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editorial
O estacionamento, com recuperação e construção
de pequenas bolsas por toda a cidade têm aumentado
significativamente a capacidade de resposta;
Dotar os colaboradores da autarquia com melhores
condições de trabalho, apostando na mecanização e
automatização de serviços, tem sido uma realidade;
Continuamos, através das parcerias com o ACIDI a
apoiar os Imigrantes, apoiar a população em geral, através
do Gabinete de Apoio Juridico da Autarquia e Gabinete
Afonso Costa
Presidente da Junta de Freguesia de Apoio Social e reforçámos o apoio ao emprego em
parceria com o IEFP, agora com o novo GIP, situado na
Delegação da Junta de Freguesia no Bom Sucesso;
Caras e Caros Alverquenses
Acompanhamos de perto a vida das Instituições e
Esta crise que tarda em mostrar sinais de abrandamento
e os tempos de mudança que temos vivido, não têm sido Colectividades, trabalhando numa parceria concertada
ao longo de todo o ano;
fáceis para quem gere a autarquia.
As iniciativas de caracter ludico não têm sido descuradas
Alverca, é a maior freguesia do Concelho onde está
com
especial incidência para o público infantil, população
inserida, comporta em si realidades muito diferentes, a
sénior ou apoio às colectividades com vista a preservar as
nível geográfico e sócio económico.
As necessidades são muitas e apesar de todo o trabalho tradições e a nossa identidade.
feito e que tem mudado a face de Alverca, muito mais há Sei que é nestes momentos que podemos agigantar-nos
por fazer e os recursos, humanos técnicos e financeiros, e juntos fazer mais e melhor! É com essa convicção que
reitero toda a minha disponibilidade e da equipa que
têm vindo a diminuir.
A diminuição de receitas tem sido uma constante e as me acompanha para em cada momento, responder às
solicitações dos parceiros e população, são cada vez mais. solicitações mais prementes que me sejam colocadas
Em face do momento dificil que todos vivemos, foi opção pelos meus concidadãos.
desta autarquia, manter a Tabela de Taxas, apoiando Contem comigo para fazer de Alverca um lugar melhor!
desta forma o nosso comércio local.
À medida que o Poder Central, toma medidas que
diminuem os direitos adquiridos pelas populações, na
saúde e educação, é junto do Poder Local que se avolumam
MONUMENTOS
as queixas.
À PRODUÇÃO DE AZEITE
Da nossa parte, temos feito um grande esforço Orçamental
para assegurar o apoio às Escolas e Jardins de Infância
e manter os protocolos com as nossas Instituições e
Colectividades.
Tal como aconteceu no ano transacto, cumprimos o Plano
e Orçamento, demos resposta ao Orçamento Participativo
e iniciámos 2013 sem dívidas.
Quem percorre a nossa freguesia, pode ver como, por
todo o lado, há apontamentos de mudança - as calçadas e
pracetas têm sido requalificadas, os passeios rebaixados,
as passadeiras remarcadas ou colocadas, as rampas e
corrimãos são uma realidade, a sinalização vertical e
A homenagem à actividade que outrora marcou a
horizontal tem sido reforçada, os abrigos de passageiros
nossa freguesia – a produção de azeite – está agora
permitem uma espera mais confortável aos utilizadores
completa. Junto ao Monumento inicial, sito na
dos transportes públicos;
Quinta das Drogas, foi colocada uma Prensa, que
Locais de dificil reabilitação, como na zona do Bom
permite aos visitantes, uma ideia mais global deste
processo transformador.
Sucesso e Arcena têm merecido a nossa especial
atenção;

requalificação

Requalificação de passeios
e aposta na mobilidade

continua a ser uma prioridade….

Dando continuidade à requalificação de passeios na
zona alta de Arcena, procedeu-se à construção de mais
uma fase do passeio na Rua Ferreira de Castro em
Arcena.

Foram construídos ou requalificados passeios na Av. Capitão
Meleças, Rua José de Sousa Nazaré, Brigadeiro Alberto
Fernandes de Oliveira, Cidade de Dévnia, 4ª fase da Avenida
Infante D. Pedro e Avenida 5 de Outubro, onde foi também
construída mais uma bolsa de estacionamento

No sentido de melhorar a circulação e segurança, no
entroncamento das Ruas da Boca Lara e dos Bombeiros
Voluntários, procedeu-se à correcção do muro do
Cemitério de São Sebastião e construção de passeio na
Rua dos BVA.

mobilidade

A velhinha Ponte das Silveiras, que há décadas aguardava por intervenção,
foi substituída por equipamento adequado pelas EP. Com esta obra,
aumentou a segurança rodoviária e diminuiu o risco de cheias, devido à
nova configuração da ponte.

Requalificação da Curva na Rua da Liberdade, Bom
Sucesso – Além do embelezamento do muro, procedeuse à construção de rampa com corrimão e calçada
desnivelada.

Numa aposta na mobilidade dos peões e cidadãos com
mobilidade condicionada foram construídas várias
rampas ao longo da freguesia:
Rampa, na EN10, junto aos Bombeiro Voluntários(na
foto); Rampa nas Faias, na António Sérgio, Fernando
Namora e Rua do Comercio na Chasa;

mobilidade

CAMINHO PEDONAL
Ao Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Alverca
de 2012, concorreram 15 propostas. Depois de analisadas
as propostas e submetidas a votação popular, foi escolhido
o Projecto que visava a requalificação do caminho pedonal
entre a Rua D. Pedro V e a E.N. 116, espaço muito frequentado
por caminhantes.
Após requalificação do pavimento, o local oferece agora
boas condições para os que pretendem fazer as suas
saudáveis caminhadas. A obra inicial, orçada em 15. 000 €,
foi complementada com o arranjo do espaço contínuo.
Dando resposta aos justos anseios dos nossos concidadãos
que há muito reivindicam um caminho pedonal digno da nossa
cidade, no Orçamento de 2013, esta prevista a continuidade
das obras de requalificação, permitindo assim uma ligação em
segurança da Rua D. Pedro V, com a Rua Eng. Vilar Queirós.

REQUALIFICAR É UMA APOSTA NA SEGURANÇA!
A Rua Engº Vilar Queirós é pela sua utilização uma artéria
muito importante na nossa freguesia..
Servindo de acesso às zonas comerciais da parte sul, bombas
de combustíveis, Escolas, Estação da CP ou Centro de Saúde,
tem sido alvo de importante investimento nos últimos
anos. Ladeada outrora por sebes, que devido à idade não
apresentavam condições condignas para o local, constituíam
ainda, um potencial risco na segurança, de quem aí circulava
à noite. Obra executada de forma faseada, com os troços de
velhas sebes a serem substituídos por muretes, veio dar um
outro aspecto à Rua Eng. Vilar Queirós, tornando o espaço
mais higiénico e seguro para residentes da área envolvente e
os muitos peões que diariamente por aí circulam.

ZONA ALTA DE ARCENA
A regularização de todas as AUGI’s da freguesia, é um legitimo
anseio de populações e autarcas locais.
Zonas onde o saneamento básico não está feito e o
escoamento das águas arrasta consigo, detritos e lama,
dificultam a mobilidade dos moradores.
Enquanto a situação não tem uma solução definitiva a
autarquia aposta no reforço e regularização do pavimento
através de inertes.
Assim foram beneficiados alguns caminhos da zona alta de
Arcena, nomeadamente no Casal da Bica e requalificado o
caminho para o Casal dos Fundogos.

património

Cultura e Preservação do Património

No sentido de preservar as
nossas tradições e apoiar
os Grupos Folclóricos da
freguesia, a autarquia
editou um CD com musicas
do reportório dos Ranchos
Folclóricos da Casa do Povo
de Arcena, Centro Social e
Cultural do Bom Sucesso e
Grupo Etnográfico de Danças
e Cantares de Alverca do
Ribatejo – GEDCAR.
Dando resposta aos legítimos anseios da população
de Arcena, a Junta de
Freguesia, abraçou e apoiou

desde o primeiro momento,
o empenho da Direcção da
Casa do Povo de Arcena, na
inauguração do seu Museu
Etnográfico.
Património histórico único,
o que resta da muralhas
do Castelo de Alverca, há
muito que aguarda por
intervenção.
Numa primeira fase procedeu-se há limpeza dos terrenos adjacentes, o que tornou
visível o importante espólio,
que aguarda por reparação
condigna.

trânsito

Marcação no Pavimento

Pintura de passadeiras

Na continuidade da aposta na segurança rodoviária,
têm sido pintadas por toda a freguesia passadeiras
e reforçada a colocação de lombas redutoras de
velocidade, nos locais assinalados como prioritários.
O reordenamento do trânsito continua a ser
uma preocupação, com o reforço de bolsas de
estacionamento e marcação de pavimento.

requalificação

Praceta da Cabine
A Praceta da Cabine é pelo seu simbolismo um local
emblemático da nossa cidade, representando um virar de
página na vida das populações.
Este foi um dos primeiros espaços de lazer de que os
alverquenses desfrutaram, aquando da construção do
Bairro Novo, no início dos anos 60.
Há muito que o Executivo da Junta de Freguesia e a
população, ansiavam pela sua requalificação.
Após execução do respectivo projecto a cargo da Junta de
Freguesia, esta foi a obra escolhida para ser realizada, com
a verba do Orçamento Participativo da Câmara Municipal,
em 2011.
Em fase final de requalificação, com um novo pavimento
e mobiliário urbano adequado, este espaço de lazer,
recupera a sua dignidade e volta a ser um lugar de referencia
na nossa cidade, para orgulho dos seu moradores que
dispõem de mais um espaço condigno, para confraternizar
e desfrutar momentos de tranquilidade.

Requalificação
em À dos Melros
Na continuidade da politica descentralizadora e abrangente em À dos
Melros, continuou-se a requalificar.
Depois de recuperado o Parque Infantil e de melhoramentos na Sede
do Grupo Social, foi a vez da requalificação da envolvente paisagística
a Este do Centro Social de Á dos Melros, uma área de 385 m2, onde
se teve em consideração as características morfológicas do espaço, a
estabilização do talude existente, a ruralidade do local e a faixa etária
do público alvo, futuro usufruidor do mesmo.
Assim, surgiu uma área funcional confortável, vocacionada para o
convívio, onde as árvores trarão sombra ao mobiliário urbano – mesas
e cadeiras – que permitirão jogos, leitura ou amenas conversas dos
moradores.
A zona de jogos, permitirá a continuidade dos jogos tradicionais ao
a livre, como por exemplo “ o jogo da malha”, sendo dotada dum

murete, resultante do aproveitamento
da pedra existente no local e de onde se
poderá assistir aos jogos ou desfrutar da
paisagem. A mobilidade e acessibilidade
dos utentes foi salvaguardada com a
construção de rampas.

requalificação

Requalificação
da

Praça D. João I
Os moradores da Quinta da Vala têm agora `sua
disposição um agradável local de convívio e lazer.
A Praça D. João I, foi requalificada, exibindo a
Fonte, que antes estava na Praça de S. Pedro, com
os seus jogos de água, ladeada por aprazíveis
pérgolas e mobiliário urbano.
O espaço foi repensado, o estacionamento
reorganizado e esta zona da cidade onde se
têm feito avultados investimentos a nível de
recuperação de pavimento, apresenta a dignidade
que os seus moradores há muito esperavam.

Jardim de Infância
do Bom Sucesso

é uma realidade
e reforça a oferta
da rede pública

Foi inaugurado a 26 de setembro de 2012,
na Rua da Esperança, Bom Sucesso, o novo
Jardim de Infância da Rede Pública.
Este equipamento que veio substituir o
antigo Jardim aí existente, que não reunia
as condições actualmente exigidas, veio dar
resposta aos legítimos anseios de pais e
encarregados de educação, desta área da
freguesia e respectivas autarquias – Junta de
Freguesia e Câmara Municipal.
É de salientar que com mais este equipamento,
o Municipio conseguiu abranger as crianças
em idade pré escolar a partir dos 3 anos de
idade, representando uma grande melhoria
na cobertura do ensino pré escolar, no nosso
concelho.

Este agradável espaço, tem capacidade para 100 crianças,
distribuidas por 4 salas e conta ainda com serviço de copa,
cozinha, gabinete de coordenação e sala de educadoras.
A freguesia de Alverca viu assim o seu património
escolar valorizado, com um investimento que rondou os
1.050.000,00€.

segurança

APOSTA NA SEGURANÇA
É UMA

PRIORIDADE

A segurança das populações é uma das prioridades
desta autarquia.
Numa cidade com uma vasta área e onde a urbanidade
ombreia com a ruralidade, a aposta nos abrigos de
passageiros tem sido uma constante, dando resposta às
solicitações dos utilizadores dos transportes públicos,
bem como a satisfação de uma velha aspiração dos
taxistas da nossa cidade, colocando na Praça de Táxis,
um abrigo de passageiros.
De modo a dotar os vários locais de paragem de maior
segurança e conforto para os seus utilizadores, foram
colocados 19 novos abrigos de passageiros, nos últimos
7 anos, num investimento superior a 38.000,00 €.
De acordo com o seu enquadramento geográfico, dos
19 abrigos referidos, 5 são de modelo rural, localizados
nomeadamente, em A dos Potes, Casal das Areias, A dos
Melros, Ramal da Calhandriz e inicio do Bom Sucesso.
Quem passa habitualmente pela Estrada de
Arcena em direcção ao Bom Sucesso, não pode
deixar de reparar na requalificação do local.
Em sentido ascendente, junto à antiga casa
das bombas dos SMAS, cedida pela autarquia
à Associação “Os Xanecos”, foi construido um
abrigo de passageiros, reivindicação antiga dos
utilizadores dos transportes públicos.
O passeio, há muito ocupado por terra e lama
que deslizavam da encosta sobranceira, está a
ser reparado de forma a garantir a circulação
em segurança dos muitos peões que por ali
circulam.
Foi construido um muro de suporte, capeado a
pedra, que contribuí para o embelezamento do
local mas que tem como função, resguardar o
passeio e estrada das referidas lamas.
Esta é uma requalificação há muito reinvindicada
por todos os que se deslocam ou vivem na parte
alta da freguesia e que assim vêm melhorada a
sua mobilidade e segurança.

ESTRADA DE ARCENA...
APOSTA
NA MOBILIDADE

associativismo

ALVERCA MANTÉM APOIOS ÀS INSTITUIÇÕES E COLECTIVIDADES DA FREGUESIA
Entidade
Agrup. de Escolas do Bom Sucesso
Agrup. de Escolas Pedro Jacques Magalhães
AIPNE
Associação Coral Ares Novos
Associação Condóminos do Concelho VFX
C.A.S.B.A.
Casa do Povo de Arcena
Casa do Povo de Arcena
Casa do Povo de Arcena
Centro Social e Cultural Á-dos-Melros
Centro Social e Cultural Bom Sucesso
Centro Social e Cultural Bom Sucesso
Coro Pueri Cantorum Associação Cultural
Futebol Clube de Alverca
Futebol Clube de Alverca
Futebol Clube de Alverca
Futebol Clube de Alverca
Futebol Clube de Alverca
Futebol Clube de Alverca
Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo
Grupo Desportivo BVA
Grupo Desportivo BVA
GEDCAR
GEDCAR
Grupo Teatro Cegada
Moto Clube de Alverca
Paróquia S. Pedro de Alverca
SFRA
UJA

Descrição
Expediente e Limpeza
Expediente e Limpeza
Apoio para aquisição de veículo mini-bus
Encontro de Coros e Festas da Cidade
Apoio para despesas gerais
Apoio acompanhamento às Grutas de S. Romão
Protocolo Escola de Música - Formação
Protocolo de apoio ao Folclore
Apoio aniversário do Coro e Orquestra
Apoio manutenção e conservação das instalações
Protocolo apoio ao Folclore
Apoio XII encontro folcLore
Apoio organização do Concerto de Reis
Protocolo Escola Patinagem Artística -Formação
Protocolo Escola Hóquei em Patins - Formação
Protocolo Manutenção do Pavilhão Desportivo
Apoio XXV Torneio Nacional de Karaté
Apoio Secção de Ginástica - Formação
Encargos Festas da Cidade
Apoio XXV Festa Cultural Alentejana
Protocolo dinamização Ténis de Mesa - Formação
Apoio organização torneio de Ténis de Mesa
Protocolo apoio Folclore
Apoio comemorações Dia da Cidade
Apoio Amostra de Teatro
Apoio desfile de Pais Natais
Apoio temporada de carrilhão
Protocolo Escola de Música -Formação
Protocolo Escola de Andebol -Formação

Valor /€

TOTAL

Alverca celebra o Dia do B.P
Alverca é uma freguesia rica em tradições, onde o
associativismo tem uma presença marcante. Em
2012, foi palco da celebração do dia Baden Powell ,
do Nucleo Solarius da Região de Lisboa.
O Agrupamento 317 foi o anfitrião uma vez que
honrosamente representa Alverca nesta grande
família do Escutismo.
Foi um dia, em que os Alverquenses sentiram um
orgulho acrescido pela sua cidade, ao verem o
manancial de cor e movimento que os jovens e
menos jovens escuteiros, trouxeram à freguesia e a
forma generosa como esta os recebeu.

952,68
2.250,96
500,00
800,00
100,00
380,00
1.200,00
800,00
150,00
300,00
800,00
1.300,00
150,00
800,00
800,00
1.500,00
500,00
170,00
750,00
180,00
800,00
300,00
800,00
220,00
750,00
350,00
500,00
1.200,00
1.000,00

20.303.64

comunidade

ALVERCA CIDADE RICA EM EVENTOS CULTURAIS
Há muito que Alverca desempenha um importante papel no mapa cultural da região onde se
insere. Muitas são as iniciativas que com o apoio da Junta de Freguesia, ao longo do ano, as
Instituições, Colectividades e diversos parceiros desenvolvem, proporcionando aos alverquenses
espectáculos para os mais diferenciados gostos e públicos.

CASBA – Encerramento de ano lectivo em grande
O CASBA, efectuou pelo 2º ano
consecutivo, a sua festa de encerramento
de ano, com muita animação, stands
e tasquinhas. Foi nos dias 15 e 16 de
Junho, onde a confraternização entre a
Instituição e a comunidade local foram
uma constante. No encerramento que
contou com a presença de João Pedro
Pais, os alverquenses puderam ainda
assistir a um belo espectáculo de fogo
de Artificio.

Futebol Clube de Alverca – Ligar o Clube à Cidade é uma Missão
O FCA tem desenvolvido inúmeras actividades no sentido não
só, de dinamizar o Clube mas também de o aproximar à cidade,
aos sócios e aos Alverquenses, duma forma geral. Não podemos
deixar de destacar o concerto com Tony Carreira, no dia 25 de
Agosto. O velhinho campo pelado foi palco dum espectáculo
único. Quem teve o privilégio de estar presente, não pôde ficar
indiferente à “comunhão” que existe entre este grande nome da
música portuguesa e o seu diversificado público que, de todas
as idades, condições sociais e origem geográfica, fez questão de
dizer “presente” e entoar de uníssono e aos primeiros acordes,
as músicas de Tony Carreira.

APOGMA organiza 1º Festival de Rock
Ainda o recinto do FCA, não tinha arrefecido e
já no dia 1 de Setembro, tudo estava preparado
para receber o 1º Festival de Rock de Alverca,
organizado pela APOGMA. E o cartaz não podia ser
mais aliciante pois os protagonistas atravessaram
gerações – os emblemáticos Xutos & Pontapés.
A abrir a noite os Brent e depois…depois foi a
euforia numa noite memorável.
O Cerco, foi apenas o inicio…Homem do Leme …
Conta-me Histórias e A Minha Alegre Casinha,
serviram para provar que os Xutos continuam a
ser uma grande banda.

cultura

“O HOMEM SONHA
E O MUNDO AVANÇA”
A dar resposta aos anseios dos
alverquenses, as Festas de S. Pedro e
da Cidade, são hoje uma realidade.
De 27 de Junho a 1 de Julho realizouse a edição de 2012, onde as habituais
tasquinhas, os stands e muita
animação marcaram presença.
A Noite da Juventude, com os Karpe
Diem e os Panic Skanks, banda
vencedora do Festival de Bandas
promovido pela Junta de Freguesia,
deram o sinal de partida.
A noite da sardinha assada, bem
regada, oferecida pela autarquia à
população, os bailes, o Festival de
Folclore, as garraiadas e artistas
como o Trio Odemira, Nikita e as suas
bailarinas e as Tayti, foram momentos
de grande convívio e animação.
A Procissão em honra de S. Pedro,
foi um dos momentos altos do
programa.
No encerramento, o recinto estava
repleto para assistir ao espectáculo
de fogo de artíficio que mais uma vez
marcou o encerramento das Festas.

CULTURALVERCA - Porque partilhar é preciso…
Integrada em 2012, na grande iniciativa “Maio
Cultural”, realizou-se a 27 de Maio a 8º Edição da
CULTURALVERCA. Anfitrião natural, o Jardim José
Álvaro Vidal, engalanou-se mais uma vez para receber,
as Instituições de Infância e Seniores, Agrupamentos
de Escolas e Associações de Pais, Colectividades e
demais organizações representativas da sociedade
civil, militar e religiosa que quiseram partilhar as suas
vivências com os visitantes. Com um rico programa
de palco, onde os participantes fizeram questão
de mostrar a riqueza e diversidade do trabalho
desenvolvido pelos seus espaços, a iniciativa contou
ainda com a presença do Alverkid, a jovem mascote
da iniciativa que fez a delicia dos mais miúdos.

freguesia
Em 2012, a Junta de Freguesia de Alverca, realizou a V Edição do
seu Passeio Sénior, integrado nas actividades da Comissão Social
de Freguesia e que contou com a participação, além da população
sénior não institucionalizada, de alguns parceiros.
Assim, logo pela manhã do dia 13 de Setembro, os 3 autocarros da
Boa Viagem, rumaram em direcção à Casa dos Patudos – Museu
José Relvas, em Alpiarça, onde os visitantes foram surpreendidos
por um espólio riquíssimo, infelizmente pouco divulgado.
Depois de servido o lanche os alegres convivas seguiram viajem.
O almoço servido em Almeirim, onde a tradicional “sopa da pedra”
foi rainha e o bailarico que se seguiu, mantiveram animados os
excursionistas.
Como tónica do sempre desejado convívio, fica a nota, manifestada
por muitos dos participantes, da importância que iniciativas deste
tipo têm na quebra de isolamento dos mais idosos e no incremento
de laços entre os participantes.
Com o desejo sempre repetido, de até pró ano, até pró ano…
despedimo-nos mais ricos pois fizemos novos amigos.

V FEIRA DO ARROZ DOCE E ARTESANATO
Inserida nas actividades da Comissão Social Inter – Freguesias
de Alverca do Ribatejo e Calhandriz, realizou-se a 22 de
Setembro, a V Edição da Feira do Arroz Doce e Artesanato.
A iniciativa teve, como é habitual, o patrocínio do
Supermercado Modelo – Continente de Alverca, que de
forma solidária, forneceu os ingredientes para o arroz doce,
a ser confeccionado pelas Instituições participantes que
desta forma puderam angariar alguma receita extra.
Este ano estiveram envolvidos na Feira, a Casa de São
Pedro, Misericórdia, CASBA, Cebi, GEDCAR e Associação de
Pensionistas e Reformados de Alverca, que além do delicioso
arroz doce, presentearam os visitantes com bolos, licores e
a já indispensável sangria.
Quem visitou o Jardim do Bairro, além do artesanato das
Instituições envolvidas pode ainda apreciar os trabalhos, do
Grupo de Trabalhos Manuais da Casa do Povo de Arcena,
Joaquim Dias, Arminda Conceição e Filho, Filipe Bragança e
Fernando Avelar, estes dois últimos da vizinha Calhandriz.
Para animar a tarde contámos com a actuação do Grupo de
Cavaquinhos da ARPIA e as danças do GEDCAR.
Foi uma tarde de convívio e confraternização, com o arroz
doce a esgotar rapidamente, tendo a iniciativa contado com
a presença de muitos visitantes de fora da freguesia pois a
fama do arroz doce já vai longe.
No sentido de fortalecer as parcerias com as Instituições
e a sua interacção com a população a Junta de Freguesia
de Alverca continuará a dar especial atenção a este tipo de
iniciativas.

14

“Há quem defina Cultura
como a forma de viver de um povo...”

freguesia

Sendo as vivências dos povos diversificadas, então a Cultura, é o certamente e pode apresentar-se desde as formas
mais complexas, às mais simples. Promover a Cultura como manifestação de vivência é uma das nossas apostas.
Assim surge a Iniciativa “Maio Cultural”, onde tiveram lugar eventos para todos os públicos, sendo abrangente nas
iniciativas, faixas etárias e actividades:
Pintar Alverca, onde os pintores deram liberdade à sua arte, pintando
as obras que mais tarde mostraram numa magnífica exposição, no átrio
da SFRA;
A exposição comemorativa do centenário do nascimento da grande
figura do Neo Realismo, Alves Redol, onde os presentes tiveram o
previlégio de ouvir contar na primeira pessoa, as recordações de uma
vida, pelas palavras do filho – Engº António Redol;
A actividade Fisica, com o tema “Alverca Cidade Viva”, onde a HR
Fitness e posteriormente a Academia de Dança da Professora Paula
Manso, puseram a população a “mexer”, enchendo de cor e movimento
a Avenida Capitão Meleças;
O Passeio de BTT, organizado em parceria com a Alverbyke;
O lançamento do livro “Acordar Vivo”, do poeta Ricardo
Bragança Silveira, que dinamizou uma animada tarde cultural
no Nucleo Museológico de Alverca;
Os saraus musicais a cargo do Grupo de Cavaquinhos da ARPIA
ou do Coro e Orquestra da Casa do Povo de Arcena, mostrando
a excelência dos nossos grupos;
As actuações da Banda da SFRA que animaram as ruas da
freguesia;
O I Concurso de Carrinhos de Rolamentos da Cidade de Alverca,
actividade feita em parceria com os Escuteiros- Agrupamento
317 - e onde diferentes gerações, de pais e filhos, disputaram de
forma renhida, divertida e salutar, os lugares no pódio e onde o
publico não se fez rogado em presença e aplausos;
O I concurso de Bandas de Garagem, que teve lugar no Centro
Cultural do Bom Sucesso e contou com o apoio do Centro Social
e Cultural. Noite animada vocacionada para a juventude que
aderiu a aplaudir os seus favoritos;
A tarde dedicada à população sénior da freguesia “ RECORDAR
E VIVER COM PRAZER”, onde numa sala repleta de utentes das
instituições parceiras e população em geral, o Grupo de Teatro
da ARIPSI, arrancou risos e aplausos, com as suas rábulas, e a
grande artista Maria José Valério, contagiou a plateia com as
suas canções, mostrando que a idade é apenas uma fase natural
da vida, que pode e deve ser vivida, com muita qualidade;
27 de Maio: A CULTURALVERCA. Momento alto de convivio e partilha, das Instituições, Associações, Colectividades,
População Escolar, Representantes de todas as Áreas da Sociedade. O jardim José Álvaro Vidal reinventa-se para
receber esta grande festa.
“Há quem defina Cultura como a forma de viver de um povo...” É por isso que Alverca é uma freguesia viva, onde a
multiculturalidade e a diversidade fazem a riqueza dos seus habitantes.

Alverca comemora
o seu 22º ano de
elevação a Cidade

Mérito Autárquico

Mérito Social

Mérito Cultural

Na habitual sessão solene, do dia 13 de Julho, que decorreu
na Sociedade Filarmónica de Recreio Alverquense e
contou com a presença de autarcas da cidade e concelhios,
representantes do Movimento Associativo, Colectividades
e demais representantes das forças vivas da cidade, foram
atribuídos os galardões de Mérito referentes a 2012.

GALARDÕES
Mérito Autárquico - António José Pinheiro Castanho.
Mérito Cientifico
Integrou a Assembleia de Freguesia de 1993 a 1997, Mérito Desportivo Mérito Empresarial e Tecnológico
mandato em que, após reestruturação ingressou
no Executivo. No mandato seguinte, 2001 a 2005,
desempenhou o honroso cargo de Secretário, no Executivo Mérito Empresarial - Alvecabo - Construção Civil e
Comunicações, SA. Alberto Antunes Martins é o fundador/
da Junta de Freguesia de Alverca.
administrador desta empresa, que desempenha um
Mérito Social - Manuel Fernando da Palma Rosa. Dotado importante papel no mundo empresarial, não apenas da
de um espírito dinâmico solidário e empreendedor freguesia de Alverca mas do concelho de Vila Franca de Xira.
representa uma nova visão do movimento associativo Constitui um importante pólo empregador, contribuindo
local. Nome ligado a causas públicas de que destacamos o de forma importante para o desenvolvimento da região.
CASBA, sendo incontornável o seu papel na reestruturação
da Instituição de Apoio a Idosos e Reformados de São Mérito Cientifico e Tecnológico - Luísa Maria Moreno
Quaresma. Nasceu em Alverca, possui um percurso
Romão, hoje parte integrante do CASBA.
académico e profissional notável. Licenciou-se em
Mérito Cultural - Anabela Silva Ferreira. É Escritora, Medicina, concluiu o Internato Complementar de Cirurgia
Investigadora e Coordenadora do Museu Municipal, Geral é Assistente Convidada da cadeira de Cirurgia 2,
Núcleo de Alverca. Autora da publicação “Fragmentos da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e frequenta
de Alverca: História e Património”, define-se a si própria o Curso de Doutoramento em Medicina - vertente
como” uma pessoa essencialmente criativa irrequieta, Investigação Clínica.
encontrando no Museu desafios constantes.

Mérito Desportivo - Ana Paula Alfredo Godinho Manso
de Oliveira. Figura incontornável do mundo desportivo da
nossa cidade, confunde-se com a própria Academia Paula
Manso, espaço dinamizador do desporto e cultura da nossa
freguesia. Para além das muitas modalidades praticadas,
destaca-se pela excelência dos seus eventos e saraus.
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A animação da noite esteve a cargo do Grupo Coral
da Sociedade Euterpe Alhandrense, e da Academia
da Professora Paula Manso, com os Grupos de Ballet
Infantil e Grupo de Dança Jazz Avançado, contando
ainda com a presença de Fábio Simões, bicampeão do
Red Bull Street Style.

