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25º ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO DE ALVERCA A CIDADE

F

oi no dia 13 de julho de 1991 que a Assembleia da
República aprovou a elevação de Alverca do Ribatejo a Cidade. Precisamente, há 25 anos atrás.

Esta é uma data importante para os alverquenses. Também para os Executivos anteriores e que contribuíram
com o seu empenho para a concretização deste objetivo.
Para o Executivo atual, que recebeu este legado, uma
responsabilidade acrescida: a de continuar com o desenvolvimento da cidade, tornando-a atrativa e um lugar
onde o desenvolvimento sustentável seja uma marca.
Outrora senhora de grandes indústrias, Alverca rapidamente se tornou um marco na região onde está inserida, desenvolvendo paralelamente, uma próspera
área de Serviços.
Com o decréscimo industrial, foi nos Serviços e Logística que a cidade encontrou resposta para muitos
alverquenses.
Hoje a realidade de Alverca é diferente de há 25 anos atrás. As necessidades dos seus habitantes
alteraram-se e a cidade foi dando as respostas adequadas.
Senhora de um património histórico importante é, essencialmente, nas suas gentes que Alverca centra a sua maior riqueza. Pode-se dizer que a Cidade tem-se desenvolvido tendo em conta as realidades de cada momento:
Depois de um grande crescimento urbano, vieram as respostas:
 A Sociedade organizou-se, criando Instituições solidárias que na área da infância e idosos estão
a par das melhores: Cebi, Misericórdia, Casa de São Pedro e CASBA;

No campo da Educação, surgiram novas escolas e jardins de infância como a Malva Rosa, Bom
Sucesso ou Quinta da Vala, complementando a resposta já existente;

Na área da Saúde, os velhos Centros de Saúde deram lugar às modernas infra- estruturas de
Alverca e Arcena/Bom Sucesso;
 Na área do apoio às famílias, surgem as novas instalações
da Misericórdia e do CASBA;
 Para apoiar o desporto e atividades lúdico/culturais, as instalações da SFRA, o Pavilhão Gimnodesportivo em Arcena, o complexo desportivo do
FCA, duas piscinas, os Campos de Ténis,
instalações próprias para o Grupo de Teatro,
o Fórum da Chasa;
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 o Centro Cultural do Bom Sucesso que, ao mesmo tempo
que veio requalificar toda uma zona degradada, permitiu instalar várias associações culturais da freguesia;
 a existência de um Núcleo Museológico ativo e dinâmico
que em muito orgulha a Cidade;
 em Arcena, o Museu Etnográfico da Casa do Povo é uma
realidade;
 na área da Segurança, primeiro a GNR e depois a PSP,
foram contempladas com instalações condignas.
Alverca tem Academias de Dança, Ranchos Folclóricos, Grupos Corais, Escolas de Música, oferta de futsal, hóquei, artes marciais, natação e um sem fim de respostas.
Alverca, agracia e recorda os que se distinguiram, não negando os seus antepassados;
Alverca preserva as suas memórias, restaurando património
ou editando obras para gerações futuras;
Alverca tem uma Rede Social onde os parceiros articulam de
forma natural, dando resposta aos mais desprotegidos em
diversas áreas;
Por toda a Cidade podemos ver obra feita… desde os abrigos
de passageiros, caminhos pedonais, construção e reparação
de acessos, reparação de calçada, remoção de barreiras
arquitetónicas e aposta na mobilidade, apontamentos alusivos à nossa história ou singelas homenagens;
Olhando para a malha urbana, vislumbram-se prósperas indústrias, serviços e porque não, bastante
comércio… muitas marcas de prestígio elegeram Alverca para se instalar… não pode ser por acaso,
mas sim porque é um território atrativo.
No entanto, há que melhorar as acessibilidades e mobilidade, há que atrair o emprego, há que trazer a zona ribeirinha aos alverquenses. Este Executivo continuará a trabalhar para que Alverca continue a ser uma referência, pela
positiva. Trabalhando, com a ajuda de
todos, Alverca será um lugar melhor
para se viver. 

