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Restaurantes

Táxis
Albertino Lourenço Rodrigues
Sarnadas de Ródão
919 551 703 e 272 997 537

Automóveis de Aluguer Pires Rodrigues, Lda.
Vila Velha de Ródão
963 058 342 e 272 822 146

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

Nuno Paulo Lemos Alves
Vila Velha de Ródão
963 009 377

Restaurante da Estalagem das Portas de Ródão 
Rua da Senhora da Alagada - V.V. de Ródão
Encerra ao Jantar de domingo e segunda-feira
272 545 125/ 966 504 149

Restaurante “O Motorista”
Estrada Nacional 18 - Vila Velha de Ródão
Encerra aos sábados
272 545 263   

Restaurante “A Ponte do Enxarrique”
Estrada Nacional  18
Encerra aos domingos
272 541 306 
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Estrada Nacional  18 - Vila Velha de Ródão
Encerra ao domingo
272 545 306

Restaurante “Varanda da vila”
Rua de Santana, 925
Vila Velha de Ródão
Encerra aos Sábados
272 541 088

Restaurante “Rato”
Alfrívida
Não encerra
272 989 388

informações úteis
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Vila Velha de Ródão
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Vila Velha de Ródão
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Vila Velha de Ródão
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Vila Velha de Ródão
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272 540 300
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6030-151 Alvaiade
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Vila Velha de Ródão
272 541 138 / 96 347 91 72
www.vilaportuguesa.pt

Parque de Campismo e Caravanismo 
Vila Velha de Ródão
965 193 999

Alojamento

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 14h00-17h30
Sábado | 10h00 - 13h00 e 14h00-18h00
963 445 866

Lagar de Varas
Vila Velha de Ródão
Horário de verão (1 maio a 30 setembro):
Todos os dias >09h30-12h30 e 14h00-18h00
Horário de inverno (1 outubro a 30 abril):
Segunda a sábado > 9h00-12h30 e 14h00-17h30
272 545 001/963 445 928

Restaurante “JJ” 
Fratel
Encerra aos domingos
272 566 175/964 655 878

Restaurante “O Mangual”
Rua de Santana, 784
Vila Velha de Ródão
Encerra ao jantar de domingo
91 65 22 650

Restaurante “Vale Mourão”
Foz do Cobrão
966 504 149/272 545 125 
(Para almoço e jantar) Informações e reservas 

Restaurante Bar Vila Portuguesa
Largo Geração do Tejo - Vila Velha de Ródão
Encerra às segundas-feiras
96 347 91 72

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

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

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

Mitos & Mistérios, Lda.
Vale de Pousadas
963 335 850

Táxis Nunes & Barata, Lda.
Alfrivida
965 453 182

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

Parque de Campismo 13 Luas 
Vale da Sarvinda  
Alfrívida-Perais
272 030 396
info@valedasarvinda.pt

Empreeendimento de Olivoturismo - 
Herdade da Urgueira
Vale de Pousadas – Perais
935 360 261
www.herdadedaurgueira.pt

Casas do Almourão
Rua da Capela
Foz do Cobrão
965 869 327
fozcobraotur.turismorural@gmail.com

Núcleo Museológico do Azeite
Sarnadas de Ródão
(edifício junta de freguesia)
Segunda a sexta-feira> 9h00-12h30 e 13h15-
18h00
Sábado e domingo > por marcação
272 967 829

Núcleo Museológico: o Contrabando
Perais
(edifício junta de freguesia)
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)
Segunda a sexta-feira | 15h15 - 17h00
Sábados | 10h30-12h00
272 566 187

Núcleo Museológico do linho e tecelagem
Foz do Cobrão
segunda-feira a domingo | 10h00-12h30 e 14h00-
18h00
Marcações GAFOZ 272 543 149

Centro de Formação Artística 
Manuel Cargaleiro
Vila Velha de Ródão
(edifício ADRACES)
Terça a sábado>10h00-13h00 e 
14h00-17h00
272 540 300



1editorial

O Presidente da Câmara Municipal

Luis Miguel Ferro Pereira

 O primeiro semestre deste ano ficará marcado por dois pro-
cessos que embora de natureza bem diferentes são, contudo, 
ambos profundamente estruturantes e pautados pela mesma 
preocupação: o envolvimento e a participação da população.

Estamos na fase final do processo de revisão do P.D.M., um 
procedimento complexo, desenvolvido num contexto de pro-
fundas alterações legislativas, que obrigaram a constantes 
reformulações e alterações dos trabalhos já desenvolvidos, 
mas que se encontra concluído, muito por mérito dos serviços 
e dos técnicos da Câmara Municipal que nele estiveram en-
volvidos.

O documento final foi colocado à discussão pública no passa-
do mês de Maio, fase decisiva a que o executivo deu particular 
atenção, fomentando activamente a discussão pública e em 
que, para além dos meios tradicionais de divulgação, foram 
ainda organizadas quatro reuniões públicas, nas sedes das 
juntas de freguesia, que se caracterizaram por uma elevada 
participação.

A participação dos cidadãos na vida pública, não se deve es-
gotar na escolha dos eleitos e constitui um desafio que nos 
deve mobilizar. Registo neste contexto, com particular agrado, 
o elevado nível de participação que têm registado as reuniões 
da iniciativa para a economia cívica, assumindo-se como uma 
excelente demonstração do interesse e da maturidade com 
que a nossa comunidade dá resposta aos desafios com os 
quais hoje nos deparamos. 

Na linha deste estímulo à participação dos cidadãos nos pro-
cessos de decisão este ano, e pela primeira vez, o município 
irá introduzir o orçamento participativo, dando assim a oportu-
nidade a todos os munícipes de decidirem sobre a afectação 
de uma parte dos recursos do orçamento municipal, em inves-
timentos que considerem mais relevantes.

O mês de Junho ficará ainda registado como o mês em que 
foram concluídos, importantes empreendimentos privados 
na área do turismo reforçando-se, desta forma, a oferta dis-
ponível neste sector estratégico para o desenvolvimento do 
concelho, em que o município ao longo dos últimos anos, tem 
vindo a concretizar significativos investimentos.
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1ª REVISÃO PDM DE RÓDÃO

em destaque2

Em 2004, em reunião de Câmara, foi deliberado 
dar início ao processo de revisão do PDM - Plano 
Diretor Municipal.

O Plano Diretor Municipal é um instrumento que es-
tabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, 
a política municipal de ordenamento do território e 
as políticas urbanas, integrando, obrigatoriamente, 
as orientações estabelecidas pelos instrumentos de 
gestão territorial de âmbito nacional e regional. O 
processo de revisão do PDM implica a elaboração 
de uma proposta fundamentada e que perspetive o 
concelho para um período de 10 anos.

Neste contexto, constatou-se que as premissas 
atuais, relativas ao enquadramento territorial e ao 
próprio enquadramento legal, hoje em vigor, são 
diferentes das que foram tidas em conta na época 
de elaboração do atual PDM, considerando-se 
como fundamentos para iniciar o seu processo de 
revisão: 

 -  A obrigatoriedade legal e adequação do planea-
mento municipal às alterações do quadro legis-
lativo; 

 -  Agilizar a gestão do PDM e proceder à sua articu-
lação com outros Planos Municipais de Ordena-
mento do Território, em vigor ou em elaboração; 

 -  Ajustar o Plano à realidade do concelho, através da 
atualização do seu conteúdo.

Segundo a autarquia, a atual proposta de revisão do 
PDM constitui um instrumento fundamental para a 
gestão e qualificação do território do concelho, sendo 
importante a sua entrada em vigor para permitir novas 
oportunidades de desenvolvimento para o concelho e 
para a região.

Na fase de discussão pública a autarquia promoveu 
pelo concelho sessões de esclarecimento sobre este as-
sunto, sendo toda a informação também disponibilizada 
para consulta no site da autarquia.

Segundo Luís Pereira, presidente do Município “ A 1ª re-
visão do PDM é crucial e de extrema importância para 
o desenvolvimento do concelho, nomeadamente na 
ordenação do território. Volvidos 11 anos de trabalho 
complexo e burocrático de todas as entidades envolvi-
das, Vila Velha de Ródão orgulha-se agora do resultado 
deste trabalho pois, neste momento, o concelho possui 
uma estratégia de desenvolvimento e de ordenamento 
local ajustada às necessidades do concelho.”
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Vila Velha de Ródão pretende reunir condições para 
apoiar projetos de inovação e empreendedorismo, no-
meadamente na área social, e outros que procurem 
gerar respostas de bens e serviços com o objetivo pri-
mordial de melhorar a vida das pessoas.

No seguimento desta vontade, a Câmara Municipal ade-
riu à constituição da Comunidade para a Iniciativa Eco-
nomia Cívica.

Esta associação, agora criada, tem como objetivo abor-
dar os problemas, necessidades e desafios sociais com-
plexos de Ródão e resolvê-los através de respostas 

MUNICÍPIO DE RÓDÃO ADERE À INICIATIVA ECONOMIA 
CÍVICA

inovadoras, eficazes e sustentáveis, nas quais os 
cidadãos são convidados a participar ativamente.

Instituições de solidariedade social, empresas 
com uma política de responsabilidade social, en-
tidades oficiais e associativas de Vila Velha de 
Ródão e todos os cidadãos comprometidos com a 
inovação, a mudança e a vontade de resolver os 
problemas constituíram um grupo de trabalho que 
identifica os desafios complexos afetos ao interior 
do país, e mais em concreto o concelho de Vila 
Velha de Ródão.



obras municipais 

Beneficiação das bermas e valetas nas estradas de acesso a 
Vale de Pousadas

Criação de lomba/passadeira e colocação de sinalização de 
seguranca, em frente ao jardim de infância, Vila Velha de 

Ródão

Repavimentação de calçadas, nos locais da execução 
de ramais e outras reparações de calçada realizadas nas 

diversas freguesias

Construção do adro da Capela do Espírito Santo, e 
beneficiação da zona envolvente, Fratel

Beneficiação / remodelação das instalações sanitárias do 
Quiosque da Vila e zona envolvente, Vila Velha de Ródão

Ampliação, em altura, do tanque de rega do Cabeço Salvador, 
Vila Velha de Ródão

4



obras municipais 

Beneficiação de rede viária florestal e manutenção e 
recuperação das Galerias Ripícolas, Alfrívida

Requalificação do edifício no Largo dos Combatentes, Vila 
Velha de Ródão

Beneficiação / remodelação do Largo da Capela e da rua da 
associação dos Amarelos

Melhoramentos no adro da Igreja Matriz, Fratel

5
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A Câmara de Vila Velha de Ródão investiu 274 mil euros no 
Parque Ambiental Tejo-Enxarrique, obra que se encontra em 
execução e que termina um conjunto de intervenções naquela 
que é a área turística mais emblemática da vila. Esta obra é o 
culminar de um conjunto de intervenções feitas pelo município 
para a valorização de toda aquela área junto ao rio Tejo e a sua 
ligação à vila.

Trata-se de um investimento numa área sensível devido ao seu 
enquadramento paisagístico e pela importância patrimonial que 
tem, pois situa-se junto a uma estação arqueológica que está 
classificada. 

Esta intervenção vem viabilizar um conjunto de investimentos 
que a câmara fez anteriormente (parque campismo rural e de 
caravanismo e o restaurante Bar do cais), vai dar uma nova 
dinâmica económica àquela zona e contribuir para a sustenta-
bilidade do turismo em Vila Velha de Ródão.

PARQUE AMBIENTAL TEJO-ENXARRIQUE
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ÚLTIMA FASE DE REQUALIFICAÇÃO DO CABEÇO DAS PESQUEIRAS

O Cabeço das Pesqueiras é uma zona nobre da vila, ocupada 
por populares durante o período do 25 de Abril de 1974, que 
se encontrava um pouco degradado e possuía alguns imoveis 
em risco de colapso.

A requalificação deste local, uma obra que se iniciou há cerca 
de 3 anos e que implica um investimento de cerca de 333 mil 
euros, vai agora ser terminada.

Esta é a última fase da obra que vai encerrar toda a interven-
ção naquela zona de Vila Velha de Ródão e contempla duas 
ligações pedonais, uma entre o Porto do Tejo e o Cabeço das 
Pesqueiras, e outra à Estação da CP.

A intervenção implica trabalhos de terraplanagens, 
construção de estruturas em betão e metal (passagens 
pedonais), pavimentações, ajardinamentos e infraestru-
turas de eletricidade, águas e águas pluviais, sendo o 
prazo de execução de três meses.

Com esta requalificação esta zona nobre da vila fica 
totalmente renovada e com uma atratividade bem di-
ferente.
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A autarquia de Vila Velha de Ródão, relativamente ao ano eco-
nómico de 2014, apresentou o Relatório de Gestão e a Presta-
ção de Contas, com resultados acima da média, tendo-se veri-
ficado uma execução ao nível da receita, no valor de 6 milhões 
e 925 mil euros e ao nível da despesa, a execução situou-se 
no valor de 6 milhões e 698 mil euros, o que permitiu terminar 
o ano com um saldo francamente positivo.

O executivo municipal tem a plena convicção do rigor das con-
tas desta autarquia, que primam pelo respeito dos princípios 

Contas públicas em conformidade
orçamentais e pelo rigor na contabilização das receitas e das 
despesas, apresentando uma Taxa de Execução Global da Re-
ceita situada nos 102,54%, 15,02 pontos percentuais acima da 
Taxa de Execução Global da Despesa (87,52%). Já em relação 
à despesa com o Serviço da Dívida, verificamos a existência 
de um valor residual de apenas 2,74 %, tendo este sofrido um 
decréscimo de 6,75% face ao ano anterior, permitindo assim 
que o excedente de receita seja encaminhado para outros in-
vestimentos.

Reunião de Aperfeiçoamento Profissional da ATAM 
O Município de Vila Velha de Ródão recebeu, no dia 27 de 
janeiro, uma Reunião de Aperfeiçoamento Profissional (RAP), 
promovida pela Associação dos Trabalhadores da Administra-
ção Local (ATAM). Para o executivo de Ródão é de valorizar 
a existência desta estrutura num País, com uma crescente di-
nâmica legislativa, onde nem sempre é possível aos técnicos 
municipais acompanhar com objetividade certas temáticas. 

A importante representação de técnicos do Município de Ró-
dão na ATAM ditou que esta RAP se realizasse neste concelho.

Durante o dia, na Casa de Artes e Cultura do Tejo, estiveram 
no centro da reflexão conjunta, várias questões de natureza 
jurídica relacionadas com as autarquias locais, que versaram 
matérias como despesas com pessoal; condições de trabalho 
suplementar; comissão de serviço; faltas por doença; seguran-
ça e saúde no trabalho; mobilidade intercarreiras; finanças e 
contabilidade autárquica; entre outros. 

Uma iniciativa que foi um estímulo à continuidade de um in-
tercâmbio de saberes e experiências em torno das questões 
inerentes às autarquias locais.

 Receita  6.925.012,51€ 100%  Despesa 6.698.223,46€ 100% 
 Corrente  6.310.968,45€ 91,13% Corrente 4.787.139,21€ 71,47%
 Capital 614.044,06€ 8,87% Capital 1.911.084,25€ 28,53%

Receita Total
Receita Orçada = 102,54% Despesa Total

Despesa Total Orçada = 87,52% Serviço da Dívida
Despesas Totais = 2,74%
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No seguimento da estratégia do executivo municipal, de ouvir 
os munícipes sobre os assuntos de interesse coletivo ou públi-
co das freguesias, foram muitos os munícipes que marcaram 
presença nestas reuniões de câmara, descentralizadas pela 
freguesias. 

Os munícipes, no período reservado à intervenção do público, 
aproveitaram a oportunidade e suscitaram resposta a assun-
tos relacionados com sinalética das estradas, urbanismo, se-
gurança na rede viária, acessibilidade em arruamentos, apro-

Reuniões de Câmara Públicas descentralizadas com 
grande participação  

A autarquia organizou, a 16 de maio, um convívio dirigido a 
todos os colaboradores do município, proporcionando um dia 
diferente onde a boa disposição e a descontração de todos 
imperou. 

Acreditando que a motivação é um dos fatores principais que 
podem influenciar na produtividade de um trabalhador e, con-
sequentemente, da organização, a Câmara Municipal promo-
veu o II Convívio dos Funcionários proporcionando aos par-
ticipantes um leque diversificado de atividades físicas e de 
interação de grupo.  

O dia culminou com um jantar, estendido também às famílias 
dos colaboradores, reforçando a ideia de integração e pertença 
que importa fortalecer.

II Convívio dos funcionários

veitamento de recursos hídricos, limpeza de alguns espaços e 
outros assuntos da freguesia e concelho. 

O presidente da autarquia, Luís Pereira, respondeu sempre de 
forma esclarecedora a todas as questões que foram formula-
das. Recorde-se que no concelho de Vila Velha de Ródão e 
após tomada de posse do atual executivo municipal, é realiza-
da uma reunião pública descentralizada, de 4 em 4 meses, nas 
instalações das Juntas de Freguesia. 
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A autarquia de Ródão acredita que é possível resolver os 
problemas que afetam todo o Interior e os territórios de baixa 
densidade. A capacidade em fixar empresas, criar riqueza e 
valorizar os recursos endógenos disponíveis é, sem dúvida, 
um dos caminhos. 

Às autarquias compete dar corpo à capacidade para definir 
e implementar estratégias de articulação com a comunidade 
empresarial, no sentido de ajudar a ultrapassar os principais 
constrangimentos que dificultam a concretização dos projetos 
desses investidores.

Políticas de responsabilidade social inovadoras, que as em-
presas assumam e desenvolvam têm um impacto positivo nas 
relações laborais, aumentando significativamente os índices 
de motivação dos colaboradores; no relacionamento de proxi-
midade com a sociedade, apoiando as associações, estando 
presente nas suas iniciativas e acompanhando a sua dinâmica; 
e nas questões de natureza ambiental, prestando uma cres-
cente atenção à resolução dos aspetos que mais impacto têm 
junto da comunidade local.

Este será o modelo de cooperação e desenvolvimento que 
o município ambiciona fomentar e reforçar no seu relaciona-
mento com o tecido empresarial concelhio, apoiando as em-

Os municípios, as empresas 
e o desenvolvimento do 
Interior

A Feira dos Sabores do Tejo assume-se como um evento 
marcadamente institucional, que atrai a presença de exposi-
tores de elevada qualidade, destacando o que melhor se faz 
e produz na região. Uma vez mais o mote deste evento será: 
«Sentir o Rio e Viver a Terra».

Nesta edição, estão representadas múltiplas atividades, ser-
viços, produtos relacionados com o Tejo e com as múltiplas 
vivências que este rio desperta. 

O evento tem uma dinâmica muito forte e abrangente, aliando 
a divulgação do que melhor se faz na região a uma programa-
ção diversificada com animação infantil, espetáculos musicais, 
mostras gastronómicas, workshop’s, entre outras atividades, 
que decorrem em paralelo, por forma a potenciar ao máximo a 
atratividade da Feira e da Região. 

RÓDÃO APRESENTA II FEIRA DOS SABORES DO TEJO 
Amor Electro, João Pedro Pais e D.A.M.A.

presas instaladas e proporcionando condições para que novas 
unidades e novos projetos de empreendedorismo se fixem no 
concelho, trabalhando em articulação com o tecido empresarial 
já instalado e apostando na formação dos seus colaborado-
res como mola impulsionadora da competitividade. Será esta, 
cada vez mais, a matriz da construção dos municípios do sé-
culo XXI. 
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Produtores de Ródão 
representados em Berlim 
Green Week 2015

RÓDÃO APRESENTA II FEIRA DOS SABORES DO TEJO 
Amor Electro, João Pedro Pais e D.A.M.A. São várias as atividades que irão decorrer, em simultâneo, du-

rante os três dias da feira, desde animação infantil, espaço 
babysitting, mercadinho do pão, workshops culinários e 
restauração. 

Os vários espaços distribuídos pelo panorama geral da feira, o 
stand da autarquia, o stand Multiusos e o espaço Lounge, 
têm um programa multifacetado e orientado para os mais dife-
rentes públicos sempre com as componentes de entretenimen-
to e conhecimento associadas.

Muita animação com grupos de reconhecido valor no contexto 
da música nacional: AMOR ELECTRO, JOÃO PEDRO PAIS e 
D.A.M.A. irão animar as noites da Feira.

À semelhança do ano anterior, no âmbito do apoio que a autar-
quia de Ródão tem vindo a prestar aos empresários do conce-
lho, vários produtores, marcaram a sua presença, de 16 a 25 
de janeiro, na Internacional Green Week - Feira Internacional 
de Berlim da Alimentação, Agricultura e Horticultura.

A capacidade produtiva, a qualidade das matérias-primas e a 
experiência adquirida têm sido reconhecidas com prémios e 
distinções e que dão legitimidade ao esforço de modernização 
das empresas e de promoção do concelho de Vila Velha de 
Ródão. 

A autarquia de Ródão, associou-se, a esta ação da Inovcluster, 
por considerar esta iniciativa uma oportunidade única para as 
empresas locais conhecerem e efetuarem ações de prospeção 
no mercado alemão, uma vez que vão estar em contato direto 
com potenciais distribuidores e importadores, e podendo colo-
car os seus produtos junto de consumidores finais. Esta inicia-
tiva, assente no reforço da competitividade das empresas, per-
mitiu a valorização da qualidade e da imagem dos produtos da 
região e contribuiu para uma melhor promoção, fora de portas, 
dos produtos locais do concelho de Ródão divulgando ainda o 
potencial turístico deste território.
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Boletim Municipal (BM) – Estamos, 
neste momento, no local que trans-
formou um dos seus sonhos numa 
realidade. Fale-nos um pouco deste 
projeto.
C.L. — Tudo começou em 1988, quando 
era apenas um jovem agricultor e numa 
propriedade chamada Coutada de Baixo 
iniciei o desenvolvimento da parte agrí-
cola. Depois, com o objectivo de moder-
nizar e ampliar um negócio de família 
surgiu a Queijaria Lourenço e Filhos 
LDA. Em 1991 comprámos a Herdade 
da Urgueira que veio aumentar a área 
já existente, perfazendo um total de 620 
hectares, dos quais 110 hectares são de 
regadio.
No local onde nos encontramos existia 
um casario dos antigos donos onde vi-

Arquiteto do projeto : João Teixeira
Abertura ao público em julho

Carlos Lourenço (C.L.)
 49 anos, natural de Tostão
Empresário
Engenheiro maquinaria agrícola

viam muitas famílias e onde foi criada 
muita gente da zona de Perais. Várias 
ideias surgiram para este espaço mas, 
no final optamos pelo turismo rural numa 
tentativa de dar uma outra visibilidade 
ao concelho de Vila Velha de Rodão e 
á Herdade da Urgueira uma vez que é 
o único empreendimento do género no 
concelho.
Em 2010 demos entrada do projeto na 
Câmara Municipal, no valor de 930 mil 
euros, mas após várias alterações o in-
vestimento atingiu 1 milhão e meio de 
euros. 
BM — A Herdade da Urgueira tem um 
tema que, no concelho de Ródão, é 
ouro, que é o azeite. Trata-se de um 
conceito inovador em termos turísti-
cos, explique-nos a sua ideia.
C.L. — Todo o tema central da Herdade 
da Urgueira vai ser o Olivoturismo, onde 
a oliveira, o olival e o azeite assumem 
particular destaque. Cada um dos apar-
tamentos vai ter como tema base uma 
das fases do olival, deste a poda ate á 
obtenção deste bem tão precioso, o azei-
te. Vila Velha de Ródão, desde os nos-
sos antepassados, que tem tradição nes-
te fruto e com imensa qualidade. Ainda 

hoje mantemos a excelente qualidade do 
azeite deste concelho tendo conseguido 
vários prémios e atribuições de mérito.
Vila Velha de Ródão tem um potencial 
imenso nesta área e porque não aliar 
isso ao turismo e mostrar a quem nos 
visita as formas tradicionais de fazer 
azeite.
Neste empreendimento vai ser montada 
uma replica de um lagar tradicional, com 
pio de pedras circulares e um de galgas 
cónicas, com três prensas, tarefas... As-
sim vamos poder mostrar a quem não 
conhece a arte de se fazer bom azeite 
complementariando com a observação 
das técnicas tradicionais e das mais in-
dustriais, podendo visitar as infraestru-
turas existentes no concelho, como o 
Lagar de Varas do Enxarrique, o Museu 
do Azeite na aldeia de Tostão e a Coope-
rativa Rodoliv, um lagar moderno.
BM — Este empreendimento turístico 
tem múltiplas valências e serviços as-
sociados de forma a proporcionar ao 
turista várias vertentes de lazer. Quais 
são?
C.L. — Em todo o alojamento disponí-
vel neste empreendimento, temos cerca 
de 30 camas duplas que podem acolher 
mais ou menos 50 pessoas, composto 
por T1,T2,T3, alguns quartos individuais 
e uma suite, à qual demos o nome de 
“Casa Mãe”.

HERDADE DA URGUEIRA
Empreendimento de olivoturismo

“Para quem gosta de 
sossego e natureza isto é 
um paraíso!”
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Temos um restaurante equipado com 
uma cozinha industrial, com capacidade 
para fazer eventos para +- 300 pessoas e 
vamos ter um ponto de venda de produtos 
locais (produzidos na exploração e outras 
parcerias). Pode ainda disfrutar-se de um 
espaço com piscina.
 A Herdade tem aliada a si uma reserva 
turística, com 1123 hectares, onde pre-
domina a caça grossa (veados e javalis), 
contendo também lebre, perdizes e tor-
dos. 
Para os amantes da pesca temos duas 
barragens com concessão para desporto 
(não morte) uma prática em que o pes-
cador tem que manter o peixe (maiorita-
riamente achigã) nas condições ótimas 
para depois o devolver à água. 
E pensando nos desportos náuticos va-
mos ter, gaivotas, canoas para poder 
usufruir deste lago aliando a água ao 
desporto.
Também se poderá fazer observação da 
fauna existente em toda a herdade.
BM — O que leva a fazer estes investi-
mentos e a diversificar o negócio des-
ta forma?
C.L. — Eu sempre coloquei um pouco de 
risco em tudo o que faço, ainda que com 
alguma consistência, e construi o que te-
nho hoje, degrau a degrau, até chegar a 
este patamar. 
Obviamente, que isto não começou as-
sim e teve um início completamente di-

ferente do que é hoje. Nestes últimos 
20 anos, há muito trabalho, muita dedi-
cação, muitas horas, muito risco, muito 
sacrifício em não poder estar com a fa-
mília, mas também sempre tive a ajuda 
dos meus pais que são os fundadores 
disto tudo, da minha irmã e da restante 
família.
Tenho consciência que tenho feito sofrer 
a minha família direta, e que tenho sido 
um pai ausente e espero um dia com-
pensá-los por essa ausência, mas quan-
do me meto nas coisas é para ir em fren-
te mesmo quando os obstáculos surgem. 
As pessoas que trabalham connosco 
sentem-se motivadas e era completa-
mente impensável erguer um projeto 
destes sem a colaboração de todos. Por 
isto tudo, estou orgulhoso do que tenho 
conseguido ao longo destes anos.
BM — Que tipo de apoios conseguiu 
para concretizar este sonho?
C.L. — Ao nível do financiamento, subme-
ti três candidaturas distintas, através da 
ADRACES, com projetos distintos e me-
didas diferentes PRODER  e LEADER+.
A autarquia colaborou, com este projec-
to, colocando a água e os esgotos até à 
entrada da propriedade.
Tive ainda o apoio de pessoas amigas 
que com os seus conhecimentos e a sua 
experiência foram uma pedra fundamen-
tal para a concretização do mesmo.

BM — O que anseia para a Herdade da 
Urgueira num futuro próximo?
C.L. Acredito que a Herdade da Urgueira 
será uma mais-valia para a região assim 
como acredito que vou conseguir propa-
gar o nome do concelho através deste 
projeto, trazendo assim mais notorieda-
de para Vila Velha de Ródão. Em relação 
aos postos de trabalho, as empresas 
familiares que detenho já têm alguma 
dimensão no concelho, e atualmente te-
mos cerca de 18 pessoas e respetivas 
famílias a depender de nós. Com este 
projecto passaram a ser cerca de 24 
pessoas, numa primeira fase.
Quero colocar Vila Velha de Ródão em 
evidência e a localidade de Perais tam-
bém. Quero tentar vender o concelho no 
coletivo, para segurar quem nos visita 
o mais tempo possível, estabelecendo 
parcerias.

HERDADE DA URGUEIRA
Empreendimento de olivoturismo
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Inserido numa região onde abundam os recursos endó-
genos, o Município de Ródão assenta a sua estratégia 
de desenvolvimento nalgumas vertentes fundamentais. 
O turismo encontra aqui condições excecionais para ser 
potenciado, tanto ao nível do património natural como do 
cultural e construído, nas vertentes do turismo de natu-
reza, turismo gastronómico, turismo aventura... Ródão 
pode ainda tirar partido das potencialidades do seu ter-
ritório através do aproveitamento dos recursos naturais 
existentes, nomeadamente o rio Tejo e o Monumento 
Natural Portas de Ródão. E simultaneamente impulsio-
nar o desenvolvimento equilibrado do tecido empresa-
rial apoiando a criação de empresas relacionadas com 
a vertente turística, ao mesmo tempo que  desenvolve 
uma política de atração e captação de outros investi-
mentos.

Ródão atrai investimento turístico
Atualmente, Ródão orgulha-se de ter suprido uma das 
lacunas existentes no concelho até então, a falta de ca-
mas disponíveis para quem escolhe este território como 
destino. 

Neste momento existem quatro empreendimentos tu-
rísticos, Estalagem Portas de Ródão, Vila Portuguesa, 
Herdade da Urgueira, Casas da Foz do Cobrão, que vão 
levar o nome do concelho além portas e com a sua quali-
dade de serviços atrair muitas pessoas para o concelho.

Ainda no âmbito da oferta turística que o concelho tem 
vindo a potenciar está já aberto ao público o restaurante 
do Bar do Cais, um investimento do município que ron-
dou os 200 mil euros.
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Restaurante Bar Vila Portuguesa  Casas do Almourão

 Empreendimento de  Olivoturismo - Herdade da Urgueira
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Autarquia erradica mercúrio da iluminação pública e 
investe em LED
Ródão é o primeiro concelho do distrito de Castelo Branco e 
um dos primeiros a nível nacional a ter localidades completas 
com iluminação de tecnologia Led e o primeiro do País a erra-
dicar por completo as luminárias de vapor de mercúrio.

Com vista a aumentar a eficiência energética na iluminação 
pública e a contribuir para a qualificação do ambiente, a Câma-
ra Municipal de Vila Velha de Ródão procedeu à substituição 
de 346 luminárias de vapor de mercúrio, por novas luminárias 
equipadas com tecnologia LED, erradicando por completo o 
vapor de mercúrio deste concelho.

O FAPAS - Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens, 
ONG do Ambiente, pioneira do movimento ambientalista por-
tuguês, organizou em Vila Velha de Ródão, com o apoio do 
município, nos dias 18 e 19 de abril, as XVI Jornadas sobre 
Conservação da Natureza e Educação para o Desenvolvi-
mento Sustentável. As jornadas que mobilizaram cerca de 
120 participantes, para além das conferências realizadas no 
auditório da CACTEJO, incluiu oficinas de ilustração científica, 
de estudo de líquenes e construção de casas-ninho. Paralela-
mente, foram ainda realizadas saídas de campo relacionadas 

Ródão recebe as Jornadas da Conservação da Natureza 
e de Educação Ambiental  do FAPAS

Numa altura em que as alterações climáticas e a eficiência 
energética são uma das preocupações globais, esta é uma 
aposta clara do Município no âmbito de uma estratégia que in-
cide na vertente ambiental e nas novas tecnologias. 

Para além de permitir a diminuição das emissões de CO2 e o 
aumento da eficiência energética na via pública, a adoção des-
tas medidas permite dar cumprimento à estratégia da autarquia 
valorizando, deste modo, a qualidade de vida e a sustentabili-
dade do concelho, prevendo uma poupança anual de 17.500 
euros e um  retorno do investimento em três anos.
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com Itinerários Educativos e de âmbito local, ao Monumento 
Natural das Portas de Ródão, ao castelo de Ródão e ao Vale 
da Sarvinda.
A gestão e a valorização das áreas protegidas, a proteção e 
recuperação de habitats e espécies prioritárias, as alterações 
climáticas, a educação ambiental e o papel da escola nestes 
processos de formação da cidadania, dominaram o universo 
dos temas apresentados tendo sido promotores de pertinentes 
intervenções, da parte do público presente, e gerado um deba-
te de ideias e a troca de experiências enriquecedoras.
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Comemorações do Dia 
Mundial da Árvore 

A Serra do Perdigão, em Vila Velha de Ródão,    
vai ser o local de estudo para a participação 
portuguesa no novo Atlas Europeu do Ven-
to (NEWA).

O NEWA é um projeto europeu recen-
temente aprovado, que tem como ob-
jetivo criar novas metodologias de 
avaliação e gestão do recurso eólico. 
Neste estudo vai ser feita a avaliação 
das características do vento com fins ener-
géticos para incluir no novo Atlas Europeu do 
Vento, substituindo o anterior estudo que data 
do ano de 1989, e que não responde à maior 
dimensão e potência dos aerogeradores atuais 
e à sua instalação em terrenos de maior comple-
xidade do que a inicialmente prevista.

Estas novas metodologias (tecnologia WindScan-
ner) e o início dos trabalhos do projeto NEWA fo-
ram apresentados a 15 de Junho (Dia Global do 
Vento), na Casa de Artes e Cultura do Tejo.

A tecnologia WindScanner, com medições já a de-
correr na Serra de Perdigão, a cargo da Universi-
dade Técnica da Dinamarca, permite a medição 
das características do vento a grandes distâncias 
e alturas ao solo, sem recurso a torres meteo-
rológicas. É este o objetivo do projecto NEWA, 
com a duração de cinco anos (2015-2019), que 
se iniciou em Março, que tem um orçamento glo-
bal de 13,8 milhões de euros e que envolve um 
consórcio de instituições de oito países euro-
peus (Dinamarca, Suécia, Alemanha, Espanha, 
Letónia, Turquia, Bélgica e Portugal).

O financiamento do consórcio português com-
posto pela FEUP, INEGI, LNEG e IPMA é feito 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
envolvendo cerca de 750 mil euros e

representa oportunidades da maior relevância 
para o meio científico e indústria nacional.

A autarquia de Ródão, em colaboração com o Agrupamento 
de Escolas do concelho, associou-se à efeméride Dia Mundial 
da Árvore e da Floresta realizando, no dia 20 de março,  uma 
iniciativa de plantação de árvores, envolvendo e mobilizando 
cerca de 100 crianças do jardim-de infância e do 1º ciclo.
Neste dia, especialmente vocacionado para a sensibilização 
das crianças nos temas do ambiente e da proteção da natu-
reza, a plantação de árvores foi programada para o Cabeço 
das Pesqueiras, local onde o município está a desenvolver um 
amplo projeto de remodelação dos espaços públicos.
Neste dia, a plantação de cerca de 30 árvores, nos espaços 
estruturados e previamente definidos no projeto de valorização 
do local proporcionou a alegria das crianças.

Energia Eólica da Serra 
do Perdigão em estudo
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Cultura em Ródão é para todos

A política cultural, que o Município de Ródão tem implemen-
tado ao longo dos anos, tem adquirido uma importância es-
tratégica cada vez maior nos processos de desenvolvimento 
local. Estas políticas culturais do concelho de Ródão refletem-
-se na preservação e divulgação do seu Património, através 
dos Museus e Núcleos Museológicos, do seu relacionamento 
com outros sectores de atividade, nomeadamente o Turismo; 
refletem-se na promoção do livro e da leitura com a sua Biblio-
teca Municipal, na sua relação estreita com os mais novos e 
a comunidade escolar, nas ofertas culturais, com a Casa de 
Artes e Cultura do Tejo a proporcionar um programa cultural 
verdadeiramente diversificado e de qualidade, que assenta em 
iniciativas culturais abrangentes, desde a música, artes plásti-
cas ao cinema.

Concertos pelo Conservatório Regional de Castelo 
Branco
Concerto de Inverno em Fratel
O Conservatório Regional de Castelo Branco com o município 
de Vila Velha de Ródão, realizou no passado dia 31 de janei-
ro, na igreja matriz de Fratel, o Concerto de Inverno. A igreja 
matriz de Fratel acolheu a iniciativa, valorizada pela acústica 
e pela qualidade interpretativa dos executantes, onde os sons 
aqueceram a noite fria de inverno. A população encheu o es-
paço onde se verificou, claramente, a intenção do município 
em promover iniciativas pautadas pelo critério da qualidade, 
recorrendo a instituições e artistas da região. 

Comemorações do 25 de abril na CACTEJO
No seguimento desta parceria e incluído nas comemorações 
do 25 de abril,  a Casa de Artes e Cultura do Tejo recebeu um 
concerto da Orquestra e Coro do Conservatório Regional de 
Castelo Branco, que brindou o público com músicas e canções 
alusivas a esta data. 

Estes dois concertos são a forma privilegiada para promover o 
trabalho de profissionais e das respetivas instituições e, simul-
taneamente, desenvolver parcerias que contribuam para a pro-
moção de uma dinâmica cultural, junto das comunidades locais.



19cultura

A Casa de Artes e Cultura do Tejo (CACTEJO) tem sido o palco 
para a realização de diversos eventos culturais, promovidos 
pela autarquia e também por entidades externas que encon-
tram naquele espaço, as condições de excelência para a reali-
zação dos seus eventos. Em 2015, iniciou a sua programação 
com a inauguração da exposição designada por a “Ética da 
Mão”, resultado de uma parceria que envolveu o município de 
Vila Velha de Ródão, a Biblioteca Nacional e o Centro Portu-
guês de Serigrafia, colaboração que tornou possível a mostra 
retrospetiva da obra de um ilustre e prestigiado artista portu-
guês, reconhecido nacional e internacionalmente.

A magistral obra de David de Almeida, ficou exposta na CAC-
TEJO, de 01 março a 15 maio e contemplou trabalhos que 
constituíram o resultado de uma intensa e continuada cami-
nhada à descoberta do património arqueológico português, 
que lhe proporcionaram o contato com o tempo das antas e 
das “pedras escritas” que alguém, algures no tempo, deixou 
gravados na pedra.

Casa de Artes e Cultura do Tejo A “Ética da Mão”, retrospetiva da obra do 
artista David de Almeida

Jorge Palma acústico
Com mais de 40 anos de carreira é um nome incontornável 
do panorama musical português. Compositor, poeta, intérprete 
e exímio pianista, Jorge Palma desde os anos 70 que esgota 
salas um pouco por todo o País.  Vicente Palma acompanhou 
Jorge Palma neste espetáculo acústico, onde Vicente surgiu na 
guitarra, no piano ou na voz, acompanhando Jorge Palma em 
alguns dos temas que juntos já tocam há mais de uma década, 
criando momentos verdadeiramente intimistas e especiais. 

Moda e Tendências em Ródão
Decorreu, a 23 de maio, no anfiteatro exterior da Casa de Artes e Cultura do Tejo, 
o desfile Moda e Tendências que reuniu várias lojas e marcas representadas, que 
abraçaram esta iniciativa e que escolheram este evento em Vila Velha de Ródão 
para promover a sua identidade e ainda as coleções de Leonor Aragão, Inês Gon-
çalves, Ana Diniz e Luciana Leal, alunas e ex-alunas da Escola Superior de Artes 
Aplicadas (ESART) do IPCB. Em destaque esteve também a coleção inspirada na 
Arte Rupestre do Vale do Tejo, da autoria de Sabrina Mendes, que incluiu a par-
ticipação especial da manequim internacional Helena de Sousa da Elite Models.

Os lugares do anfiteatro foram poucos para o público presente que desde cedo 
se começou a juntar a esta iniciativa para assistir a um evento único e diferente 
no concelho. Uma noite aprazível, em torno do mundo da moda, com momentos 
musicais de Custódio Castelo e de Hugo Rangel and Friends.

As cerca de 60 crianças que participaram nos três desfiles das lojas aderentes, Pe-
tit Enfants, Espaço Moda e Polichinelo, desfilaram pela passerelle com a alegria e 
a boa disposição que os caracteriza e conseguiram proporcionar grandes sorrisos 
na plateia que assistia atentamente ao desfile dos pequenos manequins.
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Biblioteca Municipal aposta na leitura e na aprendizagem ao longo da vida
A Biblioteca Municipal José Baptista Martins, acreditando que o co-
nhecimento deve ser encarado como uma procura a fazer ao longo 
da vida - e não apenas quando se frequenta a escola ou a universi-
dade -, tem vindo a proporcionar um conjunto elevado de atividades 
que enriquecem culturalmente aqueles que nelas participam. Uma 
dessas atividade continuadas é o Clube de Leitura de Autores Clás-
sicos. Criado no dia 23 de abril de 2013, tem como missão divulgar 
os textos clássicos que marcaram a história e a cultura do mundo, 
desenvolver competências linguísticas e interpretativas e criar leito-
res mais aptos a compreender os problemas da sociedade em que 
se integram.

Desde então os seus membros leram e comentaram 12 livros, do 
século XVII ao século XX, visitaram exposições e participaram em 
eventos literários (viagens, colóquios e apresentações de livros), que 
foram excelentes oportunidades de convívio e aprendizagem.  

O trabalho desenvolvido tem sido muito profícuo e tem permitido a 
interação dos membros do clube de leitura com escritores marcan-
tes e com entidades com uma ação cultural nacional, como a Alma 
Azul. No âmbito destas interações também têm surgido boas oportu-
nidades para membros do Clube de Leitura divulgarem os trabalhos 
literários que estão a produzir. A última dessas ocasiões ocorreu, 
em fevereiro, quando Elsa Ligeiro veio à Biblioteca Municipal apre-
sentar o nº 10 da revista de Artes e Ideias Alma Azul na qual estava 
incluído um conto de José Manuel Batista.

Se frequentar o Clube de Leitura de Autores Clássicos da BMJBM 
perceberá que ler, conversar sobre o que se lê, conhecer escrito-
res e editores são formas fáceis, económicas e reconfortantes de 
aprender e de melhorar a relação que estabelecemos connosco e 
com os outros.

Cultura Avieira em destaque

III Cruzeiro Religioso do Tejo 
partiu de Ródão
Celebrar a religiosidade das comunidades ribeirinhas do Tejo, 
promover a Cultura Avieira a Património Nacional Imaterial e 
da Unesco, e evidenciar as potencialidades do Rio Tejo foram 
objetivos a concretizar no âmbito da realização do III Cruzeiro 
Religioso do Tejo que se iniciou a 30 de maio, no cais fluvial 
de Vila Velha de Ródão e que irá ligar Vila Velha de Ródão à 
foz do rio, em Lisboa. A primeira de sete etapas (Vila Velha de 
Ródão - Ortiga, Mação), cuja cerimónia foi dirigida pelo reve-
rendo pároco António Escarameia, contou com a presença de 
mais de uma centena de pessoas entre as quais o presidente 
da Câmara Municipal, Luís Pereira, e o presidente da Junta de 
Freguesia de Fratel, entidades que apadrinharam a iniciativa e 
disponibilizaram um importante apoio à organização. 

Esta peregrinação, que envolve 37 paróquias, 30 freguesias 
e 20 concelhos, visa unir pela fé as populações ribeirinhas do 
Tejo, em honra da Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo e é 

feita através dos barcos tradicionais avieiros, as bateiras, em ma-
deira, que transportam esta figura santa em peregrinação fluvial. O 
Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo terminou a 14 de junho, na Ma-
rina de Oeiras, onde decorreu uma Mostra de Sabores e artesanato 
dos concelhos ribeirinhos.
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A Câmara Municipal aprovou um novo pacote de medidas para 
apoio às famílias com crianças que residam e frequentem o 
ensino em Vila Velha de Ródão. 

Assim, a juntar às anteriores medidas já implementadas onde 
se incluem: o prolongamento do horário escolar no jardim-de
-infância; refeições escolares aos alunos com menores rendi-
mentos; manutenção das atividades extra curriculares no 1.° 
ciclo; gratuitidade nas creches das crianças residentes no con-
celho; atividades lúdicas e desportivas, tais como ciências ex-
perimentais e expressão motora alunos do pré-escolar e a ofer-
ta, a todos os alunos do 1.° ciclo, de manuais e kits escolares, 
aprovou alterações ao Regulamento que prevêem também, a 
gratuitidade do jardim de infância em todas as suas componen-
tes e a oferta de manuais escolares para o 2.º ciclo do ensino 
básico. Estas são medidas que visam aliviar os encargos que 
as famílias têm com as crianças em idade escolar e dotar os 
residentes no concelho de uma cada vez maior qualidade de 
vida. 

Universidade de Verão
A autarquia rodense abriu as inscrições para 10 jovens do concelho de Vila Velha de Ró-
dão, suportando os custos da iniciativa, para participarem na iniciativa “Universidade de 
Verão” da Universidade de Coimbra.

Esta edição destina-se a estudantes residentes no concelho e que frequentem o ensino 
básico e secundário, reunindo numa só semana a possibilidade de os potenciais futuros 
alunos universitários, experimentarem um conjunto de atividades pedagógicas/científicas 
em diversas áreas do saber, além de atividades culturais e desportivas, no sentido de 
promover uma maior interligação com a cidade de Coimbra.

Componente de Apoio à Família Comemorações do Dia da 
Criança em Ródão
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Crian-
ça, a Câmara Municipal de Vila velha de Ródão levou os 
seus munícipes mais pequenos e jovens a assistir àquele 
que é considerado, o maior espetáculo do Mundo, o circo. 
O Município proporcionou, assim, uma tarde dife-
rente às cerca de 190 crianças, da creche da San-
ta Casa da Misericórdia, do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ci-
clo do Agrupamento de Escolas e Vila Velha de Ródão. 
Os presentes assistiram a uma edição especial do es-
petáculo da companhia circense Circo Twister e fica-
ram absolutamente maravilhadas com os vários núme-
ros que foram exibidos, nomeadamente os palhaços, 
que fazem sempre o maior sucesso junto das crianças. 
A autarquia assinalou assim a efeméride com a comunidade 
escolar do concelho de Ródão.



desporto e lazer 

A promoção da prática desportiva, aliada à educação e lazer, integrada de forma coerente e sustentada a fim de 
responder às necessidades da população tem sido, ao longo dos anos, uma permanente preocupação do Município 
de Vila Velha de Ródão.

Para além do apoio que se procura dar às associações e coletividades locais, a autarquia tem procedido à valoriza-
ção de diferentes equipamentos desportivos, que permitem ao concelho dispor, hoje, de condições atrativas para a 
prática ou realização de provas e eventos em, praticamente, qualquer modalidade.

O ginásio municipal, o campo de futebol, a pista de atletismo, os campos de ténis, a zona de lazer do cais, os poli-
desportivos pelas freguesias e as condições naturais - sobretudo o rio Tejo, que Ródão possui, fazem deste território 
um concelho onde a prática desportiva está bem presente.

Gira-Volei com atletas 
dos 8 aos 35 anos de 
idade
O projeto Gira-Volei, em parceria com a Federa-
ção Portuguesa de Voleibol ganha adeptos em 
cada ano que passa, e faz de Vila Velha de Ródão 
um concelho com especial capacidade de mobili-
zação para esta modalidade, reunindo atletas dos 
8 aos 35 anos.

No dia 21 de março decorreu no campo de fute-
bol, junto às piscinas Municipais de Fratel, a Fase 
Local desta prova, tendo sido apurados 52 atletas 
para a Fase Regional.

Em abril, decorreu, em Penamacor, a Fase Regio-
nal da modalidade, tendo-se conseguindo apurar 
nesta fase 22 atletas para o Encontro Final Nacio-
nal, onde atletas dos escalões 8-10 anos, 13-15 
anos e Gira + representaram, nos dias 6 e 7 junho, 
o concelho de Ródão em Castelo de Vide.

Ginásio municipal
Continuam a decorrer as atividades de fitness, 
cardiofitness, musculação, bem como as aulas 
individuais e as aulas de grupo de aeróbica, step, 
ginástica localizada e alongamento.

Recentemente, tem estado a ser desenvolvido um 
programa de reabilitação física para lesões.

Canoagem
Ródão tem condições de excelência para a prática da modalidade de 
canoagem e conta com um grupo de canoístas que pretendem partici-
par nos Campeonatos Nacionais e provas organizadas pela Federação 
Portuguesa de Canoagem. Esta atividade de cariz desportivo, de lazer e 
semiprofissional tem lugar todos os sábados e está aberta a toda a popu-
lação que pretenda praticar.
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A Rede de Percursos de Ródão, cuja criação e gestão é da res-
ponsabilidade do município de Vila Velha de Ródão, conta já 
com 7 percursos, devidamente homologados. 

A Rota das Fontes (PR7), último dos percursos a ser criado, faz 
um périplo pelas fontes e poços existentes nas imediações de 
Cebolais de Baixo e revela a inteligência das nossas comuni-
dades rurais que criavam pontos de acesso à água onde esta 
existia em quantidade e qualidade.

A inauguração do PR7 - Rota das Fontes, em Cebolais de Baixo, 
contou com a organizada da Associação Desportiva Recreativa 
e Cultural de Cebolais de Baixo, em colaboração com a Asso-
ciação de Estudos do Alto Tejo e esteve associada às comemo-
rações do Dia Mundial da Água.

Estiveram presentes nesta caminhada uma centena de partici-
pantes, que tiveram a possibilidade de conviver, praticando ativi-
dade física saudável e conhecer belos exemplos da arquitetura 
popular da região, pautada pelo xisto.

Atividade física para idosos
Melhorar a qualidade de vida dos idosos, procurando estimular 
a agilidade, a mobilidade e o equilíbrio, são princípios orienta-
dores da autarquia ao promover a prática da atividade física 
desportiva junto dos residentes dos Lares da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Velha de Rodão e do Centro de Apoio ao 
Idoso de Fratel.

Recentemente foi introduzida uma nova modalidade, com vis-
ta a melhorar a resistência muscular dos utentes, designada 
de BOCCIA, uma modalidade inspirada no jogo tradicional da 
Petanca.

Trail Run

Ródão território de rara 
beleza que alia o desporto 
à natureza
A Câmara Municipal, com o apoio da empresa Horizontes, 
promoveu pelo 2º ano consecutivo, mais uma edição Território 
Circuito Centro de Traill Run que percorreu terras do nosso 
concelho, no dia 7 de fevereiro.

Uma prova desportiva desenvolvida para dar uma maior dinâ-
mica ao turismo no interior de Portugal, com uma forte ligação 
ao desporto e à natureza.

Os 270 participantes puderam apreciar os inúmeros pontos de 
interesse disseminados pelo percurso que abrangeu algumas 
aldeias, caminhos rurais e locais emblemáticos pertencentes 
ao património do concelho.

PR7 Rota das Fontes 
inaugurada no Dia Mundial 
da Água
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Projetos de obras licenciados na Câmara Municipal de 
novembro 2014 a maio de 2015

desporto e lazer / obras particulares

Maria Cecília Correia de Araújo Mendes
Ampliação de uma arrecadação, em Fratel
– Alvará de Licença n.º 47, de 04/12/2014

Maria Leonor Correia de Araújo Ramos
Demolição e construção de um muro de vedação, em Fratel
– Alvará de Licença n.º 48, de 05/12/2014

Manuel Nunes Cabaço
Ocupação de via pública com andaimes, em Vila Velha de Ródão
– Alvará de Licença n.º 49, de 16/12/2014

Sebastião José Fonseca Canelas
Ocupação de via pública com andaimes e amassadouro, em Amarelos
– Alvará de Licença n.º 50, de 30/12/2014

Maria Augusta Nobre Cortes Gonçalves Cardoso Boleto
Ampliação de uma garagem, em Alvaiade
– Alvará de Licença n.º 1, de 17/03/2015

Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência Fratelense
Alteração da creche com berçário, em Fratel
– Alvará de Licença n.º 2, de 23/03/2015

Tomás Esteves Gaspar
Alteração ao processo de obras nº 175/1981, em Vila Velha de Ródão
– Alvará de Licença n.º 3, de 06/04/2015

BTT - Trilhos da Açafa
Em março, Vila Velha de Ródão recebeu cerca de 350 
adeptos do BTT e respetivos acompanhantes, que com-
pareceram para participar na 7ªedição dos Trilhos da 
Açafa. O campo de feiras viveu um momento de festa e 
de especial animação e mobilizou da parte da organiza-
ção, da responsabilidade do Centro Desportivo Recrea-
tivo e Cultural, com apoio da Câmara Municipal, uma 
equipa de mais de 60 voluntários. 

Este passeio, composto por dois percursos, 65km e 
45km, definidos em função do objetivo de receber os di-
ferentes perfis de utilizadores da bicicleta, privilegiou as 
freguesias de Vila Velha de Ródão, Perais e de Sarna-
das de Ródão e foi definido com a preocupação de que 
as populações pudessem desfrutar da passagem dos 
atletas e dar-lhes o seu apoio.

Aos acompanhantes, maioritariamente do sexo femini-
no, foi proporcionada uma viagem pelos locais mais em-
blemáticos do concelho, périplo recheado de História e 
histórias, guiado por quem conhece as raízes mais pro-
fundas da Terras de Ródão.

Telefones úteis
Adraces - Associação para o desenvolvimento da Raia Centro-sul | Tel.: 272 540 200
Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão | Tel.: 272 541 041
Associação de Estudos do Alto Tejo (AEAT) | Telm.: 96 140 63 11
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários | Tel.: 272 541 022
Cartório Notarial | Tel.: 272 545 358
Centro Comunitário de Apoio a Idosos - Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência 
Fratelense | Tel.: 272 566 201
Centro Desportivo, Recreativo e Cultural de Vila Velha de Ródão (CDRC) | Tel.: 272 545 322
Centro de Dia do GAFOZ | 272 543 149
Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo | Tel.: 272 540 308
Centro de Saúde de V.V. de Ródão | Tel.: 272 540 210
Centro de Saúde de V.V. de Ródão - extensão de Fratel | Tel.: 272 566 172
Centro de Saúde de V.V. de Ródão - extensão de Perais | Tel.: 272 989 370
Centro de Saúde de V.V. de Ródão - extensão de Sarnadas de Ródão | Tel.: 272 997 345
Centro Regional da Segurança Social (Serviço Local) | Tel.: 272 545 217
CTT Correios de Portugal | Tel.: 272 549 011
Farmácia Pinto | Tel.: 272 545 135
Guarda Nacional Republicana | Tel.: 272 549 050
Junta de Freguesia de Fratel | Tel.: 272 566 187
Junta de Freguesia de Perais | Tel.: 272 989 275 
Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão | Tel.: 272 997 829
Junta de Freguesia de V.V. de Ródão | Tel.: 272 541 011
Paróquia de Vila Velha de Ródão | Tel.: 272 545 244
Pronto Socorro - Autofratelense, Lda. | Tel.: 272 566 128/ 91 724 18 04
Pronto-Socorro - José Lourenço - Sarnadas de Ródão- 93 6978872
Repartição de Finanças | Tel.: 272 541 038 - Tesouraria | Tel.: 272 541 097
Santa Casa da Misericórdia de V.V. de Ródão | Tel.: 272 540 000
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Restaurantes

Táxis
Albertino Lourenço Rodrigues
Sarnadas de Ródão
919 551 703 e 272 997 537

Automóveis de Aluguer Pires Rodrigues, Lda.
Vila Velha de Ródão
963 058 342 e 272 822 146

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

Nuno Paulo Lemos Alves
Vila Velha de Ródão
963 009 377

Restaurante da Estalagem das Portas de Ródão 
Rua da Senhora da Alagada - V.V. de Ródão
Encerra ao Jantar de domingo e segunda-feira
272 545 125/ 966 504 149

Restaurante “O Motorista”
Estrada Nacional 18 - Vila Velha de Ródão
Encerra aos sábados
272 545 263   

Restaurante “A Ponte do Enxarrique”
Estrada Nacional  18
Encerra aos domingos
272 541 306 

Restaurante “Júlio”
Estrada Nacional  18 - Vila Velha de Ródão
Encerra ao domingo
272 545 306

Restaurante “Varanda da vila”
Rua de Santana, 925
Vila Velha de Ródão
Encerra aos Sábados
272 541 088

Restaurante “Rato”
Alfrívida
Não encerra
272 989 388

informações úteis

Eugénio Teixeira Carvalho (Alojamento Local)
Vila Velha de Ródão
968 540 120

João Alves Pereira (Alojamento Local)
Vila Velha de Ródão
272 545 313

Casa da Palmeira (Alojamento Local)
Vila Velha de Ródão
913 075 447

Estalagem Portas de Ródão
Vila Velha de Ródão
966 504 149/272 545 125

Casa da Meia Encosta
Foz do Cobrão
272 540 300

Casa das Estevas (Alojamento Local)
Travessa de Cima 
6030-151 Alvaiade
272 543 145

Vila Portuguesa 
Vila Velha de Ródão
272 541 138 / 96 347 91 72
www.vilaportuguesa.pt

Parque de Campismo e Caravanismo 
Vila Velha de Ródão
965 193 999

Alojamento

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 14h00-17h30
Sábado | 10h00 - 13h00 e 14h00-18h00
963 445 866

Lagar de Varas
Vila Velha de Ródão
Horário de verão (1 maio a 30 setembro):
Todos os dias >09h30-12h30 e 14h00-18h00
Horário de inverno (1 outubro a 30 abril):
Segunda a sábado > 9h00-12h30 e 14h00-17h30
272 545 001/963 445 928

Restaurante “JJ” 
Fratel
Encerra aos domingos
272 566 175/964 655 878

Restaurante “O Mangual”
Rua de Santana, 784
Vila Velha de Ródão
Encerra ao jantar de domingo
91 65 22 650

Restaurante “Vale Mourão”
Foz do Cobrão
966 504 149/272 545 125 
(Para almoço e jantar) Informações e reservas 

Restaurante Bar Vila Portuguesa
Largo Geração do Tejo - Vila Velha de Ródão
Encerra às segundas-feiras
96 347 91 72

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

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

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

Mitos & Mistérios, Lda.
Vale de Pousadas
963 335 850

Táxis Nunes & Barata, Lda.
Alfrivida
965 453 182

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

Parque de Campismo 13 Luas 
Vale da Sarvinda  
Alfrívida-Perais
272 030 396
info@valedasarvinda.pt

Empreeendimento de Olivoturismo - 
Herdade da Urgueira
Vale de Pousadas – Perais
935 360 261
www.herdadedaurgueira.pt

Casas do Almourão
Rua da Capela
Foz do Cobrão
965 869 327
fozcobraotur.turismorural@gmail.com

Núcleo Museológico do Azeite
Sarnadas de Ródão
(edifício junta de freguesia)
Segunda a sexta-feira> 9h00-12h30 e 13h15-
18h00
Sábado e domingo > por marcação
272 967 829

Núcleo Museológico: o Contrabando
Perais
(edifício junta de freguesia)
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)
Segunda a sexta-feira | 15h15 - 17h00
Sábados | 10h30-12h00
272 566 187

Núcleo Museológico do linho e tecelagem
Foz do Cobrão
segunda-feira a domingo | 10h00-12h30 e 14h00-
18h00
Marcações GAFOZ 272 543 149

Centro de Formação Artística 
Manuel Cargaleiro
Vila Velha de Ródão
(edifício ADRACES)
Terça a sábado>10h00-13h00 e 
14h00-17h00
272 540 300
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