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INAUGURADAS 
AS NOVAS INSTALAÇÕES  
DA DELEGAÇÃO DA JUNTA  
DE FREGUESIA NO SOBRALINHO

PÁG. 2  
Conheça os elementos do executivo 
no mandato 2021-2025 
PÁG. 4-5  
Aprovado o orçamento para 2022 
PÁG. 8-9  
O Natal esteve nas ruas de Alverca  
e Sobralinho
PÁG. 10  
Retomado o funcionamento  
da Comissão Social de Freguesia
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CLÁUDIO LOTRA | PRESIDENTE
presidente@jf-alvercasobralinho.pt 
Coordenação e Administração Geral
Relações Institucionais e Comunicação
Obras e Gestão de Empreitadas
Proteção Civil
Recursos Humanos
Comissão Recenseadora 

RITA MERENDA | SECRETÁRIA
rita.merenda@jf-alvercasobralinho.pt 
Higiene Pública, Zonas Verdes  
e Manutenção do Espaço Público
Desporto
Educação e Projetos Educativos
Gabinete de Apoio ao Cidadão

JOSÉ CHUMBO | TESOUREIRO
 jose.chumbo@jf-alvercasobralinho.pt 
Contabilidade e Tesouraria
Comunicação e Parque Informática
Licenciamentos
Trânsito
Inventário e Património
Ocupação de Via Pública e Publicidade

contatos
úteis

pelou     ros
executivo

JOANA SIMÕES | VOGAL
joana.simoes@jf-alvercasobralinho.pt 
Ação Social e Solidariedade
Mobilidade e Acessibilidades
Cidadania, Igualdade e Inclusão
Gabinete Inserção Profissional
Bem Estar Animal

JOÃO MARTINS | VOGAL
joao.martins@jf-alvercasobralinho.pt 
Apoio ao Investidor
Apoio às Atividades Económicas
Mercados e Feira
Cemitérios
Toponímia
Gestão de Frota

SANDRO SANTOS | VOGAL
sandro.santos@jf-alvercasobralinho.pt 
Gestão de Recintos Desportivos
Juventude
Ambiente e Programas  
de Sensibilização
Apoio ao Estudante

FILOMENA SERRAZINA | VOGAL
filomena.serrazina@jf-alvercasobralinho.pt 
Cultura e Património Cultural
Apoio ao Movimento Associativo
Comunicação, Informação e Imagem
Gestão e Organização de Eventos
Turismo

Bombeiros Voluntários de Alverca 21 958 08 14 

Câmara Municipal 263 285 600 

Centro de Saúde 21 957 97 69 

PSP – Alverca 21 957 88 10 

Delegação da Câmara (Alverca) 21 958 31 49

SMAS/ SMAS Piquete 263 200 600 

EDP - Avarias (gratuito) 800 506 506

CTT 21 958 81 90

Estação CP 808 208 208

Ribatáxis 21 958 81 90 

Centro Comunitário de Arcena 21 957 23 50 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 808 257 257 

Proteção Civil 263 270 885 Ext.144 

Recolha de Monos 800 206 726

Avarias Iluminação Pública 
www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/podemos-ajudar/avaria/iluminacao-publica
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SERVIÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA 
Edifício-Sede 

 Rua Dr. Miguel Bombarda, n.º 23 | 2615-125 
Alverca do Ribatejo 

 21 958 76 80 
 geral@jf-alvercasobralinho.pt 
 2ª, 3ª, 5ª e 6ª Feira: 09h00 -12h30 

    14h00-17h30 
    4ªFeira: 09h00-12h30 / 14h00-20h00

Delegação Mercado Municipal (Balcão inclusivo)
 Largo César Alípio Ferreira 

2615-097 Alverca do Ribatejo 
 21 957 41 16
 2ª a 6ª Feira: 09h00-12h30

Delegação Bom Sucesso (CTT) 
 Rua Humberto Delgado, n.º 9 

2615-308 Alverca do Ribatejo 
  21 957 72 17 
 2ª a 6ª Feira: 09h00-12h30 / 14h00-17h00

Delegação do Sobralinho (CTT) 
 Rua da Junta de Freguesia, n.º 19 

2615-697 Sobralinho 
 21 950 05 41 
 2ª a 6ª Feira: 09h00-12h30 / 14h00-17h30 

Gabinete de Inserção Profissional 
 Rua Humberto Delgado, 9 – Loja 10 

Bom Sucesso 
2615-309 Alverca do Ribatejo 

 219570118 
 gip@jf-alvercasobralinho.pt 

Cemitério Cruz das Almas 
 08h30-12h00 / 14h30-17h30

Caras e Caros
Alverquenses e Sobralinhenses

Apresentamos o primeiro número do Boletim Infor-
mativo da Junta de Freguesia sob a responsabili-
dade do atual Executivo. Nesta publicação preten-
demos transmitir regularmente informações úteis, 
notícias e também divulgar iniciativas da Junta de 
Freguesia, do nosso Movimento Associativo e da 
Comunidade Escolar. 

Nesta edição damos destaque à Inauguração das 
novas instalações da Delegação da Junta de Fre-
guesia no Sobralinho, cumprindo com um compro-
misso que assumimos com a população logo que 
iniciámos funções. Desde o dia 05 de março, a Jun-
ta de Freguesia e os CTT passaram a ter instalações 
condignas e acessíveis a todos. Os trabalhadores 
terão mais condições para melhor atender os nos-
sos fregueses, os quais passam a conseguir aceder a 
estes serviços sem dificuldade, sem degraus e sem 
obstáculos intransponíveis. 

Nesta publicação apresentamos também os rostos 
que diariamente trabalham para que Cidade de Al-
verca e a Vila do Sobralinho sejam lugares bons para 
se viver. Começamos nesta edição com a equipa da 
manutenção das Zonas Verdes e o nosso objetivo 
é dar a conhecer, em próximos boletins, as traba-
lhadoras e trabalhadores que diariamente prestam 
um serviço público de grande importância para a 
qualidade de vida de todos nós. 

Porque nos pautamos pelos princípios basilares da 
democracia damos voz a todas as forças políticas 
com assento na Assembleia de Freguesia, algo que 
consideramos elementar e que fazemos questão de 
manter.

Termino referindo que estão disponíveis os con-
tactos de todos os elementos do Executivo, assim 
como a distribuição dos pelouros de cada um, para 
que todos os Alverquenses e Sobralinhenses nos 
possam fazer chegar as suas sugestões e contribu-
tos, uma vez que só em conjunto poderemos Cons-
truir uma União de Freguesias melhor.

Com Amizade,
Cláudio Lotra

edito
rial
Presidente  

da União de Freguesias

 FICHA TÉCNICA

Publicação A FREGUESIA Boletim da Junta 
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JUNTA DE FREGUESIA  
DE ALVERCA DO RIBATEJO  
E SOBRALINHO APROVA  
ORÇAMENTO DE 2 MILHÕES 
DE EUROS PARA 2022

Em Sessão de Assembleia 
de Freguesia realizada 
a 29 de dezembro de 2021, 
foi aprovado o orçamento 
da Junta de Freguesia 
de Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho para o ano 
de 2022, num montante 
global de 2.028.851,13€, 
o que representa um 
aumento de cerca de 10% 
em relação ao orçamento 
de 2021. 

A estratégia orçamental e o plano 
de atividades apresentados para 
2022 obedecem a critérios de 
rigor e de transparência na ges-
tão dos recursos, procurando al-
cançar ganhos de escala, quer ao 
nível da Despesa, quer da Recei-
ta e evoluindo para uma gestão 
mais eficiente. Os documentos 
previsionais refletem o atual con-
texto macroeconómico, tendo 
bem presente a necessidade de 
continuar a fazer face aos fortes 
impactos negativos provocados 
pela pandemia de COVID-19, e 
que atingiram todo o tecido so-
cial e económico da União de 
Freguesias.

A Junta de Freguesia prevê um 
volume de investimento no valor 
global de 90.000,00€ e um valor 
equivalente para a realização de 
atividades ao longo do ano de 
2022. As principais prioridades 
são o reforço da limpeza e higie-

ne urbanas, a valorização dos re-
cursos humanos, o melhoramen-
to da eficiência administrativa, a 
requalificação do espaço urbano 
e a melhoria das acessibilidades, 
num trabalho de maior proximi-
dade junto dos cidadãos e das 
associações e empresas. Preten-
de-se ainda reforçar as ações de 
valorização e de promoção do 
território, através de iniciativas 
de âmbito cultural, turístico e 
desportivo.

Ao nível dos Investimentos, des-
taca-se a transferência da Dele-
gação da Junta de Freguesia do 
Sobralinho, que desde o dia 5 de 
março passou a estar instalada na 
antiga Casa da Juventude. Esta 
medida concretizou já um proje-
to muitas vezes adiado, criando 
condições de acessibilidade e de 
conforto para os fregueses e fun-
cionários, até agora inexistentes. 
Outros objetivos a concretizar ao 
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longo do ano serão a construção 
de novo módulo de columbários 
no Cemitério Cruz das Almas; a 
requalificação e reconversão do 
Parque junto à Rua Eng.º Moniz 
da Maia (transformação do deno-
minado “Parque do Dinossauro” 
para um equipamento destinado 
à prática do desporto informal); 
a construção de Cobertura junto 
ao edifício da Unidade de Saú-
de Familiar de Alverca, trazendo 
maior conforto e proteção aos 
utentes do Centro de Saúde; a 
recuperação da escadaria entre 
a Rua da Cumeira e a Rua 9 de 
Agosto, promovendo a mobilida-
de pedonal e a ligação entre duas 
zonas da Cidade; e a implemen-
tação de um parque canino na 
Rua de São Pedro (traseiras da 
Rua 9 de Agosto), criando o pri-
meiro espaço público dedicado 
ao bem-estar animal na cidade 
de Alverca.

No que respeita às Atividades, 
em 2022 a Junta de Freguesia 
irá continuar a desenvolver e a 
valorizar os grandes eventos cul-
turais, recreativos e desportivos 
que fazem parte da identidade 
da União de Freguesias, como é 
o caso das Festas da Cidade e de 
São Pedro, das Festas do Divi-
no Espírito Santo no Sobralinho, 
das Comemorações do Dia da 
Cidade de Alverca e do Dia da 
Vila do Sobralinho, entre outras. 
A partir do mês de abril e com 
programação que irá estender-se 
até outubro, irá decorrer o Pro-
grama “Descentralidades”, com 
atividades culturais e desportivas 
descentralizadas em diferentes 
territórios da União de Fregue-
sias. Outras iniciativas a desen-
volver ao longo do ano incluem 
atividades desportivas, ações de 
incentivo à leitura, a implemen-
tação do programa de Arte Ur-
bana e a realização dos Dias da 

Multiculturalidade – uma mostra 
de diferentes culturas que irá 
abranger as vertentes artísticas, 
gastronómicas e outras, numa 
ação de valorização das comuni-
dades migrantes enquanto peças 
fundamentais (hoje, tal como no 
passado) para o desenvolvimento 
social e económico da União de 
Freguesias.
Para a concretização de todos 
estes objetivos, o executivo da 
Junta de Freguesia irá desenvol-
ver um trabalho consistente de 
intervenção em todos os domí-
nios sob a sua responsabilidade 
direta, a par com uma postura 
construtiva e dialogante com to-
dos os órgãos da Administração 
Local e Central, bem como com 
outras entidades sociais e priva-
das, que contribuam ou possam 
contribuir para a resolução dos 
problemas do território e para 
a melhoria da qualidade de vida 
das populações.
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Deposite sempre o lixo  
e outros resíduos nos contentores 
e ecopontos e respeite os horários  
de deposição estabelecidos.  

Para recolha de monos, contacte 
previamente a Câmara Municipal 
para o número gratuito 
800 206 726.

Uma pequena equipa é a respon-
sável pelas mais diversas ações 
de manutenção das zonas verdes 
da nossa União de Freguesias. 
Num território com uma área to-
tal próxima dos 24 km² e cerca de 
323.000 m² de zonas verdes (dos 
quais 160.804 m² são da respon-
sabilidade direta da Junta de Fre-
guesia), são estes os profissionais 
que asseguram, entre outras ta-
refas, a criação e preservação dos 
espaços verdes, o corte da relva, 
a deservagem (arranque e corte 
de ervas) em espaços verdes, jar-
dins e canteiros.

Este é um trabalho diário exigen-
te, sujeito às diferentes condi-
ções climatéricas, que os traba-
lhadores da Junta de Freguesia 
desenvolvem com elevado sen-
tido de zelo e profissionalismo. 
Mas a manutenção das zonas 
verdes, assim como a limpeza 
do espaço público necessita da 
colaboração de todos nós! Por 
isso, contamos consigo para este 
objetivo comum de preservar as 
nossas zonas verdes e de manter 
limpas as ruas de Alverca e do 
Sobralinho!

CONHEÇA OS ROSTOS DE QUEM ZELA DIARIAMENTE 
PELAS NOSSAS ZONAS VERDES

©
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As Juntas de Freguesia de Ar-
ranhó e de S. Tiago dos Velhos 
(Concelho de Arruda dos Vinhos), 
de Bucelas (Concelho de Loures), 
e a União de Freguesias de Alver-
ca do Ribatejo e Sobralinho (Con-
celho de Vila Franca de Xira) jun-
taram-se para apelar ao Governo 
a necessidade da construção de 
um nó de acesso da Estrada Na-
cional 116 às Auto-Estradas A9 e 
A10, no Cabeço da Rosa.

No passado dia 19 de Janeiro, 
os respetivos Presidentes destas 
Juntas de Freguesia e outros au-
tarcas municipais e de freguesia 
reuniram-se no salão nobre da 
Junta de Freguesia de Alverca do 
Ribatejo, onde assinaram um do-
cumento que alerta várias enti-
dades para a necessidade de uma 
rápida concretização desta obra, 
prevista no PNI 2030 – Plano 
Nacional de Investimentos 2030.
As Freguesias envolvidas enten-
dem que a construção deste nó 
de acesso é de extrema impor-
tância para o desenvolvimento 
dos seus territórios, bem como 
para a melhoria de circulação e 
acessibilidade para os residentes 
e empresas ali situadas.

JUNTAS DE FREGUESIA 
APELAM 
À CONSTRUÇÃO 
DE NÓ DE ACESSO 
À A9 / A10  
NO CABEÇO DA ROSA

Decorreu no passado dia 5 de março a inauguração das novas insta-
lações da Delegação do Sobralinho da Junta de Freguesia de Alverca 
do Ribatejo e Sobralinho, que passou a funcionar na antiga Casa da 
Juventude (Rua da Junta de Freguesia, n.º 19, Sobralinho).

No momento da inauguração, o Presidente da Junta de Freguesia, 
Cláudio Lotra, sublinhou que esta mudança de instalações concre-
tizou um projeto muitas vezes adiado, “cumprindo em cinco meses 
algo que era esperado há pelo menos cinco anos”. Esta mudança cria 
condições de acessibilidade e de conforto até agora inexistentes, quer 
para os fregueses, quer também para os próprios funcionários. “Este é 
um espaço de excelência, no centro da Vila do Sobralinho, dotado de 
generosas áreas para o atendimento dos nossos Fregueses e de uma 
sala polivalente com capacidade para acolher alguns eventos e não 
poderia continuar fechado, desaproveitado e em degradação”.

Também nesta ocasião foi assinalada a recente requalificação feita 
pela Junta de Freguesia no Largo da Torre do Relógio. Foi retirado o 
piso de um antigo parque infantil entretanto desativado, que há muito 
tempo se constituía como um obstáculo físico e visual ao pleno usu-
fruto daquela zona da Vila. Em seu lugar, figura agora o brasão da vila 
do Sobralinho, construído pelo mestre calceteiro Victor Graça, dando 
um contributo muito positivo para a valorização daquele espaço.

DELEGAÇÃO DO SOBRALINHO 
TEM NOVAS INSTALAÇÕES
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CONCURSO MONTRAS  
DE NATAL 2021
CONHEÇA OS VENCEDORES 
DE ALVERCA!

No passado dia 28 de janeiro foram distinguidos os vencedores do 
Concurso “Montras de Natal 2021” da União de Freguesias de Alverca 
do Ribatejo e Sobralinho.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, promotora do evento e 
que pela segunda vez realizou esta iniciativa, recebeu 94 candidaturas 
de todo o Concelho, ultrapassando o número de lojistas inscritos na 
edição anterior. 
Todos os lojistas receberam um certificado de participação e aos ven-
cedores será entregue um selo a aplicar no estabelecimento, além dos 
prémios atribuídos: 

1.º Prémio: 2.000,00 €
2.º Prémio: 1.500,00 €
3.º Prémio: 1.000,00 €
4.º Prémio: 500,00 €
Recordamos os quatro primeiros classificados na União de Freguesias 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, renovando os nossos parabéns 
aos vencedores e a todos quantos participaram:

1.º Prémio 
Nanisa
2.º Prémio 
Mordomias Pet Gourmet
3.º Prémio 
Oficinarte Store
4.º Prémio 
Luis Medinas Mediação Imobiliária Lda.
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Ao longo do mês de dezembro, a Junta de Freguesia de Alverca e So-
bralinho concretizou uma Programação de Natal que integrou diversas 
atividades de âmbito cultural e recreativo, que abrangeram sempre os 
dois territórios da União de Freguesias de Alverca e Sobralinho.

Esta programação integrou também diversas atividades de Natal que 
foram promovidas pelo movimento associativo com o apoio da Junta 
de Freguesia, numa união de esforços em torno da sua realização e 
divulgação. 

Foi com grande satisfação que se verificou uma expressiva adesão dos 
alverquenses e sobralinhenses a todas estas iniciativas, que certamen-
te contribuíram para o espírito da época e para uma maior dinâmica 
do nosso espaço público.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL 
TROUXE MAIS ANIMAÇÃO 
A ALVERCA E AO SOBRALINHO

9
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A Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho criou o Fun-
do Social de Freguesia – um instrumento financeiro destinado a fa-
mílias de Alverca e Sobralinho em situação de vulnerabilidade social.  
Os apoios previstos são de carácter financeiro e de natureza pontual 
e temporária. 

Este Fundo traduz-se no apoio pontual a famílias em situação de 
emergência, de modo a fazer face a despesas essenciais para o su-
porte básico de vida, tais como: água, eletricidade, gás; apoio à des-
pesa com a renda da habitação não municipal; pagamento de géneros 
alimentícios e de outros bens de primeira necessidade (por exemplo, 
produtos de higiene, detergentes, entre outros); aquisição de medica-
mentos; meios complementares de diagnóstico ou outras despesas de 
saúde, devidamente comprovados; outras despesas que se revelarem 
imprescindíveis ao bem-estar das famílias. 

Para recorrer a este apoio, os cidadãos e cidadãs devem dirigir-se à 
Sede ou a uma das Delegações da Junta de Freguesia para marcação 
de atendimento. As famílias a apoiar serão encaminhadas pelo Ser-
viço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado de Vila 
Franca de Xira. Cada agregado poderá recorrer ao Fundo Social de 
Freguesia 3 vezes por ano, podendo beneficiar de um valor máximo 
anual de 500€

A Junta de Freguesia de Alverca 
do Ribatejo e Sobralinho reto-
mou o funcionamento da Co-
missão Social de Freguesia, com 
a realização de duas reuniões em 
2021, a 29 de outubro e a 16 de 
dezembro. 

Com um objetivo claro de voltar 
a rentabilizar o conhecimento e a 
experiência de anos de trabalho 
no terreno por parte das Insti-
tuições da nossa União de Fre-
guesias, as primeiras reuniões de 
trabalho foram dedicadas à cons-
trução de redes de comunicação 
entre entidades, ao diagnóstico 
das entidades pós-pandemia e às 
primeiras ações com vista à cria-
ção de um plano de ação para os 
próximos anos.

RETOMADO 
O FUNCIONAMENTO 
DA COMISSÃO  
SOCIAL DE FREGUESIA

FUNDO SOCIAL DE FREGUESIA 
APOIAR AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES 
DE EMERGÊNCIA
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ABRIL
→ PROGRAMA  
“DESCENTRALIDADES” 
2 de abril a 15 de outubro

2 de abril (sábado)
Integrado nas Comemorações do Centenário 
da 1.ª Travessia Aérea do Atlântico Sul

10h00 – 17h00 
Dia Aberto no Museu do Ar 
→ Entrada livre

11h00 e 15h00 
Visita Guiada ao Museu do Ar 
Com inscrição prévia (limite de 30 inscri-
ções) para info_geral@museudoar.pt
→ Entrada livre

19h00 
Inauguração do Mural do Museu 
de Alverca, da autoria de João 
Pereira (no âmbito do Concurso 
“Vem Pintar o Mural Do Museu 
do Ar em Alverca”)

Inauguração da Exposição Itineran-
te alusiva ao Centenário da Primei-
ra Travessia Aérea do Atlântico Sul, 
“100TAAS”. 
→ Patente nos dias 2 (entrada livre), 3, e 4, 
9, 10 e 11 de abril (10h00- 17h00). 
21h30 
Concerto com a Banda de Música da 
Força Aérea 
Pavilhão da Escola Secundária Gago 
Coutinho
Alverca do Ribatejo
→ Entrada livre

3 de abril (domingo) 

10h00 
Atividade Desportiva – Cycling
Praça de S. Pedro,
Alverca do Ribatejo
Em parceria com a Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira

9 de abril (sábado) 

17h00 
LBond Trio
Cocktail Jazz & Bossa Nova
Jardim José Álvaro Vidal 
Alverca do Ribatejo

10 de abril (domingo)  

10h00 
Atividade Desportiva – Yoga
Jardim Central do Bom Sucesso
Alverca do Ribatejo
Em parceria com a UDCAS – União Desporti-
va e Cultural da Aldeia do Sobralinho

→ COMEMORAÇÕES  
DE ABRIL 
23 a 25 de abril

23 de abril (sábado) 

21h30 
Concerto com a Banda Filarmónica 
da SFRA
Sociedade Filarmónica e Recreio Alver-
quense
Alverca do Ribatejo
→ Entrada livre

24 de abril (domingo)
 

21h00 
Sessão Solene Comemorativa
Centro Cultural do Bom Sucesso
Alverca do Ribatejo

22h30 
Sessão Solene Comemorativa
Centro de Convívio Álvaro Pinheiro
Sobralinho

25 de abril (2.ª Feira)
 

10h00 
Hastear das Bandeiras 
Sociedade Filarmónica e Recreio  
Alverquense
Alverca do Ribatejo
Desfile da Banda da SFRA pelas 
ruas da cidade de Alverca

11h30 
Hastear das Bandeiras 
Delegação da Junta de Freguesia
Sobralinho
Desfile da Banda da SFRA pelas 
ruas da vila do Sobralinho.

16h30 
Passeio Avós e Netos
Centro histórico de Alverca.
Partida da Casa do Músico (Rua da Cumeira)
Alverca do Ribatejo

MAIO
dia 14 (sábado) 

 
21h30 

Maio Cultural 
Músicas de Sérgio Godinho
Sociedade Filarmónica e Recreio 
Alverquense
Alverca do Ribatejo
No ano em que o músico Sérgio Godinho co-
memora 50 anos de carreira, os Grupos locais 
da União de Freguesias apresentam um espe-
táculo único de homenagem a um dos maiores 
compositores portugueses.

 15 (domingo) 
 
10h00-18h00 

CulturAlverca
Jardim José Álvaro Vidal
Alverca do Ribatejo
O Movimento Associativo da União de Fre-
guesias apresenta as suas atividades e dife-
rentes valências numa mostra que celebra o 
forte dinamismo das coletividades, associa-
ções, escolas e outros representantes da co-
munidade.

22 de maio (sábado) 
→ 6.ª CORRIDA CIDADE  
DE ALVERCA

09h20 
Caminhada nas Pistas de Alverca 
(6km)
Alverca do Ribatejo

10h00 
Corrida Cidade de Alverca (10km)
Alverca do Ribatejo
Numa organização da Associação Portugal 
Talentus, está de volta uma das provas de 
atletismo mais carismáticas da cidade de Al-
verca! Venha correr na Pista de Aviação mais 
antiga de Portugal!

→ FESTAS DA VILA  
DO SOBRALINHO

26 a 29 de maio 

Espaço exterior da antiga Escola EB1
Sobralinho
Consulte o programa específico.

JUNHO
dia 4 (sábado) 

21h30
25 anos de elevação do Sobralinho 
a Vila
Pavilhão Municipal
Sobralinho
Sessão Comemorativa, com atribuição de ga-
lardões de mérito

dia 5 (domingo) 
 
10h00-18h00

Comemoração do Dia da Criança e 
do Dia do Ambiente
Jardim do Bairro e Rua Brigadeiro Alberto 
Fernandes
Alverca do Ribatejo
Consulte o programa específico.

dia 14 (3.ª Feira)

19h00 
Homenagem a Professores  
Jubilados
Palácio do Sobralinho
Sobralinho

→ FESTAS DE SÃO PEDRO  
E DA CIDADE DE ALVERCA
25 a 29 de junho 

Campo da Feira Semanal
Alverca do Ribatejo
Consulte o programa específico.

agen
    da
    freguesia
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CENTRO DE CONVÍVIO 
ÁLVARO PINHEIRO

SOBRALINHO
Org.: ARPIFS – Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Sobralinho

ABRIL
dia 2 Comemoração do 27.º 
Aniversário da ARPIFS
16 de abril Torneio de Dominó

JUNHO
dias 1, 2 e 3 Comemoração do Dia 
da Criança

CENTRO SOCIAL PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
DO SOBRALINHO

SOBRALINHO

MARÇO
de 21 a 25 Ações de Sensibilização 
Ambiental
Para as crianças da instituição em intercâmbio 
com as suas famílias sobre a importância 
do papel de cada um, na preservação do 
ambiente e dos recursos naturais.

MAIO
de 16 a 19 Pequenos Atletas 
Ações de incentivo à prática desportiva, 
promovendo hábitos de vida saudável 
dirigidos a toda a comunidade educativa.
dia 20 Comemoração do 2.º 
Aniversário do CSPDS – Sessão 
Solene
Palácio do Sobralinho. 21h00

JUNHO 
dia 1  Comemoração do Dia Mundial 
da Criança 
Festa dedicada a todas as crianças da 
instituição, com atividades lúdicas ao longo 
do dia.
dia 9 Gala de Finalistas 
Para as crianças de 5 anos do pré-escolar e 
do 4º ano do ATL, com a participação das 
famílias. Palácio do Sobralinho.
dia 15 Festa da Família  
Dia da grande família do CSPDS e do convívio 
entre todos. 
Palácio do Sobralinho
dia 24 Festa de Final de Ano do 
Centro de Jovens
Evento dedicado aos Jovens especialmente 
dirigido aos alunos do 9.º ano que completam 
o seu percurso no CSPDS.

agen
    da

    comunidade

COLÉGIO JOSÉ ÁLVARO VIDAL

ALVERCA DO RIBATEJO

MARÇO
dia 21 Comemorações do Dia 
Mundial da Poesia. Projeto Eco-
Escolas 
dia 25 Jornadas de Teatro  
Comemorações do Dia Mundial do 
Teatro (27 de março)
dias 8, 9 e 10 Projeto PANOS
Palcos Novos, Palavras Novas (Festival 
PANOS, um projeto que visa estimular o 
encontro entre as novas dramaturgias e o 
teatro escolar/juvenil)

JUNHO 
Colónia Balnear

ESCOLA SECUNDÁRIA GAGO 
COUTINHO

ALVERCA DO RIBATEJO

MARÇO
Olimpíadas da Robótica

ABRIL
dia 29 Comemoração do Dia 
Mundial da Dança 

MAIO
Semana da Escola Secundária Gago 
Coutinho 
Dias da Interculturalidade 
Semana da Juventude

NOITES NO PELOURINHO

ALVERCA DO RIBATEJO
Org.: CEGADA – Grupo de Teatro

dias 17 e 24 de junho 
6.ªs Feiras às 21h00. Até 5 de agosto.

PALÁCIO DO SOBRALINHO

SOBRALINHO
Org.: INESTÉTICA Companhia Teatral

MARÇO
de 18 a 27 Naturezas Vivas 
Performance 
De Cristina Rodrigues Pereira e Susy Santos

ABRIL
de 20 a 23 Untitled – Performance 
Coletivo Lost Content

MAIO
de 5 a 15 Keep the streets 
empty for me – Performance 
De Ana Vilela da Costa e Marina Leonardo

JUNHO 
de 3 a 5 ENLEIO – Dança  
Festival de Danças do Mundo

TEATRO-ESTÚDIO ILDEFONSO 
VALÉRIO

ALVERCA DO RIBATEJO
Org.: CEGADA – Grupo de Teatro

MARÇO - ABRIL
25 de março a 10 de abril 
Mr. Kolpert
De David Gieselmann. Criação da Companhia 
de Teatro CEGADA. De 5.ª a Sábado às 
21h00, Domingo às 16h00
dia 27 (Domingo)  
DIA MUNDIAL DO TEATRO  
Mr. Kolpert
Após o espetáculo, leitura de mensagem 
enviada pela ONU, redigida por uma 
personalidade do mundo do teatro ou das 
artes, sobre o valor da arte teatral como laço 
humanitário de união entre culturas e povos.

ABRIL
FESTA DO CINEMA ITALIANO
dias 9 a 10 
Pela Associação Il Sorpasso. Filmes a anunciar. 
Sábado às 16h00, Domingo às 21h00
CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA 
dias 23 e 24 O Príncipe feliz 
(M/04), a partir de Oscar Wilde. Criação da 
Companhia de Teatro CEGADA. Sábado às 
16h00, Domingo às 11h00. Disponível para 
escolas mediante marcação.
30 de abril e 1 de maio SIBÍ & PIP 
(M/03) ACTA – A Companhia de Teatro do 
Algarve. Sábado às 16h00, Domingo às 
11h00.

MAIO
CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA 
dias 7 e 8 Sopa da pedra
(M/04), pelo FIO D’AZEITE – Grupo de 
Marionetas do Chão de Oliva. Sábado às 
16h00, Domingo às 11h00.
dias 14 e 15 Odeio a minha irmã 
(M/06), pelo TEATROMOSCA. Sábado às 
16h00, Domingo às 11h00.
dias 27 e 28 Documentário
Coletivo Silly Season. 21h00

JUNHO 
CICLO DE TEATRO ESCOLAR 
dia 3 (6.ª Feira) Espetáculo a Anunciar  
(M/06), pelo PANCADINHAS – Escola 
Secundária de Gago Coutinho 21h00
dia 4 (sábado) A Viagem de Gulliver 
para Lilipute  
(M/04), pela Companhia de Teatro CEGADA 
(Serviço Educativo). 12h00
dias 4 e 5 As lágrimas amargas de 
Petra Von Kant
(M/04), pela Companhia de Teatro 
CEGADA (Serviço Educativo). Sábado às 
21h00, Domingo às 16h00.
dia 11 (Sábado)  No país dos 
diminutivos  
(M/04), pela Escola Pedro Jacques de 
Magalhães. 16h00
dia 12 (Domingo) Sabias que?
(M/04), pela Associação para o Bem Estar 
Infantil (Serviço Educativo). 16h00
dia 18 (Sábado) Os animais também 
têm segredos  
(M/04), pela Associação para o Bem Estar 
Infantil (Serviço Educativo). 16h00
dia 19 (Domingo) Cigarras e Formigas  
(M/04), pela Escola Básica da Malva 
Rosa.11h00 e 16h00
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assembleia
de freguesia

O Partido Socialista, neste novo 
ciclo político, assume plenas res-
ponsabilidades perante os Alver-
quenses e os Sobralinhenses.
Continuamos a liderar a Câmara 
Municipal e a ser o partido mais 
votado em Alverca e no Sobra-
linho. Assumimos novamente 
a governação da União de Fre-
guesias, recebendo um expresso 
voto de confiança da população. 
Alverca e Sobralinho contribuí-
ram de forma fundamental para 

a maioria absoluta do PS na As-
sembleia da República, ao nos 
conferirem 47% dos votos. 
Encaramos estas demonstrações 
de confiança com a responsabili-
dade de um grande Partido deve 
ter. Assumirmos que a lideran-
ça na União de Freguesias e no 
Concelho, e a absoluta responsa-
bilidade no País, significam sobre 
nós recair um especial dever. Um 
especial dever perante os cida-
dãos, perante as empresas, pe-
rante o movimento associativo.
Com toda a transparência e sen-
tido de compromisso, apresen-
támos aos eleitores os nossos 
programas, que já iniciámos a 
cumprir, na Freguesia e no Con-

celho, trabalho que em tempo 
útil se iniciará também no Gover-
no da República.
Passámos por tempos difíceis nos 
últimos anos, combatendo a Co-
vid-19. Nestes tempos em que 
nuvens negras se vislumbram 
vindas de Leste, o Partido Socia-
lista, Portugal e os Portugueses 
estarão sempre na primeira linha 
da defesa da Liberdade, da De-
mocracia e da União Europeia, 
esse grande projeto de Paz e de 
Prosperidade que é exemplo para 
todo o Mundo.
Acreditamos nos Portugueses e 
Juntos Seguimos e Conseguimos!

Contigo todos os dias!
É fundamental alcançar pela ação 
organizada e interventiva das po-
pulações as decisões necessárias 
ao povo e aos trabalhadores.
O PCP há muito vem a alertar 
para o aumento do custo de vida, 
em especial, os preços dos com-
bustíveis e dos bens essenciais. 
Propusemos a fixação de preço 
máximo para os combustíveis e 
eletricidade e, o aumento geral 
de todos os salários, com o valor 
mínimo de 90€ e a fixação do Sa-
lário Mínimo Nacional em 850€. 
É fundamental reforçar o Servi-
ço Nacional de Saúde e as con-
dições de acesso à Habitação a 
preços acessíveis, bem como, ga-
rantir Creches gratuitas para to-

das as crianças. São necessidades 
objetivas e urgentes, pelas quais, 
continuaremos a lutar até a sua 
concretização.
Nas nossas freguesias e concelho 
há problemas que o PS na gestão 
autárquica tem de dar respostas, 
nomeadamente:

- é tempo de repor a freguesia 
de Alverca e a freguesia do So-
bralinho;

- urge avançar com o reperfila-
mento total da Estrada da Arce-
na, substituir o piso e pontos de 
drenagem, aumentar o estacio-
namento em toda a área do Bom 
Sucesso e Arcena, construir as 
rotundas junto à Rua dos Com-
batentes e no entroncamento da 
Rua Alves Redol com N116;

- urge suspender o pagamento 
de portagens na A1, no conce-
lho, até a criação de alternativas 
a N10, pois, isso sim, trará quali-
dade de vida à Cidade de Alverca 
e à Vila do Sobralinho, pelo largo 

volume automóvel que retirará da 
EN 10; 

- urge encerrar o Aterro do 
Mato da Cruz e proceder à requa-
lificação ambiental do espaço;

- urge manter a isenção de taxas 
ao comércio local e o alargamen-
to da ocupação da via pública;

- urge reforçar o número de Mé-
dicos de Família.

As soluções para os problemas 
está na ação organizada e inter-
ventiva da população! É, nesse 
âmbito, que todos podem contar 
com a presença determinada do 
PCP.

Os eleitos da CDU na Assembleia 
de Freguesia de Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho
Carlos Gonçalves; Helena Ra-
mos; José Romão; Carla Tavares; 
Vânia Hilário; Hugo Meireles;  
António Sequeira
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Alverquenses e Sobralinhenses,
Este inverno tem sido carac-
terizado por uma severa seca 
meteorológica. Dados do IPMA 
indicam que os níveis de pre-
cipitação em Portugal, até 15 
de fevereiro, corresponderam a 
apenas 7% do valor normal. 
Estamos em fevereiro e há já 
barragens a fechar a torneira à 
produção elétrica ou à rega na 
agricultura. Avizinha-se um ano 
muito duro para a produção de 
alimentos, de energia e para o 
abastecimento de água às po-
pulações. 
Deve este cenário preocupar as 
autarquias das áreas urbanas? 
Claro que sim. Sabe-se hoje 
que situações de seca extrema 
serão cada vez mais frequentes 
no nosso território, tornando 
urgente a mudança de padrões 
de consumo. Os espaços ver-
des da nossa freguesia são, na 
generalidade, objeto de rega. Se 
é certo que desempenham im-
portantes funções ecológicas, é 
também certo que precisamos 
de espaços verdes sustentá-
veis, mais vegetação adaptada 
à baixa precipitação da região, 
cobertos vegetais que mante-
nham a humidade dos solos e 
o desperdício de água deve ser 
travado.
Estas soluções são necessárias 
não para o futuro, mas para 
hoje. Alverca, a cidade verde, 
tem a responsabilidade de en-
sinar ao país que é possível 
manter os nossos jardins sem 
comprometer o futuro nem 
desperdiçar recursos.

A União de Freguesias necessi-
ta de ultrapassar a estagnação 
em que se encontra, através da 
criação de dinâmicas sociais e 
culturais, um tema que consi-
deramos prioritário.
São essenciais para que se con-
cretize essa dinamização uma 
nova biblioteca, um auditório, 
uma sala de trabalho para estu-
dantes e salas para o movimen-
to associativo e, nesse sentido, 
defenderemos a utilização do 
espaço agora ocupado pelas vi-
vendas das OGMA, como polo 
estratégico das atividades cul-
turais na cidade de Alverca.
Entendemos que os órgãos da 
União de Freguesias devem 
ser parte ativa neste processo, 
assim como, a população deve 
ser ouvida. Não aceitaremos 
imposições externas, principal-
mente, quanto estas se consti-
tuem como verdadeiras cons-
tatações de falta de visão e de 
estratégia.
Apresentámos, atempadamen-
te, as nossas ideias para a ren-
tabilização e colocação ao ser-
viço dos alverquenses daquele 
espaço, onde deverão ser im-
plementados os equipamentos 
necessários para que Alverca 
não continue parada no tempo!

Rui Valadas

Car@s Fregueses,
Na Coligação Nova Geração 
gostamos de olhar para o futu-
ro na nossa União de Fregue-
sias, perceber aquilo que todos 
gostávamos que ela fosse e, a 
partir daí, construir e desenvol-
ver a nossa ação política.
E quais são as nossas priorida-
des para Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho? Queremos uma 
estrada nacional com menos 
trânsito e sem veículos pesa-
dos. Queremos uma gestão efi-
ciente do estacionamento com 
três níveis de prioridade: quem 
mora, quem trabalha e quem 
visita. Queremos requalificar 
e dinamizar os Mercados exis-
tentes, como forma de promo-
ver o comércio local. Queremos 
a construção de uma Unidade 
de Saúde Familiar (USF) no So-
bralinho, para uma maior pro-
ximidade dos cuidados de saú-
de. Queremos o regresso das 
tradições religiosas nos vários 
lugares da nossa União de Fre-
guesias.
Estas são as prioridades que 
guiarão a nossa ação e as pro-
postas que apresentaremos 
em Assembleia de Freguesia.  
Mas não o queremos fazer so-
zinhos. Faça-nos chegar as suas 
propostas e sugestões através 
do nosso email:
info@novageracao2021.pt.
Queremos uma Nova Geração 
para Alverca do Ribatejo e So-
bralinho!

assembleia
de freguesia
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O mandato 2021 – 2025  
teve início a 16 de outubro  
de 2021, com a tomada  
de posse do Executivo  
da Junta de Freguesia  
e de todos os eleitos que 
integram a Assembleia  
de Freguesia. A 24 de janeiro  
de 2022 foram atingidos  
os primeiros 100 dias deste 
novo mandato, marcados  
por um conjunto  
de intervenções e atividades, 
que vale a pena destacar:

AÇÕES DE BOA GESTÃO
>Recuperação de dívidas existen-
tes para com a Junta de Freguesia
>Identificação e Sinalização à Câ-
mara Municipal de Vila Franca 
de Xira de mais de 100 viaturas 
abandonadas

>Concretização e Regularização 
de Licenciamentos inexistentes 
para a ocupação da via pública

>Legalização de Sinalética coloca-
da “sem cumprimento de normas”

>Tratamento documental de pro-
cessos anteriormente acordados 
de forma meramente verbal
>Trabalho de constante proximi-
dade à Câmara Municipal, com 
contactos diretos com Vereado-
res e Presidente da Câmara

>Reforço de verbas para a Limpe-
za e Higiene Urbana

>Reforço do quadro de pessoal 
para serviços de exterior

>Reforço das verbas para o 
RAMA – Regulamento de Apoio 
ao Movimento Associativo

OBRAS E INTERVENÇÃO  
NO ESPAÇO PÚBLICO
>Transferência da Delegação da 
Junta de Freguesia no Sobralinho 
para as novas instalações

>Reparações de calçadas por 
toda a União de Freguesias

>Requalificação de vários Espa-
ços Públicos

>Marcação e Definição de Esta-
cionamentos em calçada

PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR 
ANIMAL
>Protocolo com Clínica Veteriná-
ria para Famílias em situação de 
carência económica

INTERVENÇÃO SOCIAL
>Reativação da Comissão Social 
de Freguesia (em curso a elabo-
ração do Diagnóstico Social da 
União de Freguesias)

>Criação de Fundo Social de Fre-
guesia, para apoio a famílias em 
situação de carência, para fazer 
face a despesas urgentes

>Participação na Recolha de Li-
vros para Moçambique

ATIVIDADES
>Programação Natal AlvercaSo-
bralinho, com múltiplas ativida-
des em diferentes territórios da 
União de Freguesias 

>Iniciado o trabalho para a criação 
de um Roteiro Cultural e Turístico.

PRIMEIROS 100 DIAS  
DE MANDATO  
MARCAM MUDANÇAS  
NA UNIÃO DE FREGUESIAS

©
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edifício
    sede
 atendimento
4ªs Feiras (por ordem 

de chegada) das 18h00 às 20h00.

sobra
 linho

 atendimento
2ªs Feiras (por ordem 

de chegada), das 17h00 às 19h00.

ABRIL 
dia 06 José Chumbo - Cláudio Lotra
dia 13 Joana Simões - Rita Merenda
dia 20 João Martins - Filomena Serrazina
dia 27 Sandro Santos - Cláudio Lotra

MAIO 
dia 04 Rita Merenda - José Chumbo
dia 11 Filomena Serrazina - Cláudio Lotra
dia 18 João Martins - Sandro Santos
dia 25 Cláudio Lotra - Joana Simões

JUNHO 
dia 01 José Chumbo - Filomena Serrazina
dia 08 Rita Merenda - Cláudio Lotra
dia 15 Joana Simões - João Martins
dia 22 Cláudio Lotra - Sandro Santos
dia 29 Filomena Serrazina - Rita Merenda

bom
sucesso
 atendimento

4ªs Feiras (por ordem de chegada), 
das 17h00 às 19h00, 

pelo Presidente da Junta de Freguesia.

ABRIL 
dia 20 Cláudio Lotra

MAIO 
dia 18 Cláudio Lotra

JUNHO 
dia 15 Cláudio Lotra

ABRIL 
dia 11 Cláudio Lotra

MAIO 
dia 09 Cláudio Lotra
dia 23 Sandro Santos

JUNHO 
dia 13 Cláudio Lotra
dia 27 Sandro Santos

atendimentos à população pelos eleitos da junta de freguesia

EDIFÍCIO-SEDE 
4ªs feiras a partir das 18h00 

DELEGAÇÃO DO SOBRALINHO 
Primeira 2ª Feira do mês, a partir das 18h00

consultor 
jurídico 

com marcação prévia


