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Editorial
Caros e caras Alverquenses:
Entrámos no último trimestre deste ano de 2008.
Podemos e devemos, neste momento, parar para
reflectir um pouco, no que foi o nosso desempenho
ao longo destes 9 meses.
Muitas foram as mudanças que ocorreram na nossa
freguesia.
Defendemos com convicção os nossos direitos nas
alturas de discussão, marcando a nossa posição.
Apostámos na promoção da nossa cidade enquanto
cidade ligada à Aeronáutica,
Investimos na repavimentação de passeios em várias
artérias e avenidas, procedemos a marcações horizontais, lavámos algumas ruas e colocámos passadeiras
sobrelevadas.
Muitas foram as zonas alvo de limpeza e desmatações.
Construímos abrigos de passageiros, remodelámos
parques infantis e criámos bolsas de estacionamento
ao longo de toda a freguesia.
As praças da nossa cidade foram dotadas com mobiliário urbano adequado à população que dele usufrui.
O Mercado do Choupal está hoje mais bonito e oferece qualidade a vendedores e compradores.
As nossas rotundas têm sido alvo de intervenções.
Há novas ilhas ecológicas espalhadas pela cidade.
No Brejo, o polidesportivo recebe as obras que têm
tardado, bem como a Vázea do Brejo, tem quase concluido o seu espaço de lazer.
Celebrámos protocolos com as Instituições e colectividades da nossa freguesia.
Estabelecemos parcerias e patrocinámos actos
solidários como recolhas de sangue, medula e rastreios na área da saúde.
Apoiámos clubes e escolas nas suas actividades.

As Alverquíadas e a Culturalverca são momentos de cultura e referência para todos.
As Festas de S. Pedro e
da Cidade têm hoje um
espaço próprio na agenda cultural do concelho.
Visando minorar o flagelo do desemprego, temos a
funcionar na Junta de Freguesia um Clube de
Emprego.
Vocacionado para a problemática dos imigrantes assinámos a 4 de Julho, protocolo para funcionamento
dum Centro Local de Apoio e Integração de Imigrantes - CLAII.
O nosso cemitério tem vindo a ser alvo de várias intervenções que visam dar ao local a dignidade que lhe é
devida.
Estamos a inventariar, registar e recuperar o nosso
património.
Mas daqui até ao fim do ano, não vamos descansar
sobre o trabalho já feito, pois muito mais há para
fazer.
A renovação dos sinais de trânsito ao longo de toda a
freguesia vai ser uma das nossas preocupações.
A Rotunda da Verdelha é uma prioridade a concretizar
em breve.
Em curso adiantado estão as negociações para concretizar uma velha aspiração da nossa cidade - ter em
local de destaque um avião.
A tarefa é enorme mas conto com todos para fazer
mais e melhor.

O Presidente da Junta de Freguesia
de Alverca do Ribatejo

Eles foram à apanha
da azeitona
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autarquia

Realizou-se no dia 23 de Outubro, uma iniciativa de carácter pedagógico que visou mostrar aos mais novos, como é
"apanhar azeitona".
A convite da Junta de Freguesia de Alverca e com a colaboração das Associações de Pais das escolas nº 1, 2 e 3, cerca
de 45 crianças do ensino pré-primário, varejaram as oliveiras e apanharam os preciosos frutos.
Foi uma tarde diferente e divertida mas deu para mostrar aos
mais novos uma tarefa que muitos dos seus antepassados
executaram ao longo da vida.

Mercado do Choupal
está mais bonito

Mercado do Choupal
está mais bonito. Depois de ter fechado
para obras na primeira quinzena de Agosto, reabriu com
um aspecto renovado e oferecendo melhores condições,
quer para quem lá trabalha,
quer para quem ali faz as suas
compras.
Foram diversas as obras efectuadas e que ficaram em
cerca de 50 mil euros, valor
assumido pela Junta de Freguesia de Alverca e pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. A cobertura foi reparada, melhorou-se profundamente o saneamento e o
escoamento, houve intervenções nas bancadas e azulejos, pintou-se o exterior e o interior.
Foi também concretizada
uma aspiração antiga – a instalação de uma câmara frigorífica, para os vendedores
de peixe.
Convidamos, por isso, a população a ir até ao Mercado do
Choupal, na certeza de que
não sairá desiludida.

obras

O

Parque da 5 de Outubro
Arrancaram no início de Setembro as obras do parque infantil da Av. 5 de
Outubro, e que vem concluir a fase de requalificação de toda a área envolvente, que se iniciou com a consolidação do talude fronteiro e respectivo
abrigo de passageiros, bem como a requalificação da Praceta, no início da
avenida e colocação de mobiliário urbano. Também a Escolinha de Trânsito, a funcionar no espaço contínuo, contribuiu para dignificar toda aquela zona.
Aquela que é conhecida por Avenida do Choupal ficará apenas com algumas das suas imponentes espécimes, ganhando em troca outras árvores e
arbustros mais adequadas a um meio tipicamente urbano.
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Melhorias na Rua 9 de Agosto
stão a decorrer importantes intervenções na Rua
9 de Agosto. Uma delas, a cargo da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira, mas que a
Junta de Freguesia tem acompanhado, diz respeito
ao talude, através de uma operação de consolidação de toda aquela área, respondendo desta
forma às naturais preocupações dos moradores.
Por outro lado, levou-se a cabo uma operação de
limpeza da vala, colocaram-se novos ecopontos, fezse a lavagem da rua.
Com o objectivo de disciplinar e melhorar a fluidez
do trânsito, procedeu-se à alteração de sentidos de
trânsito, indo ao encontro das solicitações dos próprios moradores.

E

Limpeza da vala

Nova rotunda

Consolidação do talude

Lavagem de contentores
Quer na Rua 9 de Agosto, quer em toda a freguesia, tem havido uma especial preocupação
quanto à manutenção dos contentores. Foi contratada pelo município, uma empresa que
está a desenvolver esse trabalho, deixando sinalizado no contentor o dia em que procedeu
à respectiva lavagem, que é feita com regularidade. Pede-se, também, à população, que dê
o seu contributo, não só separando os resíduos, como
acondicionando devidamente aqueles que são destinados aos contentores.

obras
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Melhor qualidade de vida no Brejo
zona do Brejo está a ser alvo de um
conjunto de intervenções que irão
melhorar a qualidade de vida de todos os que ali moram.
Foi criada uma bolsa de estacionamento,
com posterior marcação horizontal, contribuindo para um melhor ordenamento do
espaço. Por outro lado, a zona envolvente
foi alvo de uma limpeza.
Na Várzea do Brejo vai surgir uma zona de
lazer, com uma área para as crianças e onde
irão ser colocados dois brinquedos. Por outro
lado, continuam as obras no antigo ringue,
tendo em vista devolver este espaço, com
outras condições, à população e às colectividades.
Na escola procedemos a diversas obras, nomeadamente no pátio, melhorando as condições de segurança para as nossas crianças, e colaborámos no fecho do telheiro,
particularmente útil no período de Inverno.

A

Polidesportivo

obras

Bolsa de estacionamento

Escola Básica
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Zona de lazer

Intervenções na Cova do Bicho
ituada numa zona de grande movimento, a
Praceta da Cova do Bicho sofreu um conjunto de alterações que respondem a necessidades de estacionamento, de mobilidade e de lazer.
Foi feita uma correcção a uma das curvas de aces-

so, que estava um pouco apertada, facilitando entradas e saídas da Praceta n.º 3. Criou-se um novo
espaço de estacionamento, com capacidade
para 21 lugares e estão a decorrer intervenções de
requalificação, tornando o espaço mais agradável.

S

Praceta 2 da Cova do Bicho
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obras

Praceta n.º 3 da Quinta das Drogas:
Nova bolsa de estacionamento com 21 lugares

Complexo Aeronáutico em A
Alverca deve orgulhar-se da
sua ligação à aeronáutica.
Por isso, a Junta de Freguesia
tem feito um esforço no sentido de sensibilizar a população para esta importante
relação e junto das entidades respectivas mostra o
orgulho que a autarquia tem
por esse passado histórico e
pelo presente de mudança
que marca a actividade da
aeronáutica portuguesa.
Foi com respeito, por isso,
que a Junta de Freguesia,
através do seu presidente,
Afonso Costa, esteve presente nas comemorações dos 90 anos do DGMFA.
A 12 de Setembro, Dia da Unidade, foi inaugurada uma exposição subordinada ao tema "Da Feira do Major ao
Depósito Geral de Material da Força Aérea". Esta exposição foi simbolicamente inaugurada com a apresentação duma belíssima peça, oferecida pela Junta de Freguesia de Alverca, alusiva aos 90 anos da Unidade.
Além desta iniciativa, uma interessante trajectória histórica da unidade e das suas instalações, o Dia da
Unidade ficará marcado pela cessação de funções, por nomeação para a frequência do Curso de Promoção a Oficial General, do Coronel de Administração Aeronáutica, Raul Amadeu Milhais Carvalho,
Comandante do DGMFA desde 2005.
As comemorações terminaram no dia 1 de Outubro, com a realização de um belo concerto, nas instalações
da SFRA, pela Banda da Força Aérea.

m Alverca comemora 90 anos

Painel de azulejos fala da história da aviação
Conforme temos vincado, a
ligação de Alverca, quer no
passado quer no presente, à
história da aviação portuguesa é intrinseca ao próprio
crescimento da freguesia.
Em diversos locais da nossa
cidade há elementos que
estabelecem essa relação.
Também na memória e na
vida de muitos dos nossos
moradores, está bvem presente os laços que se estabeleceram, de ordem social,
económica, cultural, patrimonial, etc, com o incremento da actividade aeronáutica.
No sentido de termos cada
vez mais presente essa
dinâmica, a Junta de Freguesia mandou fazer e colocar
um pinel de azulejos, na
entrada norte de Alverca, e
onde de uma forma pública
se conta, através de traços
artístiscos singelos mas
muito bonitos, uma parte da
história da aviação e da ligação à cidade.

Obras na rotunda da Verdelha
Já decorrem as
obras na entrada
sul da cidade, na
Rotunda da
Verdelha.
Será feito um
bonito arranjo
urbanístico, com
a colocação de
oliveiras, árvore
que sempre
esteve presente
nesta zona ao
longo dos anos.
Com esta intervenção, o
primeiro acesso à
freguesia de
Alverca, para
quem vem de Lisboa, pela EN 10,
ficará mais
agradável e
apelativo, convidando quem
aqui passa, a
conhecer a nossa
cidade.

obras

Calha de
protecção
no acesso
à CHASA

No acesso à CHASA, mais concretamente à rua do Forum, uma curva
apertada tem gerado alguns problemas, pese embora a sinalização alerte
para necessidade dos autobilistas terem os devidos cuidados. Mas, como
a foto mostra, já aconteceram situações graves, pelo que se impunha
reforçar ainda mais a segurança naquela zona e, por isso, a Junta de
Freguesia procedeu à colocação de calhas de protecção.

10

Dignificar o cemitério de Alverca
dia 2 de Novembro, é no calendário
dos homens, o dia consagrado aos
mortos.
Por essa razão, os cemitérios enchem-se de
pessoas, que de forma sentida, vão prestar
homenagem aos seus entes queridos que partiram.
Associando-se ao sentimento das populações,
a Junta de Freguesia de Alverca ao longo dos
últimos meses, desenvolveu um conjunto de
intervenções de forma a dignificar o cemitério.
Foram colocados candeeiros adequados na
entrada, construíram-se novos ossários, melhoraram-se as casas mortuárias, onde pode ser
vista a antiga Carreta Mortuária, agora recuperada, redimensionaram-se diversos espaços, colocaram-se placas informativas, consolidaram-se sepulturas e espaços envolventes
e apostou-se de forma significativa, na limpeza.

O

obras
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Mais 2.500 m2 de calçada nova
As acessibilidades e
melhorias na condição de mobilidade
dos cidadãos, têm sido uma preocupação
constante, da Junta
de Freguesia de Alverca.
Nestes últimos meses,
muitas têm sido as artérias alvo de melhoramentos.
Além das intervenções
pontuais de reparação de buracos na
calçada ao longo de
toda a freguesia, tarefa a cargo dos próprios funcionários da
Repavimentação dos passeios
autarquia,
têm-se
na Rua Brigadeiro Alberto
Fernandes de Oliveira
efectuado obras de
fundo, a nível de repavimentação de passeios.
Exemplo dessa intervenção, é a recente repavimentação dos passeios nas Ruas Brigadeiro Alberto Fernandes de Oliveira, Cidade de Dévnia e Mário Campos Barbosa.
Do nosso plano de trabalho, fazem parte intervenções
noutras artérias bem como marcações horizontais no
pavimento e a pintura e repintura de passadeiras.
Todos juntos continuaremos a trabalhar, para fazer da
nossa freguesia um lugar cada vez mais seguro.

XXIX Grande Prémio de Atletismo
movimenta cerca de um milhar de atletas

obras

Cerca de um milhar de atletas, distribuídos por diversas categorias, participaram, a 5 de Outubro, no XXIX
Grande Prémio de Alverca em Atletismo, uma iniciativa da Junta de Freguesia, e que contou com a organização do Futebol Clube de Alverca.
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Caminhada, provas jovens e competição fizeram
parte da manhã desportiva que trouxe outra alegria e
cor à nossa cidade e que faz desta prova desportiva
um evento com cada vez maior importância no contexto da área metropolitana de Lisboa.

Alverca
realiza
1ª mostra
de arroz doce

N

Idosos e pensionistas de Alverca
viajam até Vila Nova de S. Bento

social

Este será um daqueles dias que ficará na memória de muitos dos idosos e pensionistas da
nossa freguesia. Ao todo eram 150, divididos
por três autocarros, que na manhã de 11 de
Setembro partiram para uma agradável viagem até Vila Nova de S. Bento, no Alentejo.
A realização desta jornada de convívio foi o
assumir de um compromisso eleitoral e para
além de contribuir para o reforço de laços de
amizade, serviu para muitos dos participantes matarem saudades dos familiares, dos
amigos e da terra, de que eram originários.
A primeira paragem foi em Reguengos de
Monsaraz, onde tiveram oportunidade de visitar a Igreja Matriz, o Museu de Arte Sacra e do
alto da serra apreciaram as mudanças que a
barragem do Alqueva trouxe. Antes de
retomar a viagem e após distribuição dum
ligeiro lanche, foi oferecido a todos os participantes, um chapéu de palha tipicamente alentejano e onde estava escrito, Junta de Freguesia de Alverca, que servirá para recordação
futura.
Em Vila Nova de S. Bento teve lugar o almoço
e, como não podia deixar de ser, um momento de animação, com música e dança.
No final, choveram os pedidos para que
novos encontros e novas viagens tivessem
lugar...

o dia 27 de Setembro, no Jardim do Bairro,
realizou-se a Feira de Artesanato e Doçaria
com a 1ª Mostra de Arroz Doce.
Respondendo a um desafio da Junta de Freguesia
de Alverca, diversas instituições de solidariedade
social, que envolveram os seus utentes, presentearam a população de Alverca com uma doçaria
que deixou imensa gente a chorar e pedir por mais.
Estiveram presentes a Instituição de Apoio a Idosos
e Reformados do Bom Sucesso, Casa de S. Pedro,
CEBI, Misericórdia de Alverca, Associação de
Reformados e Pensionistas e o Grupo Etnográfico
de Danças e Cantares de Alverca do Ribatejo.
Num ambiente agradável, onde se destacava o
cenário criado por Júlio Carmo Santos, conviveram
lado a lado as tasquinhas, onde era possível
adquirir o arroz doce, com as bancas de artesanato. E para animar o espaço, não faltou a actuação
do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de
Alverca do Ribatejo e do grupo de música popular
"Alborca" da SFRA.
Os números falam por si: ao fim das primeiras três
horas já se tinham vendido 1.100 taças de arroz
doce, ao preço de 50 cêntimos cada. Os fundos
obtidos revertiam a favor das instituições de solidariedade social participantes.
Um júri apreciou o arroz doce, decidindo, no final,
pela atribuição de seis primeiros prémios.
Para o sucesso desta primeira mostra de arroz
doce, foi também importante o apoio do Modelo,
que forneceu os ingredientes.
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No dia da cidade, Alverca
distinguiu quem se distinguiu
A 13 de Junho, comemorou-se o 18º aniversário
de elevação de Alverca a cidade.
A Junta de Freguesia promoveu, nas instalações
da SFRA - Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, um espectáculo, que contou com a participação do Grupo Coral Notas Soltas e da Banda da SFRA.
Mas, para além da parte de convívio, que sensibilizou uma sala cheia, o Dia da Cidade serviu para
homenagear aqueles que têm contribuído para
prestigiar o nome da nossa terra, para divulgar
Alverca em diversos campos de actividade. Por

isso, foram galardoados diversas personalidades e
instituições.
O Galardão de Mérito Autárquico foi atribuído a
Maria da Luz Rosinha, presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira; o Galardão de
Mérito Social a Manuel Félix Cardoso, o de Mérito
Cultural, ao actor João Carvalho e o Mérito Desportivo a Francisco da Silva Araújo.
A Junta de Freguesia atribuiu ainda o Galardão
de Mérito Científico e Tecnológico, ao investigador Rui Ribeiro e o de Mérito Empresarial à empresa TNC.

social

CLAII: um serviço de apoio aos imigrantes
Apoiar a integração de imigrantes, qualquer que seja a nacionalidade, religião ou
etnia, é o grande objectivo do CLAII que já está a funcionar nas instalações da
Junta de Freguesia de Alverca, todas as quartas-feiras, entre as 18 e as 21 horas.
No CLAII - Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante, é prestada informação de tipo social, ao reagrupamento familiar, nacionalidade, legalização,
feito o encaminhamento para emprego, retorno voluntário e fornecidas informações gerais relacionadas com saúde, educação, cultura e desporto, etc.
Com a criação do CLAII, uma iniciativa do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, a que a Junta de Freguesia de Alverca aderiu com todo o interesse, pretende-se estabelecer uma relação mais próxima com as diversas comunidades de
imigrantes existentes na nossa freguesia e ajudar a resolver os seus problemas.
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Recolha de
Sangue
No dia 27 de Setembro, entre as
9 e as 13 horas, a Junta de
Freguesia de Alverca promoveu
mais uma recolha de sangue. A
iniciativa decorreu no Salão dos
Bombeiros Voluntários e contou
com a adesão de imensa gente,
cerca de uma centena de pessoas, que num gesto altruísta
percebram que uma gota de
sangue pode salvar uma vida.

II Encontro de Coros Evangélicos...
uma iniciativa que veio para ficar

om o apoio da Junta de Freguesia de
Alverca realizou-se a 25 de Outubro, nas
instalações da SFRA, o II Encontro de Coros
Evangélicos.
Um encontro que, segundo as palavras de Afonso
Costa, presidente da Junta, "veio para ficar". Para
o autarca, "havia uma parte dos alverquenses
que não era conhecida", disse, referindo-se à Igreja Evangélica e ao importante trabalho social que
desenvolve na freguesia. "Estamos a passar tempos difíceis e uma palavra amiga faz falta", acrescentou.
Quanto ao futuro do Encontro de Coros, Afonso
Costa manifestou o desejo de que gostaria que a
"força que se vive aqui viesse para a rua", através
da organização de um grande encontro juntando
ainda mais vozes.
Durante toda a tarde, os coros das Igrejas Evangélicas, Assembleia de Deus e Vida Abundante, contagiaram todos os que enchiam por completo a sala
e que tiveram a oportunidade de ouvir as palavras
sentidas da Pastora Maria José, da Vida Abundante
e Pastor Rogério Freitas, da Assembleia de Deus,

que expressaram a sua alegria por ver que esta iniciativa tendia a consolidar-se.
Para além da actuação de coros, com diversas
composições, foi possível escutar o harmonioso
som da harpa, tocada pelo brasileiro Samuel e
apreciar uma pequena representação teatral
designada "O Drama", que abordava temas
bem actuais, como a droga, o álcool e a violência.

C

associativismo
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Chama solidária ilumina Alverca
solidariedade passou e deixou ainda mais
raízes em Alverca. Assim aconteceu a 20 de
Setembro, no âmbito de uma iniciativa promovida pelo CNIS, que pretendeu sensibilizar os
portugueses a serem cada vez mais solidários.
A chama percorreu diversas localidades, passada
de mão em mão e, neste gesto simples, quis-se
configurar a luz da esperança e a partilha de
esforços, em prol dos que mais necessitam. No dia
20 de Setembro, o presidente da Junta de Freguesia de Alverca recebeu, das mãos de António José
Inácio, presidente da Junta de Freguesia do Forte
da Casa, a chama da solidariedade.
Fê-lo às portas da nossa cidade, com o apoio dos
Bombeiros Voluntários de Alverca. A chama solidá-

ria seguiu até ao CEBI, onde estavam representantes e utentes de IPSS da freguesia. Já nas mãos de
crianças e idosos, foi iluminando o coração de todos, até à Praça de S. Pedro, onde estava o Grupo
Coral da Cercitejo, que entoou diversas canções.
Viveu-se um momento impar, pois centenas e centenas de pessoas associaram-se à iniciativa e comungaram de um mesmo desejo que a solidariedade seja cada vez mais uma forma de estar na
vida e não um momento fugaz.
Prosseguindo o seu caminho, no carro de bombeiros, a chama saiu da freguesia de Alverca, rumo à
freguesia do Sobralinho, numa caminhada interminável, tal como o trabalho solidário que nunca
acaba.
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Junta de Freguesia de Alverca
devolve à cidade mais uma peça
do seu património!
Após obras de retauro, a Carreta Funerária de Alverca, "peça
de grande valor artístico e patrimonial, característica dos finais
do século XIX e início do século XX", pode agora ser "visitada"
na Capela Mortuária, do cemitério de Alverca.
A obra de restauro, a cargo da empresa Tacula, desenrolou-se
em duas fases distintas.
A primeira, que decorreu no estaleiro da Junta de Freguesia,
consistiu numa limpeza preliminar, levantamento de amostras
para análise estratigráfica, desmontagem de eixo e rodas e
acondicionamento para transporte e uma segunda fase, de
carácter mais técnico, realizada nas instalações da Tacula, destinada à limpeza, tratamento, integração e consolidção de
todos os componentes, tanto metálicos como de madeira.
Deste restauro, que durou cerca de dois meses, apenas ficou
de fora a parte têxtil, que foi complementada posteriormente.
Assim, a partir de agora, a Carreta Funerária estará disponível
para quem a quiser ver ou rever, na Capela Mortuária, do
cemitério de Alverca.
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