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EDITORIAL

Depois de um ano de 2020 extremamente difícil e
dominado pelas consequências sociais e económicas da
pandemia de Covid-19, foi com expetativa e alívio que, já
este ano, entrámos na fase de desconfinamento, situação
só possível graças à diminuição do número de infeções e
de internamentos que se verificou no país.
Cientes de que são as nossas melhores armas contra
o vírus, a Câmara Municipal tem feito tudo o que está ao
seu alcance para apoiar e garantir a eficácia do processo
de vacinação no concelho e tem promovido a realização
frequente de campanhas de testagem à Covid-19, procedimentos que irá continuará a realizar, a par de um conjunto de outras medidas para minimizar os impactos da
pandemia e apoiar aqueles que mais diretamente sofrem
as suas consequências.
Neste primeiro semestre de 2021, foi também com
entusiasmo que vimos concluir alguns projetos extremamente relevantes para melhoria da qualidade de vida da
população do concelho. É o caso da conclusão da empreitada da Quinta da Torre Velha e a entrega das moradias aos
novos proprietários, uma obra que veio garantir a fixação
de novas famílias no concelho e assegurar o direito a uma
habitação digna e de qualidade, a preços controlados e
ajustada às necessidades dos munícipes, ou da abertura
do Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão, um espaço
que veio oferecer aos nossos idosos um porto de abrigo
onde podem socializar e encontrar o apoio dos funcionários do serviço de Ação Social e Desporto da Câmara Municipal e do projeto CLDS 4G de Vila Velha de Ródão.
Nesta edição destacamos ainda a conclusão das obras
de valorização paisagística da zona de lazer da Foz do
Cobrão, uma intervenção que veio dotar este espaço de
algumas infraestruturas básicas, melhorar as acessibilidades e oferecer a quem o visita as melhores condições
de conforto e segurança. Não duvidamos por isso que a
requalificação deste espaço permitirá torná-lo numa referência incontornável dos circuitos e rotas turísticas que o
concelho e a região da Beira Baixa oferecem.
Na área da educação, congratulamo-nos também com
o início, já no próximo dia 5 de julho, da requalificação
da Escola EB 2,3 de Vila Velha de Ródão. O aumento das
áreas disponíveis e a melhoria dos níveis de conforto e

das acessibilidades do espaço escolar são alguns dos objetivos desta intervenção determinante para dar às nossas
crianças uma escola mais moderna e mais segura, onde
possam continuar a aprender com todas as condições
que se exigem atualmente.
Por fim, no que respeita à Feira dos Sabores do Tejo,
cuja retoma os rodenses aguardam com saudade, face à
incerteza sobre a evolução da situação pandémica, optámos também este ano por não realizar o evento. Trata-se
duma decisão ponderada em nome do bem comum, mas
mantemos a esperança de, até ao final do verão, poder retomar alguma da atividade cultural e devolver dinamismo
à economia local através da realização do Festival das Sopas de Peixe e do encontro literário Poesia, Um Dia, ainda
que de forma adaptada às circunstâncias atuais.
Luís Miguel Ferro Pereira

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
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DESTAQUE

Zona de Lazer da Foz do Cobrão
reabre após obras de valorização

A zona de lazer da Foz do Cobrão reabriu ao público
após a conclusão das obras de valorização paisagística,
uma intervenção que veio beneficiar esta zona de lazer
com a construção de um edifício destinado a serviço de
bar e a criação duma área de merendas e de um largo
com estacionamento, de modo a melhorar as condições de conforto e segurança dos visitantes e responder ao aumento da procura turística da aldeia.
Iniciados em finais de 2019, os trabalhos foram
adjudicados pelo Município de Vila Velha de Ródão à
firma João de Sousa Baltazar S.A. e representaram um
investimento de 313 648,51 €, acrescidos de IVA, que
foi apoiado financeiramente em 287 826 € pelo Turismo
de Portugal, no âmbito da Linha de Apoio à Valorização
Turística do Interior.
Após alguns atrasos relativamente ao prazo de execução inicialmente previsto, devido sobretudo à situação de pandemia que condicionou o fornecimento de
materiais e a disponibilidade de mão-de-obra, a obra
foi concluída em maio deste ano.
“Depois de uma primeira intervenção, em 2017, que
visou a recuperação do antigo açude e de muros degradados e permitiu criar uma zona verde que tem sido alvo
de grande procura por parte da população, esta obra
assume-se de extrema importância pois vem dar a quem
nos visita condições de segurança, conforto e higiene que
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hoje são tidas como imprescindíveis e tornam este espaço
muito agradável”, esclarece o presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.
Assim, para além da construção de um bar de apoio,
com esplanada e sanitários, e de um espaço para estacionamento, a intervenção incluiu a criação de uma
área de merendas, com a instalação de mesas, bancos e
papeleiras, a colocação de sinalética adequada e a plantação de espécies arbóreas e arbustivas. Foi ainda contemplada a criação de uma ligação pedonal entre esta
zona e o Núcleo Museológico do Linho e da Tecelagem,
através de um passadiço.
Devido à pandemia e de forma a evitar a disseminação da Covid-19, o espaço terá a lotação limitada a
80 pessoas e estará sujeito às regras de funcionamento
impostas pela DGS em cada momento.

DESTAQUE

Câmara Municipal entregou moradias
da Quinta da Torre Velha
A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão já entregou aos novos proprietários a maioria das moradias
da Quinta da Torre Velha, em Vila Velha de Ródão, um
complexo habitacional construído pela autarquia para
reforçar a capacidade de oferta do parque habitacional
do concelho e dar resposta às crescentes solicitações por
partes das famílias e jovens que nele se pretendem fixar.
Constituído por 18 moradias, quatro de tipologia T2
e catorze de tipologia T3, o complexo habitacional da
Quinta da Torre Velha representou o maior investimento
de sempre do município com recurso a fundos próprios
e procurou assegurar o acesso à habitação àqueles que
normalmente têm mais dificuldade em conseguir uma
habitação condigna.
Para tal, os imóveis foram colocados à venda a preços controlados de 80 mil euros e 66 mil euros, conforme se tratasse de moradias com a tipologia T3 ou T2, o
que correspondeu ao valor de construção dos mesmos,
excluindo os montantes suportados com obras de urbanização, projetos, terrenos e outros. Para hierarquizar
os concorrentes e garantir o acesso à habitação àqueles
que mais necessidade têm e se pretendam fixar no concelho, foi criado um conjunto de critérios de apreciação
das candidaturas, que decorreram em julho e agosto
de 2020.

Das 18 moradias a concurso, durante o primeiro
semestre deste ano, 16 já foram entregues aos novos
proprietários mediante a assinatura das escrituras de
compra e venda, o que representa o culminar deste
projeto prioritário para a autarquia. “Este é um investimento estratégico e de extrema importância, que vem
dar resposta a um dos principais problemas do nosso
concelho e que é o da falta de um parque habitacional que dê resposta à procura crescente e incentive
a fixação de jovens e famílias no nosso território. Ao
mesmo tempo, contribuiu para recuperar e dar uma
nova vitalidade a uma zona antiga e histórica da vila,
que se encontrava com um aspeto degradado, o que
só nos pode deixar extramente satisfeitos”, destacou o
presidente do Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.
Apesar do número de candidatos exceder as habitações disponibilizadas, os critérios de atribuição definidos e dificuldades sentidas na aprovação de créditos
bancários para a aquisição levaram a que duas moradias, uma de tipologia T3 e outra T2, não tivessem sido
atribuídas, tendo sido lançado um novo processo de
candidaturas para a atribuição destes imóveis, que terminou 25 de maio e se encontra em fase de análise de
candidaturas.
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Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão
já abriu ao público
O Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão abriu
ao público no dia 3 de maio, com uma cerimónia de
inauguração que contou com a presença do presidente
da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira,
e do presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de
Ródão, Vergílio Pires, entidades responsáveis pelas obras
de remodelação e adaptação do edifício da antiga escola
primária da aldeia para este novo fim.
O novo espaço conta com 20 inscritos residentes na
freguesia e funciona de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h,
oferecendo aos utentes a possibilidade de realizarem diversas
atividades que vão da atividade física à música, estimulação
cognitiva ou jogos tradicionais, de forma sequenciada e não
simultânea, de modo a garantir o cumprimento das normas
de segurança recomendadas pela Direção Geral de Saúde.
Para tal, conta com o apoio dos funcionários do serviço
de Ação Social e Desporto da Câmara Municipal e do projeto
CLDS 4G de Vila Velha de Ródão, responsáveis pelo apoio ao
funcionamento e dinamização das atividades.
“Este é um projeto que resultada da união dos esforços
da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Sarnadas
de Ródão que muito nos orgulha. Espero que a população
da freguesia possa usufruir deste espaço por muito tempo
e que aqui encontre um porto de abrigo e bem-estar, que
ajude a combater o isolamento e forneça o apoio que
necessitam”, destacou o presidente da Câmara Municipal de
Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.
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A decisão de transformar a antiga escola primária da
aldeia num Centro de Convívio surgiu na sequência do
anúncio do encerramento do Centro de Dia daquela
localidade pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha
de Ródão, em finais de 2019, situação que confrontou os
idosos desta freguesia com a alternativa de se deslocarem
para outros centros de dia fora da freguesia e o abandono
das suas aldeias e do ambiente familiar.
As obras entretanto realizadas por administração
direta pelo município permitiram dotar a antiga escola
de melhores condições de acessibilidade, conforto e
segurança e conduziram à uniformização do piso térreo,
de modo a eliminar desníveis e degraus. Foi contemplada
ainda a adaptação das instalações sanitárias, a melhoria
das condições de climatização do edifício e a instalação
de mobiliário geriátrico adequado às novas funções do
espaço, agora ao dispor da população.

Câmara Municipal

GESTÃO MUNICIPAL

com orçamento de 11,5 milhões para 2021
A Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão aprovou
por maioria, na última sessão de 2020, o orçamento da
autarquia para o ano 2021, no valor de 11.505.000 €, o
que representa um aumento de 8,9% relativamente ao
ano anterior.
De acordo com a proposta de orçamento aprovada,
para esta variação positiva contribuiu essencialmente
a previsão de aumento da receita de capital decorrente
da venda de 18 fogos habitacionais da Quinta da Torre
Velha, um projeto que representou o maior investimento
de sempre do município com recurso a fundos próprios e
veio reforçar a oferta do parque habitacional do concelho.
“As Grandes Opções do Plano para 2021 foram
assentes na situação de equilíbrio económico-financeiro
em que o Município de Vila Velha de Ródão se encontra
e refletem os condicionalismos advindos do contexto
adverso gerado pela pandemia de Covid-19 e dos graves
prejuízos que esta acarretou para a economia, procurando
garantir a continuidade ao apoio à população, entidades e
empresas do concelho e, ao mesmo tempo, tirar o máximo
benefício das oportunidades de cofinanciamento criadas
pelos quadros financeiros de apoio da União Europeia”,
esclareceu o presidente do Município de Vila Velha de
Ródão, Luís Pereira.
Assim, para além da requalificação e ampliação do Centro
de Interpretação de Arte Rupestre do Vale do Tejo, um
projeto cuja finalização está prevista para 2021 e resultou de
uma candidatura ao Programa Centro 2020, representando
um investimento total de 725.358,00€, dos quais 493.125,68€
foram comparticipados em 85% pelo FEDER – Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional, este orçamento
prevê um conjunto significativo de obras que resultam num
investimento superior a um milhão de euro e têm como
denominador comum a melhoria das condições de vida e
da qualidade de prestação de serviços no concelho.
Ao nível dos serviços e modernização administrativa,

destaca-se a nova Loja do Cidadão de Vila Velha de Ródão,
uma obra que permite reunir no mesmo espaço diversos
serviços e foi aprovada através de uma candidatura ao
Centro 2020, com um valor elegível de 303.717,94€ e
comparticipado em 85% através do FEDER – Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (257.114,75€).
De entre os projetos mais relevantes no Plano Plurianual
de Investimentos para 2021, merecem ainda relevo a
requalificação da Escola EB 2,3 de Vila Velha de Ródão, uma
obra que deverá ter início em julho e foi já adjudicada por
um valor de 768.427,30 €, acrescidos de IVA; a intervenção no
antigo Lagas das Burras, em Fratel, um espaço que vai ser alvo
de obras de requalificação no valor de cerca de 100.000 €,
que visam substituir as construções em avançado estado de
degradação que existiam no local pela criação de um espaço
verde de lazer polivalente e um espaço de estacionamento;
ou a Requalificação Ambiental do Ribeiro do Enxarrique
uma intervenção que representa um investimento de
351.922,85 € e prevê dragagem dos sedimentos existentes
no leito da ribeira e procura criar condições para incentivar a
reaproximação da população ao rio e promover o contacto
com a natureza e a valorização do património edificado.
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Município desenvolve Estratégia
Local de Habitação

O Município de Vila Velha de Rodão encontra-se
a elaborar a sua Estratégia Local de Habitação (ELH),
um documento que definirá a estratégia de intervenção em matéria de política de habitação à escala
local, tendo por base um diagnóstico das carências
habitacionais existentes relativamente ao acesso à
habitação e a identificação de potenciais soluções
adequadas às necessidades dos atuais e dos potenciais residentes no concelho.
A existência de uma ELH é requisito obrigatório

Ródão celebrou abril

para o acesso ao “1.º Direito – Programa de Apoio ao
Acesso à Habitação”, que visa a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de
capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada.
A elaboração do documento tem um apoio financeiro para acompanhamento técnico do Instituto de
habilitação e Reabilitação urbana de aproximadamente 24.000 €.

com a entrega de Medalhas de Mérito às entidades
envolvidas no combate à pandemia
O Município de Vila Velha de Ródão assinalou o 47.º
aniversário do 25 de abril com a transmissão online da
sessão extraordinária da Assembleia Municipal, realizada
no salão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão, no âmbito da qual foram
entregues Medalhas de Méritos do Município (Grau Ouro)
às entidades que estiveram na linha da frente do combate
à pandemia no concelho.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila Velha de Ródão, a Guarda Nacional Republicana –
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Posto Territorial de Vila Velha de Ródão, o Grupo de Amigos da Foz do Cobrão, a Santa Casa da Misericórdia de Vila
Velha de Ródão, a Sociedade Filarmónica de Educação e
Beneficência Fratelense e a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Vila Velha de Ródão foram as entidades agraciadas com esta distinção municipal, que foi
aprovada por unanimidade pela Assembleia Municipal,
na sequência da proposta apresentada pela Câmara Municipal, como forma de “agradecimento pelo contributo
de notável importância” que tiveram no “auxílio e apoio
dado à população mais vulnerável do concelho e na implementação de medidas de prevenção da disseminação
da Covid-19”.
Já durante a sessão solene comemorativa do 25 de
abril, que se seguiu à entrega das medalhas às entidades
homenageadas, o presidente do Município de Vila Velha de
Ródão, Luís Pereira, explicou que “a entrega desta distinção,
nesta data carregada de simbolismo, traduz o reconhecimento do Município da importância destas instituições no
quotidiano da comunidade e da sua resposta reconhecidamente eficaz e sempre pautada por um elevado sentido
cívico e humano”, sublinhando que “o facto de Ródão ter registado indicadores bem menos dramáticos que a maioria
do concelhos vizinhos no que respeita à Covid-19 se deve,
entre outros fatores, à resposta destas instituições”.

O autarca aproveitou ainda para deixar “um bem-hajam, expressão de agradecimento tão característica dos
beirões, aos trabalhadores do Município que desde sempre responderam “Presente” quando solicitado”.
No mesmo sentido, o presidente da Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão, António Carmona, agradeceu ao executivo camarário “esta iniciativa de pleno reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no interesse das
nossas populações” e “aos homens e mulheres que formam as instituições homenageadas, que muito sofreram
ao longo deste último ano e tudo fizeram para o sucesso
que tivemos em termos de casos Covid, pois sem o seu
esforço e entrega tal não seria possível”.
Antes do início desta sessão extraordinária da Assembleia Municipal, seguida da sessão solene – que contou
ainda com as intervenções dos representes da Coligação
Novo Rumo e do Partido Socialista –, as comemorações
do 47.º aniversário do 25 de abril em Ródão ficaram também marcadas pela entrega, por parte das quatro Juntas
de Freguesia do concelho – Fratel, Perais, Sarnadas de
Ródão e Vila Velha de Ródão –, de uma viatura dedicada
ao transporte de doentes à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão, de forma a
que esta corporação possa continuar a prestar o melhor
serviço possível à população do concelho.
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Posto da GNR de Ródão

instalado provisoriamente na Casa Laia
O Posto Territorial da GNR de Vila Velha de Ródão
está a funcionar provisoriamente, desde o início de
março, na Casa Laia, um edifício que é propriedade da
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão. Através da
cedência deste espaço, a autarquia procura dar condições aos militares para continuarem a desempenhar o
seu serviço, após parte do telhado do quartel local ter
colapsado em finais de janeiro deste ano.
As forças de segurança ocupam agora dois pisos
deste edifício tendo sido necessária a realização de pequenas obras para garantir a transferência dos militares
para este novo espaço, que se assume como uma localização provisória e que procura dar resposta à emergência da situação.
“A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão vai
continuar a persistir no lançamento das obras requa-
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lificação e ampliação do Posto Territorial da GNR, para
as quais já apresentámos um projeto e cuja realização
estamos disponíveis para comparticipar. Aguardamos
por isso a aprovação do projeto por parte do Ministério
da Administração Interna, de modo a criar as condições
para que o concurso para a empreitada seja lançando
o mais brevemente possível e as nossas forças de seguranças possam exercer a sua função em condições
de segurança e conforto”, esclareceu o presidente da
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.
O Posto Territorial da GNR de Vila Velha de Ródão é
um dos que está sinalizado como prioritário para uma
intervenção pelo Ministério da Administração Interna e
o projeto encontra-se em fase de análise e aprovação, estando inscrito na Lei de Programação das Infraestruturas
e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança.

GESTÃO MUNICIPAL
Município assegurou medidas
de prevenção e minimização dos impactos
da COVID-19

Ao longo do primeiro semestre de 2021, a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão deu continuidade
e reforçou algumas das medidas implementadas de
combate à disseminação da COVID-19, de forma a minimizar os seus efeitos junto da população e minorar as
consequências sociais e económicas provocadas pela
pandemia.
Nestes termos, utilizando os recursos que tem ao
seu dispor, a autarquia aprovou o conjunto de medidas
abaixo descriminadas:
• Disponibilização gratuita de testes rápidos à COVID-19 a utentes e profissionais de lares do concelho,
técnicos de saúde, bombeiros e colaboradores do município, bem como a todos os setores cuja atividade
obrigue ao contacto direto com o público, (taxistas,
vendedores de produtos alimentares, funcionários dos
serviços de Finanças, Notários, Caixa Geral de Depósitos
e Correios, assim como a todos os comerciantes cujos
estabelecimentos se encontram abertos ao público);
• Manutenção do protocolo com a Escola Superior
de Saúde do Instituto Politécnico de Castelo Branco,
no sentido de assegurar a realização dos testes rápidos
adquiridos pelo Município, aumentado dessa forma a
capacidade de testagem e resposta da autarquia. Desta parceria resultou a capacitação do serviço de enfermagem da Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de
Ródão e dos Bombeiros Voluntários no que concerne à
realização de testes e ações de rastreio;
• Mantiveram-se em funcionamento as duas linhas
de apoio para a entrega de medicamentos e bens essenciais à população mais vulnerável (idosos, doentes
crónicos ou pertencentes a famílias carenciadas) e a
linha de apoio psicológico, disponível para toda a população;

• Manteve-se em funcionamento o protocolo “Emergência Abem: Covid-19”, assinado com a Associação
Dignitude, que garante o acesso ao medicamento aos
cidadãos com escassos recursos económicos e que não
se encontram abrangidos pela condição de recurso do
Programa Abem, mas que se encontram em situação
fragilizada em virtude da pandemia;
• Mantiveram-se ativos o Plano de Contingência Municipal e o Plano Municipal de Emergência;
• Colaboração em parceria com as Juntas de Freguesia e as Associações do concelho na identificação dos
munícipes que necessitam de apoio, bem como no
apoio àqueles que foram atingidos pela doença;
• Atribuição de um apoio financeiro de 1.500 € a
cada empresa/empresário local cujo funcionamento
esteve impedido desde o início do ano e enquanto
vigoraram as medidas do estado de emergência, num
investimento total na ordem dos 70.000€.
• Atribuição de um apoio financeiro aos operadores
de táxis com licença válida e a operarem neste conceBoletim Municipal - Vila Velha de Ródão | 11
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lho, sob a forma uma prestação de serviços de publicidade alusivos à marca Terras de Oiro, no valor total de
12.300€;
• Suspensão do pagamento das rendas dos espaços
concessionados do município cuja atividade esteve
suspensas pelo período quatro meses e até ao início do
plano de desconfinamento avançado pelo Governo.
• Fornecimento de apoio logístico ao processo de
vacinação no concelho, conduzido pela Unidade de
Cuidados de Saúde Personalizados de Vila Velha de Ródão. Preparação da sala polivalente cedida pelo Centro
Desportivo Recreativo e Cultural, de forma a ter as condições necessárias à realização do processo de vacinação. Cedência de transporte aos munícipes para o local
de vacinação, assim como dos meios humanos e materiais necessários para garantir a celeridade e o bom
funcionamento do Centro de Vacinação.
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• Atribuição de um apoio no valor de 6.000€ ao Centro Comunitário da Sociedade Filarmónica de Educação
e Beneficência Fratelense para a aquisição de equipamentos de proteção individual, produtos de limpeza e
desinfeção e para a obtenção de uma segunda unidade
de recolha de resíduos hospitalares e novo fardamento
para as colaboradoras
• Atribuição de um apoio de 35.517,16 € solicitado
pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão à CMVVR, justificado com o facto da instituição
ter realizado melhoramentos com vista à prevenção
e combate à pandemia e à garantia da segurança dos
utentes e colaboradores, que se traduziram na necessidade de aumentar o quadro de pessoal da instituição, adquirir equipamentos de proteção individual e
produtos de desinfeção e proceder à adaptação dos
edifícios.

Obras dE requalificação
DA Escola EB 2,3 de Ródão
adjudicadas

A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão aprovou
a adjudicação das obras de requalificação da Escola EB
2,3 de Vila Velha de Ródão à Construtora Jerónimo Reis &
Afonso, por um valor de 768.427,30 € acrescidos de IVA,
uma intervenção que pretende responder às necessidades de aumento da disponibilidade de área construída para atividades letivas e de apoio às mesmas, bem
como a melhoria de condições das áreas existentes.
A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo camarário de 14 de maio, após a realização de um concurso público que teve por critério a
proposta economicamente mais vantajosa.
Para além da requalificação de alguns equipamentos e instalações e a adaptação de espaços para novas
atividades, esta empreitada pretende introduzir melhoramentos nos níveis de conforto e condições de acessibilidade exigidas e reparar deficiências provocadas
pelo desgaste dos materiais ou pela sua desadequação
a novas exigências.
A intervenção prevê assim a ampliação ao Bloco do
1.º ciclo com a criação de uma sala de expressão plástica; a renovação e modernização do Bloco A, de forma

OBRAS MUNICIPAIS

a dotá-lo de melhores condições de habitabilidade e
conforto funcional; a reorganização de espaços e a sua
respetiva requalificação no Pavilhão Polivalente (Bloco
C); a construção de um Edifício de Apoio destinado a
zona arrumos, articulada com o Pavilhão Gimnodesportivo; a substituição dos vãos exteriores no Bloco A, Bloco B, Bloco C e Pavilhão Gimnodesportivo, de forma a
melhorar as condições de habitabilidade, salubridade e
conforto térmico; a demolição do Bloco O e a requalificação da sua área de implantação como jardim, dando
continuidade à zona verde existente; a requalificação
dos espaços exteriores e melhoria das condições de
circulação entre o Bloco C e o Bloco A, promovendo o
conforto com a criação de zonas de telheiros entre os
mesmos.
As obras terão início no dia 5 de julho, tendo em conta
a necessidade de articular a sua realização com o período
de interrupção letiva, em que provocarão menos impacte, sendo o prazo de execução previsto de 270 dias.
Esta operação de requalificação está contratualizada
no Pacto para o desenvolvimento e Coes do territorial
da CIMBB com um apoio da FEDER de 418.672 euros.
Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão | 13

OBRAS MUNICIPAIS

Ligação Pedonal da Avenida da Bela Vista

Teve início em janeiro a
construção da Ligação Pedonal
da Avenida da Bela Vista ao Largo
do Cemitério, em Vila Velha de Ródão, uma obra
que vem encurtar as distâncias entre duas zonas da
vila implantadas em diferentes cotas e facilitará as
deslocações entre o cemitério e a zona escolar, à cota
superior, e a Câmara Municipal, o espaço comercial e o
Centro de Saúde, na cota inferior.
Este acesso pedonal será constituído por uma escadaria
larga e dividida em vários lanços, que se pretende que
seja de fácil e confortável utilização pela população e
estabelece uma ligação entre o depósito de água, situado
na cota inferior, e o passeio e miradouro na cota superior.
Em alguns patamares existirão bancos laterais em
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ao Largo do Cemitério

granito, como continuidade de um degrau, de forma
a proporcionar zonas de descanso, sinalizadas por
revestimentos de granito. As zonas laterais ao percurso,
nas quais a escadaria se encaixa, serão tratadas a nível
paisagístico em projeto de especialidade, de modo a
que este novo acesso se assemelhe a um risco branco
no meio de um jardim.
A empreitada desta obra foi adjudicada em outubro
pela Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão à empresa
DUAFAR, pelo valor de 395.000 € (+ IVA) e tem um prazo
de execução de oito meses.

OBRAS MUNICIPAIS

Município promoveu intervenção arqueológica

no terreno do futuro Estaleiro Municipal
Durante a segunda quinzena de maio, no âmbito
da terraplanagem do futuro Estaleiro Municipal,
localizado no perímetro industrial de Vila Velha de
Ródão, nas duas margens do ribeiro do Enxarrique,
o Município de Vila Velha de Ródão, com o apoio da
Associação de Estudos do Alto Tejo (AEAT), promoveu
uma sondagem arqueológica de modo a caracterizar e
preservar o património arqueológico em contexto de
obras municipais.
Este tipo de intervenção é exigido por lei sempre
que haja sítios arqueológicos nas proximidades,
como é o caso dos terrenos da Navigator, onde, em
2014, aquando da ampliação da fábrica de papel, foi
identificada a Estação Arqueológica de Cobrinhos, na
qual se encontrou um vasto conjunto de artefactos
datados do Paleolítico Médio, que documentam a
presença do homem de Neandertal no território que é
hoje o concelho de Vila Velha de Ródão.
Realizados pela AEAT, em estreita colaboração com
os serviços técnicos do Município e em articulação
com a Direção Regional de Cultura do Centro, os
trabalhos agora efetuados permitiram identificar, na
margem esquerda do ribeiro do Enxarrique, a existência
de materiais superficiais dispersos do período do

Paleolítico Médio, sobretudo núcleos e lascas em
quartzito, que resultaram provavelmente da área de
ocupação do sítio de Cobrinhos.
Nesta margem, foram ainda encontrados vestígios
contemporâneos de uma horta e de estruturas de
apoio à atividade agrícola, datados dos anos 30 a 50
do século XX, e de um palheiro assinalado na carta
militar e sepultado por depósitos de terra resultantes
de intervenções em outras unidades industriais.
Já na margem direita, foi possível identificar
uma via murada contemporânea em mau estado
de conservação, construída segundo a técnica
tradicional de argila e blocos de quartzito e xisto.
Após a sua caracterização, foi feito um levantamento
fotogramético e duas sondagens perpendiculares à via,
estando a ser equacionado o seu restauro e integração
no novo Estaleiro Municipal.
Para além do acompanhamento diário com registo
fotográfico e recurso a meios aéreos e topográficos,
sempre que necessário, esta intervenção arqueológica
permitiu a recolha de dados para memória futura,
no sentido de compreender o potencial científico
e patrimonial deste espaço, sem comprometer a
construção do novo Estaleiro Municipal.
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foto-reportagem | obras

• Requalificação e Ampliação do Centro de Interpretação de Arte Rupestre do Vale do Tejo

• Beneficiação do Lavadouro em Marmelal

• Execução de infraestruturas de Saneamento na Avenida da Serra
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• Construção de Ossários no Cemitério,
em Vila Velha de Ródão

OBRAS MUNICIPAIS

• Recuperação de Muro - Estrada de VV • Substituição da cobertura da Casa de Artes e Cultura do Tejo
Rodão/ Tavila, em Gavião de Ródão

• Beneficiação do Largo do Meio Teso e Reconstrução do lavadouro, em Perdigão

• Beneficiação de ruas - Silveira
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Construção da rede de gás natural

do concelho arrancou em abril

Tiveram início no mês de abril as obras de construção da rede de gás natural para abastecer, numa
primeira fase, a malha urbana de Vila Velha de Rodão,
uma intervenção da responsabilidade da Beiragás –
Companhia de Gás das Beiras, S.A., concessionária para
distribuição de gás em 59 concelhos da região Centro
Interior.
Este projeto, devidamente articulado com o Município de Vila Velha de Rodão, será implementado por
fases. No presente ano, estão já a ser construídos os primeiros 3500 metros de rede mais estruturante para o
sistema de distribuição, num projeto que corresponde
a um investimento que pode chegar ao meio milhão
de euros.
O abastecimento de clientes residenciais e empresas será assegurado de forma gradual, à medida que as
infraestruturas vão avançando para as diferentes zonas
urbanas, e a equipa comercial da Beiragás efeituará os
contatos necessários junto de cada cliente, à medida
que existam as condições técnicas para a sua ligação
em cada local.
A rede de gás trará a Vila Velha de Rodão uma nova

energia mais cómoda, segura e económica, essencial
para a estratégia de descarbonização da economia,
com a futura incorporação de gases de origem renovável, como o biogás e o hidrogénio, o que contribuirá
para a modernização e competitividade do concelho
de Vila Velha de Rodão.

Município disponibilizou apoio financeiro
aos empresários da área do comércio e prestação de serviços
O Município de Vila Velha de Ródão disponibilizou um
apoio financeiro às empresas e empresários sediados na
área do município, que desenvolvem a sua atividade na
área do comércio e da prestação de serviços e que se foram impedidos de exercer a sua atividade em janeiro deste ano por efeito da declaração de Estado de Emergência,
uma medida que representam um investimento total de
70.000,00 €.
O apoio financeiro prestado a cada empresa/empresá18 | Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão

rio foi de 1.500,00 €, pagos em duas prestações mensais
de 750,00€, tendo o Município de Vila Velha de Rodão estabelecido para o efeito uma parceria com a ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa, entidade
responsável pela articulação com as empresas/empresários sediados na área do município.
“Tendo em conta que os sectores do comércio e serviços são responsáveis neste município por muitos postos de trabalho e constituem a base de sustentação de

muitas famílias, através desta comparticipação financeira, o Município de Vila Velha de
Rodão pretende apoiar estes empresários
através da disponibilização de uma ajuda
imediata para despesas inadiáveis, que viabilize a continuidade da sua atividade e lhes
permita ultrapassar este momento difícil”,
esclarece o presidente da Câmara Municipal
de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.
Puderam beneficiar deste apoio as pequenas ou micro empresas em nome individual com sede fiscal e estabelecimento
no concelho de Vila Velha de Ródão e que
tenham suspendido a sua atividade ao abrigo do disposto na declaração de Estado de
Emergência em 06/01/2021.

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO

Taxistas do concelho receberam
apoio do Município de Ródão
O Município de Vila Velha de Ródão procurou ajudar os taxistas sedeados no concelho a atenuar as consequências económicas
provocadas pela redução da sua atividade
devido à pandemia de Covid-19, através da
aquisição de serviços de publicidade alusiva
à marca “Terras de Oiro” nos veículos, no valor de 1.500,00 €.
Este apoio representou um investimento
total de 10.000,00 € e abrangeu os táxis licenciados pelo Município de Vila Velha de Ródão
e que prestam regularmente este serviço na
área do mesmo, traduzindo-se numa prestação de serviços de publicidade através colocação de vinis alusivos à marca territorial do
concelho nas portas dos veículos. Em compensação, cada taxista recebeu um pagamento de 1.500,00 €, dividido em duas tranches de 1.000,00 € e 500,00 € euros cada uma.

Desta forma, o Município de Vila Velha de Ródão procurou ajudar estes profissionais a fazer face à perda de receitas provocada pela redução
da sua atividade, consequência da declaração de Estado de Emergência
e do confinamento obrigatório, e auxiliar a minimizar as dificuldades sentidas pelas suas famílias.
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Posto de Turismo
e Lagar de Varas reabriram em maio

TURISMO

Encerrados desde janeiro devido à situação epidemiológica que se vivia, o Posto de Turismo de Vila Velha de
Ródão e o Lagar de Varas do Cabeço das Pesqueiras reabriram ao público no início de maio, no âmbito do Plano
de Desconfinamento anunciado pelo Governo
De acordo com as regras em vigor impostas pela DGS,
estes equipamentos municipais mantêm a lotação limitada a cinco pessoas no interior, devendo os utentes aguardar a entrada no exterior de cada edifício, usar máscara,
desinfetar as mãos à entrada e respeitar a distância mínima de dois metros em relação a outras pessoas.
Quanto ao horário de funcionamento, o Posto de Turismo vai passar a estar abertos de segunda-feira a sábado,
das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, e ao domingo
das 9h00 às 13h00, enquanto o Lagar de Varas do Cabeço
das Pesqueiras encerra às segundas-feiras e está aberto
de terça-feira a sábado, das 9h00 às 12h30 e das 14h00

às 18h00, e ao domingo das 9h00 às 13h00. Os grupos
de visitantes interessados em visitar este último espaço
museológico devem ainda proceder à marcação prévia
da visita por telefone (272 540 312) ou e-mail (turismo@
cm-vvrodao.pt) com, pelo menos, uma semana de antecedência.

Portas de Ródão distinguidas com o Prémio
Cinco Estrelas
As Portas de Ródão foram distinguidas com o Prémio
Cinco Estrelas Regiões 2021, na categoria Reservas, Paisagens e Barragens, sendo um dos cinco ícones regionais
vencedores no distrito de Castelo Branco e escolhidos
através de uma votação nacional em que se pediu aos
portugueses para identificaram o melhor que existe em
cada uma das 20 regiões do país.
Esta é já a 4.ª edição do Prémio Cinco Estrelas Regiões,
uma distinção que procura valorizar e dar a conhecer o
que de melhor tem cada uma das regiões portuguesas ao
nível da gastronomia, recursos naturais, monumentos e
património, entre várias outras categorias.
A votação foi gerida pela Multidados.com, uma das
empresas de estudos de mercado parceiras dos Prémios
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Cinco Estrelas, tendo contado no total com a participação
de 346 mil consumidores portugueses e tendo sido avaliadas 740 marcas.

AMBIENTE

Estudo Municipal para o Desenvolvimento
de Sistema de Recolha de Biorresíduos
Esteve disponível para consulta no site da autarquia,
entre 21 de maio e 19 de junho, a versão preliminar
do Estudo Municipal para o Desenvolvimento de um
Sistema de Recolha de Biorresíduos no Concelho de Vila
Velha de Ródão, um documento que tem como objetivo
efetuar um diagnóstico e estabelecer uma estratégia
com vista à implementação de melhores soluções e mais
eficientes para a valorização dos biorresíduos no concelho,
onde se incluem os resíduos alimentares e os resíduos
biodegradáveis de jardins.
A elaboração deste estudo foi concretizada através
da candidatura a um programa do Fundo Ambiental,

destinado a disponibilizar aos municípios financiamento
para a elaboração de um diagnóstico que conduza à
definição de um Plano de Ação e de Investimento para
a operacionalização da recolha seletiva de biorresíduos
conducente à sua valorização, seja através da implementação
de uma rede de recolha seletiva de biorresíduos, seja pela
separação e reciclagem na origem através implementação
da compostagem doméstica ou comunitária, alinhados
com a estratégia definida ou a definir pelos Sistemas de
Gestão de Resíduos Urbanos.
O apoio do Fundo Ambiental para a elaboração do
estudo foi de aproximadamente 5.000 €

Município com duas candidaturas aprovadas
para a aquisição de viaturas elétricas
O Município de Vila Velha de Ródão viu aprovadas
duas candidaturas ao Fundo Ambiental, através do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração
Pública, para a aquisição de duas viaturas elétricas para o
seu parque automóvel.
A iniciativa permitirá substituir alguns veículos movidos a combustíveis fósseis (gasolina e gasóleo) com mais
de 20 anos e já em fim de vida, por veículos de mobilidade sustentável e elétricos, contribuindo assim para uma
solução ambientalmente sustentável e economicamente
viável.

Dada a sua tipologia, versatilidade e economia, estas
viaturas são de extrema importância para o serviço a que
se destinam, procurando-se através desta aquisição a
poupança de combustível, a redução dos preços de conteúdo, a renovação da frota ao serviço do Município e,
sobretudo, a contribuição para a diminuição da poluição
ambiental e sonora.
O apoio do Fundo Ambiental traduz-se num financiamento de 50% do valor da renda até ao limite de
250€ mensais por viatura, durante um período de 48
meses.
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Posto de carregamento de veículos elétricos

já se encontra em funcionamento
Está a funcionar desde o final de fevereiro, junto ao edifício da Biblioteca Municipal José Baptista Martins, em Vila
Velha de Ródão, um posto de carregamento de veículos elétricos.
Este é o primeiro equipamento do género instalado no
concelho, tratando-se dum posto de carregamento de acesso público com duas tomadas, cada uma com potência de
até 22kW, que permite o carregamento de duas viaturas em
simultâneo.
A instalação deste posto de carregamento contou com
o apoio do Município de Vila Velha de Ródão e faz parte do
plano de expansão da rede piloto de mobilidade elétrica, da
responsabilidade da MOBI.E, neste caso concessionado pela
EDP Comercial, na sequência de um concurso público internacional.
Para o presidente do Município de Vila Velha de Ródão,

Luís Pereira, “a disponibilidade deste equipamento
vem responder a uma mudança de paradigma que
se tem verificado nos últimos anos e que queremos
acompanhar e se traduz
na aposta numa mobilidade mais sustentável e amiga do ambiente”.
A EDP Comercial, como
Operador de Posto de Carregamento, disponibiliza uma linha de apoio disponível 24
horas/ 7 dias por semana (800 22 22 22) para assistência aos
utilizadores caso necessitem de algum apoio/instrução para
utilização do posto de carregamento.

Município de Ródão
associou-se à Hora do Planeta
No dia 27 de março, o Município de Vila Velha de Ródão associou-se à Hora do Planeta, iniciativa promovida
pela organização global de conservação de natureza
ANP/WWF, que este ano assumiu um formato digital devido à pandemia mas manteve a ação simbólica de desligar
as luzes durante 60 minutos, o que no concelho abrangeu, para além dos Paços do Concelho, o Lagar de Varas
do Cabeço das Pesqueiras, o Parque Ambiental do Tejo, o
Pelourinho e a ponte sobre o rio Tejo.
Nascida em Sydney, em 2007, como um gesto simbólico para chamar a atenção para o problema das alterações
climáticas, a Hora do Planeta tem mobilizado desde então
milhares de cidades em todo o mundo a participar nesta
iniciativa, que apagou mais de 12 mil monumentos e edifícios emblemáticos.
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Mais do que desligar as luzes neste dia durante uma
hora, entre as 20h30 e as 21h30, este evento pretende ser
um catalisador para o impacto ambiental positivo, levando a grandes mudanças legislativas.
Para além da divulgação junto dos munícipes e colaboradores, através da adesão a esta iniciativa, cujo tema
deste ano é “Água e Alterações Climáticas” e no âmbito do
conceito “Liga-te ao Planeta”, o Município comprometeu-se
ainda a, em 2021, converter um espaço verde urbano num
jardim mediterrâneo sustentável, como spot experimen-

tal e catalisador de bom
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exemplo para práticas sustentáveis individuais.
Desafiado pelo Município, o Agrupamento de Escolas
de Vila Velha de Ródão aderiu também a esta campanha
de sensibilização através da criação de um EcoCalendário
Hora do Planeta, no qual os alunos foram convidados a
aceitar um desafio de mudança de atitude diariamente,
e da construção de uma lanterna para a participação no
apagão nacional de dia 27.

Câmara Municipal desafiou munícipes
a plantar e apadrinhar árvores
De forma a assinalar
o Dia Mundial da Árvore
e da Floresta, que se celebrou a 21 de março, a
Câmara Municipal de Vila
Velha de Ródão desafiou
os munícipes a plantar e
apadrinhar árvores em espaços verdes autorizados
do Município e a cuidá-las
para que se tornem saudáveis.
A iniciativa teve um
primeiro momento, a 24
de março, com a participação animada dos alunos do 1.º ao 4.º ano do
1.º ciclo do Ensino Básico
do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, que plantaram árvores no
jardim Dr. Pinto Cardoso, junto à Santa Casa da Misericórdia de Ródão, e continuou a 26 de março, data em que
os restantes munícipes que se inscreveram na iniciativa
puderem dar o seu contributo para a manutenção do
equilíbrio ambiental e ecológico do concelho, através
da plantação de carvalhos, plátanos, mélias, entre outras

árvores, na zona das Pesqueiras, em Vila Velha de Ródão.
Através desta iniciativa, a Câmara Municipal procurou
sensibilizar a população para o papel das árvores e da
floresta em geral na garantia do equilíbrio dos ecossistemas e para a importância de cuidarmos delas e contribuir para a melhoria do ambiente e da qualidade de
vida de todos.
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CULTURA

Programa Cultural em Rede

Município com candidaturas aprovadas
No âmbito do Aviso da Programação Cultural em
Rede, o Município de Vila Velha de Ródão viu aprovados
três projetos de candidatura em parceria com outros Municípios e cofinanciados pelo Centro2020, Portugal2020
e União Europeia, através do FEDER.

Rail Fest
Tendo por mote o transporte ferroviário, em específico
o Comboio, o Rail Fest resulta de uma candidatura em parceira com o Museu Nacional Ferroviário e os Municípios de
Entroncamento, Águeda e Castelo Branco, que aceitaram o
desafio da Comissão Europeia em aliar comboios, património cultural e identidade territorial.
Assente numa programação em rede, o projeto
envolve dois comboios icónicos da História Ferroviária Portuguesa – o comboio Presidencial Português e
o comboio a vapor Vouginha –, numa linha férrea que
nos une.
Através desta candidatura, o Município de Vila Velha
de Ródão viu aprovada a realização de diversas atividades, que decorrerão até maio de 2022 e incluem exposições, seminários, produção de cinema ou atuações
musicais e culminam com a viagem do Comboio Presidencial na linha da Beira Baixa, com paragem em Vila
Velha de Ródão.
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Beira Baixa Cultural
O projeto Beira Baixa Cultural é dinamizado no âmbito rede cultural criada entre os seis Municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, resultando de uma candidatura conjunta que visa desenvolver,
até fevereiro de 2022, um conjunto de atividades inovadoras no cômputo da rede e da região da Beira Baixa.
O programa de ação deste projeto desafia as associações e a comunidade local a envolverem-se de forma
a criar dois projetos artísticos em coprodução, com um
tronco comum de produção artística. Trata-se da criação
de coproduções artísticas, visitas guiadas e encenadas
no concelho, com vista à capacitação de entidades culturais e ainda comunicação e divulgação do projeto.
Digitalizar Cultura
Esta é uma candidatura realizada em parceria com os
Municípios de Castelo Branco e Oleiros, que pretende
dar um contributo para o estímulo da cidadania e para
criação de novos públicos, apostado numa oferta cultural atraente e diversificada para crianças e jovens, ao mesmo tempos que os motiva, através das novas tecnologias da informação e comunicação e de outros suportes,
a introduzirem as artes do espetáculo e da visitação e a
interpretação do património e da cultura nos seus respetivos ciclos de vida.
O programa de ação do projeto Digitalizar Cultura
contempla três eixos: cultura em rede para crianças e jovens; digitalização de conteúdos; e promoção e divulgação.
Assim, até fevereiro de 2022, o Município irá realizar
atividades como a produção de um guia infantil e banda desenhada; a implementação da Hora do Conto com
sessões em torno das histórias, lendas, mitos e tradições;
a adaptação de conteúdos de diversas publicações para
formatos digitais; e ainda a aquisição de sinalética digital
de informação e comunicação.

Casa de Artes retomou
programação cultural

CULTURA
CASA DAS ARTES

A programação cultural da Casa de Artes e Cultura
do Tejo continuou parcialmente suspensa no primeiro semestre de 2021, em virtude da pandemia de Covid-19. Todavia, ainda que num curto espaço de tempo,
foi possível retomar as sessões de cinema semanais,
com sessões para adultos e uma sessão mensal para as
crianças, as quais foram suspensas com a entrada do
estado de emergência.

Em maio, retomámos a programação, estreando
com chave-de-ouro com um espetáculo intimista com
Jorge Fernando e Custódio Castelo. Intitulado “Cumplicidades”, o concerto revelou toda a dinâmica entre
estes dois músicos que colaboram há longa data, num
concerto que animou todos aqueles que estiveram
presentes, relembrando músicas do percurso dos dois
artistas, mas trazendo também sucessos atuais. Ímpar
e surpreendente foi o momento em que subiu a palco
a fadista Fábia Rebordão, que nos brindou com o seu
último sucesso “Rumo ao Sul”, com letra de Jorge Fernando.
A 29 de maio celebrámos em conjunto os 15 anos
desta casa de espetáculos. Convidámos ao nosso palco uma jovem artista, Bárbara Tinoco, cantora e compositora nascida em Lisboa em 1998 e que, em 2018,

deu que falar na sua muito breve passagem pela fase
de casting do programa “The Voice Portugal”, onde, embora não tendo sido selecionada, teve a oportunidade
de mostrar um tema original – “Antes Dela Dizer Que
Sim” –, que lançou em 2019 como single de estreia. Em
ambiente de festa e com casa cheia, mas cumprindo
todas as normas de segurança, convidámos os presentes a celebrar com o habitual bolo de aniversário e a
cantar os parabéns à nossa Casa de Artes e Cultura do
Tejo, brindando a mais 15 anos repletos de eventos e
sucessos.
Maio finalizou com a receção, no dia 30, do “Encontro dos 50 Anos dos Trabalhos do Paleolítico em Rodão”, no âmbito do qual foi inaugurada a exposição
fotográfica comemorativa “50 Anos, 50 Imagens”,
que pretende relembrar os momentos das escavações
decorridas em Ródão e estará patente até setembro de
2021. O dia finalizou com a conferência do Professor Telmo Pereira. Os trabalhos terminaram pela mão do Dr.
Luís Raposo, mentor e organizador deste evento, que
o Município de Vila Velha de Ródão tão bem recebeu, a
par da Casa de Artes e Cultura do Tejo.
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No Dia da Mundial da Criança convidámos os mais
novos a assistir ao teatro infantil “Branca de Neve e os
Sete Anões”, encenado pelo TeatroEsfera, uma iniciativa
organizada em parceria com a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila
Velha de Ródão e o CLDS 4G. Inspirado nos contos infantis
intemporais, que atravessam gerações, este foi um espetáculo onde se cruzaram, a pretexto dum mundo fantasioso
ou fantástico, a dura dicotomia do bem e do mal, do sério
e da fábula, do belo e do feio – valores que interpelam o
quotidiano infantil, tal como o adulto. Apresentado sob
forma de musical, com letras e canções originais, as crianças foram chamadas a participar no desenrolar do espetáculo, ao indicarem desfechos possíveis.
No final todos tinham à sua espera duas persona-
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gens, a Sra. Algodão Doce e o Sr. Pipoca, que distribuíram pipocas e algodão doce a todos. A tarde terminou
com uma aula de hip hop com a professora Catarina
Fonseca do Ginásio Municipal de Vila Velha de Ródão.
O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
portugueses foi vivido com um concentro ímpar do inigualável Sérgio Godinho, que nos trouxe o seu mais
recente disco e espetáculo, “Nação Valente”. Tal como
o título anunciava, foi um espetáculo que teve como
pano de fundo as mais recentes criações de Sérgio Godinho, que contaram com as colaborações inéditas e
inesperadas de David Fonseca, Filipe Raposo, Hélder
Gonçalves e Pedro da Silva Martins ou do velho companheiro, José Mário Branco. Em palco, às canções do
novo disco juntaram-se outras, menos recentes, das
mais e menos conhecidas, e que encantaram o público
que se deslocou à Casa de Artes Cultura do Tejo.
Ao longo destes meses, a par da programação cultural própria, a Casa de Artes e Cultura do Tejo recebeu
e deu apoio à realização de atividades de diversas instituições do concelho, nomeadamente, Assembleias Gerais e reuniões (presenciais ou online). A escolha desta
infraestrutura para a realização destes eventos de natureza diversa encontra-se diretamente relacionada com
as condições que a mesma reúne no que concerne à
observação das regras de segurança e distanciamento
social emanadas pela DGS.

DIAS DE SABER

Natureza, arte e livros no Jardim de Infância
do Porto do Tejo
Ao longo do primeiro semestre de 2021, a Biblioteca
Municipal José Baptista Martins (BMJM) encontra-se a desenvolver a 2.ª edição da iniciativa “Dias de Saber”, um projeto que tem como destinatários as crianças do Jardim-de-Infância (JI) do Porto do Tejo e foi concebido segundo
um modelo colaborativo, que envolve toda a comunidade escolar e diversos serviços do Município.
A partir das palavras de Maria Gabriela Llansol “Sempre
que sei, não escondo”, esta iniciativa pretende fazer com
que a arte, a ciência, a observação e experimentação, a
narrativa oral, mas também o convívio, a descoberta da
natureza e o apreço pelo ato de brincar façam parte do
quotidiano das crianças.
Para tal, o projeto arrancou a 22 de março com a plantação dum pomar no espaço exterior do JI e a leitura lúdica de poesia, que serviram de ponto de partida para uma
reflexão partilhada sobre a generosidade das árvores e as
possibilidades de contemplação e de aprendizagem sobre vida natural.
Em abril, a artista e educadora Marina Palácio dinamizou a residência artística “Diálogos para amar livros, lobos,
pássaros, árvores e silêncio – Livro Solar”, dividida em três
oficinas que procuraram educar para a arte e a natureza,
com os livros a ocuparem um lugar central. Assim, se a
primeira oficina ofereceu às crianças a possibilidade de
se tornarem “Pequenos Jardineiros da Madrugada”, a segunda oficina estimulou a observação e a escuta da paisagem, procurando estabelecer um diálogo com as diferentes formas de vida e a sintonia com o meio ambiente
natural e humano. A terceira oficina inspirou-se na missão
assumida por Marina Palácio de “aprender com a natureza”
e visou envolver as crianças num registo de cocriação, que
sentissem como estruturante. A atividade resultou num
momento de convívio e alegria, que incluiu a plantação
de violetas em vasos para oferta no Dia da Mãe.
Em junho, durante as aulas de educação física, as crian-
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ças ajudaram a criar um muro vegetal no JI, que ajudará a
suportar as terras da encosta e onde será plantado um jardim de amoras. O objetivo é criar o Jardim da Mãe-Sol no
exterior do JI do Porto do Tejo, uma ideia surgida da leitura
de textos de Maria Gabriela Llansol, uma iniciativa a que a
BMJBM pretende dar continuidade até 2023.
Ainda em junho, aconteceram dois espetáculos da
Andante Associação Artística promovidos pela BMJBM no
âmbito dos Dias de Saber: “Afinal o Caracol” e “Andante (des)
Concertante”. Com esta abordagem artística à natureza e à
poesia destinada a crianças da creche até ao 1.º ciclo, a Biblioteca Municipal pretendeu estimular o gosto pela cultura
no público infantil e também, pela organização dos grupos,
ajudar as crianças a fazer melhor a transição para a entrada
na Educação Pré-escolar e
no
1.º ciclo.
Os Dias de Saber encerrarão no início de julho com
a realização de uma oficina
de narrativa para crianças,
desenvolvida pela BMJBM,
com o nome “Procurar o
Jardim da Mãe-Sol”.
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PELOS TRAÇOS DO TEMPO
Livro e exposição de aguarelas de Maria do Rosário Maia iniciam celebração dos 12 anos do projeto Vidas e Memórias de uma Comunidade.
A BMJBM organizou, no dia 26 de maio, a apresentação do livro “Pelos Traços do Tempo”, uma obra que
reúne aguarelas de Maria do Rosário Maia e integra a
coleção Rebuscar o Tempo do projeto Vidas e Memórias de uma Comunidade. A ocasião coincidiu com a
inauguração da exposição homónima, que mostra as
aguarelas originais da artista presentes na obra.
Trata-se de um conjunto de 44 aguarelas que revelam uma apuradíssima técnica e o olhar atento de Maria do Rosário Maia à beleza das coisas simples e nos
trazem recortes e cenários de várias localidades do concelho de Vila Velha de Ródão.
A iniciativa contou com a presença do presidente
do Município de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, que
agradeceu “o enriquecimento patrimonial que resulta
desta viagem do olhar da aguarelista e o trabalho que
a BMJM tem desenvolvido em prol da valorização do
património imaterial do concelho”.
Também Maria do Rosário Maia deixou um agradecimento ao Município e à BMJM, assim como aos mem28 | Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão

bros do Clube de Leitura de Autores Clássicos (CLAC)
que, num gesto de cidadania cultural louvável, se associaram à organização da iniciativa e nela participaram
através da leitura de textos.
A visita guiada à exposição revelou-se assim um diálogo a muitas vozes, no qual a descoberta patrimonial
da paisagem natural e humanizada de Ródão, pintada
por Rosário Maia, recebeu ecos do livro “Viagem a Itália”, de Goethe, obra analisada nas reuniões do CLAC, e
a companhia solidária de sua filha, Filipa Duarte de Almeida, que escreveu à mãe uma Carta do Gabão, onde
se encontra a desenvolver um doutoramento sobre o
Bwété Misôkô.
Patente até 30 de setembro, na BMJM, esta mostra
oferece ainda ao visitante a possibilidade de contactar
com outras superfícies dialogantes, como o documentário sobre a arquitetura de Eduardo Souto Moura de
Thom Andersen, intitulado “Reconversão”, ou a leitura
do poema “Paisagem”, criado por Jaime Rocha na residência literária do encontro Poesia, Um Dia, que se
encontra disponível para ser lido no exterior da BMJM,
numa instalação criada com musgo pelo artista Edgar
Massul.

“Em Casa, A Ler”
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no Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor e nos outros também
No dia 23 de abril, BMJBM celebrou o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor com o arranque do projeto “Em
Casa, a Ler”, uma iniciativa que pretende retirar os livros
das caixas e estantes, onde tantas vezes ficam esquecidos,
e oferecê-los a quem pode dar-lhes vida através da leitura.
O objetivo é identificar leitores e famílias interessados
em aprofundar a sua condição leitora e entregar-lhes livros
(novos e usados), escolhidos em função dos seus gostos e
interesses, para que constituam uma pequena biblioteca
pessoal e familiar, que lhes facilite a ligação a si próprios e
ao mundo.
Neste primeiro momento, foram entregues livros no Lar
e Creche da Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão e em casa de uma leitora de Fratel, mas qualquer pes-

soa que goste de ler e queira fazer parte deste projeto pode
contactar a BMJBM, através do telefone 272 540 300 ou do
e-mail biblioteca2@cm-vvrodao.pt, e inscrever-se.

BMJBM tem uma nova Estante Alfarrabista
A chegada à Biblioteca Municipal, por oferta, de
muitas centenas de livros provenientes de bibliotecas
familiares, despoletou a necessidade de valorizar estes
livros, dando-lhes a possibilidade de despertar boas
leituras em novos leitores.
Depois de uma análise sobre o seu estado de conservação, interesse e atualidade do texto e qualidade
de conceção gráfica e impressão, uns são disponibilizados na estante da troca de livros, outros são escolhidos para a nova Estante Alfarrabista da sala de
leitura da BMJBM.
Para além de aí se disponibilizarem, em edições
muito especiais, livros fora de circulação, encontram-se também autênticos tesouros nesta estante: pastas
com números da Seara Nova, O Tempo e o Modo e
Revista de Economia, entre outras, que foram oferecidas à nossa biblioteca pela filha de Manuel Sertório,
Elsa Sertório, por intermédio do produtor de cinema, e
estimado utilizador da BMJBM, Rui Ribeiro. A Bibliote-

ca Municipal deixa aqui o seu agradecimento público
ao Rui e à Elsa e a todas as famílias que escolheram a
nossa biblioteca para deixar os seus livros, confiando
que este serviço faria o seu melhor para lhes dar novos
leitores.
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Clube Leituras
Sem Pressa lê contos

O início da fase de desconfinamento permitiu o regresso à BMJBM das conversas sobre (e com) livros e
leituras, ainda que em grupos muitos pequenos e limitados a quatro pessoas, como forma de garantir a segurança de todos.
Destinadas preferencialmente, mas não exclusivamente, aos membros do Clube Leituras Sem Pressa,
estas reuniões dinamizadas no âmbito da Academia Sénior de Vila Velha de Ródão incidiram sobre o tema da
dor e do consolo no “Decamerom” de Boccaccio, obra
escolhida para análise durante estes encontros.
Ainda que durante o confinamento os membros do
clube pudessem continuar a ler os contos escolhidos do
livro de Boccaccio e a comentá-los, através de conversas

escolhidos de Decameron

ao telefone, com a bibliotecária, este foi um
regresso muito desejado por todos, ávidos
que estavam de poder
retomar as conversas
e as leituras presenciais, interrompidas por
causa da pandemia e
que tão necessárias se
revelaram para o bem-estar e crescimento
individual de todos os
envolvidos.

“Menos Stress, Mais Saúde”
retomou as aulas presenciais
Depois de alguns meses em que apenas se
puderam realizar através das plataformas digitais, as aulas de alongamento e relaxamento
“Menos Stress, Mais Saúde”, dinamizadas na
BMJBM por Sofia Lourenço, puderam voltar a
ser presenciais, ao ar livre, em maio.
No domingo, 16 de maio, o grupo de participantes nesta iniciativa pôde assim retomar
as conversas e o extraordinário ambiente de
convívio, que se prolonga há já 13 anos, através da realização de uma aula no exterior da
BMJBM e de uma caminhada, na qual puderam experimentar benefícios da medicina da
floresta, realizar exercícios de alongamento
e relaxamento e meditar na paisagem, sob a
competente e generosa orientação de Sofia
Lourenço.
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Município apoiou Agrupamento de Escolas

EDUCAÇÃO

no regresso ao ensino à distância
Durante o período de confinamento obrigatório em
que o ensino presencial esteve novamente suspenso, o
Município de Vila Velha de Ródão colaborou com o Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão através da
cedência de computadores e acesso à internet aos alunos que não tinham meios para acompanhar as aulas.
Esta medida surgiu na sequência do que já havia
ocorrido no ano letivo anterior, cabendo ao Agrupamento de Escolas a sinalização dos estudantes com necessidade de computadores e acesso à internet. O objetivo
foi assegurar a igualdade de oportunidades no acesso à
educação e evitar que os desafios impostos pelo ensino
à distância constituíssem um impedimento ao sucesso
escolar dos nossos alunos.
Durante o período de confinamento, o Município de
Vila Velha de Ródão assegurou ainda a entrega refeições

ao domicílio aos alunos abrangidos por
apoios no âmbito
da Ação Social Escolar (Escalões A e
B), situação que se
manteve enquanto
o ensino à distância
esteve em vigor.
O Agrupamento
de Escolas de Vila
Velha de Rodão foi uma das escolas de acolhimento que
recebeu os filhos e outros dependentes dos trabalhadores de serviços essenciais, função que desenvolveu em
articulação com os Serviços de Educação do Município
de Vila Velha de Ródão.

Celtejo ofereceu computadores

ao Município para apoio ao ensino à distância
Em fevereiro, a Celtejo ofereceu cinco computadores de secretária ao Município de Vila Velha de Ródão, que foram entregues ao
Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão de modo a poderem ser utilizados pelos alunos que se encontravam a acompanhar
as aulas online nesta que foi a escola de acolhimento para filhos e
outros dependentes dos trabalhadores de serviços essenciais.
Através desta doação, a empresa sedeada no concelho e pertencente ao grupo Altri procura dar continuidade à sua política
de responsabilidade social e apoiar a comunidade rodense a fazer
face às contingências e dificuldades impostas pela pandemia de
Covid-19.
Esta oferta veio complementar a aquisição de computadores
portáteis que o Município de Vila Velha de Ródão já havia feito para
garantir o acesso às aulas online dos alunos com necessidade de
equipamentos informáticos e ligação à internet, devidamente sinalizada pelo Agrupamento de Escolas.
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Câmara Municipal atribuiu bolsas
de estudo no valor de 22 mil euros

A Câmara Municipal de Vila
Velha de Ródão entregou 25
bolsas de estudo aos alunos do
concelho que frequentam o ensino superior, numa cerimónia
que decorreu no dia 23 de dezembro, na Casa de Artes e Cultura do Tejo. As bolsas atribuídas
no presente ano letivo ultrapassam os 22 mil euros, representando um aumento superior a
10% relativamente ao ano anterior.
A atribuição deste apoio aos alunos teve por base o Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a
Estudantes do Ensino Superior e a avaliação da Comissão
de Análise criada para o efeito, tendo as candidaturas decorrido durante o mês de outubro de 2020.
À semelhança do ano passado, foram atribuídas quatro
bolsas de estudo aos candidatos inscritos pela primeira vez
no ano letivo de 2020/2021, no primeiro ano de um curso
superior, no Instituto Politécnico de Castelo Branco, uma
medida que representou um investimento total de 3424 € e
tem por base um protocolo estabelecido com aquela instituição, que consiste no pagamento, por parte da autarquia,
de uma bolsa de estudo no montante equivalente ao valor
total das propinas.
Foram ainda entregues 21 bolsas de estudo a alunos

AÇÃO SOCIAL

que frequentam outras instituições de ensino superior e
que são atribuídas em função dos rendimentos do agregado familiar, com o objetivo de comparticipar os encargos
dos estudantes com a frequência de um curso superior. Estas bolsas de estudo representaram um total de 18.682,70
€, um valor que ultrapassou o das 17 bolsas de estudo atribuídas no ano anterior (15.739,10 €).
O valor das bolsas de estudos atribuídas pela Câmara
Municipal de Vila Velha de Ródão tem vindo a aumentar
nos últimos anos, o que reflete não só o aumento do número de candidaturas, mas também o esforço feito por parte
da autarquia para abranger um maior número de alunos do
concelho, já que o executivo municipal considera este tipo
de apoio é determinante para criar condições para que as
desigualdades económicas e sociais não sejam um entrave
no acesso à educação e, em particular, no ingresso no ensino superior.

Candidaturas para arrendamento de fogos

habitacionais do Município

Encontram-se em fase de análise as candidaturas
para o arrendamento de dois fogos habitacionais de
tipologia T2, propriedade do Município de Vila Velha
de Ródão, no âmbito da sua política de habitação.
Localizados na Travessa dos Combatentes da Grande Guerra, os contratos de arrendamento destes imóveis destinam-se à habitação permanente dos candi32 | Boletim Municipal - Vila Velha de Ródão

datos e são renováveis até ao máximo de 3 anos, sendo admitidas as candidaturas que foram apresentadas
até 2 de junho e preencham as condições de elegibilidade previstas nas Normas de Acesso e Gestão do Parque Habitacional do Município disponíveis em www.
cm-vvrodao.pt).
Esta medida vai de encontro à política de habita-
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ção delineada pelo Município de Vila Velha de Ródão, que tem
procurado dar resposta às necessidades dos munícipes e garantir o direito à habitação condigna também a quem já reside no
concelho e ainda não conseguiu uma habitação própria. Para tal,
tem vindo a ser feito um investimento significativo na reabilitação de imóveis devolutos e na criação de um parque habitacional próprio para disponibilização no mercado de arrendamento,
tendo sido uniformizadas as Normas de Acesso e Gestão ao Parque Habitacional do Município.

Crianças assinalaram o Mês da Prevenção
dos Maus Tratos Infantis
Em abril, os alunos do Agrupamento de Escolas de
Vila Velha de Ródão assinalaram o Mês da Prevenção
dos Maus Tratos Infantis com a apresentação de trabalhos manuais sobre esta temática e a criação de um
hino alusivo a este mês.
O Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis é uma
ação dinamizada todos os anos pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila velha de Ródão, em
parceria com o Município de Vila Velha de Ródão, que
procura sensibilizar a população para a importância da
promoção e proteção dos direitos das crianças e apoiar
as famílias nos esforços necessários para prevenir a violência infantil e a negligência.
Este ano, os alunos do Agrupamento de Escolas
foram desafiados a participar nesta iniciativa com a
realização de trabalhos manuais e com a criação de
um hino alusivo ao Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis. Para tal, contaram com a colaboração do
professor de música do Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar, Filipe Sena, que compôs
a letra e música, e dos técnicos do Município de Vila
Velha de Rodão Gabriel Gomes e Nuno Mendes, que
foram responsáveis, respetivamente, pela edição de ví-

deo e arranjos musicais. A interpretação ficou a cargo
dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico e do 5.º ano do
2.º ciclo do Ensino Básico.
No âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis, foi ainda realizada uma ação simbólica de sensibilização, que consistiu na colocação de dez laços azuis em
edifícios públicos, como os Paços do Concelho, a Biblioteca Municipal ou a sede do Agrupamento de Escolas.
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CLDS 4G dinamizou atividades
para todas as idades

Durante o primeiro semestre de 2021, o CLDS 4G de
Vila Velha de Ródão, um projeto cofinanciado pelo Fundo Social Europeu, em parceria com a Câmara Municipal,
desenvolveu diversas atividades dirigidas à população do
concelho.
Em fevereiro, mês em que se celebrou o Carnaval e o
Dia de S. Valentim, este projeto lançou dois desafios online que consistiram no envio de fotos para publicação nas
redes sociais, nas quais os participantes deveriam estar
vestidos com adereços de Carnaval ou junto às estruturas
com molduras alusivas ao Dia dos Namorados, instaladas
no cais e na zona do quartel dos Bombeiros locais como
forma de assinalar o Mês dos Afetos.
Em março, entre os dias 8 a 12, equipas do Município
e do CLDS 4G celebraram o Dia da Mulher percorrendo
as diferentes localidades do concelho,
buzinando à sua passagem e distribuindo
flores, uma medida
que procurou contribuir para o combate à
solidão, que este ano
se agravou devido à
pandemia. Ainda em
março, com objetivo
de ocupar dos tempos livres e estimular
os sentidos durante a
interrupção letiva da
Páscoa, foi promovida a iniciativa “Dá o CLICK! na Criatividade”, através da qual as crianças entre os 6 e os 12 anos
foram desafiadas a realizar atividades e a partilhar o resultado nas redes sociais.
Em abril, o CLDS 4G associou-se ao Ginásio Municipal
para celebrar o Dia da Atividade Física e o Dia Mundial da
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Dança. Para tal, realizaram-se duas aulas online, dirigidas
ao mais pequenos e a toda a família, e uma caminhada e
foi desenvolvida uma ação de sensibilização ao nível dos
serviços e espaços da autarquia para dar dicas de hábitos
saudáveis ou medir a pressão arterial. No Dia Mundial da
Dança os munícipes foram convidados reproduzir e partilhar uma coreografia desenvolvida pelo CLDS 4G.
O CLDS 4G participou também na Semana da Interculturalidade, através da criação do e-book “Cores do Mundo”
que reúne histórias infantis e contos tradicionais recolhidos junto das comunidades estrangeiras e pessoas idosas,
que foram acompanhadas pelas ilustrações feitas pelas
crianças e jovens do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão. Esta iniciativa foi desenvolvida em parceira
com os CLDS 4G de Penamacor, Castelo Branco e Fundão.
Em maio, no dia 17, o CLDS 4G promoveu um workshop gratuito via internet sobre Burlas Online, intitulado
“@br’olhos” e dinamizado pela APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, enquanto a 8 de junho, o Dia
Mundial do Mar foi assinalado com realização de uma
ação intitulada “No fundo do mar”, destinada à dirigida às
crianças do Jardim de Infância de Vila Velha de Ródão.

Ródão recebeu Campeonato Nacional
de Ciclismo de Estrada
João Almeida e Daniela Campos sagraram-se campeões
nacionais de contrarrelógio na categoria elite nas provas do
Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada 2021, que tiveram lugar entre 18 e 21 de junho, em Vila Velha de Ródão
e Castelo Branco, numa organização conjunta da Federação
Portuguesa de Ciclismo e da Associação de Ciclismo da Beira
Interior, com o apoio dos Município de Vila Velha de Ródão e
Castelo Branco.
Com partida e chegada agendada para o Campo de Feiras,
as provas de contrarrelógio realizaram-se em Vila Velha de Ródão, no dia 18 junho, e integraram ainda os escalões Sub-23 e
Paraciclistas, contando com um percurso circular de 19,2 km
no caso dos paraciclistas e na prova feminina (escalões elite e
sub-23) e de 30,5 km no caso dos corredores de elite e sub-23.
Depois das provas dos paraciclistas e dos Sub-23, todas as
atenções se centraram em João Almeida que, após o 6.º lugar
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alcançado na Volta a Itália deste ano, conquistou em Ródão o
título nacional de contrarrelógio na categoria de elite, ao alcançar um tempo de 36m20s. No feminino, a vitória coube a
Daniela Campos que se estreou na categoria elite e concluiu a
prova em 29m25s.
No dia 19 e 20 de junho, o Campeonato Nacional de Ciclismo prosseguiu em Castelo Branco, onde se realizaram as Provas
de Fundo, nas quais se sagraria campeão nacional José Neves.

Campeonato Regional de Maratona da Bacia
do Tejo e Troféu Terras de Oiro
No sábado, 19 de junho, Vila Velha de Ródão acolheu o
Campeonato Regional de Maratona da Bacia do Tejo, uma
competição que integrou o I Troféu Terras de Ouro e foi
organizada pela Federação Portuguesa de Canoagem, em
parceria com o Município de Vila Velha de Ródão e o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento.
Destinado aos escalões Seniores, Veteranos e Juniores,
o Campeonato Regional de Maratona da Bacia do Tejo
ocorreu ao final da manhã de sábado e contou com cerca
de duas dezenas de atletas inscritos, tendo o Clube de Canoagem da Amora obtido o 1.º lugar da geral de clubes,
seguido pelo Alhandra Sporting Clube e pelo Clube de
Canoagem Scalabitano, que obtiveram, respetivamente, o
2.º e o 3.º lugar da geral.
De tarde, às 15h00, teve lugar o I Troféu Terras de Ouro,
uma prova com um circuito mais pequeno, com distâncias
dos 500 aos 4000 metros, destinada aos escalões Mínimo,

Menor, Iniciados, Infantil e Cadete. Encerradas as classificações, o CMCD de Vila Velha de Ródão conseguiu obter
o 6.º lugar da geral por equipas, sendo o pódio ocupado
pelo Clube de Canoagem Scalabitano (1.º lugar), Clube de
Canoagem de Setúbal (2.º lugar) e pelo Clube Náutico Barquinhense (3.º lugar).
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De destacar ainda o 2.º e o 3.º lugar obtido pelas atletas
de Ródão Camila Saraiva e Eva Lopes na categoria K1 Feminino Menor.
A presente prova desportiva vai de encontro à di-

nâmica impelida pela Câmara Municipal de Vila Velha
de Ródão no apoio ao desporto, à ligação ao Tejo e ao
turismo de natureza que são apostas claras do Município.

Atletas de Ródão estrearam-se

nas competições regionais de canoagem
Em maio, os atletas do Centro Municipal de Cultura e
Desenvolvimento (CMCD) de Vila Velha de Ródão participaram em duas provas de canoagem de âmbito regional,
o Campeonato Regional de Fundo Bacia do Tejo e o Campeonato Regional de Esperanças Bacia do Tejo, estreando-se em competição numa altura em se completa quase um
ano desde a abertura da Escola de Canoagem.
Naquela que foi a primeira participação do CMCD em
competições, no dia 8 de maio, os atletas deslocaram-se
até à baia da Amora, no Seixal, onde disputaram a Prova
Regional de Fundo Bacia do Tejo. A iniciativa contou com
a participação de cerca de 330 atletas masculinos e femininos nos diversos escalões – Iniciado, Infantil, Júnior, Cadete,
Veterano, Sénior e Paracanoagem –, tendo o CMCD ficado
classificado em 10.º lugar na Geral de Clubes e em 3.º lugar
em Veteranos B Feminino.
Ainda em maio, no dia 15, o CMCD marcou presença
com dez atletas no Campeonato Regional de Esperanças
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Bacia do Tejo, que se realizou em Salvaterra de Magos, tendo obtido o 11.º lugar da Geral de Clubes.
Passado quase um ano após a abertura ao público, em
julho de 2020, a Escola de Canoagem de Vila Velha de Ródão dá assim mostras da sua vitalidade, uma dinâmica que
resulta do investimento do município no Centro Náutico
de Vila Velha de Ródão, que permite a prática da modalidade em segurança, para adultos e crianças.

Vila Velha de Ródão recebeu galardão
“Município Amigo do Desporto”
O Município de Vila Velha de Ródão recebeu, no dia 15 de
fevereiro, o galardão de “Município Amigo do Desporto 2020”,
uma distinção atribuída pela plataforma Cidade Social e pela
APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto
em reconhecimento das boas práticas desenvolvidas pela autarquia na área desportiva.
Este é o primeiro ano que o Município recebe este galardão,
cuja entrega decorreu nos Paços do Concelho e contou com a
presença do presidente do Município de Vila Velha de Ródão,
Luís Pereira, da vereadora responsável pela área do desporto,
Ana Luísa Marques, e do responsável nacional pelo programa
“Município Amigo do Desporto”, Pedro Mortágua Soares.
“É uma grande satisfação para nós receber esta distinção,
que vem premiar o trabalho que temos desenvolvidos nos
últimos anos na promoção e diversificação da oferta desportiva no concelho, assim como o empenho na melhoria das
condições e na criação de infraestruturas de apoio à prática
desportiva. Ao mesmo tempo, representa também um compromisso de continuar a melhorar nesta área e contribuir para
a promoção da qualidade de vida dos nossos munícipes”, afirmou Luís Pereira.
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O galardão “Município Amigo do Desporto” pretende ser
um sistema de reconhecimento público e de promoção de
boas práticas de benchmarking e de formação em relação ao
modelo de intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo, assim como
dos resultados obtidos e da adoção de processos de melhoria
continua nesta área.
O programa “Município Amigo do Desporto” assume-se
também como uma rede de partilha, que privilegia a monitorização, o reconhecimento e a divulgação de boas práticas no
âmbito municipal do desenvolvimento desportivo em Portugal, partindo dos projetos e ações implementados em cada
concelho aderente ao programa.

Piscinas Municipais reabriram
com lotação limitada

As Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão e de Fratel
reabriram ao público a 19 de junho com lotação máxima limitada a 200 e 125 pessoas, respetivamente, e um conjunto
de regras de funcionamento para evitar a disseminação da
Covid-19.
De entre regras implementadas devido à pandemia destacam-se a manutenção de uma distância de segurança de
três metros de distância entre as espreguiçadeiras, a obrigação de manter a etiqueta respiratória e a desinfeção frequente das mãos, assim como a obrigação de uso de calçado no
recinto das piscinas.
A utilização de bolas, boias, discos, raquetes, colchões
de água e outros equipamentos semelhantes é proibida, à

semelhança do que já
aconteceu no ano passado, sendo igualmente interdita a realização
de jogos coletivos e a aglomeração de pessoas.
As medidas implementadas pelo Município de Vila Velha
visam garantir a segurança de todos os utilizadores destes
espaços e evitar o contágio por Covid-19, aconselhando-se
os utentes a respeitar a sinalética e a consultar as regras e a
lotação de cada espaço.
Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados devem utilizar o e-mail espaco.desportivo@cm-vvrodao.
pt ou o telefone 272 541 098.
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Ginásio Municipal reabriu em abril

O Ginásio Municipal de Vila Velha de Ródão reabriu ao
público em abril, mantendo-se a regras de prevenção da disseminação da Covid-19, onde se inclui a obrigatoriedade de
marcação de aulas de grupo e a reserva antecipada da sala
de musculação, o respeito pela lotação máxima dos espaços
ou a manutenção duma distância mínima de três metros entre as pessoas.
No caso das aulas de grupo, a lotação máxima no interior
é sete pessoas, sendo dada preferência à realização de aulas no exterior sempre que possível. Mantém-se ainda o uso
obrigatório de máscara durante a permanência no ginásio,
exceto durante o treino, e a recomendação de que os pagamentos sejam feitos preferencialmente por débito direto ou
através de multibanco.
Tendo assumido um papel importante na manutenção
de um estilo de vida ativa dos munícipes, durante os meses
de confinamento, o Ginásio Municipal garantiu a disponibilização de aulas online e o acompanhamento dos seus utili-

LAZER

Município continua a requalificar
os percursos pedestres

O Município de Vila Velha de Ródão continua a promover
a requalificação das sete Pequenas Rotas (PRs) e da Rota dos
Caminhos de Santiago do concelho, uma intervenção que
visa sobretudo a limpeza, desmatação e o melhoramento
dos pontos de interesse de cada um, de forma a melhorar a
experiência dos utilizadores destes percursos, agora disponíveis na aplicação Geonatur.
Ao longo deste primeiro semestre de 2021, as intervenções nos percursos abrangeram a limpeza e desmatação de
trilhos e à volta das balizagens, a colocação de nova sinalética
e o reforço da existente e a limpeza e melhoramento dos locais
de interesse de cada PR, como é o caso da Fonte das Virtudes
e Ilha das Virtudes (PR2), do Castelo Rei Wamba (PR1) ou do
melhoramento Antigo Lagar Social em Vilas Ruivas (PR2).
Os trabalhos desenvolvidos incluíram ainda o reforço das
balizagens e a melhoria dos acessos a pontos de interesse
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zadores mais regulares, o que se revelou uma aposta ganha
neste período de pandemia.
Com a entrada em vigor das medidas de desconfinamento, o regresso dos utilizadores foi gradual, sendo um sinal claro da confiança que sentem neste espaço e nas medidas de
segurança adotadas o facto de se terem registado, desde a
reabertura, 1038 visitas e um aumento do número de utilizadores ativos para 116, sendo mais de 20 as novas inscrições
no complexo desportivo.
Merece ainda destaque a diversificação da oferta do Ginásio Municipal, com as aulas de grupo de Cycling, Pilates ou
Active Kids a registarem uma adesão expressiva.

em todas as PR,
a requalificação
do lettering em
toda a sinalética
dos percursos, a
requalificação e
limpeza do Parque Merendas do
“Bico” do PR6 e a construção de uma ponte suspensa no Caminho do Xisto da Foz do Cobrão (PR3).
Após um período em que alguns percursos estiveram intransitáveis devido aos incêndios ou por outras razões, a intervenção do Sector de Desporto do Município de Vila Velha
de Ródão nos últimos meses veio garantir que todas as rotas
estão agora transitáveis e oferecem as devidas condições de
segurança aos seus utilizadores.

LAZER

Rota das Visitas Guiadas e Encenadas
promoveu património cultural do concelho
A Rota das Visitas Guiadas e Encenadas regressou ao
concelho neste primeiro semestre do ano, com a realização de dois passeios pedestres em abril e maio, organizados pelo Município de Vila Velha de Ródão e com encenações a cargo do grupo de teatro Vaatão.
Intitulado “Caminhos e Virtudes”, o primeiro passeio
ocorreu a 11 de abril e teve por base o PR2 – Caminho
das Virtudes, um percurso acessível e com vista para as
Portas de Ródão, que teve como ponto de partida a aldeia
de Vilas Ruivas e vários pontos de interesse ao longo do
caminho.
No dia 24 de abril, o passeio a “Rota da Ribeirinha” teve
início em Alfrivída, na freguesia de Perais, e levou os participantes por um percurso acessível e inédito, pois foi
criado de raiz e adaptado à história encenada nesse dia.
Em maio, o primeiro passeio teve como mote as “Ca-

pelas de S. João” e aconteceu no dia 16, na freguesia de
Fratel, e tratando-se mais uma vez um percurso concebido especialmente para esta ocasião.
No dia 23 de maio, o passeio “Rota das Fontes” teve
por cenário Cebolais de Baixo e conduziu os participantes
por um percurso onde esteve em destaque a arquitetura
popular relacionada com a construção de fontes e poços,
mas também a história local e a paisagem.
A Rota das Visitas Guiadas e Encenadas é uma iniciativa realizada no âmbito do projeto Beira Baixa Cultural,
cofinanciado pelo Centro2020, Portugal2020 e União Europeia, através do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), cujo objetivo é promover e valorizar
o rico e distinto património natural, cultural e histórico
da Beira Baixa, através do desenvolvimento de uma oferta
turística e de lazer diversificada, autêntica e dinâmica.
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Informações Úteis
RESTAURANTES
“O Motorista”
Estrada Nacional 18 - Vila Velha de Ródão
Encerra aos sábados
Telf.: 272 545 263
“A Ponte do Enxarrique”
Estrada Nacional 18 n.º 1081
6030-223 Vila Velha de Ródão
Encerramento: Sábado ao jantar e Domingo todo o dia
Telf.: 272 541 306 | Telem:. 963 330 597
“Varanda da Vila”
Rua de Santana, 925 | Vila Velha de Ródão
Encerramento: Sábado ao jantar e Domingo todo o dia
Telf.: 272 545 001 | Telem:. 967 309 883
“Herdade da Urgueira”
Vale Pousadas-Perais
Encerramento: Segunda-feira
Telf.: 272 073 569 | 935 211 382
“Vila Portuguesa”
Cais Fluvial - Vila Velha de Ródão
Encerramento: Segunda-feira ( Outubro a Março)
Telf.: 272 541 216
“Vale Mourão”
Foz do Cobrão
Encerramento: Domingos ao jantar e Segunda-feira
Telf.: 272 337 014 | 925 815 737
“Rato”
Alfrívida
Telf.: 272 989 388
“JJ”
Fratel
Encerramento: Domingo
Telf.: 272 566 082 / 965 802 154
Táxis
Albertino Lourenço Rodrigues
Sarnadas de Ródão
Contactos: 919 551 703 e 272 997 537
Carlos Manuel dos Santos Pires, Lda.
Vila Velha de Ródão
Contactos: 962 466 531 e 961 547 359
Manuel Orlando Marques Rodrigues, Sociedade
Unipessoal, Lda.
Vila Velha de Ródão
Contactos: 961 444 795
Vilela & Manso, Lda.
Vila Velha de Ródão
Contactos: 917 241 804 e 272 566 128
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João Aparício & Irmãos, Lda.
Fratel
Contactos: 272 566 138 e 965 022 725

Casa de Outrora | Alojamento local
Rua Principal 6030-162 Tostão Vila Velha de Ródão
Tel.: 938 368 017 | E-mail: casadeoutrora@gmail.com

M.P.T. – Motoristas Profissionais de Táxis, Lda.
Vale de Pousadas
Contacto: 917 232 000 | 918 102 343

Cantinho das Pesqueiras| Alojamento local
Rua da Sociedade 6030-231 Vila Velha de Ródão
Tel.: 966 579 985 | E-mail: daniela.tomas28@gmail.com

Táxis Nunes & Barata, Lda.
Alfrivida
Contacto: 939 057 360 | 969 057 360

Casa de Perais| Casa de Campo
Rua da Escola Primária 6030-053 Perais
Tel.: 914 303 367

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

Casa do Chafariz | Alojamento Local
Foz do Cobrão | 6030-155 Vila Velha de Ródão
Tel.: 927 484 403

ALOJAMENTO

Núcleos Museológicos pelo concelho

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

Centro de Interpretação Arte Rupestre do Vale
do Tejo e Espaço Museológico de Arqueologia
Vila Velha de Ródão
Encerrado temporariamente
(Em remodelação)

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

Lagar de Varas: Uma herança de oiro
Horário de Verão ( 1 de maio a 30 de setembro):
Terça-feira a Sábado: 9h - 12h30 e das 14h30 - 18h00
Domingo: 9h às 13h
Encerra segunda-feira
Horário de Inverno (1 de outubro a 30 de abril):
Terça-feira a Sábado: 9h00 - 12h30 e 14h00 - 17h30
Telf.: 272 540 311 | Telem.: 96 344 59 28
Encerra domingo e segunda-feira
(As visitas de grupo devem ser feitas com marcação prévia)

Vila Portuguesa | Casa de campo
Rua Pesqueiras N.º 25 6030-233 V V Ródão
Tel.: 272 541 138
WebSite: http://www.vilaportuguesa.pt
E-mail: geral@vilaportuguesa.pt
Casas do Almourão | Casa de campo
Rua da Capela 6030-155 Foz do Cobrão - V V Ródão
Tel.: 272 098 180 / 965 869 327
E-mail: reservas@casasdoalmourao.com
Casa das Estevas | Alojamento local
Travessa de Cima 6030 - 151 Alvaiade - V V Ródão
Tel.: 272 543 145 / 0032 472 591 337
E-mail: lucspeecke@gmail.com
Casa da Palmeira | Alojamento local
Rua 1º de Maio, nº 79 e 89 | 6030-215 - V V Ródão
Tel.: 913 075 447
E-mail: francisco_p_matos@hotmail.com
Alojamento das Laranjeiras | Alojamento Local
Rua da Estrada Nacional, 1295
6030- 198 Vila Velha de Ródão
Tel.: 967 073 834 / 969 587 573
E-mail: alojamentodaslaranjeiras@hotmail.com
D. Maria | Alojamento local
Rua da Liberdade, nº 147 6030-225
Vila Velha de Ródão
Tel.: 272 545 200 / 912 105 303
E-mail: josepereiracatarino@hotmail.com

Núcleo Museológico do Linho e Tecelagem | Foz do Cobrão
Segunda a domingo | 10h00 - 12h30 e 14h00 - 18h00
Marcações GAFOZ | Tef.: 272 543 149
Núcleo Museológico do Azeite | Sarnadas de Ródão
Segunda a sexta-feira | 9h00 - 12h30 e 13h15 - 18h00
Edifício junta de freguesia
informações e visitas guiadas através dos contactos:
Telf.: 272 967 829 | Sábado e Domingo por marcação
Núcleo Museológico: o Contrabando | Perais
Edifício da Junta de Freguesia
Informações e visitas guiadas através dos contactos:
Telf.: 272 989 275
Segunda a sexta-feira | 9h00 - 12h30 e 14h00 - 17h00
Sábado e domingo por marcação
Núcleo Museológico: História de uma Comunidade
Rural - Fratel | Edifício ex-escola primária
Informações e visitas guiadas através dos contactos:
Telf.: 272 566 187
Segunda a sexta-feira | 15h15 - 17h00
Sábados | 10h30 - 12h00

