupações e apostas do atual executivo. Nesse âmbito, têm vindo a
ser reforçadas as políticas existentes e implementadas novas ações
que permitem o alargamento da sua abrangência.
A oferta de manuais escolares a todos os alunos do concelho que
frequentam os diferentes ciclos de ensino; a gratuitidade da frequência nas creches e jardins-de-infância; o apoio ao arrendamento jovem e de famílias numerosas; a ajuda para a compra ou recuperação de habitações para primeira moradia; e as obras de adaptação
de habitações a munícipes de mobilidade reduzida são algumas das
medidas de apoio social de grande relevância já implementadas.
No próximo ano, esta aposta estratégica, para a qual têm sido direcionadas importantes verbas do orçamento municipal, será substancialmente reforçada. Tendo em conta a crescente dificuldade
económica das famílias face ao contexto de crise económica que o
país atravessa, procuraremos apoiar aqueles que mais necessitam
esbatendo, assim, assimetrias e dando respostas sociais de qualidade aos munícipes.
Neste sentido, uma das mais ambiciosas medidas de planeamento
estratégico do município passa pelo reforço da capacidade de oferta
do parque habitacional. No início do ano será lançada a empreitada
da Quinta da Torre onde se irá proceder à construção de 18 fogos
habitacionais, a custos controlados, que se destinam ao mercado de
arrendamento. É intenção do executivo que os valores de arrendamento tenham uma forte componente de apoio social e, em paralelo,
se assumam como um reforço das políticas de apoio à fixação de
pessoas no concelho.
A par destas iniciativas, e porque entendemos que os municípios
assumem cada vez mais um papel fundamental nas políticas públicas para a cultura e para o desenvolvimento local, temos vindo
a reforçar a aposta na cultura. Este investimento constitui-se como
um fator de desenvolvimento sustentável e evidencia-se na criação
de equipamentos de excelência e na elevada qualidade da programação apresentada. Assumindo um crescente compromisso nesta
área afirmamos também a diferenciação do território.
Nesta quadra festiva que se aproxima, gostaria de deixar a todos
os munícipes uma palavra de estima e amizade, desejando a todos
um santo e feliz Natal e um Ano Novo repleto de esperança, paz e
realizações.

”

O Presidente da Câmara Municipal

Luís Miguel Ferro Pereira
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Autarquia de Ródão
proporciona aos
munícipes serviço de
videoconferência
Vila Velha de Ródão dispõe atualmente
de um sistema de videoconferência para
diligências judiciais, sedeado no edifício
da Adraces. Este serviço pode ser utilizado pelos munícipes nas diligências
determinadas pelos diversos tribunais do
país, evitando-se deste modo as perdas
de tempo e os custos inerentes às deslocações.
A aquisição do sistema de videoconferência, da responsabilidade da Câmara
Municipal, representou um investimento
de sete mil e quinhentos euros.

Câmara de Ródão apoia associações do concelho
Ciente do importante papel que as associações desempenham na afirmação e projeção da cultura local, a Câmara
Municipal tem vindo a valorizar essa importante função, desde o início do mandato, com um significativo apoio financeiro ao funcionamento das mesmas. Nos últimos
quatro anos a atribuição de verbas às associações
aumentou em 97,5%.
Como forma de promover o seu envolvimento na
tomada de decisões de carácter público, o novo
Regulamento de Apoio ao Associativismo, que vigorará a partir da data da sua aprovação pela Assembleia Municipal, prevê a participação de um
representante das associações locais na comissão
de análise para atribuição de subsídios.
Finalmente, a Câmara municipal decidiu também
incluir no orçamento para 2017 uma rubrica, com
dez mil euros, destinada a apoiar a execução de
pequenos melhoramentos nas sedes e equipamentos das associações.

Reuniões de Câmara Municipal descentralizadas
O executivo municipal implementou, desde o
início do seu mandato, a realização de reuniões de câmara descentralizadas em todas as
freguesias do concelho. Esta medida, de estímulo à participação dos cidadãos na vida pública, tem tido muito boas repercussões tanto
ao nível da participação, sempre com muitas
presenças, como ao nível do envolvimento das
pessoas no desenvolvimento do território onde
vivem.
O diálogo que se gera, nestes momentos de
encontro entre o executivo e os munícipes, tem
sido motivador de um maior conhecimento dos
reais problemas que afetam a população e denota uma visão muito positiva da democracia
participativa, tanto da parte do presidente da
câmara que os promove como dos habitantes
do concelho de Vila Velha de Ródão que neles
participam ativamente.
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Câmara Municipal aprova Orçamento para 2017
O orçamento municipal para o ano de 2017, aprovado
pela Câmara Municipal, atinge os 8.890.000€. Verifica-se
assim um aumento na ordem dos 11,26% face ao orçamento do ano anterior. Contribuiu essencialmente para
esta variação positiva a previsão de aumento da receita
ao nível das transferências de capital.

Da análise à estrutura orçamental, verificamos que se
encontra assegurado o cumprimento do princípio do
equilíbrio orçamental, previsto no nº 2 do artigo 40º da
Lei 73/2013 de 3 de setembro, segundo o qual a receita
corrente cobrada deve ser pelo menos igual à despesa
corrente, acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos.

Receita

8.890.000€

%

Despesa

8.890.000€

%

Corrente

6.755.000€

75,98%

Corrente

5.670.000€

63,78%

Capital

2.135.000€

24,02%

Capital

3.220.000€

36,22%

Como se pode observar, a receita corrente bruta (6.755.000€) é superior à despesa corrente (5.670.000€) acrescida das amortizações médias dos empréstimos (127.189,13€), permitindo desta forma gerar um saldo corrente no
montante de 957.810,87€.

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) contempla, para o ano de 2017, um montante de 3.220.000€, verificando-se que sofreu um aumento de 42,98% face ao ano anterior, a que corresponde um montante de 968.000€. Este
aumento resulta essencialmente dos investimentos previstos nas áreas da Construção, Reparação/Beneficiação e
Aquisição de Habitação, nomeadamente através do projeto de urbanização e edificação da Quinta da Torre, que
prevê a construção de dezoito fogos habitacionais e a reabilitação de imóveis degradados, assim como na intervenção em Bens do Domínio Público, rubrica para a qual o município prevê alocar um montante de 597.900€. Grande
parte desta rubrica será dirigida para a realização de intervenções nas diversas freguesias.

Importa referir que as Grandes Opções do Plano para 2017 se sustentam, de forma positiva,
na situação económica e financeira equilibrada da Câmara:
- O município é, a nível nacional, uma referência entre as autarquias no que respeita ao prazo
médio de pagamento a fornecedores que, no terceiro trimestre de 2016, se situava nos 16 dias;
- O município cumpre e respeita integralmente os limites de endividamento, nos termos da Lei das
Finanças Locais.

No geral, o Orçamento Previsional sofreu um aumento de 11,26% face ao ano anterior, verificando-se o maior acréscimo
ao nível do Plano Plurianual de Investimentos (42,98%).
De realçar que neste orçamento, para além da requalificação das Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão, a aposta
se centra sobretudo na habitação. Também a área social e a da educação têm uma forte componente neste orçamento.

Projetos mais relevantes | Plano Plurianual de Investimentos 2017
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Recuperação de
casas degradadas
em zona histórica
Uma das ações desenvolvidas pela autarquia, no âmbito da reabilitação urbana, foi a
aquisição de quatro imóveis degradados no
centro histórico da Vila e no Porto do Tejo.
Tendo como objetivo a sua recuperação, estas moradias irão permitir alargar o leque de
oferta de habitações para arrendamento e a
dinamização dos núcleos antigos da vila.
Os projetos para a sua recuperação encontram-se em fase terminal, o que permitirá que
se inicie a obra no princípio do próximo ano.

Reabilitação Urbana

ARU´S

Constituindo-se como uma componente indispensável da política
de habitação, a reabilitação urbana, nas suas componentes requalificação e revitalização do parque habitacional da vila, tornou-se uma prioridade para a autarquia.

A primeira ação desenvolvida pela Câmara
Municipal, para a reabilitação urbana, foi a
aprovação de duas ARU´s - Áreas de Reabilitação Urbana (ARU – Porto do Tejo e
ARU - Núcleo Antigo de V. V. Ródão).

A intervenção nas áreas mais degradadas e a requalificação do
parque habitacional vão certamente determinar um funcionamento
mais harmonioso e sustentável, que garante a oferta de habitação
em zonas nobres da vila.
Estas novas políticas de reabilitação urbana, resultantes da constatação da degradação das condições de habitabilidade e salubridade, da estética e da segurança dos edifícios no interior da vila,
fomentam a celeridade das iniciativas de reabilitação e permitem
o apoio ao investimento público e privado.
Assim, torna-se imprescindível o desenvolvimento de processos
de reabilitação urbana integrada, racionalizando recursos e evitando intervenções dispersas.
A autarquia iniciou já este processo, fomentando ações que irão
permitir, a breve trecho, esta reabilitação da zona histórica da vila.

O desenvolvimento urbano sustentável
assume um papel central, segundo o qual
todas as ações territoriais previstas, que
digam respeito à regeneração urbana, deverão ter por base uma delimitação territorial, enquadradas em áreas de reabilitação
urbana (ARU).
A aprovação destas áreas, somente possível nos centros urbanos da sede do concelho, possibilita a atribuição de benefícios
fiscais, fundamentalmente associados a
impostos e taxas municipais, para quem
decida reabilitar imóveis antigos, dentro da
delimitação destas áreas.
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Renaturalização do
Ribeiro do Cobrão
em Foz do Cobrão
A Câmara Municipal iniciou a obra de Renaturalização do Ribeiro do Cobrão (piscinas naturais de Foz do Cobrão), que
compreende um troço do Ribeiro do Cobrão, com cerca de 120 metros de comprimento, no limite do perímetro da área
urbana da aldeia de Foz do Cobrão, entre
o pontão da rodovia a jusante e a zona
do “Centro de Interpretação do Linho”, a
montante.
Esta obra da renaturalização do Ribeiro
do Cobrão, em Foz do Cobrão, vai permitir
a estabilização das margens e taludes da
linha de água; o desassoreamento, limpeza e desobstrução do leito do ribeiro; a
valorização paisagística do local; e a disponibilização de planos de água com potencial lúdico/recreativo para a população.
O Município, ciente de que esta obra era
ansiada há algum tempo pela população,
deu início à mesma e prevê a sua conclusão antes do final do corrente ano.
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Requalificação das Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão
Encontram-se em fase de execução as obras de Requalificação das Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão.
Com o objetivo de proporcionar as melhores condições
possíveis aos utentes, que durante o verão frequentam
este espaço, a autarquia contemplou nesta obra a beneficiação da piscina, área envolvente e o melhoramento
do edifício de apoio (balneários, vestiários, espaço polivalente para ginásio).

A mesma intervençãpo transformará o edifício de dois
pisos autónomos num conjunto funcional que, além de
contemplar os vestiários/balneários como apoio à piscina, disponibiliza também mais área para diferentes atividades, tanto físicas como de entretenimento.

Com o arranque desta obra, que se prevê concluída no
final de fevereiro 2017, a autarquia está já a preparar a
entrada da próxima época balnear, acreditando que irá
Trata-se de um investimento de um milhão de euros que dotar o concelho de mais um equipamento de lazer de
abrange uma área de intervenção de aproximadamente excelência.
4000m2 e irá aumentar a capacidade da piscina com a
criação de novos tanques.
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Reparação e sinalização de segurança em estradas
da freguesia de Perais
Beneficiação de caminhos municipais

A autarquia procedeu à beneficiação do pavimento
e da sinalização das estradas municipais na freguesia de Perais, no valor de 46 mil euros.

A requalificação de estradas, arruamentos e caminhos municipais continua a ser uma aposta da Câmara Municipal. A autarquia prossegue
deste modo a sua política de proximidade, em parceria com as Juntas
de Freguesia, com o objetivo fundamental de melhorar a qualidade de
vida da sua população.

A obra, com uma extensão de 18km, teve como resultados: a beneficiação do pavimento da EM 553
(Perais- Alfrívida- Cebolais de Cima), do CM 1365
(acesso Vale de Pousadas), da EM 572 (Alfrívida-Lentiscais) e da EM 355 (acesso ao Monte Fidalgo); e melhorias significativas na sinalética, com a
pintura de novas marcas rodoviárias (sinalização
horizontal) e toda a sinalização vertical. Foram também alvo de melhoramento algumas das guardas
metálicas.

Caminho municipal de acesso ao Salgueiral

Esta obra reveste-se de particular importância para
os utilizadores destas vias, sobretudo ao nível da
segurança.

Beneficiação da estrada
municipal Ródão – Gavião
- Tavila
Está concluída a obra de beneficiação da Estrada
Municipal 241 que liga Vila Velha de Ródão, Gavião e Tavila, no valor de 77 mil euros.

Iniciou-se a obra de beneficiação do caminho municipal
1372 (acesso ao Salgueiral). O valor de base desta empreitada foi 177 mil euros e contempla a beneficiação da
via existente, nomeadamente no que se refere ao seu
redimensionamento, à drenagem, à pavimentação e às
obras acessórias, assegurando melhores condições de
circulação com regularidade e segurança.

A beneficiação do troço existente, numa extensão
total de 4,2 km, serviu para dotar o mesmo de
boas condições de circulação. A concretização
desta empreitada rodoviária contemplou o melhoramento do pavimento e a execução de sinalização viária horizontal e vertical. Fica desta forma
facilitado o acesso às localidades abrangidas, de
uma forma mais segura.
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Investimentos públicos e privados colocam o concelho de
Ródão em franco crescimento

Beneficiação da
E. M. 1366 – Carepa

Fruto da intensificação dos esforços para dar cumprimento à estratégia de desenvolvimento local delineada pela autarquia, o concelho de Ródão é, no país, o
que mais investimento privado tem atraído. Esta aposta significa emprego e riqueza para o concelho. Atualmente Ródão possui nove mil euros de investimento
privado por habitante, um rácio que não tem par no
panorama nacional, afirmando-se como um destino
privilegiado de investimento privado.

A Estrada Municipal 1366 – Carepa está a ser alvo de intervenção
com enfoque no seu pavimento.
Foi já executada a limpeza da via
e irá ser reposto o pavimento betuminoso em toda a sua extensão. O
investimento municipal nesta beneficiação foi de 40 mil euros.

Beneficiação de arruamentos nas
freguesias de Fratel, Perais, Sarnadas de Ródão e Vila Velha de
Ródão
Dando seguimento a um plano de recuperação e manutenção
de arruamentos existentes nas diversas freguesias do concelho,
a autarquia investiu 140 mil euros na recuperação e melhoramento de alguns pavimentos de ruas, dotando-as de condições
de circulação condizentes com as necessidades da população.

Também o investimento público, através da ação autárquica, tem vindo a aumentar, denotando uma forte
capacidade de implementar projetos que dão resposta às necessidades dos munícipes. Este investimento
público, do qual resultarão obras de capital importân-

cia para o território, será feito com base em capitais próprios da Câmara Municipal, o que revela a boa saúde financeira da autarquia neste momento.
Entre 2016 e 2017, assistir-se-á ao maior ciclo de investimento público e privado de sempre no concelho. Dois dos
projetos autárquicos que se concretizarão nesse período
de tempo são a requalificação das piscinas municipais de
Vila Velha de Ródão (um milhão de euros) e a construção
de 18 fogos habitacionais (dois milhões de euros). No que
diz respeito ao investimento privado, está em curso o projeto de requalificação industrial e ambiental da Celtejo, com
um investimento superior a 85 milhões de euros, e continua
a crescer a nova fábrica da Paperprime ao mesmo tempo
que novos empreendimentos agrícolas tomam forma.

15
15
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Empresa Paper Prime instalada em Ródão
Fruto do esforço do
executivo
municipal
na procura de novos
investimentos que aumentem a empregabilidade e combatam a
desertificação do território, está a ser instalada em Vila Velha de
Ródão uma unidade
fabril de produção de
papel em bobine – a
Paperprime. Com um

Falta foto

investimento inicial na ordem dos 30 milhões de euros, o grupo Trevipapel cria em Ródão um polo de produção de
papel tissue em bobine que permitirá abastecer todas as suas unidades de transformação. A empresa prevê, na sua
fase inicial, criar emprego para 50 colaboradores, sendo que a médio prazo esse número irá ser substancialmente
aumentado.

Novos Investimentos
na agricultura

Eventos potenciam
os recursos naturais,
os produtos locais e a
economia no concelho

A autarquia de Ródão tem sabido conquistar novos
empresários e captar mais investimento, diversificando
cada vez mais a tipologia dos mesmos.

A Câmara Municipal continua a promover
os produtos da região e a economia local
em dois grandes eventos no concelho: a
Feira dos Sabores do Tejo e o Festival
das Sopas de Peixe. Estas duas iniciativas marcam a diferença no contexto regional, afirmando-se, de ano para ano,
como dinamizadores da atividade socioeconómica e turística do concelho.

Na agricultura, salienta-se o investimento de um grupo
turco que investiu 5 milhões de euros para plantação e
exploração de nogueiras. Um outro grupo, pertença de
um empresário português oriundo da América do Sul,
encontra-se a fazer a plantação de frutos secos numa
herdade de cerca de 200 hectares.

A autarquia tem a preocupação de agregar a ambos os eventos um vasto programa de atividades culturais e gastronómicas, assente na qualidade e diversidade
dos produtos e serviços prestados a quem
visita o concelho nestas alturas do ano.

Ainda no domínio agrícola, está a ser criada na freguesia de Sarnadas de Ródão uma exploração vitivinícola,
numa propriedade de cerca de 10 hectares, avaliada em
dois milhões de euros. Este projeto, de um investidor local, inclui ainda a construção de uma adega que conta
com a participação do conhecido enólogo Rui Reguinga.

Deste modo, os milhares de visitantes
que afluem a Vila Velha de Ródão têm
oportunidade de conhecer o património,
a gastronomia, a cultura, a natureza e as
atividades económicas mais tradicionais
do concelho.

III Feira dos Sabores do Tejo
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A Feira dos Sabores do Tejo é o
maior certame do concelho. Durante
três dias marcaram presença mais
de uma centena de expositores de
elevada qualidade, destacando o
que melhor se faz e produz na região
e representando atividades, serviços
e produtos, relacionados com o Tejo
e com as múltiplas vivências que o
rio desperta.
O público, em número superior a 30
mil pessoas, que visitou a Feira dos
Sabores do Tejo teve oportunidade
de apreciar toda a dinâmica do concelho, aliada a um programa musical variado e a um vasto número de
ações culturais, gastronómicas e de lazer. Nesta III edição da Feira dos Sabores do Tejo, subiram ao palco
principal os GNR, Carlão e Os Azeitonas. Os vários espaços de lazer distribuídos pela feira, entre os quais
o stand da autarquia, o stand Multiusos e o espaço Lounge, tiveram um programa multifacetado e orientado
para os mais diferentes públicos sempre com as componentes de entretenimento e conhecimento associadas.
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A receita das Sopas de Peixe, um
ícone de Ródão, conjugada com todos os recursos naturais que este
território detém, foi o mote para a organização do evento IV Festival das
Sopas de Peixe.
De forma a corresponder à expectativa dos milhares de visitantes, esta
edição contemplou um maior número
de restaurantes aderentes. O programa do Festival das Sopas de Peixe
destacou o património natural e incentivou a prática do desporto, aliando sempre a animação musical e a
boa gastronomia que impera neste território. Destaca-se neste evento a noite de sábado, com o concerto de
Tiago Bettencourt a atrair para o recinto imenso público que se rendeu às qualidades do artista e dos músicos
em palco. A manhã de domingo foi dedicada à atividade física com a aula de zumba e a realização de uma
Color Run, que juntou um elevado número de participantes.
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18 Proteção civil
Plano de Gestão Florestal (PGF) da Serra da Achada
A autarquia efetuou uma candidatura ao Programa PDR 2020 – Operação 8.1.5 – Melhoria da Resiliência e do Valor
Ambiental das Florestas, intitulada “Promoção Ecológica da Paisagem da Serra da Achada”.
Esta candidatura encontra-se em fase de análise e, em caso de aprovação, a intervenção ocorrerá numa área aproximada de 35 hectares, propriedade do Município, localizada na Serra da Achada onde se preveem as seguintes
ações:

Beneficiação de povoamento de pinheiro bravo e ao nível do estrato arbóreo;

Ministro do
Ambiente visita
Vila Velha
de Ródão
Apresentação pública do
Relatório da Comissão de
Acompanhamento sobre
Poluição no Rio Tejo

Beneficiação de povoamentos mistos e ao nível do estrato arbóreo;
Beneficiação de povoamento de pinheiro manso;
Beneficiação de mancha de castanheiro;
Beneficiação de mancha pinheiro bravo e cedrus atlantica, com realização de adensamento com sobreiro, carvalho negral e medronheiro, nas clareiras existentes no
local de intervenção, pretendendo-se criar um moisaico paisagístico heterogéneo;
Beneficiação de rede viária florestal e de aceiros.

As intervenções propostas, para além de proporcionarem o embelezamento da Serra da Achada, têm por
objetivo diminuir a perigosidade e exposição das matas a incêndios florestais, melhorar a plataforma de circulação das infraestruturas viárias, beneficiar os pontos de drenagem das águas pluviais, facilitando assim o
acesso dos meios de gestão florestal e de combate a eventuais incêndios florestais.

Foi apresentado, publicamente, no dia 27 de novembro, investimentos, não o faz hipotecando os valores ambienno Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Velha de tais.
Ródão, o Relatório da Comissão de Acompanhamento
A apresentação do trabalho esteve a cargo do Presidente
sobre Poluição no Rio Tejo.
da APA e do Inspetor Geral da IGAMAOT, que destacaA sessão, presidida pelo Presidente da Câmara Munici- ram a importância de envolver os potenciais incumpridopal, Luís Pereira, contou com a presença do Ministro do res na solução dos problemas, assim como a de regular
Ambiente, João Matos Fernandes, do Secretário de Esta- os caudais vindos de Espanha e o desenvolvimento de
do do Ambiente, Carlos Martins, da Secretária de Estado ações integradas de fiscalização por parte das diversas
do Ordenamento do Território e Conservação da Nature- entidades envolvidas no processo.
za, Célia Ramos e ainda com a presença do Presidente
No fecho desta apresentação o Ministro do Ambienda Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Nuno Lacaste, João Matos Fernandes, agradeceu ao presidente da
ta e do Inspetor Geral da Inspeção Geral da Agricultura,
autarquia a forma como foi recebido e pelo facto do ter
Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (IGAMAOT),
assumido a apresentação do Relatório em Vila Velha de
Nuno Banza.
Ródão, dirigindo de seguida a sua intervenção a todas
Na sua intervenção, Luís Pereira realçou a importância as entidades, para elogiar o trabalho desenvolvido pela
do trabalho efetuado sobre a poluição no Tejo e que este Comissão, bem como as respetivas conclusões.
estudo só foi possível face ao empenho do atual MinisEm ato contínuo a esta apresentação, foram libertados
tro do Ambiente e das diversas entidades envolvidas no
no castelo de Ródão, três abutres negros que tinham sido
processo. Realçou ainda a importância do Tejo para as
recolhidos na região de Lisboa (onde se encontravam ao
populações, focando a história, a cultura e o turismo que
cuidado do ICNF para recuperação), sendo agora integrao rio promove, deixando bem expresso que o município
dos na colónia das Portas de Ródão, a maior existente na
de Ródão, apesar da sua capacidade para atrair grandes
Península Ibérica.

ambiente 21
21

20 ambiente

NEWA General Meeting e Perdigão 2016 Workshop em Ródão
Estiveram presentes em Ródão investigadores de Portugal, Estados Unidos da América e Europa no âmbito do
projeto NEWA - New European Wind Atlas (2015-2019).
Uma das atividades principais do projeto NEWA é a realização de campanhas experimentais em áreas de tipologias distintas, sendo uma dessas campanhas efetuada em Portugal, na Serra de Perdigão, concelho de Vila Velha
de Ródão.
As atividades na Serra do Perdigão desde o início que atraíram a atenção de grupos americanos e a sua participação, que tem vindo a ser preparada desde 2010, foi aprovada em Janeiro de 2016, com financiamento da NSF
– National Science Foundation, sob a égide do NCAR - National Center of Atmospheric Research, em conjunto com
as Universidades de Notre Dame, Colorado (Boulder), Utah, Califórnia (Berkeley), Riverside, Oklahoma, Cornell e
U.S. Army Research Laboratory, instituições de referência no estudo dos escoamentos atmosféricos.
A acompanhar esta conferência esteve o Encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidas da América
e o representante da Embaixada da Dinamarca, recebidos na Câmara Municipal pelo executivo municipal e pelo
Presidente da Assembleia Municipal.

Município de Vila Velha de Ródão integra Comissão
O autarca de Vila Velha de Ródão, Luis Pereira, foi designado, pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, para integrar a Comissão de Acompanhamento sobre a poluição no rio Tejo, resultado da sua constante
preocupação com os problemas ambientais que afetam
o rio.
O município de Vila Velha de Ródão tem, desde há muito, uma forte preocupação com as questões ambientais.
Apesar das constantes notícias e declarações irrefletidas
que recaem sobre Vila Velha de Ródão, o executivo mu-

nicipal tem feito o seu trabalho de acompanhamento e
salvaguarda dos interesses dos munícipes, e é o único
município que apresenta estudos e análises comparativas sobre a qualidade das águas do rio Tejo.
A Câmara Municipal defende que faz parte da solução
de um bem comum, o recurso natural que urge salvar,
e que, à semelhança do que tem sido a sua linha de
atuação até ao momento, encetará esforços com as entidades envolvidas que queiram “olhar” este problema na
globalidade.

Comissão Parlamentar do Ambiente
visita Vila Velha de Ródão
No seguimento do seu trabalho parlamentar, os deputados da Assembleia da República que constituem a comissão de inquérito ambiental para a qualidade das águas do rio Tejo, acompanhados pelos responsáveis da APA e
CCDRC, deslocaram-se a Vila Velha de Ródão para avaliação de possíveis fontes poluidoras e da qualidade da
água do rio. Esta comissão e entidades, liderados pelo deputado do BE Pedro Soares, foram recebidas pelo executivo na Câmara Municipal e contaram com o apoio dos técnicos municipais na visita que fizeram ao local, no âmbito
do seu trabalho.

Uma árvore por dia, 365 dias por ano
Sustentabilidade ambiental
A Câmara Municipal promoveu a assinatura de
um protocolo de cooperação, “Plante uma árvore 365 dias por ano”, com as entidades chave
que têm um papel preponderante na qualidade
ambiental do concelho. Integraram o protocolo
o Município de Vila Velha de Rodão, o Agrupamento de Escolas, a Celtejo, The Navigator
Tissue Ródão e o Centro Municipal de Cultura
e Desenvolvimento de Vila Velha de Ródão
através do CLDS.3G.
A autarquia pretende congregar os esforços de
todas as entidades envolvidas no sentido de haver um impacto positivo no território, através de
plantação de árvores, e uma real cidadania participativa na educação para o ambiente.

22 em destaque
O Município de Vila Velha de Ródão definiu, no início do seu mandato, como uma das suas prioridades a fixação
de jovens e famílias no concelho. Uma das mais importantes medidas passa por implementar políticas de habitação, competências atribuídas aos municípios pela Lei 75/2013 e consagrando um dos importantes pilares da
Constituição da República Portuguesa, o Artigo 65º, o Direito à Habitação.
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Estas políticas, dirigidas à fixação de novos residentes e ao apoio aos atuais, comportam medidas estruturantes
para o concelho que potenciarão a qualidade de vida e o aumento da população.
É dentro desta linha de pensamento que a Câmara Municipal, procurando responder às sucessivas solicitações
que chegam à autarquia, vai iniciar uma obra estruturante no concelho que visa alcançar aquele que tem sido um
dos seus maiores objetivos: a fixação de pessoas.

Projeto habitacional (Quinta da Torre)
Envolvendo uma área de 6.703 m2, irá iniciar-se nos primeiros meses de 2017, em Vila Velha de Ródão, a construção de 18 moradias (4 de tipologia T2 e 14 de tipologia T3), em banda ou geminadas, com volumetrias que
permitam cumprir as normas associadas a habitação de custos controlados.
Esta obra permitirá, simultaneamente, responder aos anseios da população mais jovem e recuperar uma zona
antiga e histórica, que apresenta um aspeto degradado, num local denominado Quinta da Torre.
Este projeto habitacional engloba também zonas verdes de utilização coletiva, uma estrutura de apoio à urbanização, com valências como cafetaria/esplanada e loja de conveniência, incorporando ainda uma zona de arruamentos, estacionamento e parque infantil.

A construção destas habitações, que se espera estar concluída antes do final do ano de 2017, irá permitir aos
munícipes concorrerem à atribuição das moradias por via do arrendamento ou aquisição. Trata-se assim de
assegurar o direito fundamental à habitação, constitucional e legalmente consagrado. O Município de Vila Velha
de Ródão, com esta intervenção, não pertende substituir-se ao livre mercado de construção, venda ou arrendamento, mas sim suprir necessidades num parque habitacional relativamente frágil que, face ao crescente nível
de empregabilidade que se apresenta no concelho, se manifesta insuficiente perante a constante procura de
habitação por parte de potenciais novos residentes. Esta aposta visa a melhoria da qualidade de vida dos munícipes e o estímulo ao aumento populacional.
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Turismo e lazer
Vila Velha de Ródão integra-se num território
onde abundam os recursos endógenos. Constituindo estes um forte motivo de atração turística,
não surpreende que o setor do turismo esteja em
expansão no nosso concelho.
De modo a corresponder às expetativas de quem
nos visita e a atrair sempre novos visitantes, o
Município de Ródão tem vindo a potenciar o património natural e cultural existente, a impulsionar o
desenvolvimento do tecido turístico empresarial e,
simultaneamente, a tentar captar novos investidores para o setor.
De todo este trabalho da autarquia e dos agentes
turísticos locais resultou um aumento significativo
do número de turistas que visitam o concelho, tendo o Posto de Turismo registado cerca de 10.500
visitantes entre janeiro e outubro de 2016.

Casa de Artes e
Cultura do Tejo
um espaço de
referência na região

Este ano, 2016, a Casa de Artes e Cultura do Tejo está
a comemorar dez anos de existência.
Foram dez anos de espetáculos, exposições, conferências, cinema, sempre a pensar no público do concelho
de Vila Velha de Ródão e em todos os que encontram
neste espaço a excelência de uma programação cultural
eclética e de grande qualidade, que possibilita equipará-

-la às melhores casas de espetáculos do País.
Ao longo dos anos a programação cultural da CACTEJO
tem primado por atrair imenso público esgotando o auditório nos mais variados espetáculos.
Recordar os dez anos da Casa de Artes e Cultura do
Tejo é também fazer o seu balanço positivo de uma oferta cultural arrojada, num espaço magnífico.

Também as piscinas municipais do concelho têm sido alvo de grande afluência. Na época balnear de 2016, foram
utilizadas por 16.500 pessoas, registando-se um acréscimo de cerca de 3000 utilizadores face ao ano anterior,
correspondendo a um aumento de utilização de 22%. Uma parte do sucesso alcançado fica a dever-se aos melhoramentos que a autarquia tem realizado nestes equipamentos de lazer, de que se destaca a intervenção efetuada
há dois anos nas piscinas de Fratel que permitiu a sua reconversão total.

UHF Acústico - O Melhor de 300 Canções

Piscinas municipais

Abertura da exposição do Mestre Cargaleiro “A essência da cor”

X Encontro de Música Tradicional Portuguesa

As Mentiras Que Os Homens Contam

Concerto Tributo a José Carlos Ary dos Santos

Concerto com o cantor BERG

2016 | 10 anos de artes e
cultura em Ródão

Custódio Castelo Maturus

O 10º aniversário da Casa de Artes e Cultura do
Tejo foi comemorado com um programa cultural ambicioso, com inclusão de uma sessão de
cinema, inauguração de uma magnífica exposição do Mestre Manuel Cargaleiro, animação
circense e um espetáculo musical com o artista Berg. Houve ainda lugar a fogo-de-artifício e
bolo de aniversário.

Comemorações 10 Anos da Cactejo
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BIBLIOTECA
«Poesia, um dia» divulga
paisagens poéticas do nosso
concelho
A Biblioteca Municipal José Baptista Martins
celebrou o seu 8º aniversário com mais uma
festa da poesia. De 19 a 24 de setembro
aconteceu a 5ª edição do encontro POESIA,
UM DIA, com um diversificado programa
de trinta e cinco atividades, destinado a públicos de todas as idades. Da vasta oferta
cultural, destacamos a residência literária
na Foz do Cobrão, coordenada por Jaime
Rocha, diretor literário do POESIA, UM DIA,
na qual participaram os poetas Rui Caeiro,
Rosalina Marshall e M. Parissy; espetáculos
de teatro; ateliês de ecologia e expressão
plástica; correio poético; leituras no rio; itinerância de poesia popular com Silvério Pires Dias; apresentação de livros, palestras e
uma feira do livro de poesia. Foram dias de
muitas vozes poéticas que tornaram ainda
mais belas e inesquecíveis as nossas paisagens.
Este encontro foi alvo da atenção da BLIMUNDA, uma das melhores revistas literárias nacionais, e aí citado como um exemplo
único no país.

«UMA LEITURA NO RIO» com a participação de Sérgio Letria, diretor da Fundação José Saramago, e
Clara Riso, diretora da Casa Fernando Pessoa.

POESIA DE SILVÉRIO DIAS NO BIBLIOMÓVEL DE PROENÇA-A-NOVA Itinerância de poesia
criada e dita por Silvério Dias na freguesia de Fratel.

ENCERRAMENTO DO «POESIA, UM DIA» com a presença dos poetas em residência
no miradouro do Castelo do Rei Vamba.

Espetáculo «OS DOIS COELHINHOS» pela Associação Marafona Encantada.

ATELIÊ «QUERIDOS EXTINTOS: BIODIVERSIDADE DE RÓDÃO NA PAISAGEM AUSENTE E
PRESENTE» dinamizado por Marina Palácio.

“Pedras, Grifos, Poesia
e nenhuma vontade de ser festival.
Poesia, Um Dia junta poetas e leitores em
torno de uma paisagem e um território únicos. Esse é o ponto de partida para um
acontecimento que não se fecha na poesia,
tocando outras artes e linguagens, e que organiza toda a sua programação em função
do território que habita e das pessoas que
o povoam.”

Apresentação do espetáculo criado na RESIDÊNCIA DE ESCRITA E DRAMATURGIA «TEATRO NA
PAISAGEM» no Castelo do Rei Vamba.

RECITAL DE POESIA E MÚSICA «POEMAS PARA BOCAS PEQUENAS» por
Margarida Mestre e António-Pedro.

ALMOÇO COM POESIA no Estaleiro Municipal.
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José Manuel Batista apresenta
«O elogio dos últimos» na BMJBM

Foi numa sala cheia de amigos e apreciadores de leitura que José Manuel Batista apresentou ao público, no dia 27
de maio, na BMJBM, o seu livro «O elogio dos últimos». A obra, editada pela Colibri e apoiada pelo Município de
Vila Velha de Ródão, integra 18 contos e foi ilustrada por Maria da Rosário Maia. A apresentação do livro, presidida
pelo Presidente da Câmara Municipal, contou com a participação do escritor Jaime Rocha e do editor Fernando Mão
de Ferro.

Carlos Fernando Marques e Sandra Neves Marques
apresentam «Exercícios de escrita criativa e literatura: entre
a teoria e a prática» na BMJBM
No dia 1 de outubro, a BMJBM voltou a encher a sua
sala polivalente de leitores de todas as idades, que
não quiseram deixar de participar na apresentação do
mais recente livro da nossa conterrânea Sandra Neves Marques e do seu marido Carlos Fernando Marques.
A iniciativa despertou muito interesse na comunidade rodense que ouviu, atentamente, as apresentações da obra feitas
pela anterior presidente da Câmara Municipal, Maria do Carmo Sequeira, e pelo ex-árbitro internacional, Jorge Coroado.
Presidiu à iniciativa o Presidente da Câmara Municipal, Luís
Pereira, que endereçou palavras de agradecimento a Carlos
Fernando Marques e Sandra Neves Marques e a todos os
presentes.
Os autores, depois de explicarem brevemente o processo de
elaboração da obra e a sua utilidade no contexto do processo
de ensino - aprendizagem, agradeceram às pessoas e instituições que contribuíram para que o livro fosse publicado.
No final ficou a promessa de um regresso, em breve, à
BMJBM para apresentação do seu próximo projeto editorial.
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Clube de Leitura de Autores
Clássicos da BMJBM
um projeto de excelência
Criado no dia 23 de abril de 2013, o Clube de Leitura
de Autores Clássicos da BMJBM integra 25 membros e
constitui uma forte dinâmica de satisfação do gosto pela
leitura na população jovem e adulta. Atualmente decorre
um segundo ciclo de leituras - literatura clássica desde o
mito até ao Renascimento - que tem sido fértil em encontros com belos textos e com excelentes mediadores de
leitura. Destacamos quatro momentos, absolutamente
memoráveis: a ida, em abril, ao Paralelo W para ouvir a
tradutora Ana Isabel Soares falar sobre a epopeia finlandesa «Kalevala»; o dia 18 de junho, inteiramente dedicado à literatura grega clássica, no qual foram ministradas
duas palestras de elevadíssimo nível sobre «A poesia
épica» por Mafalda Viana e «O teatro grego» por Hélia
Correia (Prémio Camões 2015); a estimulante conversa
com Catarina Barros sobre o livro «Ética a Nicómaco»
na Casa do Gigante (Sertã); e o regresso, em outubro,
ao Paralelo W para ouvir o poeta António Barahona falar
sobre o livro «Poema do Senhor: Bhagavad-Guitá»
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O direito à educação é uma das principais preocupações do executivo municipal de Vila Velha de Ródão. Desde o início do
seu mandato que o cumprimento deste direito tem sido assumido como um vetor estratégico para o desenvolvimento
integrado do concelho e definindo como eixo prioritário o apoio aos alunos e à escola.
É desta forma que o Município de Vila Velha de Ródão assume a educação no seu Plano de Atividades Municipal, apoiando a escola em todas as vertentes possíveis e da sua responsabilidade, possibilitando a todas as crianças do concelho a
igualdade de oportunidades e os apoios necessários a todos os níveis, permitindo desta forma a gratuitidade no acesso ao
ensino e o sucesso educativo de todos e a todos os níveis de ensino.

Município apoia educação e aposta na qualidade
de vida das famílias
Tem sido muitas as medidas que o município tem adotado no apoio à educação e que visam, sobretudo, o apoio às
famílias e o aumento da população jovem no concelho de Vila Velha de Ródão. Enumeramos algumas das medidas
mais importantes:

Estes apoios, superiores a 400 mil euros anuais, demonstram que a política de redistribuição dos impostos municipais, levada a cabo pelo Executivo, pode, de forma justa e imparcial, ser direcionada para as famílias residentes no
concelho, contribuindo para o aumento da sua qualidade de vida.
Com a implementação destes apoios, que o executivo municipal constatou serem de fulcral importância para as
famílias, aumentou a fixação de jovens casais no nosso concelho assim como a população escolar: nos últimos
quatro anos registou-se uma duplicação do número de crianças que frequenta as creches e um aumento de 13% no
número de alunos que frequenta o Agrupamento de Escolas.

Evolução do número de crianças a frequentar os estabelecimentos
de ensino e creches em Vila Velha de Ródão
Agrupamento de Escolas
de V.V. Ródão
Pré-escolar

Creches
- Pagamento de mensalidades

APOIO À
EDUCAÇÃO

O pagamento integral do
valor da creche representa,
à data, uma verba de cerca
de 100 mil euros

Ensino Secundário e
Universitário

Ensino Básico

Jardim de Infância
- Isenção de pagamento da CAF
(componente de apoio à família)
- Refeições escolares
- Projeto Musica no Jardim

- Ensino articulado no 2º Ciclo
pelo Conservatório
- Música no 1º Ciclo pelo
Conservatório
- Atividades de Enriquecimento
Curricular
- Apoios especializados a
crianças com necessidades
educativas especiais
. Terapia da fala
. Terapia ocupacional

2014/2015

2015/2016

2016/2017

43

40

44

36

58

67

68

77

2º e 3º Ciclo

79

82

82

90

Total Alunos

180

189

194

203

1º Ciclo

- Apoio nos transportes escolares
- Bolsas de estudo

- Oferta de manuais e kits de
materiais escolares a todos os
alunos do ensino básico

2013/2014

Transportes Escolares
- Gratuitidade de transportes a todos os
alunos e crianças do concelho

Creches

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Total de Crianças

19

23

33

2016/2017
39

ação social 35

34 educação
Abertura do ano escolar
executivo municipal recebe professores e alunos
A abertura do ano escolar ficou marcada pela presença de todo o executivo da Câmara Municipal, dos Presidente s
da Assembleia Municipal e das Juntas de Freguesia, na receção aos professores que, no ano letivo de 2016/2017,
irão integrar o corpo docente do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão. A cerimónia de receção teve
lugar na Herdade da Urgueira e foi presidida pelo Presidente da Câmara, Luís Miguel Pereira, tendo-se seguido
um almoço convívio com todo o pessoal docente e colaboradores não docentes do Agrupamento.

Diagnóstico Social
A Câmara Municipal viu aprovada, pelo Conselho Local de Ação Social (CLAS), uma nova versão do Diagnóstico
Social do Concelho. Esta revisão, efetuada pelos Serviços de Ação Social do Município, pautou-se pela avaliação
dos agregados familiares, censos e consultas aos diversos organismos, visando melhorar o documento para que o
mesmo refletisse a atual realidade do concelho de Vila Velha de Ródão.

Também inserido no início do ano escolar, o executivo marcou presença no Agrupamento de Escolas, na receção
aos alunos, pais e encarregados de educação, tendo o Presidente da Câmara assumido, perante a comunidade
escolar, os compromissos do município relativos ao domínio da educação.
Após as diversas intervenções, foram distribuídos os manuais e kits escolares - oferta da autarquia - a todos os
alunos do Agrupamento de Escolas.
Ficou ainda expresso o desejo de que o ano escolar decorresse dentro dos parâmetros de qualidade desejados
para o setor de educação em Vila Velha de Ródão.

Prémios de mérito
Realizou-se no dia 26 de outubro, no salão
nobre da autarquia, a entrega dos prémios
de mérito de desempenho académico e cívico aos alunos que frequentam o Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão
e que obtiveram os melhores resultados
escolares.

Plano de Desenvolvimento Social
No seguimento da aprovação de uma nova revisão do Diagnóstico Social do Concelho, foi também proposto e
aprovado um novo Plano de Desenvolvimento Social. A sua principal finalidade é construir cenários que contribuam
para a integração social do indivíduo, família e comunidade, estimulando a sua participação ativa e privilegiando o
trabalho em rede com todos os parceiros locais e regionais.
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Apoios sociais a munícipes
O Serviço de Ação Social do Município, criado com o intuito de servir a população e em especial os indivíduos e
agregados familiares em situação de risco ou exclusão social, procura dar uma resposta eficaz a todos os munícipes
que apresentem problemas sociais. Esse trabalho centra-se na prestação dos apoios necessários à reversão da situação de vulnerabilidade social e/ou económica, promovendo a mudança e tendo como fim a melhoria da qualidade
de vida das famílias/pessoas que vivem no concelho.
São exemplo disso os apoios monetários concedidos durante o ano de 2016 no âmbito dos regulamentos em vigor,
cujo valor, em outubro de 2016, se cifra em 34 814,13€.
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Crianças comemoraram
Dia Mundial da Criança
A Autarquia, o Agrupamento de Escolas e a
empresa Celtejo proporcionaram a cerca de
200 crianças do concelho de Vila Velha de
Ródão um dia diferente.
A Casa de Artes e Cultura do Tejo foi o ponto de encontro para a geração futura se juntar
e conviver numa tarde recheada de iniciativas
para os vários grupos etários. Todos receberam do executivo municipal uma lembrança
evocativa deste dia.
As crianças tiveram ainda a oportunidade de
lançar, no exterior da CACTEJO, centenas de
balões coloridos que simbolizaram a esperança e a alegria desta geração. Após esse momento, as crianças do 1º e 2º ciclo assistiram
a uma sessão de cinema, no auditório da Casa
de Artes, e aos mais pequenos a Biblioteca
Municipal proporcionou uma sessão de filmes
infantis.
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I Seminário de Educação
Especial: Pedro Cabral em
Ródão

ação social 39
O Núcleo de Educação Especial do
Agrupamento de Escolas de Vila Velha
de Ródão com o apoio da Câmara Municipal promoveu, na Casa de Artes e Cultura do Tejo, o II Seminário de Educação Especial. Este evento contou com a
presença de Pedro Cabral, neurologista
pediátrico e diretor clínico do Centro de
Apoio ao Desenvolvimento Infantil (CADIN).

Academia Sénior De Vila Velha de Ródão
contributo da autarquia permite a sua concretização

Foi uma manhã marcada pelo contributo
dos especialistas convidados, pela partilha de conhecimentos, estratégias de
intervenção e reflexão sobre novas problemáticas que se colocam às escolas,
bem como a identificação de respostas
para os problemas evidenciados pelos
alunos e famílias.

Educação parental em debate
Decorreu na Biblioteca Municipal José Baptista Martins uma ação de sensibilização sobre competências parentais,
promovida pelo CLDS (Contratos Locais de Desenvolvimento Social) com o apoio da CPCJ - Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens e da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão.
Esta atividade, com o objetivo de transmitir algumas ferramentas aos pais para auxiliar os filhos a resolver problemas parentais, atualmente tão frequentes, teve grande adesão de público.
Participaram na sessão pais e professores que
ouviram atentamente as palavras de Iolanda Soares, psicóloga clínica, que na sua intervenção
explorou algumas estratégias para prevenir e
lidar com os comportamentos desafiantes das
crianças. As propostas apresentadas pretenderam promover um registo relacional e de comunicação mais positivo e próximo, de forma a
reforçar a confiança no exercício do papel de pai
ou mãe. No final, decorreu uma conversa aberta
acerca do tema que permitiu a troca de experiências e sentimentos sobre as mais variadas
práticas educacionais.

Há cerca de um ano que o concelho de Vila Velha de
Ródão tem em funcionamento uma academia sénior.
Trata-se de um projeto gerido pela Adraces, com um
forte contributo da Câmara Municipal, que se assume
como um espaço de aprendizagem, troca de conhecimentos e partilha de saberes.

de combate ao isolamento e de estímulo à aprendizagem ao longo da vida.

Luís Pereira, presidente da Câmara Municipal, considera
a Academia Sénior «um projeto mobilizador, agregador e
promotor do bem-estar das pessoas». Não surpreende,
por isso, que a autarquia tenha disponibilizado técnicos
A autarquia apostou, desde a primeira hora, nesta inicia- dos seus serviços para integrarem o corpo docente da
tiva consciente de que constituiria um forte instrumento academia, assim como meios de transporte e espaços,
devidamente equipados, para o funcionamento das aulas.
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Apoio para arrendamento jovem
O aumento e a fixação da população jovem,
aliados a uma melhoria da qualidade de vida
dos seus munícipes são, desde o início do
mandato, os grandes objetivos do executivo da
Câmara Municipal. Tendo como desígnio estes
princípios, aliada à requalificação das áreas urbanas degradadas e à dinamização do mercado
de arrendamento, a Câmara Municipal criou, no
início de 2016, uma nova medida de apoio à fixação de jovens no concelho de Vila Velha de
Ródão: o arrendamento jovem.
Este programa, criado no âmbito do arrendamento de habitações para residência, vem dar
resposta à crescente procura de habitação, fruto da enorme dinâmica empresarial e da elevada taxa de empregabilidade que se regista no
concelho de Ródão.
A alteração ao Regulamento de Apoio à Fixação
de Jovens e Famílias foi a forma encontrada

para criar esta nova linha de apoio aos jovens
que se queiram fixar ou que já residam no concelho.
Este auxílio não se limita a Vila Velha de Ródão, é extensivo a todo o concelho. É atribuído
a jovens que possuam entre 18 e 35 anos de
idade, sob forma de subvenção mensal não
reembolsável, por um período de 12 meses,
podendo ser renovado em candidaturas subsequentes até ao limite de 36 meses. Estes
jovens podem beneficiar do apoio ao arrendamento, entre os 75 e 100% da renda mensal,
sendo o valor do apoio progressivo em função
do rendimento per-capita, do agregado familiar
e do número de filhos existentes no agregado.
Esta é uma medida de âmbito excecional, que
abrange já 22 jovens famílias e poderá vir a
aumentar substancialmente face à crescente
procura de habitação.

X Encontro das
Gerações de Ródão
O X Encontro das Gerações de Ródão decorreu no parque de campismo de Vila Velha de Ródão, em salutar convívio entre gerações, onde cerca de 1000 pessoas, entre
idosos, jovens, voluntários e convidados, aproveitaram o
dia para conviver, rever amigos e sobretudo para muita
diversão.
O programa contou com a intervenção de Luis Pereira,
Presidente da autarquia, que agradeceu a todos os voluntários que, ano após ano, participam neste evento e
acrescentou que “o concelho de Vila Velha de Ródão é
um concelho reconhecido e solidário e é da disponibilidade de todos em causas sociais que se marca a diferença”.
Luís Pereira destacou ainda o importante papel das IPSS
do Concelho e da Câmara Municipal no apoio às pessoas
e às instituições, referindo também como exemplo a Academia Sénior, onde a autarquia tem tido um envolvimento
muito forte.
À semelhança do ano anterior, o programa da iniciativa
incluiu atividades que aproximam as gerações.
Do programa fez parte, como já é habitual, a missa campal presidida pelo pároco de Vila Velha de Ródão, António
Escarameia, que contou com a participação musical de
José Raimundo e Filomena Silva da ESART, seguida do
almoço convívio.
O dia, inteiramente dedicado aos idosos e aos mais jovens, culminou numa tarde recreativa e de animação com
a atuação do Grupo de Concertinas da Carapalha e do
Duo Artur e Márcia.
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Campeonato Nacional de Motonáutica em Ródão

Gira-Vólei
A modalidade de gira-vólei, tem sido, no concelho de Vila Velha de Ródão, uma aposta conseguida por parte da autarquia. O
programa, criado pela Federação Portuguesa de Voleibol, para
jovens a partir de 8 anos e extensivo a adultos, tem tido, em Vila
Velha de Ródão, enorme envolvência, participação e também excelentes resultados.
São disso exemplo os 104 atletas inscritos e as vitórias conseguidas pelas diversas duplas rodenses nas fases regionais e nacionais.

A Federação Portuguesa de Motonáutica, com o apoio
da autarquia de Ródão, organizou nos dias 23, 24 e 25
de setembro, no rio Tejo, junto ao Cais de Ródão, o 1º
Grande Prémio de Motonáutica de Vila Velha de Ródão,
prova a contar para o Campeonato Nacional de Fórmula
4 e Fórmula Futuro.
Vila Velha de Ródão recebeu, pela primeira vez, uma
prova de motonáutica a contar para o campeonato nacional da modalidade. Em complemento à prova principal,
que envolvia barcos das classes F4, PR850 e PR750,
realizaram-se ações do PNDpT (Programa Nacional
Desporto para Todos) e do campeonato Formula Futuro.

Canoagem
O projeto desportivo de canoagem continua a ser uma aposta da autarquia
rodense. Esta modalidade está em destaque e a sua prática envolve, à data,
27 jovens dos 8 aos 18 anos, visando,
numa primeira fase, a aprendizagem e,
numa segunda fase, a competição.
Para dar corpo a esta segunda fase, a
autarquia adquiriu 6 novos barcos de
competição (K1), que permitirão a todos
os praticantes o aperfeiçoamento da
técnica de controle desta embarcação
desportiva.

Perante uma moldura humana considerável, Luís Vila
Verde garantiu a vitória nos catamarans e subiu ao primeiro lugar do pódio dos F4. Na categoria dos PR850,
a conquista do 1º lugar pertenceu ao espanhol Francisco Rios, tendo Daniel Sousa ocupado o 1.º lugar nos
PR750. Luís Vila Verde sagrou-se, em Vila Velha de Ródão, campeão nacional da modalidade.
A autarquia de Ródão, ao apoiar esta iniciativa, pretende
dinamizar e potenciar, na vertente desportiva, o rio Tejo,
diversificando ações naquele local e dando a conhecer
ao público os recursos naturais de excelência que este
território detém.

Em 2016, após ultrapassar todas as fases locais e regionais, a
dupla rodense Maria Faustino/Bruna Martins sagrou-se campeã
nacional no escalão 13-15 anos. Para além deste título, também
as duplas Leonor Araújo/Carolina Cardoso (escalão 13-15 anos)
e Edgar Saraiva/Tiago Marques (escalão + 24 anos) conseguiram dois brilhantes terceiros lugares a nível nacional.
Para a Câmara Municipal estes excelentes resultados refletem todo o esforço dos técnicos, que procuram associar
momentos de divertimento e interação ao rigor dos treinos e da competição.
Este variante do vólei permite a posterior continuidade da modalidade de voleibol 6, facto que é já uma realidade em
Vila Velha e cujas equipas, masculina e feminina, ocupam o 4º lugar no ranking regional da zona centro.

Automobilismo
Pelo segundo ano consecutivo, o Clube de Automóveis
Antigos de Castelo Branco, sob a égide da FPAK e com
o apoio da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão,
promoveu a prova “Especial Sprint Portas de Ródão”.
A prova envolveu cerca de 50 participantes que brilharam no trajeto entre o caminho municipal, junto às instalações da Celtejo, e o perímetro urbano junto à Igreja de
Vila Velha de Ródão, onde fizeram valer a sua perícia de
condução.
Os milhares de pessoas que assistiram à prova puderam, em zonas criadas para espetáculo, dar lugar à sua
satisfação por ver estas máquinas, algumas bem antigas, mostrarem o quanto valem na estrada.
No final da prova, teve lugar na Casa de Artes e Cultura
do Tejo uma prova de produtos regionais e a entrega de
prémios, com a presença do Presidente da Câmara, Luís
Pereira, e dos demais convidados pela organização.
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Câmara de Ródão organiza ATL e Campo de Férias
A Câmara Municipal, ciente das
dificuldades que alguns pais
enfrentam nos períodos prolongados de férias e empenhada
em proporcionar uma resposta
adequada, reforça todos os anos
o apoio às famílias rodenses,
promovendo atividades lúdicas
e desportivas para as crianças,
que contribuem fortemente para
o desenvolvimento e bem-estar
dos mais novos. São os já conhecidos projetos “Campo de
Férias Desportivas” e “ATL de
Verão”.
De 16 de junho a 5 de agosto, no projeto ATL participaram 223 crianças entre os 5 e os 12 anos de idade, acompanhadas por vinte monitores, que viveram de forma descontraída e entusiástica momentos de lazer, de desporto e de
cultura, e realizaram várias ações no âmbito do relacionamento interpessoal.
Também o projeto Campo de Férias, criado em 2010, tem vindo a afirmar-se: Este ano juntou 35 jovens dos 12 aos
16 anos durante duas semanas. O projeto insere-se num programa para jovens, limitado em número, e congrega
práticas de desporto aventura e desportos radicais.

Convívio anual dos colaboradores do município
O Serviço de Desporto e Tempos Livres da Câmara Municipal organizou, nos dias 4 e 5
de outubro, o III Convívio Anual de Funcionários da Câmara
Municipal. Durante o encontro,
que teve muita adesão, foram
dinamizadas atividades de lazer e convívio que reforçaram
os laços de amizade e promoveram o espírito de grupo entre
colegas de trabalho.

