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Nunca perdendo de vista o futuro, 
preparamos o presente, dignificando 
o passado.
Neste desafio, desde a compilação à 
supervisão dos textos e dados, con-
támos com a colaboração da Dra. 
Anabela Ferreira, a quem prestamos 
os nossos agradecimentos.
Agradecemos também a todos os 
que de forma positiva deram o seu 
contributo, escrevendo os texto que 
vos apresentamos.
Alverca é uma povoação antiga ha-
bitada desde o período Neolítico. 
O  topónimo, de origem árabe, está 
relacionado com as características 
geográficas de terra alagadiça.
Banhada pelo Rio Tejo, foi desde os 
primórdios, local de grande impor-
tância estratégica na região.
Alverca foi sede de concelho no pe-
ríodo medieval. Embora sem outor-
gação de foral, conhecem-se três car-
tas de confirmação: a de D. Pedro I 

A Junta de Freguesia 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, 
na passagem do 25º aniversário 
da elevação de Alverca a cidade, 
propôs-se editar uma obra, 
onde se realce a importância 
de Alverca desde a sua fundação 
aos dias de hoje.

Afonso Costa
Presidente da Junta 
de Freguesia 
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de 24 de Agosto de 1357; a carta data-
da de 19 de Abril de 1434, de D. Duar-
te e uma outra emitida em 23 de Abril 
de 1439, onde D. Afonso V confirma 
à vila de Alverca todos os privilégios, 
graças e mercês. 
Corria o ano de 1357, quando Alverca 
foi doada às Capelas de D. Afonso 
IV e confirmado o seu foral.
Com a reorganização municipal im-
plementada pelo liberalismo, o con-
celho foi extinto em 1855, restando 
da época a antiga Casa da Câmara e 
o Pelourinho.
Marcada pela história ela própria 
marca a história… Foi aqui nas ime-
diações que se desenrolou a Batalha 
de Alfarrobeira onde perdeu a vida o 
Infante D. Pedro. Foi na Igreja Matriz 
que repousaram os seus restos mor-
tais até à transladação para o Mostei-
ro da Batalha.
Conhecida como Berço da Aviação, 
aqui funcionou o primeiro aeroporto 

internacional português denominado 
“Campo Internacional de Aterragem” 
que serviu Lisboa até à inauguração 
do atual Aeroporto da Portela.
Senhora de um bom nó rodo ferro-
viário, boas vias viárias, marcada por 
uma próspera indústria, um Setor de 
Serviços em crescendo, Alverca pas-
sa a Vila e a 9 de agosto de 1990 a 
cidade, sendo a 1ª cidade que não era 
sede de concelho.
Rica em Movimento Associativo e 
equipamentos, Alverca tem tido a 
capacidade de se adaptar aos novos 
tempos e responder aos novos desa-
fios marcando uma posição de relevo 
no concelho e na área metropolitana 
de Lisboa.
Na sua génese e das suas gentes um 
orgulho enorme do seu passado, das 
suas tradições e identidade.
Alverca é uma cidade moderna com 
história e memória… preservar esse 
legado é uma das nossas missões.



6Património
Edificado

Alverca do Ribatejo
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A antiga casa da câmara de Alverca foi 
derrubada pelo terramoto de 1755. 
O edifício atual foi reconstruído em 
1764, por ordem do provedor das ca-
pelas de D. Afonso IV, a que o antigo 
concelho pertencia. Trata-se de um edi-
fício de arquitetura civil, construído de 
acordo com o modelo de simetria carac-
terístico da época, sendo que o modelo 
construtivo incluiu paredes interiores do 
tipo gaiola pombalina. Em termos fun-
cionais, enquanto casa da câmara, pos-
suía no piso inferior a cadeia, com duas 
salas de prisão, sendo a maior destinada 
aos presos masculinos. No piso superior 
ficavam as salas de audiências, de ses-
sões da vereação e do tribunal. Após a 
extinção do concelho, em 1855, o edifí-
cio foi reutilizado para diversas funções 
de caráter público ou social. Até 1905 
uma escola feminina ocupava o sótão. 

Entre 1901 e 1959, no primeiro piso lo-
calizava-se a estação de telégrafo e cor-
reios. Em 1963 era inaugurado o posto 
da Guarda Nacional Republicana, que 
ocupava todo o edifício, inclusive o piso 
inferior, que continuara a servir como 
cadeia até 1960, sob a responsabilida-
de do regedor da freguesia. Entre 1976 
e 1988, no piso superior, funcionou a 
sede da Junta de Freguesia. No antigo 
piso da cadeia, entre 1978 e 1992, esteve 
instalada a Biblioteca Bento Jesus Ca-
raça. Finalmente, em maio de 1990, foi 
inaugurado no primeiro piso da antiga 
casa da câmara, o Núcleo de Alverca do 
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, 
responsável pela valorização daquele 
espaço enquanto guardião da história e 
património do concelho de Vila Franca 
de Xira e desta freguesia.                                         

Anabela Ferreira

Antiga Casa da Câmara

Praça João Mantas . GPS: 38º 53’ 57.50” N 9º 02’ 17.95” O
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Brasões da Rainha Mariana Vitória 
e de Paulo de Carvalho de Mendonça

Na fachada norte da antiga casa da câmara de 
Alverca, à altura do primeiro andar, pode ver-se o 
brasão da rainha Mariana Vitória de Bourbon (1718-
1781), filha do rei de Espanha, Filipe V e esposa de 
D. José I de Portugal. O escudo apresenta, à es-
querda, as armas reais portuguesas. À direita, as 
armas femininas, correspondendo às armas reais 
de Espanha, simbolizadas pelas armas de Leão e 
Castela. A cartela apresenta vestígios marinhos à 
maneira barroca. O brasão é encimado com a coroa 
imperial/real fechada. 
Imediatamente em baixo deste primeiro brasão 
existe um segundo exemplar, apresentando ao cen-
tro as armas dos Carvalhos. Como timbre, possui 
uma mitra episcopal, encimada por um chapéu de 
prelado, com seis borlas de cada lado, identificadora 
da dignidade de bispo. Este é o brasão de Paulo de 
Carvalho e Mendonça (1702-1770), um dos irmãos 
do Marquês de Pombal, que em 1758 foi nomeado 
provedor das Capelas de D. Afonso IV, tornando-
se responsável pela reconstrução da casa da câmara 
que havia ruído, aquando do Terramoto. Na lápide 
epigráfica, que se encontra imediatamente em bai-
xo dos dois brasões, é referido que, para além de 
outros cargos, o mesmo era também conselheiro 
dos reis D. João V e D. José I, conselheiro Geral 
do Santo Ofício, Comissário Geral Apostólico da 
Bula da Santa Cruzada e Presidente e Vedor das 
Reais Fazendas e da Casa da Rainha Mariana Vitó-
ria, razão porque aquele brasão real foi incluído na 
fachada da antiga casa da câmara de Alverca.

Anabela Ferreira

Praça João Mantas . GPS: 38º 53’ 57.50” N 9º 02’ 17.95” O
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Estela Funerária Romana 
da Casa da Câmara de Alverca

Lápide funerária romana atribuída aos primeiros 
dois terços do Século I, proveniente da demolição 
da Porta do Ferro em Lisboa, a lápide encontra-se 
atualmente embautida na parede exterior do Museu 
Municipal – Núcleo de Alverca, onde foi colocada 
em 1764, por ordem de D. Paulo de Carvalho de 
Mendonça (Cardeal e irmão do Marquês de Pom-
bal), então provedor das Capelas de Dom Afonso 
IV, responsável pela reconstrução da antiga casa da 
câmara após o Terramoto de 1755.
Esta lápide em mármore branco com nódulos ro-
sados aparenta ter sido mutilada à direita, apre-
sentando, atualmente, 60cm de altura por 40 cm 
de largura. Os caracteres são do tipo monumental 
quadrado. O texto em latim é “M(arcus) . LICINI-
VS . M(arci) / F(ilius) . GAL(eria) [tribu] . QVA-
DR / ATVS . H(ic) . S(itus) E(st)”. A interpretação 
mais recente defende a seguinte leitura da epígrafe: 
“Marco Licinio Quadrato, filho de Marco, da tribo 
da Galéria, está aqui sepultado”.
A sua colocação na fachada norte da antiga casa 
da câmara está, muito provavelmente, relacionada 
com o facto de Alverca se tratar de um concelho 
sem foral, com necessidade de comprovar a sua an-
tiguidade enquanto povoação, aspeto que a estela 
funerária romana parecia garantir.

João Pimenta

Praça João Mantas . GPS: 38º 53’ 57.50” N 9º 02’ 17.95” O
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O pelourinho de Alverca, datado de 
1530, apresenta aspectos decorativos da 
arte Manuelina evidente na coluna e no 
capitel prismático octogonal, decorado 
com quatro cabeças, com alcachofras na 
boca, intercaladas por quatro escudos 
simbólicos. Num deles vê-se uma esfe-
ra armilar; do lado oposto o brasão real, 
simbolizando as Capelas de D. Afonso 
IV à qual o concelho pertencia; um outro 
apresentando um rosto masculino, com 

cartela saindo-lhe da boca, com inscri-
ção da data e, oposto a esse, o antigo 
brasão do concelho, apresentando três 
torres e pano de muralha.
Derrubado no final do século XIX, alguns 
dos elementos acabaram por se perder. 
Foi classificado como Imóvel de Interes-
se Público em 1933 e em 1988, quando – 
num esforço conjunto entre a DGEMN, 
Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira e Junta de Freguesia de Alverca – 
foi reconstruído e reimplantado no local 
de origem. A reconstrução foi possível 
devido ao fato de existirem três elemen-
tos originais, para além de uma fotogra-
fia, datada do século XIX, indispensável 
para a reconstrução dos elementos em 
falta, exceto no respeitante ao remate. A 
pouca nitidez da imagem, relativamente 
a esse elemento, terá tornado impossível 
a sua reconstituição. 
Os pelourinhos foram, até ao Libera-
lismo, símbolos da jurisdição e da auto-
nomia dos concelhos. Era no pelourinho 
que se executavam algumas das penas 
judiciais, aquelas mais leves que conde-
navam o preso à vergonha pública e/ou 
a castigos corporais. Também era ali que 
se dava a conhecer à população os de-
cretos régios e municipais. Atualmente é 
um dos mais belos elementos patrimo-
niais da freguesia.

Anabela Ferreira

Pelourinho Manuelino

Praça João Mantas . GPS: 38º 53’ 57.50” N 9º 02’ 17.95” O
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Castelo de Alverca

Da primitiva fortificação de época me-
dieval poucos vestígios chegaram até 
nós. Resta apenas um troço de possí-
vel muralha do lado Norte e Este do 
morro. Em recente visita ao interior dos 
edifícios, que ora ocupam este espaço, 
detetou-se a existência de uma antiga 
cisterna que poderia pertencer a esta 
fortificação.
A referência histórica mais antiga ao 
castelo encontra-se na carta de confir-
mação do concelho de Alverca, emiti-
da por D. Pedro I, em 24 de Agosto de 
1357, onde o rei confirmava ao castelo e 
aos moradores todos os seus privilégios 
que costumavam usar. 
No século XVI servia de morada ao juiz 
das Capelas de Dom Afonso IV quando 
do registo, ou tombo, das propriedades 
de Alverca. Num documento do Tombo 
de Alverca, datado de 1588, lê-se: “Este 

Castelo […] tem de comprido pela ban-
da do sul 51 varas de canto a canto, da 
qual banda temos serventias e janelas 
que caem sobre o adro, e pela banda do 
levante […], tem 17 varas e pela banda 
do poente partindo do caminho que vai 
para a fonte tem 20 varas e pela banda 
do norte […] tem 54 varas. E dentro deste 
Castelo […] estão […] duas lojas grandes 
com as serventias para a banda do sul, 
em cima de cada loja uma casa sobrada 
e acima uma estrebaria grande de telha 
vã, e todo o demais sítio está em quintais 
dos muros […].” O alcaide do Castelo de 
Alverca era o provedor das Capelas até 
à extinção daquela instituição no final do 
século XIX, tendo a propriedade sido 
adquirida por particulares.

João Pimenta

Rua dos Lavadouros . GPS: 38º 54’ 02.01” N  9º 02’ 19.83” O
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Situada em pleno centro histórico de Al-
verca, na sua zona mais elevada, a antiga 
igreja matriz foi edificada em louvor de 
São Pedro, padroeiro da povoação. Ig-
nora-se a data da sua construção, mas 
sabe-se da sua existência em 1449 quan-
do, após a batalha de Alfarrobeira, o 
corpo do Infante D. Pedro foi sepultado, 
temporariamente, na Igreja de Alverca.
Igreja de três naves, por diversas vezes 
foi objeto de restauros. Com o terramo-
to de 1 de Novembro de 1755 ficou mui-
to danificada. O telhado e a torre sineira 
abateram, assim como parte das paredes 
laterais. Intatas ficaram a fachada, a sa-
cristia e o batistério.
Do século XVI e XVII poucas peças 
restaram. Do século XVII subsistiram 
o portal seiscentista, três pias de água 
benta, em mármore rosa, a pia batismal 
e as duas telas, de pintor desconhecido, 

que ladeiam a capela-mor. Dos azulejos 
do século XVII o realce vai para o pai-
nel que representa a libertação de São 
Pedro pelo Anjo. Do espólio datado do 
século XVIII (retábulo, pinturas e estu-
que do tecto), pode ainda observar-se 
alguns azulejos representando cenas 
alusivas à vida de São Pedro.
No largo da igreja realizavam-se todos 
os anos, em Junho, as festas de tradição 
centenária em honra de São Pedro. Es-
tas festas marcavam uma data de extre-
ma importância na comunidade. Em al-
gumas ocasiões a monarquia participou 
nelas, sabendo-se da visita de D. Pedro II 
e, posteriormente, de D. Maria II. Desde 
os tempos mais antigos, esta data servia 
de encontro, de confraternização e de 
estreitamento de laços de amizade entre 
familiares e vizinhos.

Soledade Martinho Costa

Igreja Matriz de São Pedro de Alverca

Largo do Adro . 38º 54’ 00.30” N 9º 02’ 19.55” O
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A Igreja da Misericórdia de Alverca está 
localizada na Rua Dr. Miguel Bombarda, 
antiga Rua da Misericórdia.
Para falarmos deste templo edificado no 
último quartel do séc. XVI, é justo que 
evoquemos a sua fundadora, D. Solana 
Teixeira, que em testamento deixou uma 
determinada quantia, algumas casas e 
dezoito mil reis para uma bandeira, para 
que se erguesse, em Alverca, Casa e Ir-
mandade da Santa Misericórdia.
Para concretização do seu desejo, foi 
lançada a Primeira Pedra desta Igreja, no 
dia 8 de Setembro de 1583, na Festa da 
Natividade da Virgem Maria.

Consta ter sido uma Igreja muito bela 
e solidamente construída. Aquando do 
grande sismo de 1755, quando tudo em 
seu redor se desmoronava, inclusive a 
própria Igreja Paroquial de S. Pedro, 
esta permaneceu incólume, no meio de 
tamanha destruição. Por esse motivo, 
para esta Igreja, foram então transferidas 
todas as imagens de santos da Matriz e 
nela se passaram a realizar, durante mui-
tos anos, os atos de culto.
No séc. XVIII era esta Igreja servida por 
dois capelães. Um que dizia missa nos 
domingos e dias santificados e outro 
nos restantes dias do ano. Ora, tal fato, 
é bem revelador da grande importância 
que esta Misericórdia alcançara.
Merecem destaque nesta Igreja, para 
além da sua estrutura que incorpora 
boas pedras de cantaria, uma preciosa 
coleção de azulejos seiscentistas, o arco 
triunfal e dois nichos colaterais com por-
tas ornadas de interessantes motivos 
orientais. Ocultos por estruturas de ma-
deira, estão, há décadas, o teto antigo da 
Igreja e o retábulo do altar.

Alfredo Marujo

Igreja da Misericórdia

Rua Dr. Miguel Bombarda 1 . 38º 53’ 59.67” N 9º 02’ 18.12” O



14

Igreja dos Pastorinhos

Largo dos Pastorinhos de Fátima . 38º 53’ 36.00”N 9º 02’ 16.44”O

Na parte nova da cidade de Alverca, em 
terreno cedido pela Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira que em termos 
toponímicos se designa por Largo dos 
Pastorinhos de Fátima, ergue-se a Igreja 
dos Pastorinhos.
A sua construção está ligada ao fluxo 
migratório que a partir dos anos sessenta 
do século passado foi tornando a antiga 
Igreja matriz de S. Pedro verdadeiramen-
te exígua para uma comunidade cada vez 
mais numerosa.

É um templo de grandes dimensões, 
onde se aliam a modernidade, a beleza 
e o conforto que transparecem de uma 
agradável simbiose entre a brancura dos 
mármores e o contraste destes com as 
suaves tonalidades de algumas madeiras 
exóticas.
Nesta Igreja merece destaque o sacrário, 
cuja porta é ornamentada com folhas de 
azinheira, trazidas de Fátima, tendo ao 
centro uma estrela desenhada por uma 
criança da mesma idade dos Pastorinhos.
Junto ao altar, existe uma pequena cripta 
que contém um cofre com relíquias dos 
Pastorinhos: um pedaço de vestido da 
Beata Jacinta e um fragmento do caixão 
do Beato Francisco.
Na reserva central da parede retabular, 
uma grande cruz em madeira de oliveira, 
sobre a qual foi suspenso um antigo cru-
cifixo da Paróquia.
Ao longo das paredes, algumas imagens 
de santos, merecendo referência a Ima-
gem Peregrina de Nossa Senhora, ofe-
recida pelo Santuário de Fátima e duas 
imagens provenientes do desaparecido 
Convento de S. Romão: Uma de Nossa 
Senhora do Carmo e outra de Santo Elias.
De portas sempre abertas, recebe esta 
Igreja, diariamente, grande número de 
visitantes que nela procuram o recolhi-
mento, o silêncio e a paz.

Alfredo Marujo
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Adossada à frontaria da Igreja dos Pas-
torinhos, fazendo parte integrante do 
mesmo conjunto edificado, encontra-se 
a torre sineira do templo e o seu mo-
numental carrilhão. Com desenho do 
Gabinete de Arquitetura, EEC – Arqui-
tetura, Ldª. e cálculos do Gabinete de 
Engenharia, L Projeto, Ldª., foi esta torre 
construída no ano de 2005 pela empre-
sa, Alves Ribeiro, Ldª.
Com estrutura de betão e linhas arquite-
tónicas bastante inovadoras, eleva-se à 
altura de quarenta e sete metros que se 

desenvolvem desde o piso térreo onde 
está instalado um bar, por mais algumas 
salas sobrepostas, pela grande câmara 
dos sinos e terminam num amplo ter-
raço, do qual se pode contemplar uma 
vista maravilhosa sobre toda a Cidade, 
até aos seus mais longínquos horizontes.
Nesta torre, cujo acesso é feito por um 
ascensor até à cabine técnica e, a par-
tir dela, apenas por escadas, foi insta-
lado no mesmo ano de 2005 o grande 
Carrilhão dos Pastorinhos, considerado 
um dos maiores carrilhões da Europa. 
Constituído por sessenta e nove sinos 
e inteiramente patrocinado por entida-
des autárquicas, empresariais, culturais 
e muitos particulares, foi fabricado pela 
Royal Eijsbouts, uma empresa Holande-
sa sediada em Asten.
Desde a sua inauguração, em Maio de 
2005, com projetos apoiados pela autar-
quia, numa programação previamente 
anunciada, nela se têm realizado im-
portantes concertos, principalmente em 
dias festivos e de maior solenidade.
É, com efeito, um conjunto emblemá-
tico de reconhecido valor cultural, que 
pela sua notabilidade atrai anualmente 
grande número de visitantes nacionais 
e estrangeiros, constituindo-se como 
um verdadeiro e prestigioso ex-libris da 
Paróquia, da Cidade e de todo o nosso 
Concelho. 

Alfredo Marujo

Torre sineira e carrilhão 
da Igreja dos Pastorinhos

Largo dos Pastorinhos de Fátima . 38º 53’ 36.00”N 9º 02’ 16.44”O



16

Ermida de Nossa Senhora da Piedade

À entrada do pequeno lugar do Adarce, 
num bonito espaço arborizado, encon-
tra-se a antiquíssima Ermida de Nossa 
Senhora da Piedade. Uma das fontes 
bibliográficas mais antigas que dela faz 
menção, é o Santuário Mariano, escrito 
em 1707 por Frei Agostinho de Santa Ma-
ria. Nele inscreveu, então, no Título XLVI 
do Tomo II, um interessante texto sobre 
a Ermida e devoção à milagrosa Imagem 
de Nossa Senhora da Piedade, dizendo 
serem tão antigas que se desconhecem 
os seus princípios. Sobre a iconografia 
da Imagem, descreve-a como sendo de 
madeira estofada, com quatro palmos 
e meio de altura e sentada, com o Filho 
defunto nos braços. Uma representação 
do que, segundo uma antiga tradição da 
Igreja, teria acontecido no Calvário, de-
pois de terem descido o Senhor da Cruz. 
Uma Imagem que, conforme o autor nos 

refere, exercia poderosa intercessão pelo 
povo de todas as vilas e lugares circunvi-
zinhos, que a ela recorria frequentemen-
te, recebendo sempre auxílio e proteção. 
Com o sismo de 1755 ruiu o alpendre da 
Ermida e abriram fendas nas paredes, o 
que fez reduzir o culto por algum tempo. 
Em 1910, após a Implantação da Repúbli-
ca, a Ermida foi encerrada e totalmente 
saqueada, entrando em progressiva ruína. 
Nos anos sessenta do século passado 
procedeu-se à consolidação das pare-
des e colocação de um novo telhado.Em 
1988 foi primorosamente restaurada. Re-
cuperaram-se e reintegraram-se alguns 
elementos pétreos, bem como os belís-
simos azulejos seiscentistas com motivos 
de tapete. Após décadas de verdadeira 
ruína, foi possível restituir a esta Ermida a 
sua antiga beleza e dignidade.        

Alfredo Marujo

Rua do Adarse . 38º 54’ 08.90” N 9º 02’ 28.83”
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Situa-se este pequeno templo, de carac-
terísticas rurais, no núcleo antigo de Ar-
cena e a sua edificação remonta aos fi-
nais do séc. XVI. Erguida no cimo de um 
alto escadório que lhe dá acesso, dela se 
pode contemplar uma vista panorâmica 
de grande beleza e alcance.  O patrono, 
S. Clemente, segundo a cronologia pon-
tifícia, foi um dos primeiros Papas, tendo 
exercido o ministério petrino entre 88 e 
97, ano em que terá sido lançado ao Mar 
Negro com uma âncora atada ao pesco-
ço a qual, na iconografia cristã, é apre-
sentada como símbolo do seu martírio.
Nesta Ermida merecem destaque a 
sua robusta galilé alpendrada, que faz o 
prolongamento do templo em dias de 
maior afluência de fiéis, os lindíssimos 
azulejos do séc. XVII, com motivos de 
tapete, representando camélias que re-
vestem toda a capela-mor, dois túmu-

los epigrafados, uma pia de água benta 
de conceção manuelina e, sobretudo, o 
interessante retábulo do altar, em estilo 
maneirista, constituído por pequenos 
painéis de pintura sobre madeira e um 
nicho central com a imagem de S. Cle-
mente. Merecem ainda referência as 
imagens de outros santos ali venerados 
e um quadro representando A Descida 
da Cruz. Em 1910, após a Implantação 
da República, também esta Ermida foi 
encerrada ao culto. Porém, todo o pa-
trimónio nela integrado manteve-se 
preservado, pois, segundo contavam os 
antigos, fora corajosamente defendido 
pelo próprio povo de Arcena, que nunca 
permitiu a profanação e saque da Ermi-
da. É, com efeito, o mais antigo e tam-
bém o mais belo monumento de Arcena, 
em tudo digno de apreço e de visita.

Alfredo Marujo

Ermida de São Clemente

Largo Dr. Jaime Marques Dias Simões - Arcena . 38º 54’ 28.80 N 9º 03’ 03.96” O
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Ruínas da Capela Quinhentista 
de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado

Na Quinta da Verdelha em Alverca do Ribatejo 
podem ser vistos os vestígios estruturais da capela 
quinhentista de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucifi-
cado. Em 2003/2004 foi realizada uma intervenção 
arqueológica, onde se identificaram os vestígios es-
truturais da capela quinhentista. Na envolvente fo-
ram detetados outros vestígios estruturais nomea-
damente muros de delimitação da área em frente à 
capela bem como uma estrutura hidráulica (poço). 
No decurso dos trabalhos foram recolhidos frag-
mentos de azulejos de época Moderna, datáveis 
dos séculos XVII/XVIII, e fragmentos de peças em 
faiança cujo objetivo seria a decoração arquitetóni-
ca do edifício religioso. Em número inferior foram 
ainda recolhidos fragmentos de cerâmica comum e 
vidrada.
Apesar das suas modestas proporções, a capela de 
Nosso Senhor Jesus Crucificado ou dos Milagres, 
foi ao longo dos séculos XVII e XVIII, um dos mais 
importantes locais de peregrinação existentes em 
todo o concelho de Vila Franca de Xira. Ainda que 
não saibamos, ao certo, a data em que foi erguida 
podemos integrá-la na tradição das capelas de pe-
regrinação do período manuelino, apontando para 
que a sua construção fundacional se tenha verifica-
do nos meados do século XVI.  O pequeno templo 
quinhentista terá ganho fama em consequência de 
vários milagres aí ocorridos, transformando-se as-
sim, com o decorrer dos anos, num importante local 
de peregrinação, ao qual acorriam inúmeros fiéis. 
Em meados do século XVIII, este encontrava-se na 
posse dos Padres Paulistas do Convento do Santís-
simo Sacramento da Cidade de Lisboa.

 João Pimenta

E.N.10 AlverPark - Verdelha . 38º 53” 12.24” N  9º 02’ 45.89” O
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Marco da IV Légua

No reinado de D. Maria I [1777-1792] foram realiza-
das grandes obras de modernização da estrada real 
que ligava Lisboa ao interior do reino. Em alguns 
dos troços da estrada real ordenou-se a demarca-
ção com padrões, indicando as léguas de distância 
com a capital. 
A construção do troço Lisboa/Santarém correspon-
dia a 14 léguas e a sua construção ficou a cargo do 
inspector-geral do Terreiro Público de Lisboa D. 
José Luís de Meneses e Abranches Castelo Branco, 
Conde de Valadares, o qual contou com a colabo-
ração de José da Rocha, Capitão de Ordenança de 
Alverca que acompanhou a obra e disponibilizou re-
cursos pessoais para a boa conclusão dos trabalhos.
No concelho de Vila Franca de Xira conhecem-se 
três marcos de légua da Estrada Real de D. Maria 
I. O de IV légua localizado em Alverca; o de V em 
Vila Franca de Xira; o de VI na Castanheira. Todos 
estes marcos, classificados, em 1943, como Imóveis 
de Interesse Público, são esculpidos em calcário, 
compõem-se de base cúbica; corpo central, talhado 
num paralelepípedo retangular, remate constituído 
por duas peças, sendo a inferior uma estrutura pira-
midal de base quadrada, encimada por uma esfera, 
onde se incorpora um relógio de sol. 
O marco de IV légua encontrava-se, originalmente, 
na berma norte da Estrada Nacional 10, ao quilóme-
tro 16.810, à saída de Alverca, tendo sido derrubado 
por um acidente de aviação. Após estar à guarda 
da Junta de Freguesia por algumas décadas, foi 
restaurado, em 2007, numa intervenção conjunta 
com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e 
colocado no espaço ajardinado, muito próximo do 
local original. 

Anabela Ferreira

E.N.10 Km - 38º 54’ 25.89” N 9º 01’ 52.77” O
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Fonte do Choupal

Noutros tempos, antes do aparecimen-
to da água canalizada, era na fonte do 
Choupal que a população da vila de 
Alverca se abastecia. Lugar de encontro 
matinal das mulheres da vila era também 
ali que, muitas vezes, as raparigas encon-
travam os rapazes que lhes agradavam, 
onde se cimentavam amizades e onde se 
dava conta das novidades locais. 
Os documentos históricos referem que a 
água desta fonte era medicinal, particu-
larmente benéfica para quem sofria dos 
“males de pedra”, talvez também por isso 
a lenda, que se contava, tivesse um peso 
maior. Dizia-se que a água havia brota-
do de umas pedras, de forma milagrosa, 
após a imagem de uma santa ter surgido 
perante um jovem pastor.

Apesar da água já não correr na fonte do 
Choupal, esta faz parte das vivências das 
pessoas de Alverca. Muitos são, os que 
recordam com saudade os passeios pelo 
Choupal e as conversas entre amigas e 
namorados, tendo como fundo o som da 
água fresca que corria da bica, à sombra 
dos choupos que batizaram o local.

Anabela Ferreira

Av. 5 de Outubro - 38º 54’ 07.32” N 9º 02’ 23.40” O
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A fonte de São Romão é o último ves-
tígio físico do convento, com o mesmo 
nome, da ordem Carmelita, fundado em 
1600 e extinto em 1834. A data de cons-
trução da fonte é desconhecida. As es-
cassas referências bibliográficas referem 
a qualidade da água, a qual abastecia a 
população e que escorria, para lá dos 
muros do convento, para abastecer um 
tanque de serventia às hortas. Encimava 
a fonte o brasão da ordem carmelita, que 
há muito desapareceu. A lenda, que lhe 
está associada, refere o aparecimento 
de uma imagem de Nossa Senhora, em 
cima de um penedo, perto do convento. 
Foram chamados os frades que a leva-
ram para a sua igreja. No dia seguinte a 
imagem havia desaparecido, sendo de-
pois encontrada num outro penedo, de 
onde terá brotado a fonte. Perante este 
acontecimento os frades decidiram que 

a imagem devia ser venerada em espa-
ço próprio e, dentro dos muros do seu 
convento, mandaram construir a Capela 
da Senhora do Bom Sucesso, nome que 
adveio do sucesso do seu aparecimento 
e da fonte que fez brotar. A água, que 
ainda hoje escorre da fonte de São Ro-
mão, vem de uma mina natural, à qual se 
tem acesso por trás da fonte. Ao longo 
de centenas de anos a escorrência de 
água pelas paredes dessa mina, formou 
estalactites e estalagmites, as quais con-
ferem àquele espaço uma beleza rara 
e lhe confirmam importância enquanto 
património natural, único no concelho. 
O longo corredor subterrâneo, com 
cerca e trinta metros, desemboca numa 
abóbada natural que as gentes do lugar 
transformaram em altar de devoção.

Anabela Ferreira

Fonte e Mina de São Romão

Rua de São Romão - 38º 54’ 15.00” N 9º 02’ 45.44” O
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Fontes de Arcena

Em Arcena, são três as fontes de abas-
tecimento público de água. Duas delas 
são pequenos fontanários ou chafarizes. 
Contudo, não têm já a importância que 
tiveram outrora. Essa perderam-na com a 
inauguração da rede pública de distribui-
ção de água, no início dos anos sessenta 
do século passado. O chafariz do Largo 
Dr. Jaime  M. D. Simão é uma construção 
realizada pela Casa do Povo de Arcena, 
datada de 1944, como atesta a placa de 
pedra afixada. Era então aqui o coração 
de Arcena. O chafariz do Largo João 
Venâncio, construído há pouco mais de 
meio século, veio substituir uma peque-
na fonte com tanque existente a escassos 
cinco metros, mesmo na esquina. Estes 
dois fontanários eram abastecidos a par-
tir de uma mina, com nascente localizada 
no Castelo Picão. A água era conduzi-
da até à povoação através de manilhas 

de grés, percorrendo uma distância que 
rondaria os novecentos metros. Nos ve-
rões mais secos a água rareava ou falta-
va mesmo. Na atualidade, estão ambos 
ligados à rede pública. A Fonte Velha, 
junto ao Rio Crós-Cós, sempre foi a de 
maior importância, pelos factos de ser a 
maior, a mais antiga e raramente faltar a 
água. Não existem referências quanto à 
época da sua construção. Tem bica para 
recolha de água e tanque para bebedou-
ro dos animais. É, ainda hoje, abastecida 
por uma nascente situada a cerca de 
trezentos metros, sendo a água condu-
zida através de uma mina. Foi soterrada 
aquando das inundações de novembro 
de 1967. Restaurada há cerca de dez 
anos, já é bem notória a degradação pro-
vocada pelo tempo e pelo vandalismo.  

Inocêncio Casquinha                                                                                                            

Arcena - 38º 54’ 24.95” N 9º 03’ 06.77” O
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As Salinas de Alverca e Forte da Casa  
Um património natural e cultural incontornável

Os dois complexos de salinas de Alverca 
e Forte da Casa situam-se entre a linha 
de caminho-de-ferro e a margem do es-
tuário do Tejo, confinando com a locali-
dade de Póvoa de Santa Iria a sul, e com 
o aeródromo das OGMA / DGMFA e a 
ETAR da SIMTEJO a norte na Verdelha, 
em Alverca. A atividade salineira, que re-
monta ao tempo dos romanos na Penín-
sula Ibérica, contribuiu, historicamente, de 
forma significativa para a economia desta 
região, graças ao comércio do sal, empre-
gado na indústria e na alimentação. A sua 
exploração, abandonada há muito, levou a 
processos profundos de alteração. O pro-
cesso de naturalização, subsequente, le-
vou à ocorrência de mais de 100 espécies 
de aves no habitat das salinas de Alverca 
e Verdelha, de várias espécies de insetos 
e micromamíferos, ainda não devidamen-
te inventariados e também à ocorrência 
da flora típica destas zonas húmidas. Es-

tes complexos - designados como Im-
portant Bird Area (BirdLife International) 
- estão incluídas no Biótopo CORINE 
do Estuário do Tejo, no Corredor Eco-
lógico Estruturante (PROTAML, 2002), 
na Estrutura Ecológica Urbana e Reser-
va Ecológica Nacional (PDM-VFX).  A 
zona é atravessada por um Caminho de 
Fátima e Santiago, ligação simples e ló-
gica ao Parque Linear Ribeirinho, ligação 
que ainda carece de requalificação. A im-
portância ambiental e patrimonial desta 
zona húmida tem sido, por justos motivos, 
reconhecida por muitas entidades, teste-
munhando o seu potencial de valorização 
como recurso patrimonial, conservacio-
nista, turístico e de lazer que justificam e 
fundamentam o ensejo de criar aí uma 
Reserva Natural Local a qual consagraria, 
de forma sustentável, um elevado e me-
recido estatuto de proteção.
                                                   Hélder Careto

38º 52’ 57.76” N 9º 02’ 27.65” O
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Hangar para Balões Aerostáticos 
na OGMA

O Hangar para Balões Aerostáticos exis-
tente nas instalações da OGMA- Indús-
tria Aeronáutica de Portugal, é o único 
exemplar construído em Portugal e, será 
também o único a existir atualmente no 
mundo com esta finalidade. 
A sua construção, finalizada em 1927, 
deveu-se ao facto do primeiro Grupo 
de Aerosteiros, que tinha como principal 
missão efetuar leituras meteorológicas 
utilizando balões de hidrogénio suspen-
sos, estar sediado em Alverca.
Formalmente determinado pelo carácter 
da sua funcionalidade, o hangar define 
uma nave abobadada, lembrando o cas-
co de um navio invertido, estruturada por 
um entramado de madeira com elemen-
tos diagonais que evitam o contraventa-
mento em forma de colmeia, no interior 

da qual se dispõem dois níveis de pisos 
intermédios, organizados por estrados e 
encostados a um dos extremos da nave, 
permitindo uma grande economia de es-
paço.
A sua forma arquitectural de construção 
geodésica é singular e era considerada 
modelar quando foi construído.
Com um comprimento de quarenta me-
tros e uma altura máxima de cerca de 
treze metros, serviu inicialmente para a 
reparação de balões aerostáticos duran-
te a actividade do Grupo de Aerosteiros 
sediado em Alverca, tendo sido poste-
riormente utilizado para actividades de 
manutenção de aeronaves.

Mário Ascensão

Instalações OGMA - 38º 53’ 21.29” N 9º 01’ 42.55” O
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Antigo Palacete do Conde de Farrobo 

(atual sede da Junta de Freguesia de Alverca)

O edifício da Junta de Freguesia de Al-
verca do Ribatejo tem um significado 
especial: pertenceu à minha família desde 
o século XIX até 1983, quando a minha 
avó paterna aceitou a sugestão do meu 
pai, José Sabino Ferreira Lopes (ex-ve-
reador), de vender (a preço simbólico) o 
edifício à CMVFX para que ali fosse ins-
talada com dignidade a JFA. O objetivo 
era simples: o prédio deveria ser preser-
vado pelo Estado - e não ficar nas mãos 
de um qualquer construtor que, ofere-
cendo bem mais, afirmou que iria destruí-
-lo. A vontade da minha avó, Maria José 
de Faria Ferreira Lopes (viúva de José 
Lé Lopes, ex-vereador), e do meu pai 
prevaleceu perante a restante família e, 
felizmente, o edifício mantém-se até aos 
dias de hoje. No final do século XIX, iní-
cio do século XX, sofreu obras profundas 
por parte do meu trisavô Joaquim Sabino 
Faria (ex-vereador) e acolheu, durante 

décadas, a farmácia Ferreira, propriedade 
do meu bisavô Domingos José Ferreira 
- um farmacêutico republicano que, no 
tempo da monarquia, permitiu a realiza-
ção, no pátio do edifício na azinhaga, de 
vários comícios clandestinos do Partido 
Republicano. A farmácia, além da sua 
função comercial e de assistência social, 
funcionava como uma espécie de clube 
dos comerciantes, membros das associa-
ções e autarcas da vila. No piso de cima, 
estava instalada, a antiga Associação de 
Socorros Mútuos, um sistema de previ-
dência social que vigorou no século XIX 
e ainda nas primeiras décadas do século 
XX. Além da escadaria ainda existente, a 
casa tinha o encanto adicional das janelas 
de guilhotina, ao estilo pombalino, que, 
infelizmente, foram substituídas pelo exe-
cutivo da Junta, em meados dos anos 80.

Luís Ferreira Lopes

Rua Dr. Miguel Bombarda 23 - 38º 53’ 58.80” N 9º 02’ 19.23” O
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Fortes das Linhas de Torres 
em Alverca do Ribatejo

Entre 1809 e 1812 construíram-se na zona 
a norte de Lisboa, no mais absoluto si-
gilo, 152 fortificações, aproveitando a 
topografia do terreno entre o rio Tejo e 
o Atlântico, com o objetivo de travar as 
tropas napoleónicas por ocasião da sua 
terceira investida ao território português. 
Estas obras militares ficaram conhecidas 
como Linhas de Torres, estando inven-
tariadas e em processo de classificação 
no concelho de Vila Franca de Xira cerca 
de vinte e quatro estruturas, bem como o 
Monumento Comemorativo das Linhas 
de Torres. No território da atual União 
de freguesias de Alverca do Ribatejo e 
Sobralinho, é possível reconhecer ainda 
quatro fortificações: o Forte da Calhan-
driz ou do Chão de Oliveira, o Forte 3 e 
4º de Subserra ou do Mouxeiro, o Forte 
do Moinho Branco ou dos Sinais (obra 
n.º 118) e o Forte dos Dois Moinhos de 

Sarnadas (obra n.º 119). Uma das fortifi-
cações mais importantes do concelho de 
Vila Franca de Xira corresponde preci-
samente ao Forte dos Sinais, pela sua di-
mensão e pelas suas características mui-
to peculiares que lhe conferiram o nome 
por que é designado. Constituído por 
estrutura em taipa capeada a pedra, in-
tegrava a primeira linha defensiva. Tinha 
por objetivo proteger o Vale de Calhan-
driz para o Bulhaco e a Estrada Militar 
que dá acesso à subida de Subserra. A 
sua implantação privilegiada no topo da 
Serra do Formoso levou a que esta for-
tificação tenha sido utilizada como posto 
de sinalização, tendo-se construído um 
complexo sistema de comunicação. In-
tegrava quatrocentos homens de infan-
taria, oito peças de calibre 12, dezasseis 
canhoneiras e sete bocas-de-fogo. 

Maria João Martinho

A-dos-Melros - 38º 56’ 27.16” N 9º 03’ 01.15” O
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De entre os diversos processos de moa-
gem que noutros tempos existiam con-
ta-se o moinho de maré, cujo engenho 
hidráulico consistia na utilização dos ní-
veis das marés, como força motriz para 
mover os rodízios, os quais, por sua vez, 
faziam mover as pedras de moenda. 
Eram engenhos comuns no estuário do 
Tejo onde, na margem sul é ainda possí-
vel conhecer alguns exemplares em bom 
estado de conservação e alguns, como 
o do Seixal, ainda capazes de funcionar. 
Na margem norte do Tejo restam ape-
nas as ruínas do velho moinho de maré 
do Adarse. Até ao ano de 1832 o moi-
nho fazia parte dos bens das capelas de 
D. Afonso IV, tendo a propriedade pas-
sado para os condes de Farrobo, que o 
terão explorado até 1887. Atualmente, 
do edifício resta o alçado lateral esquer-

do e parte do alçado principal. Da estru-
tura do moinho sobrevivem as arcadas, 
sob as quais giravam os rodízios e o cais 
de desembarque. A ruína do moinho de 
maré destaca-se numa paisagem que 
se distingue pela fauna e flora estuarina, 
com particular realce para a zona da an-
tiga caldeira, onde abundam os juncos. 
A preservação das ruínas, enquanto pa-
trimónio pré-industrial, é fundamental 
por se tratar do último testemunho dos 
moinhos de maré na margem norte do 
Tejo. Já o espaço envolvente permite 
um maior conhecimento do património 
natural da zona de estuário.

Anabela Ferreira

Moinho de Maré do Adarse

Adarse - 38º 54’ 01.80” N 9º 01’ 12.05” O
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E.N.116 - 38º 53’ 28.82” N 9º 02’ 40.97” O

O Monumento erguido na zona ajardi-
nada na entrada da Cidade de Alverca é 
um monumento arquitetonicamente bo-
nito. Foi esculpido em pedra e tem como 
simbologia uma Mulher. Esta represen-
tação da Mulher de grandes dimensões 
e grande rigidez poderá metaforicamen-
te representar a grandeza do que é ser 
Mulher. Durante muito tempo referen-
ciada como “sexo fraco”, a mulher soube 
ao longo dos tempos conquistar o seu 
espaço. À Mulher, cabem papéis únicos: 
A nobreza de ser Mulher Mãe é simples-
mente maravilhosa; A oportunidade de 
poder fazer o que o homem faz (o que 
em tempos passados não era possível) 
provou que afinal a Mulher é capaz e 
não só de fazer igual mas por vezes me-
lhor; A sensibilidade da Mulher é sempre 
uma mais-valia. O monumento em cau-
sa é uma homenagem à Mulher nas suas 
multifacetadas funções. Foi inaugurado 
num dia 8 de março, Dia Internacional 
da Mulher, numa altura em que à frente 
dos destinos das Autarquias Locais do 
concelho, estavam duas mulheres – Ma-
ria da Luz Rosinha na Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira e Serafina Rodri-
gues, na Junta de Freguesia de Alverca 
do Ribatejo. E porque o Dia da Mulher é 
todos os dias, a Estátua aí está imponen-
te e sobranceira, lançando o seu olhar 
atento sobre todos os que passam.

Serafina Rodrigues

Monumento à Mulher 
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Monumentos à Produção do Azeite 

Rua do Trabalhador - 38º 53’ 30.93” N 9º 02’ 25.00” O

A importância dos olivais na flora de Al-
verca do Ribatejo vem referida ao longo 
dos séculos, como impulsionadora da 
economia e desenvolvimento local. Esta 
árvore, além da importância a nível eco-
nómico, traz consigo um grande simbo-
lismo, sobretudo ligada à de sabedoria, 
paz, abundância, sendo associada a prá-
ticas religiosas, medicinais e ancestrais 
crenças, tal como acontecia na Grécia 
antiga, onde as mulheres permaneciam 
largos períodos à sua sombra para serem 
férteis. Os Padrões do Termo de Lisboa, 
classificados como imóveis de interesse 
público, que se situam na EN10, no limite 
sul da freguesia do Forte da Casa, uma 
inscrição datada de 1782, onde é referido 

que a Estrada Real, mandada construir 
por D. Maria I, “era ladeada em todo o 
seu comprimento por oliveiras, cujo azei-
te se destinava à Casa Pia e à iluminação 
de Lisboa”, o que é bem revelador da im-
portância que os nossos olivais desem-
penhavam não apenas para Alverca mas 
para toda a região. Alverca possuiu mais 
de vinte lagares de azeite, construídos 
junto às ribeiras e rios como a da Verde-
lha, Crós- Cós, Fonte, Silveira e Valedo. 
A Revolução Industrial viria pôr fim a esta 
próspera industria que no entanto não se 
apagou da memória dos Alverquenses. 
Para memória futura em 2008 e 2009 na 
Praceta das Oliveiras, espaço simbólico 
onde outrora existiram grandes olivais, a 
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Junta de Freguesia de Alverca procedeu 
à homenagem dos então denominados 
“ratinhos” – operários rurais que vindos 
em ranchos, sobretudo das Beiras, aqui 
procuravam trabalho e se mantinham du-
rante as safras - e da indústria em si.
A 1 de dezembro de 2008 foi inaugurada 
a Estátua do Varejador, monumento em 
mármore, em que a figura do trabalhador 
segura na mão uma vara e vareja uma 
oliveira, colocada no centro dum espaço 
relvado e cuja envolvente é circundado 
por painéis de azulejos pintados à mão, 
onde se podem observar, provérbios, 
frases e desenhos alusivos ao azeite e 
azeitona. Em 2009, na antiga Quinta das 
Drogas, no cruzamento da Rua da Indus-

tria com a Rua da Juventude, foi edifica-
do um memorial à produção. Resultado 
duma requalificação paisagística pensada 
para este fim, foi restaurado e colocado 
no local um lagar, onde podemos obser-
var as duas mós em perfeito estado de 
conservação. A esta peça juntaram-se 
mais tarde uma prensa e as seiras (peças 
circulares, achatadas feitas em fibra de 
esparto), também elas aí expostas para 
que as gerações mais novas as possam 
apreciar. 

Afonso Costa

Rua da Indústria - 38º 53’ 35.00” N 9º 02’ 29.51” O

Monumentos à Produção do Azeite 
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Monumento à Solidariedade

Foi no já longínquo primeiro de Maio de 
1999 que foi inaugurado o monumento 
à solidariedade junto à entrada da Fun-
dação CEBI. Esta obra, da autoria do 
escultor Carlos Matos, foi um contributo 
da CEBI à comunidade de Alverca em 
que se procurou representar a visão da 
Fundação através da arte. 
Esta instalação representa simbolica-
mente todos os grupos geracionais que 
têm sido o foco desta Fundação, as crian-
ças, os adultos e os idosos. Das colunas 
sobressaem os olhares de todos aqueles, 
que até hoje são milhares, contribuíram 
para a criação e desenvolvimento da 
CEBI. Destaca-se ainda, a estrutura de 
ligação que por um lado, representa a 
importância da coesão geracional mas, 
por outro, evoca o passado industrial de 
Alverca e como essa estrutura produtiva 
formou os seus habitantes. 
O forte conceito de cidadania, que se 
molda nesta comunidade a partir dos 
anos 60 do século passado, dá origem 
ao movimento associativo que despon-
ta por esses anos e que explode com 
a revolução do 25 de Abril de 1974. O 
ambiente que se vivia no mundo laboral 
de então foi o fio condutor não só deste 
movimento associativo mas também de 
todas as outras dinâmicas sociais.

António Castanho

Rua Maria Eduarda Segura de Faria - 8º 53’ 38.94” N  9º 02’ 29.44” O
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Monumento a Josué Martins Romão

Localizado na Rua José de Sousa Nazare-
th este monumento construído pela Junta 
de Freguesia de Alverca do Ribatejo, foi 
inaugurado a 27 de Abril de 2013, em me-
mória de Josué Martins Romão, natural 
da Moita, onde nasceu a 13 de abril de 
1918. Em 1952, após o casamento, passou 
a residir em Alverca. Ingressou na Marinha 
com a idade de 16 anos. Aos 18 iniciava a 
luta pela Liberdade. Em 1936, quando um 
navio da Marinha estava no Tejo, próximo 
do Alfeite, protagonizou uma pequena 
revolta contra o regime fascista, junto com 
uns tantos camaradas. Esse ato altruísta, à 
época, teve a amarga punição de ir inau-
gurar o presidio do Tarrafal, tendo ficado 
preso e onde foi torturado durante dezas-
seis anos. Saiu em liberdade em 1952. De-
dicou parte da sua vida ao associativismo 
em várias instituições de utilidade pública, 
como a Sociedade Filarmónica e de Re-
creio Alverquense e o Futebol Clube de 
Alverca.  Em 1996 Josué Martins Romão 
recebeu o Galardão de Mérito Social atri-
buído pela Junta de Freguesia de Alverca. 
Em 1999 foi distinguido com a Comenda 
da Ordem da Liberdade pelo Sr. Presi-
dente da Republica, Dr. Jorge Sampaio.  
Faleceu a 30 de outubro de 2006 com 
88 anos de idade, ironicamente no ano 
em que fazia setenta anos da inauguração 
do Tarrafal. O seu nome figura numa das 
ruas desta cidade.

José Serafim

Av. Capitão João Almeida Meleças - 38º 53’ 52.37” N 9º 02’ 16.25” O
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Monumento à Indústria 
 Máquina laminadora de Chumbo

A máquina de laminar chumbo para as 
cápsulas das garrafas de champanhe e 
vinho do Porto, de fabrico Alemão, da-
tada de 1885, esteve em funcionamento 
na Seção das Cápsulas e na Precape da 
Companhia Previdente, de 1955 a 1988. 
Em elaboração, esta máquina lamina-
dora, exigia muitos cuidados e eficácia, 
aos operários especializados que nela 
trabalhavam. A colocação de lingotes 
de chumbo, com cerca de quinze quilos, 
tornava o trabalho pesado, no decorrer 
das oito horas de serviço. Durante a lami-
nagem do chumbo, o operário, dava um 
aperto em cada passagem, até à medida 
desejada; esta operação era feita por ho-
mens e em determinadas alturas, tam-
bém por mulheres. A aquisição de uma 
máquina mais moderna e mais produtiva 
acabou por decretar o afastamento da la-
minadora, e de muitos dos operários que 
nela trabalhavam. A máquina foi gentil-

mente cedida pela Companhia Previ-
dente, à Junta de Freguesia de Alverca, 
e inaugurada, enquanto monumento, a 
10 de Julho de 2010, pelo antigo Presi-
dente do Conselho de Administração da 
Companhia Previdente, António Almei-
da Simões e pelo Presidente da Junta de 
Freguesia de Alverca, Afonso Costa. A 
sua conservação tem estado ao encar-
go de um antigo operário soldador da 
Companhia Previdente, o qual fez parte 
do grupo que cuidava da manutenção 
da mesma máquina e anos mais tarde 
ajudou na montagem do monumento. O 
objetivo da Junta de Freguesia de Alver-
ca, ao colocar a máquina num ponto de 
passagem da cidade, foi o de homena-
gear as indústrias que contribuíram para 
o crescimento de Alverca e para a sua 
consolidação enquanto cidade.   

Adriano Pires

E.N.10 Km 127 - 38º 54’ 14.64” N - 9º 02’ 05.27” O
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Nos finais do séc. XIX Alverca era essen-
cialmente uma terra agrícola, rica em po-
mares, olivais, vinhas e pinhais com uma 
economia rural onde predominava a cria-
ção de gado suíno, vacas leiteiras, cabras 
e ovelhas. 
É da abundância de leite de grande qua-
lidade, pela excelência das pastagens lo-
cais que surgem os afamados queijos de 
Alverca que rapidamente ganharam fama 
em todo o país. 

E era especialmente em Arcena que se 
centrava o fabrico do queijo, localidade 
onde os rebanhos de ovelhas e cabras 
faziam parte do quotidiano dos seus habi-
tantes. Logo pela manhã cedinho, os cho-
calhos e balidos dos rebanhos, enchiam 
os caminhos térreos de Arcena rumo às 
zonas vizinhas para pastarem voltando ao 
entardecer, sempre acompanhados pelo 
pastor e seus cães. Procedia-se então à 
ordenha dos animais. Retirado o leite e 
adicionado bucho como coalho, ganha-
vam vida os tabuleiros repletos de chin-
chos com suculentos queixos que abaste-
ciam toda a região, frescos ou depois de 
serem submetidos a artesanais processos 
de secagem. Em 1930 o fabrico artesanal 
de queijo dá lugar a uma próspera indús-
tria com abertura duma fábrica que per-
durará até cerca dos anos 70. Presente na 
memória dos mais antigos e com vista a 
perpetuar para as gerações futuras, uma 
das atividades marcantes da nossa região, 
a Junta de Freguesia de Alverca do Riba-
tejo, inaugurou a 12 de Março de 2009, 
um singelo monumento alusivo à Quei-
jeira, composto por uma estrutura reves-
tida com um painel de azulejos pintados 
à mão, representativos da arte de fazer 
queijo. 

Manuela Barbosa Santos

Monumento à Queijeira

Largo Dr. Jaime Marques Dias Simões - 38º 54º 28.34” N 9º 03’ 04.37” O
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Este singelo obelisco comemorativo do 
cinquentenário da Força Aérea, é uma 
homenagem do presente ao passado… 
passado grandioso dos pioneiros da 
aviação militar, aqueles que sem receio 
ligaram pelos ares a metrópole com a 
totalidade dos territórios ultramarinos. 
Foram muitos e na impossibilidade de os 
enumerar individualmente designamo-
-los como “Os bandeirantes do Ar”.
Este majestoso monumento, singelo na 
sua construção, feito de betão e bronze, 
é o verdadeiro tributo aos feitos heroicos 
da FORÇA AÉREA. Um rasto de fumo 
largado pelas turbinas de um jato cujo 
topo está apontado ao futuro… ao infi-
nito, é uma afirmação da grandeza e im-
portância local da força aérea e patenteia 
a sua ânsia de progresso, valorização e o 
seu desejo de ascender mais alto.
Este monumento, está patente em Alver-
ca do Ribatejo, cidade berço da aviação, 
não por acaso ou facilidade de acessos, 
mas sim por ser o mais antigo, o decano 
dos aeródromos militares e por ser o pri-
meiro aeroporto internacional de Lisboa. 
Aqui nasceu a aviação militar e civil. O 
nome tem tudo a ver com a sua história e 
poderá num futuro ser escrita como tem 
sido profetizado com letras de ouro.
Monumento imortal dedicado ao futuro 
e imortalizando o PILOTO.  

Jorge Augusto Freire Cardoso

Monumento da Força Aérea

Largo dos Pioneiros da Aviação - 38º 53’ 26.70” N 9º 01’ 57.27” O
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O monumento aos Bombeiros Voluntá-
rios de Alverca resultou de uma iniciativa 
da Junta de Freguesia de Alverca do Ri-
batejo, então presidida por Serafina Rodri-
gues e da autoria do Escultor João Duarte. 
Foi executado e oferecido pela Empresa 
“Sandometal”. Trata-se de uma estrutura 
com 3,70 metros de altura em forma de 
escada, um equipamento emblemático e 
importante na atividade dos bombeiros, 
que os ajuda a superar os limites das suas 
capacidades humanas. A dois terços da 
sua altura, apresenta uma roda estilizada 
com 1,20 metros de diâmetro, que repre-
senta a vida que é fundamental preservar, 
assim como o dinamismo e a prontidão na 
ação.  É fabricado em aço, de cor bronze 
envelhecido, encastrado num pedestal de 
betão com um metro de altura, localiza-
do num espaço ajardinado em frente ao 
Quartel dos Bombeiros. Foi inaugurado 
em 17 de Novembro de 2001 por ocasião 
das comemorações do 75º aniversário dos 
Bombeiros de Alverca, numa cerimónia 
presidida por Sua Excelência o Secretário 
de Estado da Administração Interna, Prof. 
Dr. Carlos Zorrinho. Este monumento dis-
creto reflete a gratidão pelo trabalho de-
sempenhado pelos Bombeiros de Alverca 
em prol da segurança de pessoas e bens 
da sua área de intervenção que, na anterior 
divisão administrativa, pertencia às fregue-
sias de Alverca do Ribatejo, Calhandriz e 
Sobralinho. Luis Coimbra

Monumento ao Bombeiro

Rua dos Bombeiros Voluntários de Alverca - 38º 53’ 50.44” N 9º 02’ 18.90” O
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Monumento à Lavadeira

O Rio Crós Cós foi desde sempre uma mar-
ca identitária na vida da freguesia de Alverca. 
Correndo serra abaixo em direcção à cidade, 
nas suas margens, serpenteavam outrora as 
hortas e as quintas. Na memória dos mais 
velhos, estão bem gravadas essas imagens 
duma Alverca d’outrora, onde o Rio, jun-
to ao Choupal, era ponto de encontro. Ali 
nas suas margens, vindas de vários pontos 
com as suas “trouxas” de roupa, mulheres e 
raparigas, juntavam-se em alegre convívio e 
cumpriam uma tarefa que em vez de difícil, 
se tornava em momentos de alegria e salutar 
convivência. A água cristalina do Rio enchia-
se com o salutar cheiro a sabão e a roupa, 
bem batida na pedra, era posta a corar para 
não destoar do tom prateado da água.  Entre 
risadas e torcer de peças trocavam-se confi-
dências e ouviam-se risadas.  As “comadres” 
punham as novidades em dia, desfiando 
baixinho “segredos” e pelo serpentear das 
águas “corriam as novidades” do lugar. Para 
evocar essas memórias que fazem parte da 
nossa história, podemos apreciar desde abril 
de 2013, na Rotunda do Choupal, um singe-
lo monumento, mandado erigir pelo Presi-
dente da Junta de Freguesia de Alverca do 
Ribatejo, Afonso Costa, que homenageia e 
perpetua  a memória de todas as Lavadei-
ras. Quem por ali passa, pode admirar a fi-
gura estilizada que com todo o orgulho dum 
passado não muito distante, na encruzilhada 
do caminho, representa “As Lavadeiras” e 
simultaneamente homenageia todas as mu-
lheres de Alverca.                      José Carlos Dias

Av. 5 de Outubro - 38º 54’ 07.90” N 9º 02’ 23.10” O
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Monumento ao Músico

Em 09 de Outubro de 2004, aquando 
da comemoração dos 130 anos de exis-
tência da Sociedade Filarmónica Recreio 
Alverquense, foi erigido na Praça da 
SFRA um monumento ao músico filar-
mónico, digna homenagem da popula-
ção de Alverca do Ribatejo aos músicos 
da sua terra.
Trata-se de uma escultura constituída 
por três vigas em ferro, que são unidos 
por uma pauta. Cada um dos pilares é 
ainda ornamentado por vários instru-
mentos de sopro. 
Escultura pensada e executada pelo 
mestre Júlio Carmo, artista plástico da 
nossa cidade, e edificada por Paulo Ro-
drigues, António Chumbo Pena e Joa-
quim Agostinho.
Ser músico é um privilégio, é uma alegria, 
o seu talento e habilidade é perpetuado 
em sons e melodias, que ao longo das 
nossas vidas nos acompanham.
Palavras sábias as do grande compositor, 
Ludwing van Bethoven:
“A vibração no ar da respiração de Deus 
fala à alma dos homens. Música é a lin-
guagem de Deus. Nós músicos estamos 
o mais perto que os homens podem es-
tar de Deus. Nós escutamos a sua voz. 
Nós lemos os lábios dele. Nós damos a 
luz aos filhos de Deus. Contamos suas 
preces. Isso é o que os músicos são.” 

José Manuel Chumbo

Rua da Industria - 38º 53’ 26.33” N 9º 02’ 24.90” O
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Monumentos ao 25 de Abril

  Av. Infante D. Pedro 38º 53’ 45.16”   9º 02’ 21.90” O

No dia 25 de Abril de 2008 a Junta de 
Freguesia de Alverca do Ribatejo inaugu-
rou na Av. Inf. D. Pedro um Monumento 
ao 25 de Abril idealizado e concebido por 
dois artistas da freguesia - Júlio Carmo 

Santos e Adriano Pires. O Monumento 
evoca a Libertação do Povo, a queda da 
ditadura e o restabelecimento da Liberda-
de e  Democracia.

Jardim José Álvaro Vidal - 38º 53’ 38.36” N  9º 02’ 08.25” O 38º 53’ 45.16” N 9º 02’ 21.90” O

No Jardim José Álvaro Vidal, ergue-se, 
desde 29 de julho de 1995, um monu-
mento à revolução de 25 de Abril de 1974. 
Com a conquista das liberdades demo-
cráticas e o fim da guerra colonial, ganhou 

expressão o poder Autárquico local. O 
monumento faz evocação dos elemen-
tos à Revolução dos Cravos: a pressão da 
cadeia, a presença militar, as pombas, os 
versos e as canções.



4141

Outros Monumentos a Visitar

Avião Piper Chieftain 
PA-31-350  Navajo

Praceta do Avião, GPS 38º53 33.34 N    9º02 16.67 OO

Esta Caldeira, pertenceu à Fabrica de Coimbra da Socie-
dade Central de Cervejas, onde era utilizada na fabricação 
do mosto, uma das fases do processo de fabrico da cerveja. 
A doação desta Caldeira à freguesia de Alverca do Ribate-
jo pela SCC, inseriu-se na vontade da empresa de reforçar 
os laços de proximidade com a sociedade civil. 

Alambique
Estrada da Alfarrobeiora, GPS 38º53 20.60 N   9º03 04.89 O

Fabricado em 1977 com capacidade para oito passageiros e 
dois tripulantes, apenas com 3.860 horas de voo foi ofereci-
do por um cidadão amigo da aviação à cidade de Alverca, 
para preservar o espirito da cidade como Berço da Aviação.

Estabilizador A7-P 
Av. Infante D. Pedro  -  GPS  38º53 43.12 N   9º02 13.09 O  

Peça oferecida pela Força Aérea Portuguesa à freguesia de 
Alverca do Ribatejo, foi reparada, decorada e colocada pela 
Associação de Pessoal das OGMA (APOGMA) em 25 
de Abril de 2012
Proveniente do avião LTV-A7 CORSAIR II, tinha a função 
de estabilizar a aeronave das descidas e subidas.
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Este núcleo do Museu Municipal de Vila 
Franca de Xira (MM-NA) inaugurou a 
17 de maio de 1990. Surgiu por vontade 
da autarquia mas também de inúmeros 
populares, os quais ansiavam por um es-
paço que zelasse pelas suas memórias e 
divulgasse a história da freguesia de Al-
verca, das suas gentes e do seu patrimó-
nio. Foi ampliado e reaberto em 2007, 
ocupando a antiga casa da Câmara e 
o espaço de uma antiga oficina de fer-
rador. A sua coleção é constituída, em 
grande parte, por objetos etnográficos 
e documentais, doados pela população, 
e pela coleção de arqueologia, resultado 
das escavações arqueológicas realizadas 
na colina do castelo em 1986 e daquelas 
efetuadas em 2005 no espaço ocupado 
pelo museu. Para além das exposições 
focadas nos quotidianos e vivências his-
tóricas do concelho e em particular da 

freguesia de Alverca, o MM-NA de-
senvolve uma série de atividades com o 
objetivo de dar resposta às necessidades 
dos públicos. Desde uma vasta oferta de 
serviço educativo para crianças e senio-
res, apresenta anualmente um programa 
cultural que inclui ciclos conferências, 
visitas guiadas a espaços de interesse 
histórico e patrimonial, para além de pro-
porcionar a dinamização do Largo João 
Mantas, que lhe é fronteiro, com progra-
mação musical nos meses de verão.
O acesso ao museu, e aos programas 
que lhe estão associados, é gratuito. Está 
aberto ao público de terça-feira a do-
mingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00. Encerra às segundas e feriados.

Anabela Ferreira

Museu Municipal de Vila Franca de Xira
Núcleo de Alverca

Praça João Mantas . GPS: 38º 53’ 57.50” N 9º 02’ 17.95” O
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Museu Etnográfico da Casa do Povo de Arcena

A criação do Museu Etnográfico da 
Casa do Povo de Arcena, inaugurado a 
19 de Maio de 2012, teve por base a re-
colha de dados etnográficos que funda-
mentassem as representações do nosso 
grupo folclórico, atendendo às vivências 
locais dos povos desta região até mea-
dos do século XX. 
É uma extensão do Núcleo Museológico 
da Casa do Povo de Arcena, onde já não 
havia espaço para expor todo o acervo 
cedido pelos populares, e que carecia 
de catalogação, limpeza e manutenção, 
o que se tornava impossível num espaço 
tão exíguo.
Graças à determinação dos diretores 
da Casa do Povo de Arcena, sobretudo 
do Sr. Vasco Libâneo Esteves Simões, 
grande mentor desta ideia, o espaço da 
antiga Escola Primária de Arcena foi re-
cuperado e deu origem a um núcleo de 

que a Casa do Povo de Arcena bastante 
se orgulha, visitado por escolas de todo o 
concelho, e onde é possível ver uma ex-
posição composta por artefatos e utensí-
lios da vida social, agrícola e do comércio 
local tradicional do início do século XIX, 
constituindo uma parte importante da 
memória do mundo do trabalho. Assim, 
este museu é, também ele, uma escola 
de conhecimento para as gerações vin-
douras.
O nosso museu colabora, através de 
intercâmbios, com várias entidades do 
concelho, nomeadamente o Museu Mu-
nicipal - Núcleo de Alverca, através da 
disponibilização temporária de alguns 
materiais de apoio às exposições que ali 
se desenvolvem.

Casa do Povo de Arcena

Rua Dr. José Eduardo Vieira nº 32 - 38º 54’ 22.73” N 9º 03’ 06.10” O
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Museu do Ar
Polo de Alverca

Em Alverca é visitável uma exposição 
que cresceu desde a sua inauguração 
em 1971. À semelhança do núcleo princi-
pal do Museu do Ar, em Sintra, pode-se 
acompanhar as origens da Aeronáutica 
Militar e da Aviação Naval, o Corpo Ex-
pedicionário Português (1917) as Esqua-
drilhas Expedicionárias a Moçambique 
e a Angola (1917-1918), no âmbito da I 
Grande Guerra. São igualmente dignas 
de referência as Viagens Aéreas trans-
continentais dos Portugueses, nos anos 
vinte e trinta.
A coleção exposta na Sala dos Pioneiros 
ou Sala Edgar Cardoso recorda figuras 
relevantes da Aviação Portuguesa, atra-
vés dos seus troféus, documentos, con-
decorações e outros objetos pessoais. 
Este acervo, legado ou doado constitui 
património inestimável do Museu do Ar.
O núcleo de Alverca expõe ainda uma 

coleção dedicada à presença da Força 
Aérea em África, durante a Guerra Co-
lonial Portuguesa de 1961 a 1974. Expõe-
se armamento de avião, uma coleção 
numismática, um helicóptero Alouette 
II e miniaturas de aviões contando a his-
tória da aviação nacional e internacional.

http://www.emfa.pt/www/po/musar/

Largo dos Pioneiros da Aviação - 38º 53’ 26.70” N 9º 01’ 57.27” O
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