
HOTELARIA E RESTAURAÇÃO



A 
arte
DE BEM RECEBER...
Descubra a exelência do nosso Turismo.



Hotelaria
 E Restauração



HERDADE DA URGUEIRA 
Segundo a tradição que teima em passar de geração em geração, era neste local, 
junto ao rio Tejo, que se reuniam os pastores que vinham das terras frias do 
Norte com os gados, em direção ao Alentejo, onde os pastos eram abundantes; 
acontece que era frequente os pastores esperarem uns pelos outros, junto ao rio 
Tejo, naquela freguesia, para melhor proteção comum, surgindo daí a expressão 
“esperais”, depois alterada para “perais”, dando assim origem ao atual.

Perais era, pela sua proximidade com terras de Espanha, ponto de passagem e 
de espera dos contrabandistas. Esperais aí - era a palavra de ordem. A pressa 
e o baixo sussurrar ditaram a elisão que transformou Esperais em Perais.







HERDADE DA URGUEIRA
Vale de Pousadas - Perais // 6030-153 Vila Velha de Rodão
T: +351 272 073 570
E: meetingplace@herdadedaurgueira.com
www.herdadedaurgueira.com

HERDADE DA URGUEIRA
TURISMO RURAL EM PERAIS

Localizada na freguesia de Perais, concelho de Vila Velha de Ródão, a Herdade 
da Urgueira compreende uma área de 620 hectares. Implantada numa zona com 
forte vocação agrícola, é dominada por terrenos bastante férteis, servidos por 
abundantes linhas de água.

A Herdade da Urgueira pretende ser um local de referência no olivoturismo em 
Portugal, trabalhando ao mesmo tempo para a sustentabilidade do território. 
Apostamos num turismo de qualidade, que respeite a natureza e o ser humano.

A Herdade da Urgueira oferece experiências de lazer na temática do olivoturismo, 
promovendo a cultura e as tradições da região.

CARACTERÍSTICAS - HOTELARIA

Ar-condicionado
Wi-Fi gratuito
TV canais por satélite
Terraço exterior
Comodidades para churrascos
Estacionamento gratuito

CARACTERÍSTICAS - RESTAURAÇÃO

COZINHA: Tradicional Portuguesa
LOTAÇÃO: 50 Pessoas
AMBIENTE: Familiar
DECORAÇÃO: Moderna
RESERVA: Aconselhável
PREÇO MEDIO: €€€-€€€€ (17€)

HORÁRIO: Todo o Ano



VILA PORTUGUESA
A Vila Portuguesa está vocacionada para o turismo, nas suas mais diversas 
vertentes. O turismo de natureza e aventura tem estado na génese do projeto 
Vila Portuguesa. 

A Vila Portuguesa tem procurado ao longo dos seus 5 anos de existência ser 
uma empresa com inovação constante no setor onde atua. 

Os turistas, aqueles que nos visitam, valorizam cada vez mais os produtos 
locais como parte integrante da sua experiência de viagem, distinguindo-os 
enquanto elementos essenciais do destino, procurando conhecer / experienciar 
a sua singularidade, autenticidade e ligação ao território. 







VILA PORTUGUESA 
( RESTAURAÇÃO )
Rua do Porto do Tejo 155, Cais de Ródão
6030-198 Vila Velha de Ródão
T: +351 272 541 216
E: geral@vilaportuguesa.pt

VILA PORTUGUESA
( HOTELARIA )
Rua das Pesqueiras N.33
6030-233 Vila Velha de Ródão
T: +351 272 541 138
www.vilaportuguesa.pt

VILA PORTUGUESA
TURISMO RURAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO

A Vila Portuguesa é o maior grupo ligado ao turismo na região de Vila Velha de 
Ródão. O empresário Vasco Fernandes, de Vila Velha de Ródão, além de manter a 
atividade comercial na área dos combustíveis, tem procurado ao longo dos anos 
descentralizar os seus investimentos para a área do turismo. 

O início da unidade hoteleira despertou a necessidade de investir em atividades 
turísticas ligadas ao Rio. De facto, o Rio Tejo é um património natural de 
incontornável referência em Vila Velha de Ródão. 

Assim, a Vila Portuguesa adquiriu um barco para passeios no rio e visitas ao 
rico património arqueológico de Ródão. A par destes passeios, a Vila Portuguesa 
dispõe ainda de canoas, pranchas de paddle e diversos equipamentos para o 
desenvolvimento de atividades no Rio Tejo.

As áreas de negócio são:
• Hotelaria
• Restauração
• Atividades de Animação Turística

CARACTERÍSTICAS - HOTELARIA

Ar-condicionado
Wi-Fi gratuito
TV canais por satélite
Terraço exterior
Comodidades para churrascos
Estacionamento gratuito

CARACTERÍSTICAS - RESTAURAÇÃO

COZINHA: Tradicional Portuguesa
LOTAÇÃO: 42 Pessoas
AMBIENTE: Familiar
DECORAÇÃO: Moderna
RESERVA: Aconselhável
PREÇO MEDIO: €€€-€€€€ (17€)

HORÁRIO:  Segunda a Domingo
               Das 10:00h às 22:00h



Restauração



A PONTE DO ENXARRIQUE 
Situado junto à margem direita do Ribeiro do Enxarrique nasceu este restaurante 
em Vila Velha de Ródão, designdo A Ponte do Enxarrique.

Foi devido a influências passadas e as vivências dos seus proprietários que 
em fevereiro de 2003, o Café Restaurante A Ponte do Enxarrique abriu as suas 
portas ao público.





A PONTE DO ENXARRIQUE
Estrada Nacional 18, nº 1081
6030-198 Vila Velha de Ródão 
T: +351 272 541 306
E:  joaquimbelo1@hotmail.com

A PONTE DO ENXARRIQUE
RESTAURANTE EM VILA VELHA DE RÓDÃO
Desde sempre o restaurante tem pautado os seus critérios por promover uma 
satisfação total aos seus clientes, tendo por base a utilização dos recursos locais. 

A Ponte do Enxarrique, tendo por base uma cozinha tradicional portuguesa procura 
desde sempre a valorização dos produtos locais, assumindo um papel de relevo 
na afirmação do território enquanto destino que oferece produtos endógenos 
de distintiva tipicidade, qualidade e que demonstram elevada vocação turística. 

Aproveitando todos os recursos do Rio Tejo e da terra, as especialidades recaem 
sobre pratos da região. O Barbo, a Carpa, as Enguias e o Sável fazem questão de 
marcar presença nas mesas deste Restaurante.

Desde Enguias fritas com açorda, passando pelas famosas Sopas de Peixe, já 
apreciadas ao longo dos tempos pelos pescadores, cuja vida dependia de tudo 
o que o rio lhes oferecia, até ao Borrego e Cabrito assados no forno. Tudo neste 
restaurante assenta nos gostos da região.

CARACTERÍSTICAS - RESTAURAÇÃO

COZINHA: Tradicional Portuguesa
LOTAÇÃO: 50 Pessoas
AMBIENTE: Familiar
DECORAÇÃO: Rústica
RESERVA: Aconselhável
PREÇO MEDIO: €€-€€€ (12€)
DESCANSO SEMANAL: Domingo

HORÁRIO:  Segunda a Sexta
               Das 12:00h às 22:00h
               Sábados
               Das 12:00h às 16:00h



O MOTORISTA
O nome de O Motorista foi determinado pelos clientes que então serviu e que 
o batizaram, mantendo-se até hoje como um dos locais mais antigos de Vila 
Velha de Ródão.

O restaurante O Motorista acabou por ser, ao longo dos anos, um ponto de 
paragem obrigatória para quem circulava em direção ao Alentejo e Lisboa.





O MOTORISTA
R E S T A U R A N T E

O MOTORISTA
Estrada Nacional 18, nº 1325
6030-223 Vila Velha de Ródão
T: +351 272 545 263

O MOTORISTA
RESTAURANTE EM VILA VELHA DE RÓDÃO
O restaurante O Motorista está instalado em Vila Velha de Ródão há mais de 50 anos.
 
A história do restaurante confunde-se com a história de vida do seu proprietário, 
Luís Pires Ferro, que trabalhou no setor têxtil em Cebolais, casando em Vila Velha 
de Ródão, onde o seu sogro tinha um café. 

Luís Pires Ferro, após cumprir o seu serviço militar, regressou para os têxteis, 
propondo-se a ingressar na Guarda Nacional Republicana (GNR).

De referir que à época decorriam os trabalhos de terraplanagem da Portucel, 
hoje Celtejo, que foram determinantes para o surgimento deste restaurante 
cinquentenário.

O Motorista é conhecido pelos seus famosos pregos no prato e pelo bacalhau 
cozido com batatas. Nos dias de hoje podemos, aqui, degustar estes e outros 
pratos que se foram fazendo de referência nesta casa.

CARACTERÍSTICAS - RESTAURAÇÃO

COZINHA: Tradicional Portuguesa
LOTAÇÃO: 80 Pessoas
AMBIENTE: Familiar
DECORAÇÃO: Rústica
RESERVA: Aconselhável
PREÇO MEDIO: €€-€€€ (12€)
DESCANSO SEMANAL: Sábados

HORÁRIO:  Segunda a Domingo
               Das 07:00h às 02:00h



O JÚLIO
Restaurante O Júlio, situado muito perto do rio e das famosas Portas do Ródão, 
propriedade de Júlio Marques de Almeida desde 1979. Esta casa, repleta de 
história e de estórias para contar, resultado do trabalho de alguém que após 
integrar as mais conceituadas casas de restauração da cidade de Castelo Branco 
e até algumas de Lisboa, na companhia da sua esposa, Maria da Conceição, 
decidiu arrancar com uma daquelas que é hoje em dia uma casa de referência 
na zona.





O JÚLIO
R E S T A U R A N T E

O JÚlIO
Estr. Nacional 18
6030-223 Vila Velha de Rodão
T: +351 272 541 079

O JÚLIO
RESTAURANTE EM VILA VELHA DE RÓDÃO
O restaurante O Júlio, com pratos típicos e regionais, característicos desta zona, 
e aproveitando o que de melhor esta também oferece, são diferenciadores e 
próprios desta humilde casa, que sempre foi um ícone da restauração e hotelaria 
de Vila Velha de Ródão.

Os pratos que o restaurante oferece vão desde a Miga de Peixe, à Lampreia, 
passando por um Ensopado de Enguias, Cabrito Estonado, ou simples pratos 
confecionados com carne de caça da região, como é o caso do Javali.

Em 2014, com o falecimento do seu fundador, passa para as mãos da sua filha 
Sandra Tavares, que manteve e melhorou o serviço oferecido aos clientes, 
conservando o traço próprio da casa e da região e preservando ainda na sua 
cozinha todo o carinho e gosto que é colocado na confeção das suas refeições, 
fruto de um “ingrediente” de décadas. 

Este grande detalhe fez com que O Júlio fosse digno de constar em referenciais 
da especialidade, como o Boa Cama Boa Mesa ou o Tripadvisor, contribuindo para 
isso as magníficas mãos e o enorme gosto pela cozinha, da sua eterna cozinheira 
e co-fundadora, a Maria da Conceição. 

CARACTERÍSTICAS - RESTAURAÇÃO

COZINHA: Tradicional Portuguesa
LOTAÇÃO: 42 Pessoas
AMBIENTE: Familiar
DECORAÇÃO: Tradicional
RESERVA: Aconselhável
PREÇO MEDIO: €-€€ (10€)
DESCANSO SEMANAL: Domingo

HORÁRIO:  Segunda a Sábado
               Das 12:00h às 14:30h
               Das 20:00h às 22:00h



VALE MOURÃO
Allan Barber, de origem britânica, escolheu a localidade de Vale do Cobrão como 
a sua casa. Nesta localidade, acarinhado e apoiado pela população local, criou 
um espaço Bed and Breakfast no Vale, designado a Casa Tus Nua. 

Tendo passado a maior parte da vida profissional na indústria hoteleira, em 
várias partes do mundo, proporcionou ao proprietário o conhecimento para 
consolidar a ideia do que um restaurante rural deveria e poderia ser, colocando 
a experiência e o comprometimento na gestão do Restaurante Vale Mourão.





VALE MOURÃO
Rua da Capela, 13 
6030-155 Foz do Cobrão, Vila Velha de Rodão
T: +351 272 543 012
E: valemourao@gmail.com
www.valemourao.com

VALE MOURÃO
RESTAURANTE EM FOZ DE COBRÃO
O restaurante Vale Morão, inserido numa Aldeia de Xisto, a Foz do Cobrão, situada 
nas margens do rio Ocreza, proporciona uma fantástica vista sobre o Vale enquanto 
se degusta o melhor que a cozinha tradicional tem para lhe oferecer.

No restaurante Vale Mourão toda a comida é preparada na hora e confecionada com 
os melhores produtos locais, acompanhada por uma seleção de vinhos inigualável, 
com os melhores vinhos das regiões do Douro, Alentejo e Centro de Portugal.

Apesar da forte identidade regional, à qual é dado especial destaque, são 
promovidas outras experiências gastronómicas com base em menus de diferentes 
partes do mundo, nomeadamente de comida chinesa, comida mexicana, comida 
russa e outras, denominadas de noites temáticas.

CARACTERÍSTICAS - RESTAURAÇÃO

COZINHA: Regional e contemporânea
LOTAÇÃO: 60 Pessoas
AMBIENTE: Familiar
DECORAÇÃO: Contemporânea
RESERVA: Aconselhável
PREÇO MEDIO: €€€-€€€€ (17€)
DESCANSO SEMANAL: Segunda-feira

HORÁRIO:  Terça a Sábado
               Das 11:00h às 15:00h
               Das 19:00h às 22:00h

               Domingo
               Das 11:00h às 15:00h



VARANDA DA VILA
O restaurante A Varanda da Vila está instalado em Vila Velha de Ródão há 8 anos. 
Os seus proprietários, cansados do reboliço de uma grande cidade e com 
um filho a crescer ao qual procuraram desde sempre proporcionar-lhe um 
crescimento mais tranquilo, decidiram regressar às suas origens.

Assim, surgiu a oportunidade de continuar no mesmo ramo de negócio, abrindo 
as portas a um novo espaço de restauração em Vila Velha de Ródão.





Varanda da Vila

VARANDA DA VILA
R. de Santana, 925 
6030-230 Vila Velha de Rodão
T: +351 272 541 088

VARANDA DA VILA
RESTAURANTE DE VILA VELHA DE RÓDÃO
Os proprietários do restaurante A Varanda da Vila procuraram desde sempre 
criar um espaço de cariz familiar onde a preservação da gastronomia regional e 
dos sabores tradicionais são a sua marca de qualidade.

Consideraram que a valorização dos produtos locais e da gastronomia regional, 
desde os pratos às sobremesas, lhes permitiu assumir um papel de relevo na 
restauração da Vila.

Este restaurante, localizado na parte mais alta da Vila, tem para oferecer um 
conjunto de pratos típicos que vão desde o Cozido à Portuguesa, à Cabidela de 
Galinha, ao Polvo à Lagareiro, entre muitos outros pratos típicos da gastronomia 
local.

CARACTERÍSTICAS - RESTAURAÇÃO

COZINHA: Tradicional Portuguesa
LOTAÇÃO: 50 Pessoas
AMBIENTE: Familiar
DECORAÇÃO: Rústica
RESERVA: Aconselhável
PREÇO MEDIO: €-€€ (10€)
DESCANSO SEMANAL: Domingo

HORÁRIO:  Segunda a Sábado
               Das 07:00h às 24:00h



Hotelaria



CASA DE PERAIS
A Casa de Perais é uma antiga escola primária, convertida em alojamento local. 
Situada na freguesia de Perais, Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, 
foi transformada, com base num design moderno e confortável, em habitação 
destinada a alojamento local.

A casa está inserida num local que proporciona aos seus clientes descanso em 
harmonia com a natureza, situada a uma curta distância do Rio Tejo, onde podemos 
disfrutar de paisagens únicas pontenciadas pela fauna e flora da região.
 





CASA DE PERAIS
Rua da Escola Primária // 6030-053 Perais
T: +351 914 303 367
E: casadeperais@gmail.com
www.facebook.com/Casa-de-Perais

CASA DE PERAIS
ALOJAMENTO EM PERAIS
A casa, com capacidade para quatro pessoas, é constituída por dois quartos (um 
quarto com cama de casal e um quarto com duas camas de solteiro), podendo 
ser colocadas camas adicionais para mais duas pessoas. A cozinha da casa 
está equipada com todos os eletrodomésticos necessários à utilização prevista, 
dispondo de um quarto de banho completo.

Nesta zona podemos presenciar um nascer e pôr de sol com especial beleza, da 
mesma forma que a noite nos proporciona uma observação das estrelas que com 
tamanha nitidez torna o céu mais brilhante e mais nítido. É ainda propicia para 
pescar e para fazer caminhadas, destacando-se uma pequena rota (PR5 VVR- 
Caminho da Telhada) com cerca de 6 Km que corresponde ao terraço fluvial mais 
antigo do Rio Tejo, formado há cerca de 1 milhão de anos.

CARACTERÍSTICAS - HOTELARIA

Ar-condicionado
Wi-Fi gratuito
TV canais por satélite
Terraço exterior
Comodidades para churrascos
Estacionamento gratuito



CASA DA MEIA ENCOSTA
A Casa da Meia Encosta, localizada em uma Aldeia de Xisto - Foz do Cobrão, é
o edifício de uma antiga escola primária que foi transformada numa agradável
casa de férias. A casa com uma arquitetura típica dos edifícios escolares do
Estado Novo foi reconvertida para uma moderna casa de alojamento local.

A casa está inserida num local que proporciona aos seus clientes descanso em 
harmonia com a natureza, situada junto ao Rio Ocreza, onde podemos disfrutar de 
paisagens únicas, nomeadamente as Portas do Almorão e toda a sua envolvente.





o merecido descanso na beira baixa

CASA DA MEIA ENCOSTA
6030-155 Foz do Cobrão, Vila Velha de Ródão
T: +351 914 303 367
E: casadameiaencosta2017@gmail.com
www.facebook.com/Casa da Meia Encosta

CASA DA MEIA ENCOSTA
ALOJAMENTO EM FOZ DO COBRÃO
A casa, com capacidade para seis pessoas, é constituída por dois quartos, dispondo 
de um sofá cama na área social (permitindo o alojamento de mais duas pessoas), 
de uma sala ampla com área de refeições e de uma área de estar. A cozinha 
da casa está equipada com todos os eletrodomésticos necessários à utilização 
prevista, dispondo de um quarto de banho completo. 

Esta zona é propícia para pescar e para fazer caminhadas, destacando-se uma 
pequena rota (PR3 VVR- Caminho do Xisto da Foz do Cobrão), cujo percurso 
circular tem uma distância de 11,3 Km. No percurso, junto às margens do Rio 
Ocreza, podemos observar penhascos quarteziticos, bem como o voo dos grifos 
ou as lontras a nadar nas águas do Rio. 

Esta localidade é também procurada por praticantes de alpinismo, para a prática 
desta modalidade, devido às suas encostas íngremes e de difícil acesso.

CARACTERÍSTICAS - HOTELARIA

Ar-condicionado
Wi-Fi gratuito
TV canais por satélite
Terraço exterior
Comodidades para churrascos
Estacionamento gratuito



CASAS DO ALMOURÃO
As “Casas do Almourão” são quatro Casas de Campo, destinadas ao Turismo 
em Espaço Rural, com capacidade para 22 pessoas, localizadas na Aldeia de 
Xisto Foz do Cobrão. 

As casas surgem com grande imponência na encosta da serra das Talhadas, 
num ambiente idílico, e permitem uma vista extraordinária sobre o Rio Ocreza, 
o Vale Almourão e a Aldeia Foz do Cobrão.

O Empreendimento fica inserido num local com um enquadramento cénico, 
paisagístico de beleza única e singular, em plena harmonia paisagística, 
preservando o meio ambiente. 





CASAS DO ALMOURÃO
Rua da Capela, Foz do cobrão // 6030-155 Vila Velha de Ródão
T: +351 272 098 180 // +351 965 869 327
E: reservas@casasdoalmourao.com
www.casasdoalmourao.com

CASAS DO ALMOURÃO
ALOJAMENTO EM FOZ DO COBRÃO
O Conceito das Casas do Almourão busca as atividades que outrora foram 
dinamizadoras do desenvolvimento socioeconómico da Aldeia Foz do Cobrão, a 
produção do linho, os moinhos de água, a produção de azeite e a pesquisa das 
famosas pepitas de ouro. Partindo destas atividades ancestrais da Aldeia, foram 
criadas quatro casas de campo, com as seguintes designações:

a) Casa do Linho;
b) Casa da Oliveira;
c) Casa do Moinho;
d) Casa do Ouro.

Cada casa é composta por dois quartos duplos, uma casa de banho, uma kitchenette 
totalmente equipada, uma sala com televisão de ecrã plano, sofá cama e varanda 
ampla com vista panorâmica para a serra e o rio Ocreza. Todos os quartos e salas 
têm ar condicionado independente e a sala possui ainda uma salamandra. Todo o 
mobiliário, de design único, foi cuidadosamente selecionado e desenhado de modo 
a transmitir uma atmosfera calma e acolhedora. Ideais para estadias românticas, 
em família ou para reunir os amigos.

CARACTERÍSTICAS - HOTELARIA

Ar-condicionado
Wi-Fi gratuito
TV canais por satélite
Terraço exterior
Comodidades para churrascos
Estacionamento gratuito



Terras de Oiro | Hotelaria e Restauração

Vila Velha de Ródão é um território moldado pelo Tejo, escultor de uma paisagem 
única e deslumbrante e rio generoso que, ao longo de séculos, assegurou a 
sobrevivência das populações humanas que desde a pré-história se fixaram 
na região. 

Terra de uma história riquíssima, onde cedo os homens deixaram a sua marca 
na dureza do xisto, Vila Velha de Ródão é também um território onde a realidade 
e a lenda se fundem, tendo na torre de menagem do castelo do Rei Wamba 
uma testemunha silenciosa dos diversos grupos que habitaram a região e 
influenciaram as suas tradições.

Cenário onde o tempo parece abrandar e a história e a natureza convidam a 
descobrir mais, o concelho oferece aos visitantes vários pontos de interesse 
turístico, que vão dos núcleos museológicos das diferentes freguesias às 
experiencias de lazer ligadas à natureza e ao geoturismo.

Com um património gastronómico ainda à espera de ser desvendado pelo grande 
público, o rio e a terra marcam uma oferta que alia tradição e inovação e onde 
não faltam as tradicionais sopas de peixe, as enguias e o sável ou o borrego, 
o cabrito e o javali.

Estes produtos, sempre acompanhados pelo azeite e vinho da região, estão 
doravante ligados sob a designação Terras de Oiro, uma marca identitária ligada 
a um território, que se caracteriza pela sua tipicidade e qualidade.

Nesta publicação reunimos informações sobre a hotelaria e restauração do 
concelho de Vila Velha de Ródão, de modo a dar a conhecer a quem nos visita 
uma oferta de excelência e exímia na arte de bem receber. 

Aceite o nosso convite, venha descobrir estas Terras de Oiro e deixe-se surpreender 
pelos seus sentidos.

Luís Pereira



VILA VELHA DE RÓDÃO
• Cais fluvial
• Castelo de Ródão
• Capela Nossa Sra. do Castelo
• Monumento Natural Portas de Ródão
• Lagar de Varas
• Rede de Percursos de Ródão
• Centro de Interpretação de Arte Rupestre e Vale do Tejo
• Estação Arqueológica do Enxarrique
• Casa de Artes e Cultura do Tejo

FOZ DO COBRÃO
• Portas do Almourão
• Núcleo Museológico do Linho e Tecelagem
• Renaturalização do Ribeiro do Cobrão (Zona Balnear)

FRATEL
• Núcleo Museológico: História de uma comunidade rural

PERAIS
• Núcleo Museológico: O Contrabando

SARNADAS DE RODÃO
• Espaço Museológico do Azeite

LOCAIS A VISITAR
DESCOBRE VILA VELHA DE RÓDÃO
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CONTACTOS

Município de Vila Velha de Ródão
Rua de Santana, 6030 - 230 Vila Velha de Ródão
Telefone: 272 540 300
Fax: 272 540 301
E-mail: geral@cm-vvrodao.pt
Website: www.cm-vvrodao.pt
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