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Composição e Pelouros do Executivo
PRESIDENTE
Afonso Costa

Coordenação Geral e Planeamento
Proteção Civil
Obras
Higiene e Limpeza Urbana
Recursos Humanos
presidente@jf-alverca.pt

SECRETÁRIA
Maria Manuela Santos

Apoio à Presidência
Ação Social
Associativismo
Minorias Étnicas
manuelasantos@jf-alverca.pt

TESOUREIRO
Manuel Domingos Lourenço
Tesouraria
Jardins e Espaços Verdes
manueldlourenco@jf-alverca.pt

VOGAL
José Patrício Miguel

Património
Publicidade e Ocupação da Via Pública
jpatriciomiguel@jf-alverca.pt

SERVIÇOS
Serviços Administrativos
Rua Dr. Miguel Bombarda, n.º 23 – 2615-125 Alverca do
Ribatejo
Tel. 21 958 76 80 - Fax: 21 958 76 81
Horário: 2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª feira, das 9h00 às 12h30 e das
14h00 às 17h00;
4.ª feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 20h00
Delegação da Junta (Bom Sucesso)
Tel. 21 096 70 64 – Fax: 21 993 72 72
Horário: 2.ª e 4.ª feira, das 9h00 às 12h30
Atendimento à população (Sede) Eleitos
Todas as 4.as feiras, das 18h00 às 20h00
Atendimento Consultor Jurídico
Todas as 4.as feiras, a partir das 18h00 (com marcação
prévia)
Casa da Juventude
De 3ª a 6ª feira das 14h às 20h; sábado das 14h às 18h
Cemitério
Das 8h30 às 12h00 e das 14h30 às 17h30
Atendimento ao Imigrante
2ª feira , das 14h00 às 17h00 (com marcação prévia)
TELEFONES ÚTEIS

VOGAL
José Carlos Dias

Festas da Cidade
Cemitérios
Parques Infantis e Desporto

VOGAL
Gertrudes Matos

Educação e Juventude
Cultura
gertrudesmatos@jf-alverca.pt

VOGAL
José Manuel Pascoalinho

Mercados e Feiras
Gestão de Viaturas e Trânsito
josempascoalinho@jf-alverca.pt

Bombeiros de Alverca
CATUS
PSP Alverca
SMAS
Delegação Câmara
EDP – Avarias
CTT
Estação CP
Ribatáxis
Táxi Carvalho
Centro Comunitário de Arcena
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
SEF

21 958 08 14
21 957 97 69
21 957 88 10
263 200 600
21 958 31 49
800 506 506 (gratuito)
21 958 81 90
21 958 26 06
21 957 33 30
91 726 45 37
21 957 23 50
263 285 600
808 257 257

TELEFONES MUNICIPAIS DE URGÊNCIA
Serviço Municipal de Proteção Civil
Piquete SMAS

263 270 885 Ext. 144
263 200 600
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EDITORIAL | AUTARQUIA

EDITORIAL
Caras e Caros Alverquenses:
O país atravessa uma das fases
mais difíceis, mas ao mesmo tempo decisiva, de que temos memória.
Este é um tempo de mudança para
as famílias, as empresas e autarquias.
As medidas com que somos confrontados quase diariamente, não
deixam tempo para reflexões. As
mudanças de legislação são constantes.
Os recursos são cada vez mais escassos e as solicitações variam na
ordem inversa.
No ano transacto, fruto duma
gestão de rigor e transparência,
conseguimos concretizar as medidas que inserimos em Plano e Orçamento.
A Junta de Freguesia de Alverca,
entrou em 2012 sem dívidas, o
que revela uma política de rigor.
Para o ano que agora se inicia,
com o decréscimo das transferências, apostámos, mais uma vez, no
trabalho e na gestão dos recursos

disponíveis. Assim, a recuperação
de todas as receitas devidas a esta
autarquia volta a ser uma prioridade.
Continuaremos a apostar na melhoria da mobilidade e acessibilidades para os cidadãos, reconstruindo e requalificando espaços.
Apoiaremos todos os parceiros da
Comissão Social de Freguesia.
Continuaremos a apostar nas
nossas coletividades e associações, através de apoios protocolados ou pontuais.
As condições de trabalho dos
nossos funcionários são outra das
nossas preocupações, dotando-os
de equipamento adequado à realização das suas funções, potenciando um bom serviço à população.
Apostaremos nas medidas de Emprego e apoio a Imigrantes em
vigor.
Apesar das adversidades não cruzaremos os braços. Das dificuldades, faremos novas forças. Para
cada solicitação, procuraremos
uma alternativa.
Com empenho, levaremos por

diante a missão que nos foi confiada.
Não desmobilizar perante as
dificuldades é a postura que Alverca espera de si, de mim, de todos
nós!
Este é o tempo em que a palavra solidariedade ganha cada vez
mais força e Alverca sempre foi
solidária.
Contamos com todos por Alverca.

Requalificação do Largo Soeiro Pereira Gomes
Bom Sucesso
A requalificação de pequenos espaços ao longo de
toda a freguesia de Alverca
é uma preocupação da autarquia.
No âmbito dessa politica,
procedeu-se no final de
2011 à requalificação do
Largo Soeiro Pereira Gomes,
no Bom Sucesso.
O espaço degradado, onde
outrora existiu o logótipo
dum Clube Desportivo, ostenta
agora um belo painel de azulejos

alegóricos a cenas dos finais do
século.
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Os moinhos, são um dos temas constantes no painel ou
não estivéssemos perto do
denominado Alto do Moinho de Vento.
Também a zona envolvente
foi alvo de intervenção tornando o local em causa
bastante aprazível e motivo
de orgulho para os moradores que viram assim re
cuperado e embelezado aquele
espaço.
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BEM-ESTAR

Higiene e limpeza
Por uma freguesia melhor!

A poda é uma tarefa árdua, que envolve recursos humanos e técnicos.

Por toda a freguesia prosseguiram os trabalhos de poda, desmatação e limpeza.

No sentido de proporcionar melhores condições
aos funcionários da autarquia, iniciou-se em
2011 a construção dos balneários, no designado
“Viveiro”.
Esta obra, que terá continuidade em 2012, per-

mitirá uma reorganização de serviço e rentabilização de recursos.
Também a nova viatura, adquirida pela Junta de
Freguesia, constitui uma melhoria na qualidade
de resposta nos serviços prestados à população.
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MOBILIDADE

Requalificação de passeios e aposta na mobilidade
continua a ser uma prioridade…

Respondendo a um anseio antigo de moradores e comerciantes da Rua
dos Lavadouros, a Junta de Freguesia procedeu à construção do passeio, há muito solicitado.
Após visita ao Bairro da
AMA, e de forma a meilhorar a segurança dos
peões, foram colocados
alguns “guarda corpos”
em locais previamente
identificados pela Comissão de Moradores.

Na sequência da intervenção efetuada pelos SMAS, na remodelação das condutas de distribuição
de água da rede pública, na Avenida Capitão Meleças, a Junta de
Freguesia de Alverca procedeu à
requalificação de toda a calçada.

A Junta de Freguesia iniciou em 2011 a recuperação de vias pedonais no Jardim José Álvaro Vidal. Nesta 1.ª
fase foram pavimentadas 2 vias.
5
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MOBILIDADE

Obra incluída no Orçamento Participativo de 2011, Também o passeio da Rua Ferreira de Castro, em Arprocedeu-se à colocação de calçada no passeio da cena, sofreu uma primeira fase de recuperação, preRua Ivone Silva, em Arcena.
vendo-se dar continuidade a esta obra em 2012.

Na Rua dos Cravos, frente ao Centro de Saúde do Na Rua da Juventude requalificou-se o passeio.
Bom Sucesso e Arcena, efetuou-se a recuperação do
passeio em calçada e reestruturação do escoamento
de águas pluviais.

Na Estrada de Arcena, Alto do Moinho de Vento, re- A entrada da Rua António Sérgio, Chasa, foi alvo de
qualificação de calçada.
requalificação, com capeamento a pedra, do muro
de suporte.
6

MOBILIDADE

Mobilidade e segurança
Ao longo de toda a cidade foram criadas novas bolsas
de estacionamento:

Rua D. João I

Apostando na segurança, a Junta de Freguesia continua a dotar a cidade com sinalização luminosa
e com vista a uma melhor visibilidade, no revestimento dos prumos de sinalização.

Rua Coronel Henrique Mora

O trânsito na Rua Cidade de Dévnia foi alvo de uma
regularização com a libertação da via e colocação
de sinais.
7

Várzea do Brejo
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REQUALIFICAÇÃO

A Infante D. Pedro está requalificada
As obras de requalificação da emblemática Avenida Infante D. Pedro, que tiveram inicio em 2010 e conclusão
em finais de 2011, vêm dar ao local uma dignidade e
embelezamento genuíno e próprio da calçada portuguesa aí utilizada e pretendem dotar a referida Avenida
dum espaço amplo e de grande mobilidade, com novo
e adequado equipamento urbano.

Paralelamente a este restituir do espaço ao público que dele usufrui, houve a preocupação de reforçar o
número dos espaços de estacionamento no local.

A calçada portuguesa que reveste os passeios, onde sobressai a decoração a negro, estende-se agora ao
longo da Avenida.
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REQUALIFICAÇÃO

A colocação de mais uma ilha ecológica na freguesia contribui para a melhoria da higiene urbana.

Entroncando na Infante D. Pedro, também a Rua José
Ferreira Cera foi alvo de requalificação de calçada,
contribuindo desta forma para a melhoria de mobilidade da população.
9

Obra inserida no Orçamento Participativo, o troço de
passeio da Avenida Infante D. Pedro, junto ao Centro
de Formação Profissional, sofreu também uma intervenção, encontrando-se agora recuperado.
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OBRAS

Obras diversas
Quando atravessamos a nossa freguesia nem sempre percecionamos as muitas mudanças que no dia a dia
aqui vão ocorrendo.
Mas muitos são os que trabalham todos os dias no sentido de fazer da nossa cidade um local cada vez melhor.
Na Avenida 5 de Outubro, quem
por lá passa diariamente pode
ver as duas estruturas com mobiliário urbano de lazer que servem
de entretenimento e local de estar a muita da nossa população
que aí confraterniza, joga ou simplesmente descansa.

No sentido de melhorar as condições de vida aos nossos concidadãos foram criados 2 novos abrigos de passageiros:

Abrigo de passageiros da Verdelha

Abrigo de passageiros no Ramal da Calhandriz

Quem passa na EN10 pode ver o novo totem identificativo do cemitério de Alverca.

Também o cemitério de Alverca foi alvo de melhoramento com a construção dum telheiro que visa a
proteção dos ossários aí existentes.
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ASSOCIATIVISMO

Alverca, assina protocolos
com coletividades
Na cerimónia de assinatura de protocolos de 2011,
a 18 de Março, entre a
autarquia, coletividades
e instituições da freguesia, foram celebrados 13
protocolos, com 9 instituições no valor global de
13.820,00€.
Foram assinados protocolos com a Associação
Coral Ares Novos, Casa
do Povo de Arcena, Sociedade Filarmónica de Recreio Alverquense, União
e Juventude de Alverca,
Grupo Etnográfico de
Danças e Cantares de Alverca do Ribatejo, Centro
Social e Cultural do Bom

Sucesso, Futebol Clube de
Alverca, Grupo Desportivo
dos Bombeiros Voluntários de Alverca e Conferência de S. Pedro de Alverca.
Além deste valor protocolado, a Junta de Freguesia apoiou ao longo do
ano, logisticamente, as
actividades das instituições, agrupamentos de
escolas, associações de
pais e coletividades, apoio
que a não acontecer inviabilizaria muitas das iniciativas.
Durante o ano transato,
foram atribuídos apoios
monetários no valor de
24.399,84 €.

Alunos decoram árvores
com material reciclado
A iniciativa NATALALVERCA
realizou-se este ano na renovada e requalificada Avenida
5 de Outubro.
A partir do dia 6 de dezembro
quem passou pelo Choupal
pode apreciar esta iniciativa,
que conta com a participação
das Escolas e Associações de
Infância da Freguesia.
Coloridas e apelativas, as 13
árvores de Natal mostraram,
a quem passava ou as visitava, toda a criatividade das crianças e jovens da freguesia.

11
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CULTURA

Alverca é bastante rica em acontecimentos culturais
O Movimento Associativo, as escolas, a SFRA, as atividades do Núcleo Museológico de Alverca, do
Centro Social e Cultural do Bom
Sucesso, entre outros acontecimentos, vão proporcionando aos
alverquenses atividades para os
mais diferenciados gostos e públicos.
O ano de 2011 foi marcado pela
produção literária com o lançamento de dois livros. Em novembro foi lançado, no Núcleo Museológico de Alverca, o livro de
Rimas Populares “O Meu Pregão”,
da autoria de Joaquim Fortunato
Agostinho.
Ao longo da obra, o autor presta

Mas porque a arte não
tem idade, também
os mais pequenos da
nossa freguesia foram
desafiados a mostrar
o que sabem. Numa
iniciativa do Programa
Integrado de Policiamento de Proximidade
apoio da Junta de Freguesia de Al- – Divisão Policial de Vila Franca
verca. Em exposição estiveram 35 de Xira e da Junta de Freguesia
obras, das muitas que fazem parte de Alverca, com a colaboração do
do espólio deste grupo de amigos Agrupamento de Escolas do Bom
que tem em comum a paixão pela
fotografia.
A 8 de dezembro, o Salão dos
Bombeiros Voluntários recebeu
José Neto, Bombeiro Voluntário
da casa, que aí lançou o seu livro,
“Lição de Vida”. Ao longo de mais
de cem páginas, perpassadas

Sucesso, lançou-se um concurso
de desenho a fim de selecionar
6 desenhos que deram origem a
postais de Natal.
Difícil foi escolher os seis vence-

homenagem a muitos locais, acontecimentos e tradições não só de
Alverca mas do próprio concelho.
A 30 de novembro, o grupo “Tribo
da Fotografia” inaugurou no Salão
Nobre da sede da autarquia a exposição fotográfica “Recantos de
Alverca”, resultante do Raid Fotográfico feito ao longo da freguesia. Esta iniciativa contou com o

de emoção e recordações, José
Neto, mostra como, com muitos
companheiros, levou o nome dos
Bombeiros de Alverca e da cidade, dores, pois todos estavam autenticas obras de arte. Parabéns!
pelo país e além fronteiras.
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COMUNIDADE

Festas de S. Pedro e da Cidade…uma aposta ganha!
De 23 a 28 de junho,
decorreu mais uma
edição das Festas de
S. Pedro e da Cidade.
Garraiadas,
stands,
as tradicionais tasquinhas, bons petiscos,
folclore, bailes, artistas
de renome, a procissão
em honra do padroeiro
e a noite da sardinha
assada, oferecida pela
Junta de Freguesia,
tornaram as festas em
momentos de convívio
para os alverquenses

e todos os que nesta
altura visitaram a cidade.
Durante este período,
Alverca atraiu milhares de pessoas quer
para assistir aos muitos espetáculos quer
para participar na procissão em honra de
S. Pedro.
O encerramento, com
um belo espetáculo de
fogo de artifício, encerrou com chave de
ouro as festividades.

CULTURALVERCA
Um grande momento de partilha
A 7.ª edição da CULTURALVERCA
realizou-se a 30 de maio, no Jardim José Álvaro Vidal.
Este bonito espaço da nossa cidade tornou-se mais vivo e colorido, ao receber as instituições
de infância e terceira idade, coletividades, agrupamentos de escolas, associações de pais e demais

organizações representativas da
sociedade civil, militar e religiosa
que quiseram partilhar as suas
experiências e vivências com os
visitantes.
A animação, a cargo dos participantes foi uma constante e contou pelo segundo ano consecutivo com a presença do Alverkid,
mascote da iniciativa.
13
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FREGUESIA

IV Feira de Arroz Doce e Artesanato
além de provar o delicioso arroz
doce, bolos e uma belíssima sangria, pôde ainda apreciar o artesanato de Joaquim Dias, Oliveti e
Antero Botelho bem como os trabalhos do artesão Filipe Bragança,
da freguesia vizinha,
Calhandriz.
A animação da tarde ficou a cargo do Grupo
Etnográfico de Danças e
Cantares de Alverca do
Ribatejo - GEDCAR-, que
brindou os presentes
com danças e belos quadros etnográficos.
A resposta a esta iniciativa foi mais uma vez
positiva: o arroz doce
esgotou rapidamente e
não faltou a animação.
No sentido de fomentar
tou mais uma vez com o patrocínio feção do arroz doce, participaram as parcerias entre as instituições e
do Supermercado Modelo - Conti- também com a mostra de traba- a sua interação com a população,
lhos de artesanato, elaborados a Junta de Freguesia de Alverca
nente de Alverca.
continuará a apostar neste tipo de
Esta iniciativa decorreu, como ha- pelos seus utentes.
bitualmente, no Jardim do Bairro Quem visitou o Jardim do Bairro, iniciativas.
Inserida nas atividades da Comissão Inter-Social das freguesias de
Alverca do Ribatejo e Calhandriz,
realizou-se no passado dia 17 de
setembro a IV edição da Feira de
Arroz Doce e Artesanato, que con-

e teve a participação da Casa de
S. Pedro, Misericórdia, CEBI, Instituição de Apoio a Idosos e Reformados de S. Romão, GEDCAR e
Escola de Fado de Alverca.
Estas instituições, além da con-

Porque a população sénior merece a nossa atenção…
Integrado nas atividades da Comissão Social de Freguesia, realizou-se o Passeio Sénior, este ano
na sua IV edição.
E como também é habitual, no dia
22 de setembro, os três autocarros
da Boa Viagem, logo pela manhã,
partiram recheados não apenas
de passageiros mas de muita, muita alegria.
O destino de 2011 foi Mafra, onde
visitaram a Basílica, os jardins adjacentes e o comércio local, a Aldeia de José Franco, no Sobreiro
de Mafra, e as instalações da
Fundação Cebi, na Fonte Boa dos
Nabos, na Ericeira, gentilmente
cedidas para o almoço e confraternização.

Depois de “reconfortados” com o
delicioso porco no espeto, oferecido pela Junta de Freguesia, chegou
a hora do bailarico e os excursionistas não se fizeram rogados, dançando até à hora do lanche.
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O regresso foi animado e foram
muitas as sugestões para o ano
seguinte.
Até pró ano! Pró ano há mais…
foram dizendo na despedida.
Até pró ano, se Deus quiser!

FREGUESIA

21.º aniversário da elevação de Alverca a cidade
Alverca comemorou em 2011
o seu 21.º aniversário de elevação a cidade.
Na sessão solene, do dia 13
de julho, que decorreu no auditório da SFRA e contou com
a presença dos autarcas da
cidade e do concelho e representantes das forças vivas da
cidade, foram atribuídos os
galardões de mérito, distinção
que visa distinguir os que se
distinguiram por Alverca.

Galardão de Mérito Cultural:
Joaquim Manuel de Matos Caldeira Dias. Homem da cultura,
fundador do Grupo Etnográfico
de Danças e Cantares de Alverca tem dedicado a sua vida à
cultura tradicional portuguesa.

GALARDÕES
DE
MÉRITO
Galardão de Mérito
Autárquico: Maria Elisa
Monis Vilela Martins
Raimundo. Única mulher eleita para a 1.ª Assembleia de Freguesia
de Alverca do Ribatejo
e 1.ª mulher eleita para
um executivo desta autarquia.
Galardão de Mérito
Social: Adelino Simões
Esperança.
Homem
solidário, dedicado ao
associativismo,
com
especial destaque para
a Casa de S. Pedro de
Alverca.
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Galardão de Mérito Desportivo: Grupo Desportivo dos
Bombeiros Voluntários de Alverca. Grupo fundado em 1970
tem um papel de relevo no
panorama desportivo da nossa
cidade.

Galardão de Mérito Empresarial: Utilar - de Elvira & Vieira,
Lda. Casa comercial com prestigio na cidade de Alverca, é
um exemplo para um comércio
de proximidade, personalizado
e próspero.

A animação da noite esteve a cargo da Orquestra Ligeira da SFRA, Grupo Coral Ares Novos, Academia Paula
Manso e HR – Fitness Club.
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COMUNIDADE

Censos 2011.
Quantos somos?
2011 foi ano de Censos. Através
desta grande operação estatística
ficámos a saber quantos somos,
onde estamos, o que fazemos
ou como e onde vivemos.
De acordo com os dados
recolhidos nos Censos de
2011, a freguesia de Alverca,
tem agora 31.070 habitantes,
mais 1.984 que os registados
em 2001, apresentando assim
um crescimento demográfico, na ordem dos 6,82%, em
que a população feminina (16.150
individuos) representa cerca de
52% da população total e a masculina (14.920 individuos) 48%.
No que respeita à faixa etária,

15,62% dos individuos têm menos tendo-se resgistado um crescide 15 anos, 69,16% têm entre 15 e mento de 505 edificios, o que pre64 anos e 15,21% dos individuos, faz os 3.393, agora recenseados.
Apesar da denominada
população sénior, representar nesta contagem
cerca de 15%, a nossa
freguesia tem entre os
seus residentes, uma
moradora, com a bonita
idade de 105 anos.
Nascida no século passado, a 20 de outubro de
65 ou mais anos, prevalecendo em 1906, Maria Augusta do Carmo
todos os intervalos a supremacia Ferreira, natural de Alverca do Ribatejo é desta forma um simbolo
do sexo feminino.
Em relação aos edificios, Alverca de longevidade que a todos nos
tinha em 2001, 2.888 edificios, orgulha.

Circular Urbana de Alverca
No dia 8 de novembro de 2011,
foi entregue na Assembleia da
República a Petição Publica da Circular Urbana de Alverca.
A delegação do Município de Vila
Franca de Xira e Freguesia de Alverca do Ribatejo foi recebida pelo
Vice-Presidente da Assembleia da
Republica, Dr. Guilherme Silva,
que manifestou todo o seu empenho pela causa apresentada.
Na sequência desse processo foi
nomeada Relatora da Petição n.º
53/XII/1 – “Circular Urbana de Alverca”, a Deputada Carina Oliveira
(PSD).
A primeira audição aos subscritores da petição aconteceu no dia
25 de janeiro de 2012, pelas 14h
30 na Assembleia da Republica.
A delegação composta pelos autarcas Maria da Luz Rosinha, Presidente da Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira e Alberto Mesquita, Vice Presidente, António
Vargas, Presidente da Assembleia

de Freguesia de Alverca, Afonso
Costa, Presidente da Junta de
Freguesia de Alverca e Manuela
Santos, Secretária
do mesmo Órgão,
foram recebidos e
ouvidos, pela 6.ª
Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas, onde tiveram
oportunidade de
apresentar e defender o traçado
da variante, a nascente da via férrea.
Presentes estiveram também as deputadas Rita
Rato, do PCP, Ana Sofia Bettencourt, do PSD, e o Deputado Paulo
Campos, do PS, que se mostraram
sensibilizados pelas exposições
feitas pelos presidentes das autarquias em causa, Vila Franca e Alverca do Ribatejo, que levaram até
16

à AR a defesa dos interesses das
populações que representam.

A delegação recebeu da parte dos
deputados presentes a promessa
de apoio para a luta pela concretização dum projeto há muito adiado e que condiciona o desenvolvimento não apenas da freguesia ou
do concelho mas de toda a Área
Metropolitana de Lisboa.

