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INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA c) DO N.º 2 DO ARTIGO 25.º DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO E DE ACORDO COM O PONTO 4 DO ARTIGO 35.º DA MESMA LEI 

5.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

2 de dezembro de 2022 

1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 
  

Situação relativa à gerência de 2022, reportada à data de 23 de novembro:  
 

RECEITA COBRADA 
 

 FEF1 FSM2 PART. IRS3 Art.º354 
PART. IVA5 

Art.º 26º 
 

OUTROS TOTAL 

CORRENTE 3.756.890 € 41.900 € 95.010 € 0,00€ 30.708 € 2.280.041,33€ 6.204.549,33 € 

CAPITAL 417.426 €  0,00 € 0,00 € 174.190 € 0,00 € 742.076,37 € 1.333.692,37 € 

OUTRAS 
RECEITAS 

0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 386,78 € 386,78 € 

TOTAL 4.174.316 € 41.900 € 95.010 € 174.190 € 30.708 € 3.022.504,48€ 7.538.628,48 € 

 

 

PAGAMENTOS EFETUADOS 

CORRENTE 5.443.211,22 € 

CAPITAL 2.882.415,26 € 

TOTAL 8.325.626,48 € 

 
 

Saldo do Ano Anterior 3.663.363,64€ 

Saldo Corrente Ano (7.538.628€ - 8.325.626,48€) -786.998 € 

Saldo Reportado a 23/11/2022 2.876.365,64 € 

 

Faturas por pagar a fornecedores------------------------------------------------------------------------------------------ 413.143,10 € 
(quatrocentos e treze mil cento e quarenta e três euros e dez cêntimos) 

 
Nota: Da importância por pagar a fornecedores, já se encontra liquidado o valor de 257.088,47 €. 

                                                      
1 Fundo de Equilíbrio Financeiro 
2 Fundo Social Municipal 
3 Participação Variável no IRS 
4 Art.º 35 da Lei 73/2013 
5 Art.º 26 da Lei 73/2013 
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Setores da Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

2.1. Educação 
 

a. Transportes Escolares  

No âmbito dos transportes escolares, a Câmara Municipal manteve, à semelhança dos anos letivos 
anteriores, o apoio a todos os níveis do ensino, incluindo o Profissional e Superior. 
Na dimensão assegurada pelo Município, mantêm-se em funcionamento, ao nível dos transportes 
escolares, um autocarro em cada um dos circuitos Sarnadas de Ródão/Vila Velha de Ródão e Perais/Vila 
Velha de Ródão e vice-versa. Já no que respeita ao circuito Fratel/ Vila Velha de Ródão, este encontra-
se assegurado pela RBI (Rodoviária da Beira Interior). 
Durante o ano letivo de 2022/2023, mantém-se em vigor o protocolo celebrado com a Santa Casa da 
Misericórdia, por forma a complementar as rotas não cobertas pelos transportes regulares. São 
aproximadamente 14 as crianças transportadas pela Santa Casa da Misericórdia do Ensino Básico, Pré-
escolar e Creche. 
 

A Câmara Municipal mantém um autocarro diário para Castelo Branco, permitindo aos alunos do 
concelho que frequentam o Ensino Secundário e Superior utilizarem este transporte, sem qualquer custo 
adicional. 
 

Mantém-se também o apoio em 50% do valor do passe a todos os alunos que se encontravam a 
frequentar o Ensino Secundário e Superior, em Castelo Branco, e que utilizam o autocarro da RBI. Para 
os alunos com comprovada carência económica, residentes no concelho, o transporte é gratuito, sendo 
pago a totalidade do valor do passe pela autarquia. 
 

Realçamos ainda o facto de todos os transportes municipais proporcionados aos estudantes do concelho 
de Vila Velha de Ródão, dentro do concelho, serem efetuados a título gratuito, independentemente do 
nível de ensino que os mesmos se encontrem a frequentar. 
 

No que respeita ao funcionamento do transporte ao nível do Ensino Pré-escolar, o Município assegura o 
mesmo desde o dia 1 de setembro, data em que se iniciou a Componente de Apoio à Família para os 
alunos que frequentam este ciclo de ensino e não residem na sede de concelho. 
 

 

b. Ação Social Escolar  

A Câmara Municipal manteve o seu programa de Apoio às Famílias, no qual se incluem as seguintes 
medidas: 

o Oferta de kit de material escolar e livros de fichas aos alunos que frequentam o Ensino Básico no 
Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, com um encargo aproximado, no valor de  
20 400,00 € para o ano letivo que se iniciou; 

o Isenção do pagamento da Creche e oferta do transporte de todas as crianças que necessitam 
deste recurso e residam no concelho. Esta medida abrange atualmente 33 crianças. 

o Isenção do pagamento das mensalidades do Jardim-de-Infância de todas as crianças residentes 
no concelho de Vila Velha de Ródão. Estão abrangidas por esta medida 82 crianças. 

o Prolongamento do horário escolar – entre as 7h45 e as 9h00 e as15h30 e as 18h30 – no Jardim-
de-Infância; 

o Manutenção das Atividades Extracurriculares (AEC´s) no 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância, as quais 
incluem atividade física desportiva, artes plásticas e música; 

 

No âmbito do processo de transferência de competências no domínio da Educação para os órgãos 
municipais e das entidades intermunicipais, conforme Decreto-Lei 21/2019, de 30 de janeiro, que entrou 
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em vigor no dia 1 de abril do corrente ano, o Município passou a assumir novas competências ao nível 
do planeamento, da gestão e da realização de investimentos em matéria de educação. 

 

 

d.  Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) 
 

A equipa multidisciplinar que desenvolve o Plano Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso 
Escolar é constituída por uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, um professor de música e um 
professor de educação física, os quais desenvolvem um trabalho diário junto dos alunos que se 
encontram a frequentar o Agrupamento de Escolas.  

São objetivos deste projeto o desenvolvimento de ações tendentes ao combate do insucesso escolar. 
No decorrer do mesmo, têm vindo a ser desenvolvidas atividades lúdicas e experimentais, as quais têm 
contribuído para o enriquecimento e alargamento dos conhecimentos básicos e fundamentais à formação 
integral das crianças.  

 

2.2. Biblioteca Municipal  

 Há 11 anos que a Biblioteca Municipal José Baptista Martins (BMJBM) celebra o seu aniversário 
oferecendo poesia a Ródão e aos seus visitantes.  A BMJBM continua a trazer a Ródão, durante o 
POESIA, UM DIA e noutras ocasiões, os melhores escritores e pensadores nacionais. Assim aconteceu 
também nesta 11.ª edição do POESIA, UM DIA, na qual participaram os poetas Jaime Rocha, diretor 
literário do encontro, Ana Paula Inácio, Sandra Costa, Paulo Campos dos Reis, Miguel Cardoso e Maria 
Lis, a ilustradora e mediadora de leitura Marina Palácio e o escritor João Barrento. No programa foi 
ainda dada uma atenção especial ao público infantil com atividades de estímulo ao gosto pela poesia 
e pela natureza, entre as quais o espetáculo “A cor do limão” da Andante Associação Artística e 
iniciativas no âmbito do projeto DIAS DE SABER. 

 A convite da DGLAB, a Biblioteca Municipal José Baptista Martins participou numa mesa-redonda sobre 
o poder da leitura social, enquadrada na programação do Festival Literário Internacional FÓLIO, em 
Óbidos, tendo a dissertação apresentado o trabalho desenvolvido no domínio dos clubes de leitura que 
a BMJBM tem vindo a dinamizar.  

 No dia 22 de novembro, a convite da organização das Jornadas CUIDADORES DE MEMÓRIA, a 
BMJBM teve a oportunidade de apresentar o trabalho que tem vindo a desenvolver, desde 2009, no 
âmbito do projeto Vidas e Memórias de uma Comunidade. Para tal, contou com o generoso apoio 
dos muitos colaboradores desta iniciativa que pretende preservar, divulgar e valorizar o património 
imaterial do concelho de Vila Velha de Ródão. 

 Aprender a viver de forma saudável física e mentalmente é uma das missões assumidas pela BMJBM. 
Para tal contamos com a ajuda da ciência, da cultura e do saudável convívio entre pessoas. Nas 
Sessões de Biblioterapia pode aprender a dar respostas adequadas a medos e ansiedades, que 
provocam mal-estar. As sessões são gratuitas, acontecem uma vez por mês e são dinamizadas pela 
psicóloga Joana Alves e pela bibliotecária Graça Batista. Em outubro, logo a seguir a uma destas 
sessões, recebemos na BMJBM um Concerto de Taças Tibetanas dinamizado, generosamente, por 
Rui Louro.  

 Na BMJBM, as leituras feitas no âmbito do Clube LEITURAS SEM PRESSA (dinamizado no âmbito 
da Academia Sénior de VVR) estão a alargar o seu âmbito. Ali se lê a vida nos livros, mas também em 
conversas sobre alimentação e saúde e nos exercícios que Sofia Lourenço ali leva uma vez por mês. 

 A BMJBM organizou (em parceria com o Agrupamento de Escolas, a Rede de Bibliotecas Escolares e 
os Serviço de Tecnologia e Informação do município) uma palestra sobre CIBERSEGURANÇA E 
PRIVACIDADE, um tema da maior pertinência no tempo de vivemos. A sessão foi ministrada por uma 
talentosa jovem que tem uma relação filial com o nosso concelho e muito bonita com a nossa biblioteca. 
Chama-se Carolina Carreira - é assistente convidada no Instituto Superior Técnico, doutoranda em 
Eng.ª Informática na Carnegie Mellon University e no IST, investigadora no INESC-ID - e aceitou, 
generosamente, vir à BMJBM falar do trabalho que está a desenvolver, perante uma atenta e 
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interventiva plateia que juntou gerações. Face ao alargado interesse do tema tratado, a sessão foi 
transmitida online e o vídeo continua disponível na página da BMJBM no Facebook. 
 

 
 

 
 

 

 

2.3 Gabinete de Informação e Relações Públicas 
 

 Conceção, produção e aplicação de suportes gráficos diversificados (cartazes, flyers e postais) para 
os eventos do Município; 

 Conceção de anúncios promocionais para jornais; 
 Apoio gráfico e logístico à produção de suportes promocionais para o Campeonato do Mundo de F2 

e Campeonato Nacional de Aquabike de 2022 (Motonáutica); 
 Conceção, produção e montagem de suportes promocionais para o XIV Encontro de Gerações de 

Ródão; 
 Apoio Gráfico ao CMCD, CLDS E CPCJ; 
 Reportagem fotográfica e apoio logístico das atividades do município; 
 Elaboração de notas de imprensa acerca das atividades desenvolvidas pelo Município e pelos 

diferentes serviços, que foram divulgadas pelos órgãos de comunicação social regionais e 
nacionais; 

 Produção de conteúdos para o Boletim Municipal 69, de dezembro de 2022; 
 Elaboração quinzenal da Revista de Imprensa do Município, através do levantamento das notícias 

publicados nos diferentes órgãos de comunicação social (on-line e impressa), relativa ao concelho 
e ao Município de Vila Velha de Ródão;  

 Inserção e atualização de conteúdos na plataforma TOMI World; 
 Inserção e atualização de conteúdos no site institucional do Município de Vila Velha de Ródão; 
 Apoio à preparação e elaboração de informações, documentos e publicações internas ou externas, 

de carácter geral ou específico, relacionadas com as áreas de intervenção do Município;  
 Elaboração de conteúdos para promoção das atividades do Município na sua página do Facebook 

e Instagram. 
 
 

2.4. Desporto e Tempos Livres  

O desporto assume um importante papel enquanto agente de socialização. Consciente desta 
importância, o Município tem como preocupação criar condições necessárias para o desenvolvimento 
desportivo no concelho e para que este se processe de forma integrada, coerente e sustentada, a fim de 
responder às necessidades e interesses da população em geral. 
 

É responsabilidade das autarquias a criação de estratégias de boas práticas no desenvolvimento dos 
cidadãos, sensibilizando-os para comportamentos de âmbito social e pessoal que se traduzam em 
hábitos de vida saudáveis. Esse trabalho faz-se com a população em geral, através da criação de 
infraestruturas de qualidade e convidativas à prática desportiva; com as escolas, promovendo aulas de 
ginástica semanais desde o pré-escolar até ao 1.º ciclo; bem como junto dos alunos da Academia Sénior.  
 

É preocupação deste executivo a promoção de hábitos de vida saudável, acessíveis a todas as faixas 
etárias. 
 
 

a. Ginásio Municipal 

Para além de um leque alargado de aulas de grupo, o Ginásio Municipal, local de excelência e rigor 
técnico, disponibiliza aos seus utilizadores a possibilidade de realizarem treinos individuais e avaliações 
físicas (mediante marcação prévia) e a elaboração de planos de treino adequados às suas necessidades 
e objetivos. 
No período em referência, este equipamento municipal registou cerca de 360 entradas e manteve 186 
utilizadores ativos, que procuraram sobretudo as aulas de grupo, registando-se uma maior procura nas 
aulas que têm lugar ao final da tarde, nomeadamente, Funcional, Pilates e PUMP. A oferta de aulas de 



 
 

– Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão – 

 
grupo incluiu ainda: Localizada, Streching, Treino Circuito, Cycling, ABS, Hiit, Cross Training e Zumba. 
Os mais novos não foram esquecidos, mantendo-se em funcionamento a turma Ative Kids, dirigida às 
crianças e jovens dos 5 aos 15 anos. 
 

Continuam a ser observadas algumas medidas recomendadas pela DGS que contribuem para a 
sensação de conforto e bem-estar dos utilizadores que visitam aquele espaço, tais como a 
disponibilização de desinfetante, a marcação obrigatória as aulas de grupo e individuais ou a desinfeção 
obrigatória dos equipamentos. 
 
 

 

b. AEC’s Atividade Física e Desportiva 

À semelhança dos anos anteriores, no ano letivo de 2022/2023, o Município deu continuidade à oferta 
das AEC’s aos alunos que frequentam o Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão. No que se 
refere à Atividade Física e Desportiva, são dinamizadas diariamente aulas de futsal e voleibol junto dos 
alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico, garantido assim às nossas crianças o acesso à prática regular de 
atividade físico e aos benefícios que daí advêm. 

 

c. Projeto PÉ-NO-AR 

O projeto Pé-no-Ar continua a ser dinamizado este ano letivo, com as aulas a terem lugar uma vez por 
semana. Este projeto direcionado para as crianças do Pré-Escolar pretende criar e desenvolver 
estímulos, através da atividade física desportiva, de forma permitir a aquisição de uma variedade de 
experiências motoras que contribuam para um desenvolvimento mais saudável. 

 
 

d. Academia Sénior 

A Academia Sénior de Vila Velha de Ródão, um projeto gerido pelo Centro Municipal de Cultura e 
Desenvolvimento, (CMCD) em estreita parceria com o Município de Vila Velha de Ródão, assinalou o 
início do novo ano letivo a 13 de outubro, com uma cerimónia na Casa de Artes e Cultura do Tejo, que 
contou com a presença dos representantes das duas entidades e a animação musical da Tuna da 
Academia Sénior.  

Neste que é o seu 8.º ano letivo e cujas aulas arrancaram a 21 de outubro, a Academia Sénior de Vila 
Velha de Ródão conta com 160 alunos inscritos, com idades compreendidas entre os 55 e os 84 anos, 
e um corpo docente formado por 18 professores. A oferta educativa diversificada contempla 20 
disciplinas, onde se incluem, por exemplo, Hidroginástica, Música, Teatro, Psicologia Positiva, 
Tecelagem, Pintura, Artes Manuais, Inglês, Bordados, À Descoberta do Território, Leitura, Culinária ou 
Informática. São novidade este ano letivo, as aulas de Danças Séniores e ações pontuais de Ser 
Solidário. 

Para além do Município de Vila Velha de Ródão, o projeto conta também com o apoio das quatro Juntas 
de Freguesia do concelho, em particular das Juntas de Freguesia de Perais e Fratel, onde, desde o 
último ano letivo, funcionam dois polos da Academia Sénior de Vila Velha de Ródão. 

No período a que se refere a presente informação, os alunos da Academia Sénior de Vila Velha de Ródão 
estiveram envolvidos ou participaram em diversas iniciativas, tais como: 

 III Caminhada das Universidades Séniores, promovida pela Rede de Universidades Séniores 
(RUTIS), no âmbito da Semana Europeia do Desporto, que decorreu 29 de setembro; 

  Participação na Reunião Magna da RUTIS, realizada a 11 de outubro; 

  Magusto da Academia Sénior de Vila Velha de Ródão, realizado a 11 de novembro; 

 Participação no grupo de trabalho das universidades Séniores da Beira Interior, cujo encontro 
ocorreu a 16 de novembro; 
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  I Jornadas dos Cuidadores da Memória, uma iniciativa desenvolvida pela ADRACES, com o 
apoio e colaboração da Câmara Municipal e da Academia Sénior de Vila Velha de Ródão. Este 
evento teve lugar da Casa de Artes e Cultura do Tejo, a 22 de novembro. 

 

e.  Apoio ao Centro Formação Desportiva - Canoagem 

Por forma a garantir o funcionamento do Centro de Formação Desportiva, o Município cede 
embarcações adequadas à iniciação e aperfeiçoamento da prática da Canoagem e disponibiliza apoio 
técnico em atividades e competições da modalidade, garantindo dessa forma a participação nas 
atividades implementadas pelo referido Centro. É ainda disponibilizado apoio no transporte de 
embarcações para competições ou atividades pontuais no âmbito do Desporto Escolar. 

 

f. Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão e Fratel e Zona de Lazer da Foz do Cobrão 

Ao longo da época balnear de 2022, que teve início a 18 de junho e terminou a 11 de setembro, as 
Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão e do Fratel e a Zona de Lazer da Foz do Cobrão atraíram 
27.435 visitantes, que puderam assim usufruir das excelentes condições destes espaços de lazer 
recentemente requalificados pelo Município de Vila Velha de Ródão. 

Durante este período, foram registadas nas Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão 15.435 
entradas, enquanto nas Piscinas Municipais de Fratel foram contabilizados cerca de 9 mil utilizadores. 
Já a recém-qualificada Zona de Lazer da Foz do Cobrão, que recebeu a classificação como praia de 
banhos de águas fluviais pela Agência Portuguesa do Ambiente, atraiu cerca de 6 mil visitantes durante 
a época balnear. 

O elevado número de banhistas que procuram estes equipamentos vem comprovar a pertinência das 
intervenções que a autarquia levou a cabo nestes espaços nos últimos anos, de modo a garantir aos 
utilizadores as melhores condições de segurança e conforto e a qualidade das instalações, fazendo 
destes espaços de referência que atraem muitos visitantes, oriundos não apenas de Vila Velha de 
Ródão, mas também dos concelhos vizinhos. 

 

g. Apoio à realização de provas de Motonáutica 

Campeonato do Mundo de F2 de Motonáutica – No fim de semana de 17 e 18 de setembro, Vila Velha 
de Ródão acolheu a última etapa do Campeonato do Mundo de F2 de Motonáutica, uma prova 
organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM), com o apoio do Município de Vila Velha 
de Ródão.  

Nesta que foi a 4.ª edição do Grande Prémio de Vila Velha de Ródão de F2, estiveram presentes 17 
pilotos em representação de 11 países (Portugal, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos da América, 
Emiratos Árabes Unidos, Alemanha, França, Lituânia, Mónaco, Noruega e Austrália), tendo a prova 
contado com uma excelente moldura humana, que fez questão de assistir à prova nas duas margens do 
rio Tejo.  

Contabilizados os resultados das quatro etapas do mundial, o título de campeão do mundo coube a 
Stefan Hagin, com a medalha de prata a ser entregue ao piloto finlandês Sami Selio, que corre pela 
Sharjah team dos Emiratos Árabes Unidos, enquanto a medalha de bronze coube a Mansoor Al Mansoori 
da equipa de Abu Dhabi. Estes resultados viriam, no entanto, a sofrer uma reviravolta, depois de vários 
pilotos terem sido desclassificados nos controlos técnicos pós-prova por irregularidades nos motores. 
Em consequência, a União Internacional de Motonáutica seguiu as regras internacionais, selou os 
motores e enviou-os para a Mercury nos EUA, para que a marca tome uma posição acerca dos 
vencedores do Campeonato. Após a prova, foi também remetido um comunicado aos pilotos a dar 
permissão para fazerem protesto, pelo que se aguarda ainda por uma decisão final sobre as 
classificações do Campeonato do Mundo de F2 de 2022.  
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À semelhança dos anos anteriores, esta competição saldou-se num balanço muito positivo para o 
concelho e contribuiu para a sua afirmação como referência nesta modalidade. Para além do retorno 
direto, no fim de semana da prova, ao nível do alojamento local e restauração, os benefícios estendem-
se ao longo do ano, pois quase todos os fins de semana há equipas que se deslocam a Ródão para 
treinarem, trazendo consigo as suas famílias.  

A importância da motonáutica para a promoção da região mereceu o reconhecimento da Entidade 
Regional de Turismo do Centro, com quem a autarquia estabeleceu um protocolo com vista a apoiar a 
realização desta edição do Campeonato do Mundo de F2, através da atribuição duma verba de 15 mil 
euros. A este apoio juntaram-se outros patrocinadores oficiais – como, por exemplo, a Biotek, a Liqui 
Moli, a Vila Portuguesa ou a Raposeira –, que assumem assim a sua responsabilidade social e permitem 
um alívio do orçamento municipal. 

 

Campeonato Nacional de Aquabike – Ainda na área da motonáutica, no fim de semana de 5 e 6 de 
novembro, o cais de Vila Velha de Ródão foi palco das duas provas finais do Campeonato Nacional de 
Aquabike, uma competição organizada pela FPM, com o apoio do Município de Vila Velha Ródão.  

A 4.ª e 5.ª etapa do Campeonato Nacional de Aquabike trouxeram ao concelho os principais pilotos 
nacionais de jetski e motas de água, que, ao longo dos dois dias, disputaram em três mangas as provas 
das diferentes classes de Circuito e Enduro. 

Contabilizados os resultados de todas as etapas do campeonato de 2022, o grande protagonista seria 
Lino Araújo, que chegou a Vila Velha de Ródão já com o título de pentacampeão nacional em circuito 
Runabout GP1 garantido, com o título de campeão nacional em Runabout GP2 a ser assegurado por 
Adrian Hérias. Na categoria endurance GP1 e GP2, sagraram-se campeões nacionais Miguel Martins e 
João Nunes, respetivamente, enquanto nas categorias de Ski se destacaram no topo da classificação 
Manuel Leite (Ski Júnior 3.3), Gonçalo Rodrigues (Ski GP3) e Mateo Valente (Ski GP2 e Ski GP1). Ainda 
em Ski GP1, Joana Graça, que defende as cores lusas no Campeonato do Mundo e alcançou o 3.º lugar 
em Vila Velha de Ródão, destacou-se como representante da motonáutica feminina. 

Durante a cerimónia de entrega de prémios da etapa final do Campeonato Nacional de Aquabike, o 
presidente do Município de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, mostrou a sua satisfação por Vila Velha 
de Ródão se assumir cada vez mais como um palco por excelência da motonáutica e destacou o retorno 
em termos turísticos e económicos que estas provas trazem para a região, enquanto o presidente da 
FPM, Paulo Ferreira, aproveitou a ocasião para deixar um agradecimento a todos os participantes e 
envolvidos na organização da competição e assegurou que, enquanto for presidente daquela entidade, 
o encerramento do Campeonato Nacional de Aquabike será sempre em Vila Velha de Ródão.  

 

 

2.5. Casa de Artes e Cultura do Tejo  

No período de referência, a Casa de Artes e Cultura do Tejo (CACTEJO) procurou dinamizar atividades 
culturais no concelho, sempre na observância das diretrizes emanadas pelo Governo e pela DGS, no que 
respeita ao funcionamento dos espaços culturais. 

Na continuidade da sua programação anual, decorreram as sessões de cinema (que se realizam todas as 
sextas-feiras e um sábado em cada mês, dedicada ao cinema infantil). A CACTEJO foi palco de realizações 
diversas, internas e externas, das quais se destacam: 

 

 O espetáculo "A Cor do Limão", pela Andante Associação Artística, e a apresentação do trabalho 
cinematográfico "Calada", ambos integrados na programação do encontro literário “Poesia, Um Dia” da 
BMBJM; 
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 A Realização de Assembleias e Ações formação: Abertura do Ano letivo 2022/2023 da Academia 

Sénior do CMCD e acolhimento da Aula de Música da Academia Sénior (semanalmente, às quartas-
feiras, até 14.06.2023);  

 A Assembleia da Rodoliv; 

 Uma Sessão de Português Língua de Acolhimento, promovida pelo IEFP; 

 O II Colóquio dedicado ao “Caminho de Santiago – Via Portugal Nascente”, uma organização conjunta 
da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, da Confraria dos Caminhos e da Associação Via Lusitana;  

 A realização da Prova de Avaliação Psicológica do Procedimento Concursal Comum da Divisão de Obras, 
Urbanismo e Ambiente; 

 O concerto da artista portuguesa Áurea; 

 A Assembleia-Geral ordinária da Federação Portuguesa de Motonáutica; 

 Duas ações de formação da empresa The Navigator Company, na área de primeiros socorros e formação 
de equipas de intervenção rápida no combate a incêndios; 

 A exibição do filme e concerto “Silêncio - Vozes de Lisboa” em homenagem a Ivone Dias; 

 O ensaio de Natal dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico (Prof. Sena); 

 A Assembleia Geral Ordinária do CMCD; 

 As I Jornadas de Cuidadores da Memória; 

 A sessão de informação sobre “Finanças pessoais em tempos de crise”, promovida pelo CLDS 4G de 
Vila Velha de Ródão e pela DECO. 

 

2.6. Setor da Ação Social  
 

Gabinete de Ação Social 
 

Os serviços de Ação Social do Município, em parceria com o CLDS 4G de Vila Velha de Ródão, têm 
procurado dar uma resposta a todas as situações e pedidos de auxílio que diariamente chegam aos nossos 
serviços. Nesse sentido, o Gabinete de Ação Social do Município diligenciou visitas domiciliárias aos 
munícipes que se encontram em situações vulneráveis e de comprovada carência económica, com o intuito 
de efetuar um levantamento das necessidades e procurando, dentro do possível, atenuá-las. 

O Município tem ainda assegurado o transporte e o acompanhamento dos seus munícipes a consultas e 
Juntas Médicas, sempre que se comprove ausência de apoio disponível no que respeita à retaguarda familiar, 
bem como a ausência de meios próprios para realizar essa deslocação. Os pedidos de auxílio endereçados 
foram respondidos de forma célere e eficiente. 

No período de referência, manteve-se ainda em funcionamento o protocolo referente ao programa ABEM, 
programa de apoio de acesso ao medicamento, celebrado entre o Município e a Associação Dignitude, o qual 
auxilia os munícipes com baixos recursos económicos no apoio à compra de medicamentos. Encontram-se a 
beneficiar deste apoio 19 munícipes, que reúnem as condições de acesso ao mesmo. 

Encontramo-nos a desenvolver uma campanha de solidariedade com recolha de tampinhas para o “DINIS um 
principezinho com nome de Rei”, uma criança com problemas graves de crescimento, acompanhado por 
vários médicos, em que os custos são muito elevados. Trata-se de uma campanha de solidariedade realizada 
a nível nacional, a qual foi desenvolvida para auxiliar no pagamento dos custos com os tratamentos médicos, 
à qual nos associamos e estamos a dar o nosso contributo. Esta campanha de solidariedade está a ter uma 
elevada adesão por parte da comunidade local. 

 

Durante este período apoiámos: 

-  A Campanha Promocional do Pirilampo Mágico na venda de artigos para ajudar as Cercis; 

- O peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro; 
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Estamos a preparar a recolha de alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome e a sinalização do Dia 
Internacional do Voluntário, que se irá realizar no próximo dia 5 de dezembro. 

Vamos também assinalar, a 25 de novembro, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres, em parceria com o Núcleo de Apoio à Vítima de Castelo Branco. 

No âmbito da Saúde Mental, estão a ser realizadas ações mensais, em colaboração com a Biblioteca 
Municipal José Baptista Martins, que contam com a participação de uma psicóloga e outros profissionais da 
área.  

Realizou-se com sucesso o XIV Encontro das Gerações de Ródão, em parceria com o CLDS. 

 

a. Apoio à Fixação de Jovens e Famílias  

No âmbito das medidas de apoio implementadas através do Regulamento Municipal de Apoio à Fixação 
de Jovens e Famílias, continuamos a registar com apreço a elevada procura de informação, junto dos 
nossos serviços, sobre os apoios que o Município disponibiliza nessa matéria, bem como acerca das 
condições de atribuição e o modo de instrução das candidaturas. No período em questão, foram atribuídos 
mais dois apoios novos, duas renovações ao arrendamento jovem e sete apoios para aquisição de 
habitação. Beneficiam das medidas de apoio ao nível do arrendamento 26 jovens e famílias, enquanto ao 
nível da compra ou reconstrução de habitação beneficiaram dezassete famílias. 
 

b. Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos 

A Câmara Municipal mantém em funcionamento o programa de apoio a famílias e jovens residentes no 
concelho, que se encontram em situação económica desfavorecida. No período em referência, foram 
dados apoios para a compra de óculos e pagamento de luz. 

 

c. Comissão de Reinserção Social 

Foram realizadas as reuniões presenciais da Comissão de Avaliação do RSI, para avaliação dos pedidos 
de apoio nesse âmbito. 

 

d. Comissão de Promoção e Proteção de Idosos 
A Comissão de Promoção e Proteção de Idosos continua a acompanhar a população mais idosa e mais 
vulnerável, através das visitas e encaminhamento de situações de maior complexidade.  

 

e. Cartões do Idoso/Social 
No âmbito do Regulamento do Cartão do Idoso/Social, foram concedidos cerca de 50 cartões do idoso e 
respetivos apoios na redução das taxas e consumos de água.  
 

f. Loja Social de Vila Velha de Ródão 

A Loja Social de Ródão mantém o apoio à população mais vulnerável do concelho. Para o efeito, 
continuamos a contar com a solidariedade da população em geral e de algumas empresas, que nos fazem 
chegar os mais diversos tipos de bens, permitindo-nos dar continuidade a este projeto e ajudar quem 
mais necessita. 

 

g. Gabinete de Apoio à Vítima 

O Gabinete de Apoio à Vítima, em funcionamento no edifício da Casa Laia, continua a trabalhar no sentido 
de acompanhar e encaminhar algumas situações mais complexas, que necessitam de intervenção e 
apoio, tanto a nível psicológico, como jurídico. Este espaço encontra-se em funcionamento nas primeiras 
quartas-feiras de cada mês, todavia, sempre que solicitado o seu apoio pelo Gabinete de Ação Social e 
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demais entidades do concelho, as técnicas deslocam-se ao concelho para avaliação/acompanhamento 
das situações identificadas. 
 

h. Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão 

O Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão encontra-se em funcionamento e conta com a inscrição de 
cerca de 30 utentes, residentes naquela freguesia. Este espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 
09h às 18h, e proporciona aos seus utentes a possibilidade de realizarem atividades de natureza diversa, 
visando a promoção do bem-estar, a ocupação dos tempos livres e a estimulação cognitiva dos seus 
utilizadores. Para o efeito, têm sido realizadas atividades desportivas, musicais, de estimulação cognitiva.  
 

As atividades preconizadas seguem um planeamento mensal de forma sequenciada e não simultânea, 
por forma a garantir o cumprimento das normas de segurança recomendadas pela Direção Geral de 
Saúde. Para tal, contam com o apoio dos funcionários dos serviços de Ação Social e do Desporto do 
Município e com a colaboração das técnicas de Serviço Social do CLDS 4G e das colaboradoras do 
CMCD. 

  

2.7. Setor de Desenvolvimento e Turismo   

No período de referência, o Lagar de Varas e o Posto de Turismo receberam um total de 645 visitantes, tendo 
pernoitado no Parque de Caravanismo cerca de 341 autocaravanas.  
 

As infraestruturas turísticas do Município são detentoras do selo Clean & Safe, uma ferramenta criada pelo 
Turismo de Portugal, envolvendo vários parceiros, com vista a promover a confiança em Portugal como 
destino turístico.  
 

Durante este período, o Centro de Interpretação de Arte Rupestre (CIART) não recebeu visitantes, uma vez 
que se encontrarem ainda a decorrer as obras de requalificação daquele espaço. Ainda assim, continua a ser 
possível visitar virtualmente a Arte Rupestre do concelho através da página do Facebook do CIART. 
 
 MARCA TERRAS DE OIRO - A divulgação turística do concelho continua a merecer destaque por parte 

do Município, sendo a marca Terras de Oiro um dos elementos mais visíveis do trabalho desenvolvido. A 
pandemia veio revolucionar a forma como o mundo vive e se relaciona e acentuar a importância do e-
commerce. Desta necessidade surgiu a loja online (www.terrasdeoiro.pt) que, em articulação com os 
empresários do setor agroalimentar, tem vindo a promover e a divulgar os produtos regionais, numa altura 
em que o comércio digital se afirma e conquista cada vez mais utilizadores. O volume de vendas nesta 
plataforma tem sido bastante apelativo e tem representado uma importante ajuda para os produtores locais 
que integram esta marca.  

Para além de adquirir os melhores produtos gastronómicos, através do site da loja online Terras de Oiro 
os visitantes podem também conhecer a oferta turística da região, agendar alojamento, descobrir 
restaurantes e planear experiências de oiro através do património natural e cultural do concelho ou dos 
seus percursos pedestres com paisagens únicas.  

As campanhas de marketing e a dinamização das redes sociais da marca Terras de Oiro, nomeadamente, 
o Facebook e o Instagram, assumem-se também como importantes ferramentas de divulgação da marca 
territorial e de promoção do património do concelho, agregando cada vez mais seguidores. Neste âmbito, 
durante a época festiva, a marca disponibiliza para venda na loja online e no Posto de Turismos quatro 
Cabazes de Natal com diferentes combinações de produtos endógenos, com preços que variam entre os 
20 € e os 55 €. 

 

 O projeto Caminhar por Terras de Oiro teve continuidade no período em referência, com a realização de 
duas caminhadas que, em conjunto, juntaram quase uma centena de participantes. 

Cerca de 70 pessoas participaram, a 23 de outubro, na sexta caminhada do desafio "Caminhar por Terras 
de Oiro", que teve como ponto de partida a localidade de Vilar do Boi (Fratel) e contribuiu para que se 
alcançasse o objetivo deste projeto: completar 5 milhões de passos em 2022. 

http://www.terrasdeoiro.pt/
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Com aproximadamente oito quilómetros e um circuito circular acessível por trilhos tradicionais na natureza, 
este foi também um passeio especial porque esteve inserido na iniciativa “Outubro Rosa”, promovida Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, que procurou consciencializar para a prevenção e diagnóstico precoce do 
cancro da mama. Para tal, os participantes foram convidados a utilizar uma peça de vestuário cor de rosa 
que assinalasse a sua solidariedade para com esta causa. 

Antes, a 18 de setembro, teve lugar a quinta caminhada deste projeto, que levou 28 participantes a 
percorrer um percurso de aproximadamente seis quilómetros pelos caminhos da freguesia de Sarnadas 
de Ródão. 

Apesar de cumprida a grande meta dos 5 milhões de passos que o desafio "Caminhar por Terras de Oiro" 
desafiava a perfazer ao longo de 2022, o projeto continua até ao final do ano, com caminhadas em Rodeios 
e Vila Velha de Ródão. 

 
 

2.8. Setor de Apoio ao Desenvolvimento – Proteção Civil 
 

 Emissão de pareceres para projetos de (re)arborização ao abrigo do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 

de julho, de acordo com a atual redação; 

 Execução de ações de fiscalização relativas à aplicação do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, 

de acordo com a redação em vigor (Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios); 

 Gestão da Plataforma SOS Vespa e remoção de ninhos de Vespa Velutina detetados no concelho; 

 Gestão da Plataforma de registo e autorização de queimas e queimadas a nível municipal; 

 Elaboração e lançamento do procedimento de prestação de serviços para execução da revisão do 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil; 

 Monitorização dos procedimentos de acompanhamento da atividade relativa ao combate à pandemia 

de Covid-19 realizados a nível municipal. 

 
 

2.9. Habitação e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais  
 

                   Obras por administração direta – 15 de setembro a 23 de novembro de 2022 
 

Concluídas: 

 Recuperação de calçadas, passeios, caixas de águas e saneamento, em diversos locais do 

concelho; 

 Lavagem e desinfeção dos contentores do lixo existentes no concelho;  

 Reparação de ruturas nas condutas de água; 

 Montagem e retirada de diversos contadores de água; 

 Limpeza de prédios rústicos do município; 

 Plantações em diversos espaços do concelho; 

 Limpeza de árvores nos terrenos rústicos do município; 

 Aplicação de herbicida nos arruamentos da sede do concelho; 

 Lavagem, desinfeção e desmatação dos reservatórios do concelho; 

 Ampliação do relvado da Piscina Municipal de Vila Velha de Ródão; 

 Desmatação das fossas sépticas do concelho; 

 Apoio Logístico à realização da Feira dos Santos; 

 Apoio logístico à realização do Campeonato do Mundo de F2 de Motonáutica; 

 Construção de conduta de abastecimento de água à localidade Carepa; 

 Trabalhos de apoio ao início do novo ano letivo no Agrupamento de Escolas; 
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 Reparação do Caminho da Travessa da Rua da Roseira, em Monte Fidalgo; 

 Substituição do Abrigo de Passageiros, em Cebolais de Baixo; 

 Colocação de Abrigo de Passageiros junto ao Jardim de Infância, em Vila Velha de Ródão; 

 Alargamento do Caminho da Serra, em Gavião de Ródão; 

 Requalificação do Largo de Vermum. 
 

 

Em curso: 

 Recuperação de calçadas danificadas no concelho; 

 Execução de ramais de água e saneamento no concelho; 

 Recolha de RSU’s e de Monos; 

 Limpeza e higienização dos reservatórios do concelho; 

 Manutenção de abrigos de passageiros no concelho; 

 Transportes escolares e sociais no concelho; 

 Limpeza de arruamentos, em Vila Velha de Ródão; 

 Manutenção e limpeza de cemitérios do concelho; 

 Automatização e manutenção dos espaços ajardinados e dos sistemas de rega; 

 Recolha de animais errantes; 

 Movimentação de terras no espaço para construção do novo Estaleiro Municipal; 

 Reparação de calçada, em Tavila; 

 Trabalhos de apoio à construção da rede de gás natural, na sede de concelho; 

 Infraestruturas do loteamento da Tapada do Correio, em Fratel; 

 Infraestruturas do loteamento da Achada (construção de passeios); 

 Estrutura de sustentação da margem direita rio Tejo, junto ao cais de Ródão; 

 Melhoramento do espaço envolvente ao Posto Médico do Fratel e do Largo da Ti Amália; 

 Melhoramento do Taludo da Estação da REFER; 

 Plantação de árvores. 
 

 
 

 

Empreitadas – 15 de setembro a 23 de novembro de 2022 
 
Obras em fase de concurso 
 Outras Obras de Urbanização nas Freguesias de Fratel e Perais e Outras Estradas e Caminhos 

Não Discriminados; 
 Requalificação do Largo do Barreiro, em Vale de Pousadas; 
 Requalificação do Centro Náutico; 
 Requalificação da rua Comendador João Martins; 
 Valorização do largo da Sr.ª da Piedade, em Alvaiade. 

Obras em fase de execução 
 Reabilitação de 2 edifícios de habitação - Rua de Santo António, em Vila Velha de Ródão; 
 Valorização do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo; 
 Requalificação da Escola EB 2/3, de Vila Velha de Ródão; 
 Beneficiação do CM 1265 (Cebolais de Baixo); 
 Fornecimento e Aplicação de Sinalização Viária e Equipamentos de Segurança Rodoviária no 

Concelho. 
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3. Outras Iniciativas de Interesse – Desenvolvidas/Apoiadas pela Autarquia 

 

 O Município de Vila Velha de Ródão foi distinguido com o Selo de Qualidade Exemplar de Água para 
Consumo Humano, atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), 
numa cerimónia de entrega de prémios que teve lugar, a 22 de novembro, em Lisboa, no âmbito da 17.ª 
Expo Conferência da Água. 

Os Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos 2022 (vertente Águas) são uma iniciativa da ERSAR, 
organizada em parceria com o jornal Água & Ambiente, e visam distinguir as entidades gestoras que, no 
exercício do ano 2021, se destacaram pelo seu bom desempenho, em diferentes categorias, assumindo-se 
como um estímulo à melhoria contínua dos serviços prestados e à procura da excelência. 

Para a atribuição deste Selo, um júri representativo do setor procedeu à avaliação quantitativa das entidades 
gestoras reguladas, tendo por base os indicadores e dados provenientes dos vários ciclos de regulação, 
seguindo-se uma avaliação qualitativa, tendo em conta aspetos relacionados com a governança, 
cumprimento das obrigações legais, conduta perante o regulador e ocorrências significativas com impacto 
na prestação do serviço. 

O Município de Vila Velha de Ródão foi a única entidade gestora no âmbito da Comunidade Intermunicipal 
da Beira Baixa a quem foi atribuído este selo de qualidade, sendo esta distinção encarada como um 
reconhecimento dos esforços feitos na boa gestão dos recursos hídricos e na prestação de um serviço de 
qualidade à população e, ao mesmo tempo, como um incentivo à melhoria contínua dos serviços da 
autarquia. 
 

 O Município de Vila Velha de Ródão deu apoio à aquisição de duas viaturas por parte da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila Velha de Ródão e do Centro Comunitário da Sociedade Filarmónica de 
Educação e Beneficência Fratelense, de forma a garantir que estas instituições possam continuar a 
prestar à comunidade os serviços inerentes às suas várias valências, mantendo a qualidade dos mesmos, 
particularmente num momento em que estas veem a sua situação financeira deteriorar-se face ao aumento 
da inflação que se tem verificado. 

Esta medida foi assegurada no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo da autarquia rodanense 
e traduziu-se na atribuição de um subsídio à Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão e ao Centro 
Comunitário da Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência Fratelense no valor de, respetivamente, 
21.250,00 € e 26.291,69 €, o correspondente ao valor dos veículos. 

A entrega das viaturas aos novos proprietários teve lugar no dia 21 de novembro, no Campo de Feiras de 
Vila Velha de Rodão, numa cerimónia simbólica em que, para além dos presidentes das duas instituições 
apoiadas, marcou também presença o presidente do Município de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira. 

Este apoio da autarquia visa ajudar estas instituições a fazerem face às dificuldades provocadas pelo 
aumento da inflação e dos custos energéticos e reconhecer o trabalho meritório que tem sido 
desempenhado por elas. Em concelhos de baixa densidade, como é o caso de Vila Velha de Ródão, estas 
instituições assumem-se como parceiras fundamentais dos municípios no apoio à comunidade e a aquisição 
destas viaturas vem permitir a continuidade desse trabalho, estimulando-as a fazer mais e melhor. 

 

 O executivo da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão decidiu não instalar este ano as habituais 
iluminações de Natal na via uma pública, uma medida que vai ao encontro do plano de poupança 
energética anunciado pelo Governo em setembro e que contempla um conjunto de medidas recomendadas 
e obrigatórias para fazer face à atual crise energética. 
Assim, embora o plano de poupança energética aprovado pelo Governo, ao nível da administração pública 
local, apenas recomende uma limitação do funcionamento da iluminação natalícia entre as 18h00 e as 
24h00, de 6 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023, a autarquia rodense decidiu ir mais longe e não 
instalar qualquer iluminação natalícia este ano. 
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A medida tem em consideração o contexto atual e procura reduzir os consumos de energia e a otimização 
e uso eficiente dos recursos da autarquia, que devem ser direcionados para ajudar quem precisa e fazer 
face a eventuais falhas de fornecimento. 
Esta medida junta-se a outras já em vigor no concelho com vista ao uso eficiente dos recursos energéticos 
e hídricos, como é o caso da substituição da iluminação interior e exterior pública por iluminação de 
tecnologia LED; das medidas de poupança de água, das quais se destacam, por exemplo, os  projetos de 
monitorização e deteção de fugas nas redes de abastecimento em Vila Velha de Ródão (zona alta) e no 
Porto do Tejo; a requalificação e melhoria do sistema de condutas de abastecimento público de água; ou a 
redução do desperdício de água e o aproveitamento de águas pluviais ou de outras proveniências na rega 
de espaços exteriores. 
 

 A 1 de novembro, o Campo de Feiras, em Vila Velha de Ródão, recebeu mais uma edição da Feira do Dia 
de Todos Santos, um evento que, como habitualmente, contou com o tradicional mercado de produtos da 
época e com um magusto organizado pela Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão. 

Ao longo do dia, o grupo “Ribeirinhos da Concertina” garantiu a animação musical no local, a que se juntou, 
ao final da tarde, o ritmo sempre contagiante do grupo de precursão “Toc´& Ródão”. 

O dia soalheiro convidou a população a comparecer no Campo de Feiras, onde, para além das habituais 
compras, os presentes puderam provar a jeropiga e as primeiras castanhas da época, oferecidas pela 
autarquia, e juntar-se num agradável convívio. 

 

 O edifício do antigo Centro de Dia de Sarnadas de Ródão vai ser transformado num espaço de 
teletrabalho ou coworking, uma medida que pretende contribuir para a fixação e atração de famílias e 
empresas nesta freguesia. Para tal, a autarquia procedeu já à aquisição do edifício, propriedade da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão, tendo a escritura de compra e venda sido assinada no dia 3 
de outubro.  

No novo espaço de teletrabalho ou coworking a ser instalado no local, a autarquia disponibilizará aos 
utilizadores todas as condições necessárias, incluindo o acesso à internet, a climatização do espaço e 
diversas áreas de trabalho devidamente mobiladas, incluindo salas de trabalho comum e individuais ou 
áreas destinadas a reuniões e ações de formação. 

O projeto representa um investimento total estimado de cerca de 200 mil euros, dos quais 125 mil euros 
foram aplicados na aquisição do edifício à Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão e 75 mil 
euros serão destinados à remodelação e adaptação do espaço para a sua nova função, com as devidas 
condições de conforto e segurança. 

A iniciativa pretende dar resposta às alterações do mercado de trabalho verificadas nos últimos anos e atrair 
empresas e empreendedores para esta freguesia, procurando ainda responder aos imperativos ambientais, 
ao permitir a diminuição das necessidades de deslocações e a consequente redução pegada carbónica.   
 

 Cerca de 650 idosos e 70 crianças e jovens, entre os cinco e os 12 anos, participaram no XIV Encontro 
das Gerações de Ródão, no dia 1 de outubro, um evento organizado pelo Município de Vila Velha de 
Ródão, em parceria com o CLDS 4G de Ródão e o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, e que 
envolveu cerca de uma centena de voluntários. 

Realizado no Parque de Campismo e Caravanismo de Vila Velha de Ródão, o evento assumiu-se como 
uma jornada de partilha e convívio que procurou reunir as diferentes gerações e homenagear a população 
mais idosa do concelho.  Do programa fizeram parte, logo pela manhã, um conjunto de atividades dedicadas 
às crianças e jovens e a habitual missa campal presidida pelo pároco de Vila Velha de Ródão, António 
Escarameia, e acompanhada pelo coro da Filarmónica Retaxense, a que se seguiram um almoço convívio 
e a animação musical, a cargo do grupo Ribeirinhos da Concertina, durante a tarde. 

 

  De forma reduzir os impactos do siluro na biodiversidade dos lagos e albufeiras do sul da Europa, o 
Município de Vila Velha de Ródão associou-se ao projeto LIFE PREDATOR, que arrancou em setembro e 
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resulta de uma parceria entre Portugal, Itália e a República Checa, com cofinanciamento da União Europeia, 
através do programa europeu LIFE, e do Município. 
 

Desenvolvido por uma equipa de trabalho europeia, da qual fazem parte sete professores e investigadores 
de três unidades de investigação da Ciências ULisboa, o projeto “PREvent, Detect and combAT the spread 
Of SiluRus glanis in south european lakes to protect biodiversity” envolve um total 11 investigadores dos três 
países. 
 

Originário dos grandes rios da Europa Central, o Silurus glanis, o siluro ou peixe-gato-europeu, é um peixe 
de água doce ilegalmente introduzido nos países da Europa Ocidental, no século XX, que pode 2,8 metros 
de comprimento e 120 kg de peso. Considerado uma espécie invasora, é um predador voraz do topo da 
cadeia alimentar, que não tem predadores naturais e se adapta facilmente às condições do meio ambiente, 
fatores que favorecem a sua disseminação. Para além do impacto ao nível da perda de biodiversidade, 
estes peixes causam grandes perdas económicas e culturais, já que destroem as redes dos pescadores e 
se alimentam de espécies emblemáticas das regiões ribeirinhas, podendo também causar algum alarme 
social nas zonas ribeirinhas, dadas as suas dimensões. 
 

Centrando-se na área protegida do Tejo Internacional e nas albufeiras de Fratel, Vila Velha de Ródão, Belver 
e Meimoa, o projeto LIFE PREDATOR pretende estudar esta espécie e mitigar o seu impacto nos habitats, 
através, por exemplo, da realização de ações de controlo da população de siluros e de ações de divulgação 
e sensibilização junto dos pescadores desportivos e profissionais e da população escolar.  O apoio financeiro 
do Município de Vila Velha de Ródão ao projeto, que decorre entre 2023 e 2027, traduz-se na atribuição de 
25 mil euros à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, distribuídos ao longo dos cinco anos. 

 
 

Vila Velha de Ródão, 25 de novembro de 2022 
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INFORMAÇÃO NOS TERMOS DO N.º4 DO Art.º 35 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO  

 

RECURSOS HIERÁRQUICOS E PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES 
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NOTA: À data de elaboração da presente informação não se havia registado qualquer 
alteração ao estado dos processos indicados na informação de 25/02/2022  
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