
COMEMORAÇÃO DO 25 DE ABRIL DE 1974 
JUNTOU DIFERENTES GERAÇÕES PÁG. 8

PÁG. 6
Mais de 34 mil euros de apoio às Associações 

PÁG. 7
Programa Descentralidades começou em abril
 
 PÁG. 9
CulturAlverca juntou 30 entidades 
 
PÁG. 15 
Festas do Sobralinho voltaram a animar a vila 
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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

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

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 / 14h00-17h00 

    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 / 14h00-17h00

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 / 14h00-17h00 

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

Bom Sucesso - 2615-309 Alverca do Ribatejo 
 219570118 
 gip@jf-alvercasobralinho.pt 
 2.ª a 6.ª Feira, das 09h30 às 12h30 (por marcação prévia) 

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

pelouros
executivo

Bombeiros Voluntários de Alverca 21 958 08 14 

Câmara Municipal 263 285 600 

Centro de Saúde 21 957 97 60

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 21 957 33 30 

Centro Comunitário de Arcena 21 957 23 50 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 21 958 09 35 

Linha de Apoio ao Migrante 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

serviços
Junta de Freguesia

contactos úteis
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Caras e Caros
Alverquenses e Sobralinhenses

Lançamos esta edição do Boletim da Junta de Freguesia 
num momento de particular sensibilidade, uma vez que 
atravessamos algumas dificuldades no que à manutenção 
dos espaços públicos diz respeito, devido à escassez de 
recursos humanos. Esta é uma situação que estamos em-
penhados em resolver, mas que nas últimas semanas tem 
provocado alguns constrangimentos. Não é um assunto 
agradável, mas o nosso compromisso desde a primeira 
hora é falar sempre com verdade aos nossos fregueses.

Nesta edição damos destaque aos Apoios ao Movimento 
Associativo da nossa União de Freguesias. Foram assina-
dos os protocolos no âmbito do Regulamento de Apoio 
em vigor, sendo que as verbas disponibilizadas repre-
sentam um esforço para a Junta de Freguesia, mas são 
fundamentais para o dia-a-dia das Associações contem-
pladas.

Damos conta também das múltiplas atividades que fo-
ram realizadas no último trimestre, prova viva do que a 
nossa União de Freguesias faz acontecer, seja com even-
tos organizados diretamente pela Junta de Freguesia, 
seja através da colaboração e participação das nossas 
Associações e Coletividades. É este o caminho: trabalhar 
em parceria para conseguir chegar mais longe e a mais 
pessoas.

Numa época em que podemos voltar a viver as nossas 
Festas, depois de dois anos de interrupção imposta pela 
Pandemia, neste momento de regresso a Junta de Fre-
guesia tomou a decisão de chamar a si a organização di-
reta das Festas Anuais da Vila do Sobralinho e do Divino 
Espírito Santo e as Festas da Cidade de Alverca e de São 
Pedro. Este foi um desafio ambicioso, mas que achamos 
valer a pena – Os Alverquenses e Sobralinhenses mere-
cem e a forma massiva como têm vindo a aderir a estas 
iniciativas são a prova viva disso mesmo.

No momento estival que se aproxima, desejo a todas e a 
todos boas férias, um merecido e retemperador descan-
so e um enérgico regresso.

Com Amizade,
Cláudio Lotra

edito
rial
Presidente  

da União de Freguesias
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Publicação A FREGUESIA - Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho
Propriedade Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho 
Diretor Cláudio Lotra – Presidente da Junta de Freguesia
Edição Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
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edifício sede
4ªs Feiras (por ordem de chegada) das 18h00 às 20h00.

JULHO 

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

SETEMBRO 

dia 07 
José Chumbo 
Cláudio Lotra
dia 14 
Joana Simões 
Rita Merenda
dia 21 
João Martins 
Filomena Serrazina
dia 28 
Sandro Santos 
Cláudio Lotra 

OUTUBRO 

dia 12 
Rita Merenda 
Joana Simões 
dia 19 
Filomena Serrazina 
João Martins
dia 26 
Cláudio Lotra 
Sandro Santos

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

pelo Presidente da Junta de Freguesia.

JULHO 
dia 20 Cláudio Lotra

SETEMBRO 
dia 21 Cláudio Lotra

OUTUBRO 
dia 19 Cláudio Lotra

sobralinho
2ªs Feiras (por ordem de chegada), das 17h00 às 19h00.

JULHO 

dia 11 
Sandro Santos
dia 25 
Cláudio Lotra

SETEMBRO 

dia 12 
Cláudio Lotra
dia 26 
Sandro Santos

OUTUBRO

dia 10 
Cláudio Lotra
dia 24 
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
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O Relatório de Gestão e a Prestação de 
Contas relativos ao exercício de 2021 
foram aprovados na Sessão de Assem-
bleia de Freguesia realizada a 8 de abril. 
Os documentos apresentados refletem 
uma execução orçamental adequada e 
um saldo de conta de gerência de 180 
mil euros.
As contas da Junta de Freguesia para o 
ano de 2021 foram elaboradas tendo 
em consideração os dois ciclos tempo-
rais existentes no ano civil a que repor-
ta o exercício – final do mandato 2017-
2021 (até 16/10) e início do mandato 
2021-2025 (a partir de 17/10), carac-
terizando-se em traços globais pelo 
cuidado na aplicação e execução do 
orçamento. 
A execução da receita foi de 102,86%, 
arrecadando um montante global 
de 1.934.643,19€, mais cerca de 
195.000€ do que a receita cobrada em 
2020. 
A execução da despesa situou-se 
em 93,89%, o que corresponde a 
1.938.621,95€, destinados sobretudo 
ao pagamento de despesas de nature-
za corrente, com um acréscimo global 
de 202.023,77€ em relação ao ano de 
2020. O montante executado em in-
vestimento neste exercício foi de cerca 
de 138.000,00€.
O apuramento da conta de gerência 
traduziu-se num saldo transitado para o 
ano de 2022 de cerca de 180.000,00€.©

CM
V

FX

4

APROVADO O RELATÓRIO DE GESTÃO 
E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2021 

CONCLUÍDA  
A RECONSTRUÇÃO 
DE ESCADARIA ENTRE 
A RUA DO MOINHO E A 
ESTRADA DE ARCENA
Entre março e abril, a Junta de Fre-
guesia fez a requalificação das escadas 
entre a Estrada de Arcena e a Rua do 
Moinho, no Bom Sucesso. Uma inter-
venção com 4.000€ de investimento 
que trouxe melhores condições de se-
gurança a todos os que diariamente se 
deslocam por aquelas ruas.

MELHORIAS NO MERCADO SEMANAL E NO MERCADO DO CHOUPAL
Entre Fevereiro e Março, a Junta de Freguesia assegurou a reparação da vedação do Mercado Semanal e do sistema 
de iluminação do Mercado do Choupal. Ambas as intervenções foram executadas com recurso aos meios internos da 
Junta e tiveram um valor global de investimento de 4.500€.
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Para além do edifício-sede da Junta de 
Freguesia, as Delegações da Junta pres-
tam serviços de proximidade às popula-
ções noutros territórios da nossa União 
de Freguesias. Em Alverca, no Mercado 
Municipal, funciona o Balcão Inclusivo 

e nas Delegações do Sobralinho e do 
Bom Sucesso está também instalado o 
posto descentralizado dos CTT. Nestes 
três locais, pode solicitar a emissão de 
atestados e licenças, efetuar pagamen-
tos, fazer o registo de canídeos, bem 

como todos os procedimentos relacio-
nados com o cemitério. A nossa equipa 
está sempre disponível para o ajudar 
com informações de que necessite, 
acolhendo também as suas sugestões e 
reclamações.

! NÃO ALIMENTE 
OS POMBOS ! 

Se o fizer está a contribuir 
para a transmissão de doenças,

 tais como: 

INFEÇÃO PULMONAR 
SALMONELA 

INFEÇÃO CEREBRAL 
INFEÇÃO INTESTINAL 

TOXOPLASMOSE

DELEGAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA: SERVIÇOS DE PROXIMIDADE  
EM DIFERENTES TERRITÓRIOS

COLOCAÇÃO DE CORRIMÃOS. 
INVESTIR NA SEGURANÇA DE TODOS.
Com a perspetiva de melhorar a segurança nas zonas pedonais de toda a União 
de Freguesias, está em curso a colocação de corrimãos em diversos pontos do 
nosso território. Já foram asseguradas intervenções no Sobralinho e na Chasa, 
com recurso aos meios internos da própria Junta de Freguesia e com um inves-
timento em materiais próximo dos 2.000€.

Cada pombo produz 2,5kg de fezes/ano, 
contaminando o ambiente com fungos 
e bactérias

As suas fezes e ninhos provocam 
o entupimento de algerozes e calhas

As sobras dos alimentos no chão 
atraem ratos, baratas e moscas

As fezes dos pombos sujam, estragam pinturas, 
superfícies e fachadas de edifícios

Quando alimentados, os pombos deixam de ir 
à natureza procurar alimentos, 
tornando-se numa praga urbana

O QUE DEVE FAZER?
Pare de alimentar os pombos. Se não tiverem 
alimento, os pombos voltam ao seu ambiente 
natural e deixam a cidade.
Reduza os abrigos. Desencoraje os pombos de 
repousarem ou de fazer ninho no seu edifício.
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A campanha de angariação de produtos destinados aos refugiados ucranianos, que 
decorreu entre os dias 3 e 11 de março, teve uma resposta muito expressiva junto 
da nossa comunidade. Foram cerca de 20 os voluntários que no dia 12 de março 
compareceram na Junta de Freguesia para ajudar à separação e embalamento de 
todos os produtos doados, numa campanha que também contou com o apoio do 
Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho, Casa de S. Pedro de Alverca, 
Futebol Clube de Alverca Solidário e Grupo Auchan. 
Em colaboração com a Associação Ukranian Refugees, todos os contributos foram 
encaminhados para apoiar a população ucraniana.

CAMPANHA 
DE SOLIDARIEDADE 
COM A UCRÂNIA 
MOBILIZOU 
20 VOLUNTÁRIOS

MAIS DE 34 MIL EUROS PARA APOIAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO

JOSÉ CARLOS RAMOS BASÍLIO 
HOMENAGEADO COM ATRIBUIÇÃO  
DE NOME DE LARGO 
No passado dia 22 de maio, a Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho prestou homenagem a José Carlos Ramos Basílio, antigo 
Cadete dos Bombeiros Voluntários de Alverca do Ribatejo. Na mesma 
data em que se assinalou o Dia Municipal do Bombeiro, foi feito o 
descerramento da Placa Toponímica com o seu nome junto à Igreja dos 
Pastorinhos, em Alverca do Ribatejo. A cerimónia contou com a presen-
ça da família deste ilustre alverquense.

Deu-se a 12 de maio, no Auditório da 
Escola Básica 2,3 Pedro Jacques de 
Magalhães em Alverca, a assinatura de 
protocolos entre a Junta de Freguesia 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e 
as Associações que se candidataram ao 
RAMA - Regulamento de Apoio ao Mo-
vimento Associativo no ano de 2022. 
Foram abrangidas 26 Associações, num 
total de 34.055,00€ de apoios finan-
ceiros a que se juntam diversos apoios 
logísticos.
O Presidente da Junta de Freguesia, 
Cláudio Lotra, referiu que este apoio 
representa um “acréscimo aos montan-
tes protocolados em anos anteriores”, 
sendo também “uma verba significati-
va para a Junta de Freguesia, mas que 
consideramos ser mais significativa ain-
da para as Associações que a recebem, 
pois significa um investimento direto na 
nossa comunidade, em quem para ela 
trabalha e principalmente para quem 
usufrui desse trabalho”. 
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Arrancou a 2 de abril e decorre até 15 
de outubro o Programa de Atividades 
Culturais e Desportivas “Descentralida-
des”, que irá percorrer diferentes terri-
tórios da União de Freguesias.
O início desta programação foi inte-
grado na Comemoração do Centenário 

da 1.ª Travessia Aérea do Atlântico Sul, 
assinalado em parceria com o Museu 
do Ar - Pólo de Alverca e com a Força 
Aérea Portuguesa. Nas atividades des-
portivas, a programação iniciou-se com 
as modalidades de Cycling na Praça 
de São Pedro, Yoga no Jardim Central 

do Bom Sucesso, Ténis e Corrida livre, 
realizadas em diferentes locais do ter-
ritório.
Ainda há muitas propostas de ativida-
des culturais e desportivas para partici-
par! Conheça toda a agenda na página 
11 d’A FREGUESIA.

DESCENTRALIDADES LEVA A CULTURA E O DESPORTO A DIFERENTES 
TERRITÓRIOS DA UNIÃO DE FREGUESIAS
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Tendo sempre por base o princípio da 
descentralização de iniciativas pelo ter-
ritório, a Junta de Freguesia assinalou 
os 48 anos da Revolução dos Cravos 
com um leque alargado de iniciativas 
oficiais, culturais e desportivas, realiza-
das em colaboração com o Movimento 
Associativo da União de Freguesias.
Desta programação fizeram parte, en-
tre outras iniciativas, um concerto com 
a Banda da Sociedade Filarmónica Re-

creio Alverquense a 23 de abril, ações 
informais de Ténis, Padel e Basquetebol 
nas manhãs de 24 e 25 de abril e tam-
bém um passeio avós e netos, na tarde 
de 25 de abril. 
As tradicionais Sessões Comemorativas 
do 25 de Abril aconteceram no Centro 
Cultural do Bom Sucesso em Alverca e 
no Centro de Convívio Álvaro Pinheiro 
no Sobralinho a 24 de abril, contando 
com as atuações do Grupo Coral Uni-

dos do Baixo Alentejo e do Grupo Gi-
rassol, da ARPIFS.
A Junta de Freguesia associou-se tam-
bém à inauguração da Casa do Músico, 
um novo espaço da Sociedade Filar-
mónica Recreio Alverquense dedicado à 
vida cultural da cidade de Alverca, cujo 
edifício foi recuperado com o apoio da 
Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira e da Junta de Freguesia de Alverca 
do Ribatejo e Sobralinho.

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 1974 PERCORRERAM 
ALVERCA E SOBRALINHO
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A CulturAlverca voltou a trazer às ruas 
de Alverca do Ribatejo o grande dina-
mismo do tecido social da nossa União 
de Freguesias. Ao longo do dia 15 de 
maio, no Pavilhão Municipal de Alver-
ca, Largo dos Pastorinhos e Praceta do 
Avião, foram 30 as associações, cole-
tividades e instituições que marcaram 
presença com stand ou com atuações 
no palco, num dia cheio de atividades e 
ofertas culturais.

ALVERCA CANTOU SÉRGIO GODINHO EM MAIS UMA EDIÇÃO 
DO “MAIO, MADURO MAIO”

No dia 14 de maio a Sociedade Filar-
mónica Recreio Alverquense (SFRA)
acolheu o espetáculo Maio Maduro 
Maio – Alverca canta Sérgio Godinho. 
No ano em que o músico celebra 50 
anos de carreira, este foi um espetácu-
lo único, construído de raiz pela força 
criativa de nove grupos musicais da 
União de Freguesias, que apresentaram 
alguns dos temas intemporais deste 
que é um dos maiores ícones da música 
portuguesa. 

Foram eles a Associação Coral Ares 
Novos, o Coro e Orquestra da Casa do 
Povo de Arcena, o Grupo de Música 
Popular Flor Do Trevo, o Grupo Giras-
sol da ARPIFS, Grupo de Música Popu-
lar Portuguesa “Alborca”, Cavaquinhos 
da SFRA, Grupo Coral Unidos do Baixo 
Alentejo, Grupo de Cantares da ARPIA 
e o Grupo de Música Tradicional Portu-
guesa “Sons de Sempre”.

CULTURALVERCA REGRESSOU COM FORTE DINAMISMO
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SOCIEDADE FILARMÓNICA 
RECREIO ALVERQUENSE
JULHO

dia 2  -  21h30  
“Imagina” 
Espetáculo Internacional de Magia 
com o mágico Andrély

Org.: Soc. Filarmónica Recreio Alverquense

LOCAL A INDICAR
JULHO

de 4 a 22 - 10h00-18h00 
Workshop de Teatro
Workshop de teatro, teatro musical, voz, 
dicção e canto, para crianças dos 8 aos 18 
anos. Formadores: Paulo Miguel Ferreira e 
Felipa Azevedo (atores e cantores)

Org.: Artifontinhas Grupo de Teatro

PALÁCIO DO SOBRALINHO
AGOSTO

de 6 a 14  - 09h00-19h00 
XXVI Curso de Direção Coral  
e Técnica Vocal do Concelho de Vila 
Franca de Xira
Inscrições online até 29 de julho 
em www.cursovilafranca.pt. Destinado a: 
professores de formação musical, canto e 
classes de conjunto (coro ou instrumentos); 
maestros; estudantes de música e de direção; 
professores de música e de outros graus de 
ensino; cantores profissionais e amadores; 
profissionais da voz.
Org.: Associação Coral Ares Novos

SOBRALINHO, SÃO JOÃO 
DOS MONTES E CALHANDRIZ
SETEMBRO

dia 11
Trail “Encostas de Xira”
Partida da Quinta Municipal de Subserra. 
08h30 - Trail (25 km) | 09h00 - Trail Curto 
(15 km) | 09h30 - Caminhada (10 km)

Org.: Alverca Urban Runners

ALVERCA DO RIBATEJO
SETEMBRO

dia 24
International Mountain Bike
Corrida em Bicicleta de Montanha onde os 
Atletas competem num circuito fechado, com 
duração de 3, 6 ou 12 horas. Com inicio no 
recinto da feira semanal, o circuito terá uma 
parte de percursos urbanos e uma parte de 
trilhos rurais.

Org.: APOGMA e Brain Sports

agen
    da

    comunidade
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agen
    da
    freguesia

JULHO
16 de julho (sábado) 

10h00 1ª Cãominhada  
Largo dos Pioneiros da Aviação, Alverca (junto ao Museu do Ar). Passeio de 4km para cães 
e tutores caninos. Inscrições e mais informações: geral@jf-alvercasobralinho.pt

SETEMBRO
10 de setembro (sábado) 

10h00-17h00 Feira do Arroz Doce
Jardim do Bairro, Alverca. Em parceria com as Instituições da União de Freguesias

OUTUBRO
1 de outubro (sábado) 
Dia do Idoso. Consulte programa específico.

8 de outubro (sábado) 
Comemorações do Dia do Animal. Consulte programa específico.

3 
julho 
domingo

10h00 ATIVIDADE  
DESPORTIVA ZUMBA
Monitora - Filipa Lopes
Torre do Relógio, Sobralinho

9 
julho 

sábado

21h30 ESPETÁCULO 
MUSICAL A ANUNCIAR

Casa do Povo de Arcena, Alverca

10 
julho 
domingo

10h00 - 12h00 
TORNEIO DE STREET 
BASKET - Escalões sub 14 a seniores 
Sobralinho. Org.: Fundação CEBI

23 
julho 

sábado

 17h00 TARDE 
DE FOLCLORE
Torre do Relógio, Sobralinho. 
Em parceria com da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

24 
julho 
domingo

10h00 ATIVIDADE 
DESPORTIVA ZUMBA
Monitora - Filipa Lopes
Traseiras do Pavilhão Desportivo da 
Casa do Povo de Arcena

28 
agosto 

domingo

 18h00 SPEAK LOW 
- CICLO DE JAZZ & SPOKEN 
WORD - SEXTETO DO HOT 
CLUBE DE PORTUGAL 
Palácio do Sobralinho (Jardim) 
Org.: INESTÉTICA – Associação Cultural de 
Novas Ideias. 
Info / Programação e Bilhetes: 
969 487 944; www.artesnopalcio.com

4 
setem-

bro 
domingo  10h00 ATIVIDADE 

DESPORTIVA TÉNIS
Polidesportivo do Colégio José Álvaro 
Vidal – Fundação CEBI, Alverca
Em parceria com a Associação Alverca 
Ténis Clube e Fundação Cebi
 
18h00 SPEAK LOW - CICLO DE 
JAZZ & SPOKEN WORD  
ANDRÉ MURRAÇAS QUARTETO
Palácio do Sobralinho (Jardim) 
Org.: INESTÉTICA – Associação Cultural de 
Novas Ideias  
Info / Programação e Bilhetes: 
969 487 944; www.artesnopalcio.com

11 
setem-

bro 
domingo 10H00 ATIVIDADE 

DESPORTIVA BODY COMBAT
Praça da Quinta da Omnia, Alverca
 
18h00 SPEAK LOW – CICLO DE 
JAZZ & SPOKEN WORD 
JOÃO CAPINHA QUARTETO E 
ISABEL GAIVÃO 
Palácio do Sobralinho (Jardim) 
Org.: INESTÉTICA – Associação Cultural de 
Novas Ideias  
Info / Programação e Bilhetes: 
969 487 944; www.artesnopalcio.com
 

23 
setem-

bro 
6ª feira  21h30 TUNAS 

ACADÉMICAS 
Escadinhas do Terreirinho, Alverca

 25 
setem-

bro 
domingo 10h00 - 18h00 FEIRA 

DO LIVRO 
Praça Eng.º Vaz Guedes, Urbanização 
Malva Rosa, Alverca
 
10h00-12h00 TORNEIO  
DE STREET BASKET
Escalões sub 14 a seniores 
Praceta das Oliveiras, Alverca
Org.: Fundação CEBI
 2 
outu-

bro 
domingo 09H00 TREINO 

 DE CORRIDA LIVRE
Partida da Praça de S. Pedro. Em parceria com os 

Alverca Urban Runners

17H00 ESPETÁCULO DE RUA 
A ANUNCIAR

Espaço superior ao Fórum Cultural da 
Chasa, Alverca

9 
outu-

bro 
domingo 09H00 TREINO  

DE CORRIDA LIVRE
Partida da Torre do Relógio – Sobralinho 
Em parceria com os Alverca Urban Runners

10H00 ATIVIDADE DESPORTI-
VA KEMPO
Praça Eng.º Vaz Guedes, Urbanização 
Malva Rosa, Alverca. Em parceria com a 
UDCAS – União Desportiva e Cultural de 
Aldeia do Sobralinho

15 
outu-

bro 
sábado 21H30 ESPETÁCULO  

DE ENCERRAMENTO A ANUNCIAR

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca

DESCENTRALIDADES
PROGRAMA CULTURAL E DESPORTIVO
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assembleia
de freguesia

Alverca e Sobralinho começam a ver os 
resultados da liderança Socialista esco-
lhida pelos cidadãos para governar a 
União de Freguesias até 2025.

Para além do que já foi conseguido atra-
vés da Câmara Municipal, com a escolha 
da Cidade de Alverca do Ribatejo para a 
localização da futura Loja do Cidadão, 
as pessoas têm sentido, todos os dias, 
a proximidade dos eleitos para a Junta 
de Freguesia num permanente apoio à 

resolução dos seus problemas e em de-
fesa dos interesses de todos.
As atividades culturais e desportivas 
estão agora presentes em toda a União 
de Freguesias, havendo que destacar o 
Programa Descentralidades.

O regresso das festas do Sobralinho foi 
um momento inesquecível após a para-
gem devida à pandemia, e a sua reloca-
lização para o recinto da antiga Escola 
Primária permite que fique mais à vista, 
e com maior proximidade, a riqueza e a 
motivação que o movimento associati-
vo proporcionou a todos, e continua a 
proporcionar, todos os dias.

As comemorações do Dia da Criança 
permitiram, muito em particular, dar 

a conhecer aos mais jovens da nossa 
União de Freguesias aspetos tão im-
portantes como a História da Cidade 
de Alverca do Ribatejo e o ciclo do pão, 
dando mesmo a oportunidade de faze-
rem o próprio pão! 

Não nos esquecemos e nunca nos de-
vemos esquecer do nosso passado, 
ainda hoje somos Terra que festeja e 
pratica a Espiga!

Continuamos a trabalhar por todos, 
juntos fazemos Alverca melhor, juntos 
fazemos Sobralinho melhor!

Os eleitos da bancada da CDU con-
gratulam todos os Sobralinhenses pela 
passagem do 25º aniversário da eleva-
ção do Sobralinho a Vila.  

De igual modo congratulamos os Alver-
quenses pelo 32º aniversário da Eleva-
ção de Alverca a Cidade. 
 
Fazem-lo de forma separada, porque 
são duas freguesias.  
 
Essa será sempre a vontade da popula-
ção do Sobralinho - ter a sua freguesia 
de volta, os seus eleitos, e claro, todos 
os serviços inerentes a esta autonomia.  

Essa é também a vontade da fregue-
sia de Alverca, voltar a ser autónoma, 
independente e ter os seus serviços e 
eleitos concentrados na sua população 
e problemas. 
A luta pela reposição das freguesias é 
urgente, necessária e democraticamen-
te é um desígnio que urge concretizar. 
Não houve, ganho para nenhuma das 
freguesias, com a agregação de 2013. 
Pelo contrário. Aumentou-se a dificul-
dade em resolver problemas, aumenta-
ram-se os gastos, perdeu-se a dimen-
são local e de proximidade. 
   
É urgente que as restantes forças po-
líticas juntem a sua vontade política à 
acção da CDU e resolveremos este 
problema que afeta centenas e cente-
nas de freguesias no país e iremos ao 
encontro das reivindicações das popu-
lações e dos órgãos autárquicos, tor-
nando possível a reposição das fregue-

sias extintas e com isso eliminamos os 
problemas criados. 
 
O custo de vida nos últimos meses au-
mentou brutalmente, em especial os 
bens essenciais e a energia. 
Só o aumento dos salários e pensões 
pode fazer face a este grave problema. 
Só a luta dos trabalhadores e da popu-
lação imporá esse aumento de salários 
e pensões e travará o aumento dos pre-
ços - À LUTA! 

Os eleitos da CDU na Assembleia 
de Freguesia de Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho
Carlos Gonçalves; Helena Ramos; 
José Romão; Carla Tavares; 
Vânia Hilário; Hugo Meireles;  
António Sequeira
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Há cerca de cinco anos, o parque in-
fantil da Quinta da Vala foi executa-
do sem considerar as sugestões que 
os moradores, meses antes, tinham 
apresentado no âmbito do Orça-
mento Participativo. Há três meses, 
o parque infantil do Choupal foi re-
movido para reconversão, mas des-
conhece-se qualquer instrumento de 
auscultação das necessidades dos 
moradores. Em dezembro, o Bloco 
de Esquerda interrogou a Câmara 
Municipal sobre os mecanismos de 
auscultação popular no projeto de 
requalificação das pracetas da Quin-
ta das Drogas; até hoje não obtive-
mos resposta.

Estes casos, que se somam a outros, 
são sintomáticos de uma cultura de 
tomada de decisão que não promove 
a participação cidadã nem explora as 
vantagens de construir decisões com 
todos. 

A projeção de espaços públicos ou 
de equipamentos de proximidade 
sem instrumentos transparentes 
e estruturados de auscultação de 
quem mora e trabalha nos territórios 
é uma má prática de gestão urbana 
e de otimização dos recursos. Este é 
um aspeto em que a democracia – 
desde logo a democracia autárquica 
– tem ampla margem de melhoria.

João Fernandes
af2125.be@jf-alvercasobralinho.pt

A rede de transportes rodoviários, na 
AML, será objeto de transformações 
a partir do próximo dia 1 de julho. O 
CDS tem, frequentemente, acom-
panhado este tema, no âmbito do 
concelho e da freguesia, alertando 
em devido tempo para a necessidade 
de criar ligações eficazes da rede ro-
doviária à ferroviária, assim como, da 
melhoria substancial na oferta exis-
tente, em particular, para as popu-
lações do Sobralinho, Bom Sucesso, 
Arcena, A-dos Potes, A-dos-Melros e 
Casal das Areias.

Este que seria um momento de re-
solução de questões prementes, que 
afetam diariamente as populações de 
Alverca e Sobralinho, poderá trans-
formar-se no eterno adiar de solu-
ções para este território. Uma rede 
eficiente de transportes é essencial 
para a defesa da mobilidade e sus-
tentabilidade.

Estaremos atentos aos resultados 
futuros, reforçando sempre que ne-
cessário que mais que operações 
de cosmética empresarial, as popu-
lações necessitam de respostas no 
sentido de melhorar as suas condi-
ções de vida e bem-estar.

Rui Valadas

Car@s fregueses,

A Coligação Nova Geração partilha 
de uma visão estratégica, orientada 
para melhorar a qualidade de vida de 
quem reside, trabalha, estuda e visita 
a nossa União de Freguesias.

A nossa ação política, é baseada num 
plano que permita olhar para o futuro 
de Alverca e do Sobralinho com en-
tusiasmo. Unir os pontos fortes com 
as oportunidades proporcionadas pe-
las características territoriais, sociais 
e económicas, é fundamental para 
prosseguirmos num bom caminho.

E de que formas nos propomos a 
executar este plano? Queremos uma 
estrada nacional com menos trânsito 
e sem veículos pesados. Queremos a 
construção de um campus universi-
tário que ligue, duas das áreas, que 
mais se destacam em Alverca: a aero-
náutica e o desporto. Queremos uma 
gestão eficiente do estacionamento. 
Queremos requalificar e dinamizar os 
Mercados existentes. Queremos a 
construção de uma unidade de saú-
de familiar (USF) no Sobralinho.

Estas são algumas das propostas que 
propomos vir a debater encarecida-
mente em Assembleia de Freguesia. 
No entanto, apenas será possível 
dar-lhes voz e causar o devido im-
pacto, junto das entidades compe-
tentes, com o seu apoio. Faça-nos 
chegar as suas propostas e suges-
tões através do nosso email: info@
novageracao2021.pt.

Queremos uma Nova Geração para 
Alverca do Ribatejo e Sobralinho!

assembleia
de freguesia



14 01 A FREGUESIA   JUNHO 2022

A 4 de junho assinalou-se o Dia da Vila 
do Sobralinho, celebrando 25 anos so-
bre a elevação a vila deste território. A 
Junta de Freguesia promoveu um des-
file da Banda da Sociedade Filarmónica 
Recreio Alverquense, que percorreu as 
ruas do Sobralinho e passou junto das 
cinco instituições existentes: UDCAS, 
ARPIFS, CSPDS, Grupo Columbófilo e 
Paróquia.
No Pavilhão Municipal do Sobralinho, a 
noite foi de homenagem a seis figuras 
ilustres desta comunidade, com a atri-
buição de Galardões de Mérito a João 
Areias (Mérito Autárquico); Maria João 
Amante (Mérito Cultural); ARPIFS – As-
sociação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos da Freguesia do Sobralinho 
(Mérito Social); Rogério Matias (Mérito 
Desportivo); Sandometal (Mérito Em-
presarial). 
A atleta Ana Catarina Pereira recebeu o 
Galardão Vila do Sobralinho, distinguin-
do desta forma o excelente percurso 
desportivo daquela que foi já conside-
rada por três vezes a melhor guarda-re-
des de futsal do mundo.

DIA DA VILA DO SOBRALINHO PRESTOU HOMENAGEM A FIGURAS
DE RELEVO PARA A COMUNIDADE

DIA DA CRIANÇA E DIA DO AMBIENTE COMEMORADOS COM ATIVIDADES 
LÚDICAS E PEDAGÓGICAS

As comemorações do Dia da Criança 
contaram com os contributos de várias 
associações que entre os dias 1 e 5 de 
junho promoveram diversas iniciativas 
em Alverca e no Sobralinho. A ARPIFS 
voltou a ensinar as crianças a fazer pão, 
numa iniciativa que envolveu 600 alu-
nos do 1.º Ciclo. No dia 5 de junho foi 
também assinalado o Dia do Ambiente, 
com atividades desportivas, culturais e 
lúdicas realizadas no Jardim do Bairro, 
em Alverca. Ateliers de reciclagem e 
de construção de brinquedos e peddy 
paper “História de Alverca”, foram al-
gumas das ações que trouxeram muita 
animação e alegria aos mais pequenos.
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FESTAS DO SOBRALINHO ANIMARAM O ÚLTIMO FIM-DE-SEMANA 
DE MAIO

De 26 a 29 de maio, voltaram a realizar-
-se as Festas do Sobralinho, no espaço 
exterior da antiga Escola Básica.
Organizadas pela Junta de Freguesia 
em parceria com a UDCAS, ARPIFS, 
Centro Social para o Desenvolvimen-
to do Sobralinho e Paróquia do Divino 
Espírito Santo do Sobralinho, as Festas 
incluíram momentos de animação mu-
sical e lúdica, para além de muitos pe-
tiscos e boa disposição!

JUNTA DE FREGUESIA PRESTA HOMENAGEM A PROFESSORES JUBILADOS 

No passado dia 14 de junho, a Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho prestou homenagem a 11 do-
centes da União de Freguesias que se aposentaram entre 2020 e 2022. Numa iniciativa informal realizada pela primeira 
vez, foram abrangidos os Agrupamentos de Escolas Pedro Jacques de Magalhães, Agrupamento de Escolas de Alhandra, 
Sobralinho e São João dos Montes e a Escola Secundária Gago Coutinho. Do Pré-Escolar ao Ensino Secundário, a Junta 
de Freguesia vai continuar a homenagear anualmente estes profissionais, reconhecendo desta forma o importante tra-
balho desenvolvido por estas professoras e professores na educação e formação dos nossos jovens.




