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Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão:
Rua de Santana - 6030-230 Vila Velha de Ródão
Telefone: 272 540 300
Fax: 272 540 301
Site: www.cm-vvrodao.pt
Email: geral@cm-vvrodao.pt
Atendimento aos Munícipes:
(Todos os dias com marcação prévia)
Presidente: Luís Ferro Pereira
Vereador: José Manuel Alves
Atendimento Descentralizado:
Fratel: Quintas-feiras das 9h30 às 12h30
Perais: Terças-Feiras das 9h30 às 12h30
Sarnadas de Ródão: Quartas-feiras das 9h30 às 12h30
Atendimento Geral:
Atendimento personalizado ao público das 9h00 às 17h00
(Sem interrupção à hora de almoço)
Atendimento Tesouraria:
Das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00
Serviços Municipais:
Linha Verde do Município: 800 202 829
Proteção Civil: 272 540 300
Casa das Artes e Cultura do Tejo: 272 540 314
Biblioteca Municipal José Baptista Martins: 272 540 308
Posto de Turismo: 272 540 312

Afirmar o concelho como um destino de excelência e promover os seus produtos locais, de excecional qualidade, é o
principal objetivo da estratégia delineada pelo Município ao
criar a marca “ Terras de oiro”, que progressivamente tem vindo
a ser implementada num processo de grande interação com
os produtores locais e os empresários ligados à hotelaria. No
início do ano e com a colaboração do Mestre Manuel Cargaleiro, que generosamente criou um rótulo para promover o azeite de Ródão, esta edição especial foi lançada num conhecido
restaurante de Lisboa. Une numa embalagem de azeite a arte
do Mestre ao saber fazer dos nossos produtores.
Este sector, de extraordinária importância para a economia
do concelho, que associado a uma elevada resiliência, tem
demonstrado uma dinâmica de investimento assinalável, registou no passado dia 9 de junho mais um grande momento,
com a inauguração da Adega 23, numa cerimónia que, entre
inúmeros convidados, contou com a presença do Sr. Ministro
da Agricultura e do Sr. Secretário de Estado da Agricultura e
Alimentação. Foi um acontecimento especialmente marcante
por assinalar a abertura oficial de um projeto arrojado que se
pauta por uma qualidade geral excecional e que, para além da
valorização do nosso território, suprime uma importante lacuna da nossa oferta. A partir de agora, esta será complementada e enriquecida com os néctares excecionais da Adega 23.
Assinalamos ainda neste mês de junho, o início dos trabalhos da Urbanização da Quinta da Torre Velha, num projeto
promovido pelo Município e que se assume como um importante reforço da estratégia prosseguida para a fixação de pessoas no concelho. Edificado num espaço que estava em acentuado estado de degradação, este ambicioso investimento
contempla um novo loteamento que envolve a construção de
novos arruamentos, respetivas infraestruturas e ainda a edificação de 18 habitações. Pretende-se assim, também, promover
a requalificação de um espaço nobre da vila e criar uma nova
centralidade que será complementada com um novo loteamento a lançar brevemente e a recuperação de um conjunto
de imóveis já adquiridos pelo Município.
Decorrem a bom ritmo as obras no quartel da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários. A intervenção envolve todo o espaço interior das instalações e tem o apoio do
Município, que elaborou o projeto e comparticipa a parte não
financiada da obra, num investimento que visa dotar a associação de instalações mais condignas e que possibilitem aos seus
efetivos ter melhores condições para o exercício da sua rele-

EDITORIAL

vante atividade em prol das pessoas e dos seus bens. O Município tem-se pautado por manter um estreito relacionamento
com todas as associações, reconhecendo na sua intervenção
uma significativa mais-valia para a qualidade de vida dos nossos cidadãos e ainda um importante fator de mobilização e
agregação do tecido social.
O mês de junho é tradicionalmente marcado pela Feira dos
Sabores do Tejo. À semelhança das edições anteriores, a feira
tem um programa extremamente diversificado, com muita animação, novos e redobrados motivos de interesse, constituindo-se, ano após ano, como um evento que coloca em evidência o
que de melhor temos e fazemos no concelho e em que, naturalmente, o nosso tradicional bem receber estará em destaque!

Esperamos por si!
Dr. Luís Miguel Ferro Pereira

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
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DESTAQUE

Mayor de hounslow visita
vila velha de ródão
A Mayor do London Borough de Hounslow, em Inglaterra, visitou o
concelho de Vila Velha de Ródão, entre 18 e 20 de março, a convite
da autarquia. A deslocação inseriu-se no âmbito da criação de uma
parceria entre os dois municípios, aproveitando a autarca britânica
para estar presente na inauguração oficial do restaurante Vale Mourão, na Foz do Cobrão, gerido pelo seu compatriota Alan Barber.
A visita teve início no dia 18 de março, com um passeio pelas principais áreas de interesse turístico do concelho, estando os encontros
oficiais reservados para o dia seguinte.
No dia 19, pelas 11h00, a Mayor de Hounslow, Sue Sampson, foi
recebida oficialmente nos Paços do Concelho, seguindo-se uma reunião de trabalho onde se discutiu, entre outros assuntos, a geminação entre Vila Velha de Ródão e o London Borough de Hounslow.
No mesmo dia, pelas 13h00, a autarca britânica e o presidente
da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, Luís Ferro Pereira, inauguraram oficialmente o restaurante Vale Mourão, na Foz do Cobrão,
gerido pelo britânico Alan Barber. Durante a tarde, os convidados
desfrutaram de um passeio pelo Tejo, apreciando a magnífica paisagem das Portas de Ródão. Às 19h00, o autarca português recebeu os
convidados num jantar oficial no restaurante Vila Portuguesa.
No último dia, 20 de março, foram realizadas visitas a alguns dos
principais pontos de interesse da sede de concelho.
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DESTAQUE

Adega 23
inaugurada
em Vila Velha
de Ródão
A Adega 23, um projeto de investimento vitivinícola
localizado em Sarnadas de Ródão, concelho de Velha de
Rodão, foi inaugurada no dia 9 de junho numa cerimónia
que contou com a presença do Ministro da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas dos
Santos, e do Secretário de Estado, Luís Medeiros Vieira.
A Adega 23, situada à beira da autoestrada que lhe deu
o nome, é constituída por uma vinha com 11 hectares
onde foram plantadas várias castas, sendo um projeto da
empresária e médica oftalmologista Manuela Carmona.
A inauguração decorreu no sábado e contou ainda
com a presença do presidente da Câmara Municipal de
Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, do presidente da Assembleia Municipal, António Carmona, do restante executivo camarário e demais convidados.
“Este é um investimento que muito orgulha o concelho de Vila Velha de Ródão, com um edifício de merecido destaque e com uma visão muito estratégica,
marca que distingue a responsável pelo investimento, a
doutora Manuela Carmona, uma nossa conterrânea que
escolheu a sua terra para este grande investimento na

área dos vinhos”, frisou Luís Pereira. O autarca mostrou-se
também satisfeito pela presença do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas
dos Santos, e o Secretário de Estado, Luís Medeiros Vieira,
que antes da inauguração foram recebidos no edifício
dos Paços do Concelho.
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DESTAQUE

Vila Velha de Ródão lança edição limitada
de azeite com Manuel Cargaleiro
O Município de Vila Velha de Ródão e a Cooperativa
de Azeites de Ródão (Rodoliv), que lidera o ranking dos
“Melhores Azeites de Portugal” há nove anos consecutivos,
acabam de lançar no mercado uma nova edição limitada
de 500 garrafas com um rótulo desenhado pelo artista
Manuel Cargaleiro. Este é um dos primeiros projetos
promovidos com a nova marca ‘Terras de Oiro’.
A nova edição limitada de Azeite de Ródão, que
contou com a colaboração do artista plástico Manuel
Cargaleiro, chega agora ao mercado nacional através da
autarquia com o objetivo de promover os produtos de
excelência locais, como é o exemplo do ‘Oiro de Ródão’,
azeite da Cooperativa de Azeite de Ródão (Rodoliv), que
vê há vários anos os seus produtos serem reconhecidos
e premiados.
Esta edição limitada de Azeite de Ródão pretende
reforçar a ligação à região do artista plástico, natural do
concelho e reconhecido a nível mundial, bem como
assinalar o lançamento do conceito ‘Terras de Oiro’, marca
representativa de Vila Velha de Ródão, que pretende
promover o concelho apostando na valorização dos
seus produtos, bem como levar o que há de melhor em
Portugal além-fronteiras. O Município vai passar a utilizar
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a marca ‘Terras de Oiro’ para promover as suas iniciativas,
eventos e produtos locais, como é o caso do azeite, queijo
e mel.
Segundo Luís Pereira, presidente da Câmara Municipal
de Vila Velha de Ródão, “estamos muito orgulhosos do
trabalho desenvolvido pelo Mestre Manuel Cargaleiro
nesta edição especial de Azeite de Ródão, que muito irá
contribuir para promover a nossa região a nível nacional
e internacional”. Em relação à criação da marca territorial,
o presidente adianta que “surgiu da nossa vontade de
diferenciar Vila Velha de Ródão, destacando as condições
naturais e os produtos de excelência da região, os quais
irão estar agrupados na marca Terras de Oiro”.
“Fico bastante satisfeito por contribuir para a
divulgação e promoção dos produtos de excelência
produzidos na minha terra Natal”, afirma Manuel
Cargaleiro.
A edição especial de Azeite de Ródão decorreu no
passado dia 18 de janeiro em Lisboa, no restaurante
O Nobre e contou com presença da Chef Justa Nobre.
Esta edição estará disponível no Posto de Turismo de Vila
Velha de Ródão, localizado no Lagar de Varas, bem como
em feiras e eventos promovidos na região.

Proteção civil

DESTAQUE

Câmara entrega viatura de comando
aos Bombeiros Voluntários
O presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de
Ródão, Luís Pereira, entregou à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários local, no dia 16 de março,
uma nova viatura de comando todo-o-terreno, dotada
de um sistema de comunicação inovador, de forma a
diminuir as carências de meios técnicos na área da proteção e socorro sentidas por aquela instituição.
A atribuição de um apoio na aquisição do veículo
por parte do Município surgiu na sequência dos incêndios que no verão passado afetaram o concelho e depois da Associação Humanitária ter manifestado que a
viatura de comando da Corporação não oferecia condições de segurança para os tripulantes, por se encontrar
bastante danificada e necessitar de reparações de valor
elevado.
Analisada a situação, na reunião de 17 de novembro
de 2017, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um montante de 14 280 euros à Associa-

ção para a compra de uma nova viatura de comando. A
aquisição dos equipamentos de rádio SIRESP, sirenes e
sinalética ficou a cargo da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que contribuiu com a importância de sete
mil euros.
«Temos a consciência das dificuldades e da falta de
recursos que os Bombeiros Voluntários, não só ao nível
local, mas também nacional, sentem e estamos a trabalhar no sentido de minorar as mesmas», referiu o autarca
na entrega oficial do veículo, sublinhando a importância
de «dotar os Bombeiros Voluntários com meios de resposta, seguros e eficazes, que possam garantir um aumento da sua operacionalidade».
Dotada com este novo meio, que se junta às viaturas operacionais já existentes no quartel, a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Velha de
Ródão vê assim reforçada a sua capacidade de resposta
na área da proteção e socorro.
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GESTÃO MUNICIPAL

Vila Velha de Ródão
adere ao IMI familiar

O Município de Vila Velha de Ródão aderiu ao chamado IMI Familiar, o que consiste numa diminuição no
pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
para agregados familiares do concelho, com um, dois,
três ou mais dependentes.
O executivo e Assembleia Municipal de Vila Velha de
Ródão aprovaram esta medida, a qual beneficia em 20
euros os agregados familiares com um dependente; em
40 euros as famílias com dois dependentes; e em 70 euros as famílias com três ou mais dependentes.

Para o presidente do Município de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, esta é uma medida importante, “que
vem beneficiar as famílias residentes no concelho”.
Para além da aprovação do IMI Familiar, a autarquia
e a Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão aprovaram as 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.

Complexo Turístico de Vila Velha de Ródão
vendido por 350 mil euros
A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
aprovou a proposta de aquisição do Complexo
Turístico de Vila Velha de Ródão pelo valor de
350 mil euros, apresentada pela Imobiliária Alves da Rocha S.A..
A empresa, sedeada em Esmoriz, pretende manter o edifício como empreendimento
turístico, como se exigia no edital do procedimento de venda, e propõe realizar um investimento de 300 mil euros no Complexo no
espaço de um ano.
A autarquia havia fixado em 350 mil euros o
preço base mínimo para a compra do edifício
e em 200 mil euros o valor mínimo do investimento, tendo sido apresentadas duas propostas de compra. A proposta vencedora seria a da
Imobiliária Alves da Rocha S.A. que, para além
dos 350 mil euros propostos para a compra do
edifício, pretende investir 300 mil euros no projeto no período de um ano.
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Obras da Rua da Estalagem
em Perais concluídas
A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão concluiu
as obras da Rua da Estalagem, em Perais, que consistiram
na melhoria da rede de águas pluviais e na colocação de
uma nova calçada em granito.
Os trabalhos foram executados por administração direta, tendo sido retirada a calçada existente para a remoção
de terras, abertura de valas e drenagem, de modo a proceder à colocação da rede de águas pluviais e à abertura e
consolidação da base da caixa.

OBRAS MUNICIPAIS

Finalizados os trabalhos de fundo, foram aplicados cerca de 900 metros quadrados de calçada nova de granito
de modo a garantir e facilitar as condições de mobilidade
e acessibilidade da via.

Vila Velha de Ródão Talude do Parque de Campismo
alvo de obras de consolidação
A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão iniciou as obras
de consolidação do talude e do muro do Parque de Campismo. A intervenção foi adjudicada pelo valor de 149 416,45 € e
os trabalhados já iniciaram.
As obras incidem numa área marginal ao Parque de Campismo de Vila Velha de Ródão, entre este equipamento e a rua
da Estrada, que corresponde a um talude que permite articular
os dois espaços, tendo um prazo de execução de 90 dias.
O objetivo desta intervenção é garantir a estabilização do
talude do Parque de Campismo e melhorar a sua capacidade
de sustentação face às cargas existentes no local, ao mesmo

tempo que se procura assegurar uma melhor drenagem das
águas subterrâneas.

Obras do Complexo habitacional Quinta da Torre já iniciadas
O Município de Vila Velha de Ródão já iniciou as obras
do complexo Habitacional da Quinta de Torre, a qual envolve uma área de 6.703 m2, e inclui 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 medida insere-se na política de Município de fixação de jovens e famílias no concelho. A construção deste
complexo irá permitir aos munícipes concorrerem à atribuição das moradias por via do arrendamento ou aquisição.
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OBRAS MUNICIPAIS

foto-reportagem | obras

• Construção de abrigo
de passageiros Agrupamento
de Escolas EB1

• Bancos Fratel

• Caminho de acesso ao Tejo - Perais

• Abertura Ramais de Águas e Esgotos
nas freguesias

• Caminho paralelo A23 - Sarnadas

• Calcetamento de rua em Vilar do Boi

• Pavimentação das valetas em Alvaiade
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• Calcetamento de rua
em Gavião

• Parque de estacionamento
Av. Serra em Vila Velha
de Ródão

OBRAS MUNICIPAIS

• Requalificação da calçada
em Sarnadas

• Rua Parque Caravanismo

• Calcetamento de rua em Perais

Antes

• Requalificação do cemitério
em Vila Velha de Ródão

Depois

• Melhoramento da escadaria de acesso às habitações

• Requalificação do Largo de Festas em Vilar do Boi
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OBRAS MUNICIPAIS

foto-reportagem | silvicultura

• Limpeza de Terrenos

Obra de requalificação

do Quartel dos Bombeiros
Encontra-se a decorrer a obra de requalificação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão, prevê-se para breve a sua finalização, por forma a dar lugar à
instalação dos serviços.
O edifício está a ser requalificado ao nível dos pisos -1, 0
e 1. O objetivo é tornar o quartel mais moderno e mais comodo. Estão a ser melhoradas as condições nos balneários
e camaratas masculinas e femininas, recentrada a sala de
comunicações, e reformulados os espaços comuns. A obra
prevê ainda a criação de um novo espaço para o comando,
bem como um acesso autónomo para a secretaria.
O presidente da autarquia, Luis Pereira, destaca que “As
condições do quartel são uma preocupação nossa. Envolvemos os nossos serviços para que o projeto e a candidatura fossem feitos e com o seu empenho e intervenção con12 | Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão

seguimos este protocolo de apoio”. Esta é uma obra fixada
em cerca de 400 mil euros, sendo uma intervenção que resulta de uma candidatura submetida e aprovada no âmbito
do Programa Operacional – POSEUR.

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO

Passeios no tejo
em barco restaurante
Os passeios de barco pelo rio Tejo, a partir do cais de Vila
Velha de Ródão, são uma das principais atrações para os
turistas que visitam esta vila do distrito de Castelo Branco.
O empresário Vasco Fernandes, ligado ao turismo,
decidiu investir no setor em 2014 e possui atualmente
quatro barcos a navegar no rio Tejo, precisamente a partir
do Cais de Vila Velha de Ródão.

Neste âmbito, decidiu fazer um novo investimento
de 400 mil euros, na aquisição de um barco-restaurante
com capacidade para 150 lugares, para melhorar o serviço
prestado e fazer face à procura crescente de turistas.
“Queremos marcar a diferença com um equipamento
[barco-restaurante] e uma oferta que não existe no interior
de toda a zona Centro”, afirma, o empresário.

Reabertura
do Restaurante

Vale Mourão
O restaurante Vale Mourão reabriu no
passado mês de março sob a gerência de
Alan Barber, originário de Belfast, no Reino
Unido, que se fixou naquela localidade. A
nova gerência prima pela manutenção da
cozinha portuguesa em conjugação com
a tradicional cozinha inglesa.
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DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO

Marca Terras De oiro
Decorreu no passado dia 5 de junho uma reunião encetada pelo Município de Vila Velha de Ródão por forma
a juntar todos os produtores e empresários locais e cimentar a informação e a ligação à marca Terras de Oiro,
que o Município pretende que seja o destaque dentro
e fora de portas. Para Luis Pereira, presidente da Câmara
Municipal, esta marca “pretende conjugar todos os produtos da nossa região e deseja ser a nossa imagem de
marca quer em Portugal, quer no estrangeiro. A união de
todos em torno da marca Terras de Oiro é fundamental
para o seu sucesso”.

Fábrica de papel
plastificado
Os trabalhos de construção da empresa Plastificadora
de Ródão continuam a bom ritmo, por forma a cumprir
o objetivo primordial que é a sua finalização no corrente
ano de 2018.
A nova fábrica representa um investimento de 10 milhões de euros e prevê a criação de 40 postos de trabalho
diretos.
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Declaração Pela Defesa
do Rio Tejo

AMBIENTE

aprovada em Vila Velha de Ródão
Os cerca de 100 participantes no segundo Seminário
Transfronteiriço de Desenvolvimento das Comunidades Ribeirinhas do Rio Tejo, que decorreu, no dia 13 de janeiro na
Casa de Artes e Cultura do Tejo, em Vila Velha de Ródão, aprovaram, por unanimidade, a Declaração Pela Defesa do Tejo.
O documento será agora enviado aos primeiros ministros de Portugal e Espanha, ao presidente da Assembleia da
República Portuguesa, presidentes do Parlamento Europeu
e da Comissão Europeia, grupos parlamentares portugueses
no Parlamento Europeu, embaixadores dos dois países e comunicação social.
A Declaração Pela Defesa do Tejo deu resposta ao desafio
lançado pelo presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão,
que no início dos trabalhos, considerou importante colocarse o rio Tejo “na agenda”.
Luís Pereira falava depois de ter escutado o seu homólogo
de Toledo, Enrique Gómez, que apresentou um conjunto de
fotografias que demonstram a poluição do rio Tejo em Espanha, provenientes sobretudo de efluentes da zona de Madrid.
O autarca português lamenta ainda que em Portugal,
muitos interlocutores só olhem para o rio Tejo dentro do nosso país. “Estas imagens mostram uma realidade do Rio a mais
de 400 quilómetros de Vila Velha de Ródão”, acrescentando
que o que chega ao nosso país “são efluentes de Madrid,
com elevado nível de contaminação”. Por isso, defende “um
diálogo mais profundo com o Governo espanhol”.
A Declaração Pela Defesa do Rio Tejo é composta quatro
pontos, a saber:
- Recuperar o Tejo como património ecológico, resolvendo os problemas que afetam o seu curso e as espécies, tanto
a flora como a fauna;
- Redefinir o seu significado social, convertendo-o num
bem e num recurso coletivo e público, envolvendo a sociedade civil como força motriz para o desenvolvimento;

- Reafirmar a sua função económica de acordo com os
princípios atuais de desenvolvimento sustentável, ao mesmo
tempo que se recuperam os seus usos tradicionais;
- Resgatar o Tejo como herança cultural e símbolo de
identidade socio-territorial.
O Seminário Transfronteiriço de Desenvolvimento das
Comunidades Ribeirinhas do Rio Tejo foi promovido com o
apoio do Município de Vila Velha de Ródão, pela Confraria
Ibérica do Tejo, em conjunto com a Universidade Europeia e
o seu Centro de Investigação Colaborativa para o Design e a
Inovação Sustentável.
No encontro participaram autarquias, universidades, politécnicos, especialistas, investigadores, associações e empresários de ambos os lados da fronteira.
Durante os trabalhos foram apresentadas 42 propostas
de projetos considerados importantes para o desenvolvimento ribeirinho, alguns dos quais já se encontram em fase
de execução. Das conclusões apresentadas retira-se a necessidade “de procurar fontes de financiamento e de apoio
institucional” para a concretização de muitos dos desafios
apresentados.
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Para a organização, o Seminário correspondeu à “estratégia de desenvolvimento para o interior do território”. Foi
ainda anunciada criação de uma equipa de trabalho, que
integra uma associação para o desenvolvimento, uma autarquia, uma associação empresarial e duas universidades,
para dar prossecução às propostas e conclusões do seminário. A primeira reunião dessa equipa decorrerá entre 22
e 26 de janeiro em Cáceres.
Ficou também definido que o III Seminário Ibérico
Transfronteiriço do Tejo decorrerá na cidade espanhola de
Toledo, em 2019.

vila velha de ródão

associa-se à “Hora do Planeta”
O Município de Vila Velha de Ródão associou-se à iniciativa “Hora do Planeta” no dia 24 de março, entre as 20h30 e as
21h30, altura em que foi desligada a iluminação em alguns
locais como forma de consciencialização sobre a problemática das mudanças climáticas.
A “Hora do Planeta” é uma iniciativa da organização nãogovernamental World Wildlife Fund (WWF) que começou
em 2007, em Sidney, na Austrália. Nesse ano, mais de dois
milhões de pessoas e duas mil empresas apagaram as luzes
durante uma hora, numa tomada de posição contra as alterações climáticas e a perda de biodiversidade.
Desde então, a “Hora do Planeta” transformou-se num
movimento de sustentabilidade global e numa plataforma
de compromissos sobre a ação climática e ambiental, sendo
celebrada em mais de 180 países e territórios.
Para mostrar o apoio a esta causa, entre as 20h30 e as
21h30, o Município de Vila Velha de Ródao desligou simbolicamente as luzes da ponte pedonal, do Posto de Turismo,
do Lagar de Varas, dos Paços do Concelho e do Centro de
Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo, na sede do
concelho.
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Vila Velha de Ródão
Passeio pedestre
para reflorestar áreas ardidas
Decorreu no dia 8 de abril, domingo, a ação de
reflorestação de uma das áreas ardidas em Vila Velha
de Rodão. O dia iniciou-se com um passeio pedestre,
com a presença de cerca de meia centena de caminheiros, que os levou até à Nossa Senhora do Castelo,
junto ao monumento natural Portas de Ródão, um local bastante afetado pelos últimos incêndios, onde foi
levada a cabo a ação de reflorestação.
Esta foi uma iniciativa organizada pelo Município
de Vila Velha de Rodão, pela Associação Cultural e Recreativa de Gavião de Ródão e pelo CLDS, em parceria
com diversas entidades e empresas locais, que muito
contribuíram para a realização deste evento.
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CENTROLIVA
CIDADÃOS DE RÓDÃO PEDEM INTERVENÇÃO DAS AUTORIDADES AMBIENTAIS
Um grupo de cidadãos de Vila Velha de Ródão apresentou, na reunião da Câmara Municipal de 9 de março, um
abaixo-assinado a pedir a intervenção efetiva das autoridades ambientais em relação à empresa Centroliva. Em causa
estão «as emissões poluentes para a atmosfera e para a ribeira do Açafal» feitas pela empresa e que comprometem a
qualidade de vida da população.
O abaixo-assinado reúne a assinatura de cerca de seiscentos cidadãos preocupados com a poluição gerada pela Centroliva. «Fumos densos que pairam sobre toda a parte baixa
da Vila, habitações, espaços verdes e agrícolas, tornando o ar
irrespirável e enjoativo», são alguns dos aspetos destacados,
realçando-se que a situação é «substancialmente agravada
no período noturno, e ainda com as descargas de efluentes
industriais líquidos para as linhas de água mais próximas, nomeadamente a Ribeira do Salgueiral e Ribeira do Açafal.»
Os assinantes defendem que a colocação de filtros na
primavera de 2017, após a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro ter detetado o não cumprimento das normas de qualidade de ar, não resolveu o problema.
«O quadro não só não melhorou como se agravou, com
especial incidência no período de laboração noturno e no
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fim de semana, originando situações em que o amanhecer
se caracteriza por uma enorme mancha de fumo que envolve toda a Vila, com um cheiro verdadeiramente nauseabundo, colocando em causa a qualidade de vida da população,
a sua fixação em Vila Velha de Ródão, bem como todos os
investimentos concretizados na área do turismo», lê-se no
abaixo-assinado, onde se pede «a suspensão da laboração
das fábricas até que se demonstre que as mesmas cumprem
todas as exigências legais em matéria ambiental.»
Durante a reunião da Câmara Municipal, um dos signatários da subscrição justificou a iniciativa com a necessidade
sentida por este grupo de cidadãos de se associar ao esforço
que tem vindo a ser encetado pela autarquia na resolução
deste problema. Os cidadãos envolvidos esperam assim que
o conjunto das assinaturas recolhidas force uma «tomada de
posição que resolva de forma inequívoca e definitiva o problema colocado por esta empresa».
A preocupação da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão com as inconformidades ambientais graves resultantes
da laboração da Centroliva não é recente, tendo o município
solicitado no passado a intervenção da Agência Portuguesa
do Ambiente.
Em janeiro de 2017, a Centroliva foi alvo de um despejo

administrativo por parte da autarquia por terem sido detetadas irregularidades no processo de licenciamento. Em finais
do mesmo ano, após a realização de cinco ações de inspeção
e subsequente despacho da Inspeção Geral da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), foi determinada a suspensão da atividade da Centroliva.
No entanto, em novembro de 2017, a empresa interpôs

uma providência cautelar
AMBIENTE
com vista à suspensão dos
despachos proferidos pela
IGAMAOT, que viria a ser aceite pelo Tribunal Administrativo
de Castelo Branco (TACB). Já em janeiro deste ano, o TACB
indeferiu também o recurso apresentado por parte do Ministério do Ambiente, permitindo que a Centroliva continue a
laborar provisoriamente.

Município apresenta candidaturas
para adaptação às alterações climáticas
O Município de Vila Velha de Ródão apresentou duas
candidaturas aos fundos de coesão com vista à sensibilização para os riscos das alterações climáticas e à produção de cartografia sobre os riscos de seca, desertificação
e erosão dos solos. As duas candidaturas representam um
investimento de 369 292,36 €, sendo financiadas em 75%
pelo POSEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.
Sob a designação “Sensibilização dos Rodenses para os
Riscos das Alterações Climáticas”, a primeira candidatura
prevê a realização de ações de comunicação, divulgação
e sensibilização da população do concelho sobre os riscos
associados a este problema ambiental. Para além de sessões de esclarecimento e divulgação de boas práticas, estão previstas iniciativas tão diversas como a produção de
brochuras, vídeos informativos e outdoors ou a realização
de exposições, caminhadas de sensibilização e peças de
teatro, entre outras.
O objetivo é a consciencialização da comunidade sobre as alterações climáticas e a implementação de boas
práticas, de forma a dotá-la de uma maior capacidade de
adaptação a este fenómeno. A candidatura tem um custo
total de investimento de 154 543,35 €, sendo comparticipada em 115 907,51 € pelo POSEUR.
Ainda no âmbito das alterações climáticas, o Município
apresentou uma candidatura para a “Produção de Cartografia” sobre os riscos presentes no concelho de Vila Velha

de Ródão, nomeadamente no que respeita à seca, escassez de água, desertificação e erosão dos solos. A produção
destas cartas permitirá a identificação, avaliação e caracterização dos riscos enunciados, possibilitando a partilha
dessa informação entre as entidades setoriais e a população e a identificação das ações necessárias para a sua
adaptação a estes fenómenos.
Esta candidatura representa um investimento global
de 214 758 €, dos quais 161 068,50 € são comparticipados
pelos fundos de coesão.
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Autarquia
faz faixas de gestão de combustível
O Município de Vila Velha de Ródão criou faixas de proteção de 100 metros junto aos aglomerados populacionais
e nos terrenos que são propriedade da autarquia. Esta intervenção surge no âmbito da gestão de combustível, tendo
em conta a lei em vigor.
Os trabalhos de silvicultura decorreram desde o final do
mês de janeiro, em terrenos na envolvente sudoeste/oeste
da povoação, numa área já executada de cerca de três hectares. Foram feitos trabalhos de destroçamento de matos e
desbastes e desrames arbóreos com alargamento de compassos em zona florestal.
Os trabalhos prosseguem, na zona da Serra da Achada,
também em propriedade municipal, com o desbaste de
uma mancha de pinheiro manso e respetiva limpeza nos
patamares arbóreo e arbustivo.
De referir que a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão disponibilizou, na sua página de internet, o conjunto
de medidas necessárias para a limpeza de terrenos no concelho. Com esta iniciativa, a autarquia pretende esclarecer
todos os munícipes sobre esta questão, com o objetivo de
melhor se preservar a floresta e se cumprir a lei em vigor.
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Recorde-se que os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, são
obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa
de largura não inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais.
De igual modo, e segundo a legislação em vigor, “é da
competência dos proprietários, arrendatários, usufrutuários
ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos
inseridos na faixa exterior de proteção de largura mínima
não inferior a 100 metros, nos aglomerados populacionais
inseridos ou confinantes com espaços florestais, a gestão
de combustível nesses terrenos”.
A informação está disponibilizada, freguesia a freguesia,
no site do município (http://www.cm-vvrodao.pt/municipio/sala-de-imprensa/noticias/defesa-da-floresta-limpezade-terrenos.aspx), e refere-se a todas as localidades do concelho.

TURISMO

vila velha de ródão
Castelo do rei Wamba é cenário de recriações históricas
O Município de Vila Velha de Ródão promoveu recriações históricas com base na lenda do rei Wamba nos
primeiros fins de semana de abril, maio e junho. O local
escolhido não poderia ter sido outro que não o próprio
Castelo, situado na margem norte das Portas de Ródão,
e toda a envolvente de natureza que o carateriza. Este é
um evento incluído dentro do projeto Beira Baixa Cultural.
A lenda do rei Wamba
Segundo a lenda, Wamba era um rei visigodo e senhor
das terras da margem norte do Tejo, que reinou entre 672
e 680 e tinha como inimigo o rei mouro, que dominava a
margem sul.
Na ausência do marido, a mulher de Wamba apaixonou-se pelo rei mouro e os dois namoravam sentados em
cadeiras de pedra, cada um do seu lado do rio. Ora, para ir
buscar a rainha cristã, o rei mouro escavou um túnel por
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baixo do Tejo, mas falhou os cálculos e o túnel saiu na escarpa sul, acima do nível da água. Ainda assim os amantes
conseguiram fugir.
Descoberta a traição, o rei Wamba disfarçou-se de mendigo e foi ao castelo mouro, sendo reconhecido pela rainha
adúltera que fingiu escondê-lo, apenas para depois o denunciar. Como último pedido antes da morte, Wamba rogou poder soprar o corno que trazia consigo. Era um sinal para que
os seus filhos e respetivos soldados avançassem sobre o castelo mouro, conseguindo levar de volta a rainha, que, depois
de julgada, foi condenada a ser atada à mó de um moinho e
atirada a rebolar pela escarpa abaixo até ao Tejo.
Reza a lenda que, fruto da maldição da rainha, no sítio
onde passou a pedra, nunca mais cresceu qualquer vegetação até aos dias de hoje.

ródão

PROMOVE TURISMO
DE NATUREZA
NA BTL
O Município de Vila Velha de Ródão esteve presente
na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorreu na
Feira Internacional de Lisboa (FIL), entre 1 e 4 de março.
Promover o concelho enquanto destino de turismo
de natureza e mostrar a excelência dos produtos regionais, foram os objetivos da participação do Município
no maior evento de turismo em Portugal.
Vila Velha de Ródão esteve integrada no stand do
Turismo do Centro, destino nacional convidado da 30.ª
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edição da BTL, onde, no dia 2, se deu destaque à marca
Terras de Oiro, com a divulgação de um vídeo promocional, uma prova de produtos gastronómicos locais,
onde se incluem o azeite, o mel, a bolaria, e os queijos
e a música local, com o grupo Toc & Rodão.
No mesmo dia, pelas 18h00, o Município esteve
também representado no stand do Geopark Naturtejo,
sendo os protagonistas a música e os eventos a realizar
no concelho.

Casa de Artes e Cultura do Tejo

CULTURA
casa das artes

repleta de atividades
Os primeiros 5 meses do ano na Casa de Artes e Cultura do Tejo ficaram marcados por um conjunto vasto
de atividades que vão desde o cinema, passando pela
música, pelo teatro e até mesmo pelo humor. A Casa da
Cultura do Município de Vila Velha de Ródão recebeu
grandes e bons espetáculos, como o teatro “O Filho da
Treta”, Fernando Pereira “Lord Of the Voices”, Carlos Mendes, com “Relembrar Abril”, ou grupo musical ATOA, que
assinalou os 12 anos da Casa de Artes e Cultura do Tejo.
Mas, os espetáculos temáticos foram também uma
constante, como o Concerto de Reis com a Banda Filarmónica do Retaxo e o Concerto de Páscoa pelo
Conservatório Regional de Castelo Branco, em que os
alunos de Vila Velha de Ródão se destacaram pela brilhante atuação.
A Casa de Artes recebeu o concerto do Mestre Custódio Castelo sob o tema a “Mesma Saudade”, a atuação
da Banda da Armada da Marinha Portuguesa, o Encontro de Coros, o XI Encontro de Música Tradicional, momentos de impacto sempre com casa cheia.

As sessões de cinema são uma aposta, com base na
seleção de filmes atuais de bilheteira comercial e que
têm fixado público.
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Mas, nem só o auditório da Casa de Artes foi palco
de realce, a sala de exposições acolheu de forma radiante a Exposição “Rumor” de Pedro Barateiro. A exposição está patente ao público entre 21 de abril e 22 de
setembro e apresenta obras que envolvem meios tão
diversificados como a fotografia, o desenho, a pintura,
a escultura ou a performance, remetendo os visitantes
para diferentes narrativas individuais e coletivas.
O Café Concerto foi um novo incremento para a
Casa de Artes e Cultura do Tejo, tanto na dinâmica
como no espaço físico. Entre os meses de fevereiro e
maio, num sábado procurou-se aliar tendências e gostos, desde o fado, ao jazz, a pintura dos Urban Sketchers
Portugal Beiras, à tecnologia com as técnicas de fotografia e terminando no humor, foram dados lançados
para dias e noites diferentes em Vila Velha de Ródão.
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UMA BIBLIOTECA COM 10 ANOS

Biblioteca

E MUITO PARA MOSTRAR

Em 2018, a Biblioteca Municipal José Baptista Martins completa
os primeiros 10 anos de funcionamento. O extraordinário trabalho
desenvolvido permite que festejemos, ao longo de todo o ano,
essa década de trabalho intenso em prol da leitura, do
conhecimento e do património local. Celebração que
acontecerá por via de um programa
de atividades excelente, a todos os
níveis, e da publicação em fascículos do fanzine «Memórias de uma biblioteca no ano do
seu 10º aniversário».

Obtenha na Biblioteca Municipal esta coleção de fascículos que
conta a história da BMJBM com imagens que nos provocam, já,
saudades.
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Workshop de chá ministrado pelo botânico Luís Mendonça de Carvalho

Biblioteca

com uma mão cheia
de atividades
Considera-se, hoje em dia, que a
aprendizagem ao longo da vida é fundamental para o desenvolvimento das
sociedades. Na BMJBM essa aprendizagem pode acontecer em todas as idades e por muitas vias: palestras, livros,
viagens, oficinas, conversas e troca de
experiências. E, normalmente, com muito sucesso. Há mais de dez anos (ainda
antes do edifício estar concluído) que,
por iniciativa da BMJBM, se pratica ioga
e meditação, se realizam workshops
de botânica e ações de divulgação de
arqueologia e paleontologia. Recentemente foram introduzidas oficinas de
cinema e vídeo numa iniciativa chamada Bibliokinema. Vejam o que aconteceu, neste âmbito, na BMJBM no primeiro semestre deste ano.
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Apresentação do livro “Apontamentos para uma Monografia da Freguesia de Santana” pelo seu autor Joaquim Marques

Sessão de meditação com o professor Arlindo Cabrito

CULTURA
Biblioteca

Viagem científica ao Dino Parque da Lourinhã

Sessões de ioga ministradas
por Sofia Lourenço há mais
de dez anos, por iniciativa da
BMJBM

O estagiário Axel Carneiro a
apresentar o projeto Bibliokinema e a desenvolver a primeira oficina de vídeo
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Leitura

Biblioteca

O gosto pela leitura pode surgir em qualquer idade.
E quando surge é muito importante termos a possibilidade de ter ao nosso alcance os livros de que gostamos
e de conversar acerca deles. A BMJBM tem à disposição
dos seus leitores 16.500 títulos, muitos deles novidades
editoriais, alguns comprados por sugestão dos leitores.
Pode consultar o catálogo da BMJBM no site municipal,
clicando no ícone Biblioteca Municipal e escolhendo
no menu o item «Catálogo digital de fundos documentais». Com tantos e tão bons livros não admira que
neste momento funcionem na nossa biblioteca quatro
clubes de leitura (um recorde a nível nacional): o Clube
de Leitores Pré-Adolescentes (10-13 anos) e o Clube de
Leitores Adolescentes (a partir dos 13 anos) dinamizados por Andreia Brites; o Clube de Leitura de Autores
Clássicos (que celebrou o seu 5º aniversário em abril)
e o Clube Leituras sem Pressa (integrado na Academia
Sénior VVR/Adraces). Para além de leituras e conversas sobre livros estes clubes participam em debates e
apresentações de livros e fazem viagens literárias. Apresentamos nas imagens seguintes a dinâmica criada em
torno dos clubes de leitura da BMJBM.

Celebração do quinto aniversário do Clube de Leitura de Autores Clássicos da BMJBM que incluiu a apresentação do livro MULHER AO MAR E GRINALDA, pela sua autora Margarida Vale de
Gato, e um pequeno concerto por Beatriz Nunes e Luís Barrigas.
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Simone Andrade falou sobre Direitos Humanos com os
membros do Clube de Leitores
Pré-Adolescentes e do Clube de
Leitores Adolescentes.

Em janeiro realizou-se uma reunião do Clube de Leitura de Autores Clássicos que teve como tema “O Conto”

Apresentação do livro “Ana Hatherly Anagra- Danuta Wojciechowska apresentou, junto ao rio Tejo, o seu livro “Água doce, fluir com o
mas” por Helena Vieira
rio”, numa iniciativa da BMJBM que contou com o apoio da estagiária da ESE Andreia Dias

Viagem Literária
Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão | 29

CULTURA
Biblioteca

Dia Mundial da Poesia

Celebração do Dia Mundial da Poesia, em Fratel, com leitura de poemas de Leonor Inácio incluídos no livro “Que Chovam Palavras Loucas”

Celebração do Dia Mundial da Poesia na BMJBM com Silvério Dias
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património
imaterial
Desde 2009 que a BMJBM tem vindo a desenvolver o projeto «Vidas e Memórias de uma Comunidade» com a finalidade de preservar, divulgar e valorizar o património cultural imaterial do
nosso concelho. No site municipal pode aceder à
biblioteca digital do projeto escolhendo o ícone
Vidas e Memórias.
Recentemente reforçámos as fontes de informação disponíveis através de uma muito proveitosa parceria com o realizador Tiago Pereira, mentor dos projetos «A música portuguesa a gostar
dela própria» e «A comida portuguesa a gostar
dela própria». Esta parceria tem possibilitado o
enriquecimento significativo das recolhas culturais no concelho. Património cultural imaterial é
também a poesia criada pelos nossos poetas populares. E foi essa forma de arte que celebrámos
em março por ocasião do Dia Mundial da Poesia
com Silvério Pires Dias, de Sarnadinha, e Leonor
Inácio, de Fratel. A iniciativa contou com o apoio
de instituições locais e foi o momento escolhido
para apresentar e divulgar uma brochura com
poemas de Leonor Inácio, muito apreciada pelos
seus destinatários.
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Dia Mundial
da Criança
O Dia Mundial da Criança foi comemorado, a 1 de junho, em Vila Velha de Ródão num ambiente de grande
animação e euforia por parte das mais de duas centenas de crianças presentes.
A tarde iniciou-se com o espetáculo “Mão Verde”,
com Capicua e Pedro Geraldes, seguiu-se uma tarde
desportiva completada com a comédia, o ilusionismo
e a música do espetáculo “Tangerina e Spirulina”, todos
de mãos dadas para proporcionar um final de dia repleto de sorrisos e celebrado em família com um jantar
convívio.
Esta foi uma organização do Município de Vila Velha
de Ródão, em parceria com o Agrupamento de Escolas
local, a Associação de Pais, a Comissão de Proteção de
Jovens e Crianças em Risco, o CLDS, 3G e a Celtejo que
se juntaram para proporcionar a todas as crianças do
concelho um dia feliz, a não esquecer.
32 | Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão

Crianças
criam
Laço Azul
Humano

AÇÃO SOCIAL

contra
os maus tratos

As crianças da creche e do 1.º ciclo de Vila Velha de Ródão
juntaram-se, nos dias 11 e 18 de abril, para criar o Laço Azul
Humano, uma iniciativa inserida na Campanha Laço Azul e no
Mês Internacional da Prevenção dos Maus Tratos na Infância,
organizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
(CPCJ) de Vila Velha de Ródão, em colaboração como o CLDS
e o Agrupamento de Escolas.
A Campanha Laço Azul é uma ação internacional que visa
sensibilizar os mais novos para a problemática dos maus tratos
na infância e consciencializá-los para a importância da prevenção, sendo organizadas várias ações de sensibilização junto da
comunidade.
A 4 de abril, a campanha teve início com a distribuição à
população de laços azuis e flyers a explicar a História do Laço
Azul, bem como com a colocação laços gigantes nos principais edifícios públicos de Vila Velha de Ródão. Foi ainda lançado o concurso “Stop à Violência”, destinado às crianças e jovens
do concelho, e organizado um conjunto de atividades físicas.

No dia 11, as crianças da creche da Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão juntaram-se para formar um Laço
Azul Humano, iniciativa que foi repetida com entusiasmo, no
dia 18, pelos alunos do 1.º ciclo. Neste dia foram também atribuídos os prémios aos primeiros três classificados que participaram no concurso.
A Campanha do Laço Azul teve origem nos Estados Unidos, em 1989, quando Bonnie W. Finney decidiu atar uma fita
dessa cor à antena do seu carro, como forma de homenagear
os dois netos, vítimas de maus tratos. O azul, cor das nódoas
negras resultantes das agressões, seria assim um símbolo e um
lembrete constante da importância da proteção das crianças
vítimas de violência e negligência.
Com a adesão a esta iniciativa, a CPCJ, o CLDS e o Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão procuram sensibilizar
a comunidade local e dar visibilidade à questão dos maus tratos infantis, contribuindo desta forma o despertar das consciências e para a promoção e proteção dos direitos das crianças.
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AÇÃO SOCIAL

Fratel recebeu palestra
sobre parentalidade positiva
O salão da Escola Primária do Fratel foi pequeno para receber tantas famílias interessadas em saber mais sobre parentalidade positiva.
No passado dia 12 de maio, o psicólogo Alfredo Leite
abordou o tema “Educar para a Felicidade. Deseja filhos felizes? Claro! Venha a esta palestra”, numa palestra participada e
com diversas intervenções.
Esta foi uma palestra estruturada pelo CLDS 3G de Vila Velha de Ródão, em parceria com o Município de Vila Velha de
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Ródão, a Junta de Freguesia de Fratel, a Ação Social, a CPCJ, o
Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, a Associação
de Pais e a Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Rodão.
Segundo as responsáveis do CLDS 3G de Vila Velha de
Ródão, esta primeira ação decorreu conforme esperado e é
uma iniciativa que se vai repetir pelas restantes freguesias do
concelho, procurando chegar não só a todos os pais e avós,
mas também aos profissionais da área social e do ensino e
toda a comunidade em geral.

AÇÃO SOCIAL

Banda Filarmónica Fratelense
celebra 115 anos com novo fardamento
A Banda da Sociedade Filarmónica de Educação e
Beneficência Fratelense comemorou 115 anos no passado dia 24 de março, com a apresentação pública do
seu novo fardamento, oferecido pela Câmara Municipal
de Vila Velha de Ródão em reconhecimento pela longa
prestação da instituição em prol da cultura musical do
concelho.
O novo fardamento destaca-se pelas linhas direitas

e cor azul escura que conferem toda a elegância aos
elementos da banda. O fardamento foi apresentado na
sede da sociedade filarmónica.
Fundada em 1903, a Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência Fratelense foi criada com o intuito
de promover a cultura na freguesia de Fratel e tem na
sua Banda centenária um dos grandes símbolos da freguesia e do concelho.

Envelhecimento ativo e associativismo em debate
A Casa de Artes e Cultura do Tejo, em Vila Velha de Ródão,
recebeu a 11 de maio o seminário sobre envelhecimento ativo
e associativismo. Esta foi uma iniciativa no âmbito do projeto
de estágio da aluna do 3ºano da licenciatura em Serviço Social
da ESE de Castelo Branco e estagiária do Gabinete de Ação Social do Município de Vila Velha de Ródão.
Os painéis foram: os desafios do envelhecimento ativo
com Maria João Moreira (IPCB), Clotilde Agostinho (IPCB) e
Patrícia Cesário (Santa Casa de Misericórdia de Vila Velha de
Ródão). O segundo painel teve como tema base os benefícios
de um envelhecimento ativo com a presença de Dolores Alveirinho (IPCB) e de Maria Joaquina Madeira (coordenadora
do ano europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade

entre gerações). Por último,
o painel “vamos conversar
sobre associativismo” com
Marco Domingues (IPCB) e
a apresentação, por parte
da estagiária Ana Rita Nunes do Gabinete de Ação
Social da Câmara de Vila Velha de Ródão que apresentou os resultados do estudo
realizado neste concelho,
“Envelhecimento ativo na
ótica do associativismo”.
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DESPORTO

BTT Terras
de Oiro
reúne duas centenas
de participantes
A prova BTT Terras de Oiro, organizada
pelo Município de Vila Velha de Ródão, em
parceria com o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento e o Contrato Local
de Desenvolvimento Social, decorreu no
dia 4 de março e reuniu mais de 200 participantes, repetindo o sucesso de edições
anteriores.
A iniciativa incluiu um percurso de

maratona (65 quilómetros) e de meia
maratona (45 quilómetros) e cumpriu
mais uma vez o objetivo de destacar
a importância da prática desportiva e
divulgar a oferta cultural e turística do
concelho.
Após o final da prova, foi anunciado
que a próxima edição se realizará a 3 de
março de 2019.

MUNICÍPIO DE RÓDÃO

ASSINALA MÊS DA ATIVIDADE FÍSICA
O Município de Vila Velha de Ródão assinalou o mês da
atividade física, que se comemora em abril, promovendo,
nos dias 27 e 28, um conjunto de atividades dirigidas à população do concelho. Sob o lema “Terras de Oiro – Fit Day”,
a iniciativa inclui uma corrida e caminhada noturnas e um
dia aberto no Ginásio Municipal.
Na sexta-feira, 27 de abril, às 21h00, realizou-se uma
Corrida e um Passeio Pedestre Noturnos, com cerca de
nove e seis quilómetros, respetivamente, sendo a partida
junto ao Ginásio Municipal de Vila Velha de Ródão.
A 28 de abril, o dia foi dedicado à atividade física, estando o Ginásio Municipal aberto para receber a população.
Step, Zumba, Hip Hop, Pilates, Spinning, Cross ou Defesa
Pessoal foram algumas das atividades ao dispor dos participantes.
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Aproveitando a efeméride do mês da atividade física, o
objetivo deste “Terras de Oiro – Fit Day” é a promoção da
prática desportiva e, simultaneamente, da saúde e bemestar da população do concelho, proporcionando-lhe a
oportunidade de conhecer o novo Ginásio Municipal e
contribuir para uma causa solidária, neste caso, ajudar os
bombeiros locais.

DESPORTO

Vila Velha de Rodão
recebeu segunda etapa
da Taça das Beiras

A segunda etapa da Taça das Beiras, organizada pela
Associação de Voleibol da Guarda, decorreu no domingo,
20 de maio, entre as 10h e as 18h, no Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão.
A prova contou com a participação de cerca de 80 atletas,
distribuídos entre vários escalões, e visou apurar os finalistas que disputarão a final do Campeonato da Taça da Beiras,
que tem lugar no próximo dia 10 de junho, na Guarda.
Entre os diversos escalões, masculinos e femininos, em
competição, os jovens mostraram grande empenho e dedicação ao voleibol, modalidade que tem um elevado número de participantes no concelho de Vila Velha de Ródão.
O escalão Juvenis Masculinos contou com a participação de três equipas, sendo o primeiro classificado o Atlético
Clube da Guarda, seguido do Vila Velha de Ródão e do Sena
Clube, respetivamente, no segundo e terceiro lugar.

Nos Juvenis Femininos foi apurado o Atlético Clube da
Guarda, enquanto que nos Juniores Femininos o lugar coube ao Sena Clube. Já o escalão Seniores Femininos contou
com três equipas em competição, sendo o clube da casa
o vencedor (Vila Velha de Ródão). Em segundo lugar ficou
o Atlético Clube da Beira e em terceiro a Universidade da
Beira Interior.
No escalão Seniores Masculinos, os primeiros lugares
couberam às duas equipas da Guarda – Atlético Clube da
Guarda e Atlético Clube da Guarda (juniores), seguindo-se,
no segundo e terceiro lugar, o Sena Clube e o Vila Velha de
Ródão.

RÓDÃO acolheu ENCONTRO
REGIONAL DE GIRA-VOLEI
Vila Velha de Ródão recebeu, nos dias 13 e 14 de abril, o
Encontro Regional de Gira-Volei e Gira +. A iniciativa resulta de uma organização conjunta da autarquia de Vila Velha
de Ródão e da Federação Portuguesa de Voleibol e conta
com a participação de mais de 200 atletas.
O Gira-Volei é jogo de iniciação ao voleibol, destinado
aos jovens entre os 8 e os 15 anos, enquanto o Gira + visa
dar continuidade ao nível II do Gira-Volei e se destina aos
jovens com mais de 16 anos.
A modalidade de voleibol destaca-se em Vila Velha de
Ródão pelo elevado número de atletas, sendo mais de 90
os jovens do concelho a praticar este desporto.

Tendo em conta a dinâmica que esta modalidade tem
trazido à população juvenil, o Município procura desenvolver e apoiar iniciativas que visam incentivar a prática
desportiva junto das faixas etárias mais jovens, como é o
caso deste Encontro Regional, ao mesmo tempo que coloca à disposição da população do concelho uma oferta
desportiva e equipamentos destinados a todas as idades.
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DESPORTO

Vila Velha de Ródão
Ginásio Municipal
atrai mais de cem utentes
em três meses

O Ginásio Municipal de Vila Velha de Ródão assinala três
meses de funcionamento com o registo de mais de uma
centena de inscrições, que se traduzem numa taxa de frequência de 90%, demonstrando assim a importância deste
equipamento para a melhoria da qualidade de vida e bemestar da população do concelho.
As aulas de grupo são a maior atração do ginásio e
aquelas onde se registam maiores níveis de participação.
Os utentes podem optar por 13 aulas semanais, que vão
desde as modalidades mais rítmicas e de cariz cardiovascular, como o Step ou o Cycling, até aulas que visam o desenvolvimento da força e a definição muscular, como é o caso
do Hiitt ou o Cross Training.
Inaugurado em janeiro, a sala de musculação é outro
dos pontos fortes deste novo espaço, não só pela grande

versatilidade dos aparelhos que possui, como também pela
vista panorâmica sobre as Piscinas Municipais, o Monumento Natural das Portas de Ródão e o rio Tejo.
Para além das aulas de grupo, os utentes do Ginásio
Municipal podem também optar por realizar treinos livres
ou sob a orientação de um professor especializado, sendo
possível trabalhar aspetos como a melhoria dos índices de
força e de flexibilidade, o aumento da resistência muscular,
a perda de massa gorda ou a tonificação muscular.
Situado junto ao Campo de Feiras, o Ginásio Municipal
está aberto de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 21h00, e
sábados, das 09h00 às 13h00. Para mais informações sobre
a dinâmica deste espaço, os interessados podem procurar
a página do ginásio no Facebook ou utilizar o contacto telefónico 272 541 098.

LAZER

DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM SERENATAS E “BEIJINHOS”
O Dia Internacional da Mulher foi assinalado, no passado
dia 8 de março, numa parceria entre o CLDS.3G e o Município de Vila Velha de Ródão, com um conjunto de iniciativas
que prenderam homenagear as mulheres do concelho de
Vila Velha de Ródão.
Durante três dias, a equipa do CLDS.3G e do Município
percorreram todas as localidades do concelho com o propósito de distribuir miminhos e oferecer um presente surpresa
a todas a senhoras.
Este ano, além de afetos e “beijinhos” (doce de merengue), todas as senhoras foram presenteadas com uma pequena serenata, proporcionando momentos felizes e muito
animados, em todas as aldeias por onde a equipa passou.
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À noite e já na sede do concelho, realizou-se um jantar convívio com diversos momentos de animação e boa disposição.
A iniciativa abrangeu aproximadamente 300 senhoras do
concelho e foi um sucesso a repetir já no próximo ano.

LAZER

dia do
funcionário
Assinalado
com convívio

O convívio anual dos colaboradores do Município decorreu no passado dia 26 de maio. Durante o encontro, que
teve muita adesão, foram promovidas diferentes atividades

de lazer e confraternização que pretendem fortalecer os laços de amizade e promover o espírito de grupo entre colegas de trabalho.

CARNAVAL ANIMou AS RUAS da vila
No passado dia 11 de fevereiro realizou-se em Vila Velha de Ródão a Feira de Domingo Gordo. Nesse mesmo
dia teve lugar, pelas 14 horas, o desfile de Carnaval, que
teve a concentração no Estádio Municipal e percorreu al-

gumas ruas, terminando no Campo de Feiras.
Este desfile de Carnaval contou com a participação
de várias coletividades e associações de Vila Velha de
Ródão.
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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.’ 1081 6030-223
- Vila Velha de Ródão
Encerramento: Sábado ao jantar e Domingo todo o dia
Telf.: 272 541 306 | Telem:. 963 330 597
“Júlio”
Estrada Nacional 18 - Vila Velha de Ródão
Encerramento: Sábado ao jantar e Domingo todo o dia
Telf.: 272 541 079
“Varanda da Vila”
Rua de Santana, 925 | Vila Velha de Ródão
Encerramento: Sábado ao jantar e Domingo todo o dia
Telf.: 272 541 088 | Telem:. 961 490 695
“Herdade da Urgueira”
Vale Pousadas-Perais
Encerramento: Terça-feira de Setembro a Junho
Junho a Setembro possibilidade de estar aberto
Telf.: 272 073 569/ 935 211 382
“Vila Portuguesa”
Cais Fluvial - Vila Velha de Ródão
Encerramento: Segunda-feira ( Outubro a Março)
Telf.: 272 541 216
“Vale Mourão”
Foz do Cobrão
Encerramento: Domingos ao jantar e Segunda-feira
Telf.: 272 543 012

Manuel Orlando Marques Rodrigues, Lda.
Vila Velha de Ródão
Telem.: 961 444 795
Albertino Lourenço Rodrigues
Sarnadas de Ródão
Telem.: 919 551 703 / 272 997 537
Vilela & Manso, Lda.
Vila Velha de Ródão
Telem.: 917 241 804/ 934 560 623
João Aparício & Irmãos, Lda.
Fratel
Telf.: 272 566 138 / 965 022 725
Táxis Nunes & Barata, Lda.
Alfrívida
Telem.: 969 057 360 / 965 453 182
João Carmona - Serviços de Táxi, Lda.
Monte Fidalgo
Telem.: 969 655 087
ALOJAMENTO
Casa da Meia Encosta | Casa de campo
Foz do Cobrão 6030-155 V V Ródão
Tel.: 914 303 367
E-mail. casadeperais@gmail.com
casadameiaencosta2017@gmail.com
Herdade da Urgueira | Agro-turismo
Monte da Urgueira - Vale de Pousadas 6030-153 V V
Ródão Perais
Tel.: 272 073 570 / 935 360 261
WebSite: http://www.herdadedaurgueira.com
E-mail: meetingplace@herdadedaurgueira.com

“Rato”
Alfrívida
Telf.: 272 989 388

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

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

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

Táxis

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

Automóveis de Aluguer Pires Rodrigues, Lda.
Vila Velha de Ródão
Telem.: 963 058 342 / 272 822 146
Carlos Manuel dos Santos Pires, Lda.
Vila Velha de Ródão
Telem.: 962 466 531 / 961 547 359
Nuno Paulo Lemos Alves
Vila Velha de Ródão
Telem.: 963 009 377
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Casa da Palmeira | Alojamento local
Rua 1º de Maio, nº79 e 89 6030-215 - V V Ródão
Tel.: 913 075 447
E-mail: francisco_p_matos@hotmail.com
Alojamento das Laranjeiras | Alojamento Local
Rua da Estrada Nacional, 1295
6030- 198 Vila Velha de Ródão
Tel.: 967073834 / 969587573
E-mail: alojamentodaslarangeiras@hotmail.com

Parque de Campismo Rural do Tejo
Parque de campismo e caravanismo
Rua do Porto do Tejo 6030-238 Vila Velha de Ródão
Tel.: 272 545 001 / 963 445 928
E-mail: turismo@cm-vvrodao.pt
D. Maria | Alojamento local
Rua da Liberdade, nº 147 6030-225 Vila Velha de Ródão
Tel.: 272 545 200 / 912 105 303
E-mail: josepereiracatarino@hotmail.com
Casa de Outrora | Alojamento local
Rua Principal 6030-162 Tostão Vila Velha de Ródão
Tel.: 938 368 017 | E-mail: casadeoutrora@gmail.com
Cantinho das Pesqueiras| Alojamento local
Rua da Sociedade 6030-231 Vila Velha de Ródão
Tel.: 966 579 985 | E-mail: daniela.tomas28@gmail.com
Casa de Perais| Casa de Campo
Rua da Escola Primária 6030-053 Perais
Tel.: 914 303 367
Casa do Chafariz | Alojamento Local
Foz do Cobrão | 6030-155 Vila Velha de Ródão
Tel.: 927 484 403
Núcleos Museológicos pelo concelho
Centro de Interpretação Arte Rupestre do Vale
do Tejo e Espaço Museológico de Arqueologia
Vila Velha de Ródão
Terça a sexta-feira | 9h00 - 12h30 e das 14h00 - 18h00
Sábado | 10h00 - 13h00 e das 14h00 - 18h00
Telem.: 96 344 58 66 | E-mail: geral@tejo-rupestre.com
Lagar de Varas: Uma herança de oiro
Horário de Verão ( 1 de maio a 30 de setembro):
Todos os dias: 9h30 - 12h00 e das 14h00 - 18h00
Horário de Inverno (1 de outubro a 30 de abril):
Segunda a Sábado | 9h00 - 12h30 e 14h00 - 17h30
Telf.: 272 545 001 | Telem.: 96 344 59 28
Núcleo Museológico do linho e tecelagem | Foz do Cobrão
Segunda a domingo | 10h00 - 12h30 e 14h00 - 18h00
Marcações GAFOZ | Tef.: 272 543 149
Núcleo Museológico do Azeite | Sarnadas de Ródão
Segunda a sexta-feira | 9h00 - 12h30 e 13h15 - 18h00
Edifício junta de freguesia
informações e visitas guiadas através dos contactos:
Telf.: 272 967 829 | Sábado e Domingo por marcação
Núcleo Museológico: o Contrabando | Perais
Edifício junta de freguesia
informações e visitas guiadas através dos contactos:
Telf.: 272 989 275
Segunda a sexta-feira | 9h00 - 12h30 e 14h00 - 17h00
Sábado e domingo por marcação
Núcleo Museológico: História de uma Comunidade
Rural - Fratel | Edifício ex-escola primária
informações e visitas guiadas através dos contactos:
Telf.: 272 566 187
Segunda a sexta-feira | 15h15 - 17h00
Sábados | 10h30 - 12h00

