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Editorial

Tem sido uma honra e orgulho servir esta União
de Freguesia, nestes 4 anos de mandato,
marcados por este conturbado momento que
vivemos. Esta crise pandémica deixou marcas e
novos desafios, o primeiro, a importância das
autarquias, poder local de proximidade na
resposta às necessidades económicas e sociais
da comunidade, assumimos o desafio. Para este
executivo as PESSOAS ESTÃO EM PRIMEIRO
LUGAR. De mangas arregaçadas, nos momentos
mais complicados, o executivo, ao lado dos
trabalhadores, executou tarefas como:
desinfeção do espaço público, compras de
medicamentos e entrega de trabalhos escolares.  
Muitos voluntários disponibilizaram-se, contudo
a necessidade de controlo dos movimentos e
interações levou a concretizar a ação num
número reduzido de elementos, no presidente,
secretário, uma vogal e um funcionário. Ninguém  
ficou sem apoio!

Junta Solidária
Apoiámos o comércio local com a isenção de
taxas nestes dois anos em 175 mil euros,
apoiámos as famílias, realizando a impressão de
trabalhos para todos os alunos da União de
Freguesias, levámos os trabalhos e recolhemos,
mantendo, nos períodos de confinamento, a
ligação entre alunos e escola.
Apoiámos o movimento associativo com 31 mil
euros em 2020, valor fundamental para suprir
despesas quando impedidos de manter atividade  
e realizar receitas.
Construímos sinergias com as associações,
comunidade e comércio local que permitiram
dinamizar ações de recolha de bens alimentares
e distribuir a quem mais necessita, reforçando os
apoios sociais integrados.
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Planeámos e organizámos um ato eleitoral que
serviu de exemplo e teve cobertura jornalística
nacional.
Fomos das poucas, ou única, freguesia, a realizar  
o teste Covid a todos quantos participaram no
ato eleitoral, trabalhadores, membros e
delegados das mesas de votos, o que permitiu,
identificar linhas de contágio impedindo a sua
propagação na família e comunidade.
Acompanhámos diretamente, com os
agrupamentos de escolas, Delegada de Saúde e
autoridades, o evoluir da situação, adotando
medidas contidas nos planos de contingência da  
freguesia.
Apesar de todas estas dificuldades, continuámos  
a manter a gestão do espaço público, varrição e
manutenção dos espaços verdes sob a nossa
gerência.
Requalificámos os espaços verdes da Quinta do
Galvão, Alto do Moinho de Vento no Bom
Sucesso, projetos conseguidos com a
participação da população no definir das
necessidades, com o envolvimento dos
trabalhadores no desenho e implementação dos  
projetos, resultando num alto nível qualitativo,
de que é exemplo a implementação do moinho
no Bom Sucesso.
No Sobralinho, está em fase final de conclusão a  
zona de lazer da Rua 4 de Junho e em projeto a
construção de um campo de basquete 3x3 na
zona do Mercado de Levante, equipamento que
responde ao número crescente de adeptos
desta modalidade desportiva.
Concretizámos a obra que há décadas os
trabalhadores aspiravam, a construção dos
novos balneários. Com este novo espaço os
trabalhadores passam a usufruir de todas as
condições para a execução das suas missões ao
serviço da população.
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Editorial

Deslocalização do Cemitério
de S. Sebastião

A responsabilidade de deslocalizar um cemitério  
de um ponto para outro tem enquadramento
legal e compete aos municípios.
A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e  
Sobralinho assumiu a deslocalização, pelo estado
de degradação  ao longo das últimas décadas do
cemitério de  São Sebastião como um processo
inevitável e  premente.
Estabeleceu com a Câmara Municipal por via de
um contrato inter administrativo de cooperação
os termos da exumação de todos os cadáveres
com destino a dar em função da indicação dos 
 familiares. Todas as ossadas não reclamadas vão  
para cremação e posterior colocação das cinzas
no cemitério da Cruz das Almas.
Fica para segundo momento a análise do destino
a dar aos jazigos.
Será assegurada do ponto de vista do património
histórico a preservação de todos os elementos
de relevo.
A resiliência e determinação do EXECUTIVO DA
JUNTA DE FREGUESIA na resolução dos
problemas foi determinante.
Este processo com dezenas de anos tem agora
um fim à vista, com o início dos trabalhos de
exumações nos finais de maio.

Houve também tempo para resolver problemas
com várias décadas: com a Câmara Municipal
resolveu-se a questão do terreno do cemitério
novo da Cruz das Almas e deu-se um passo
importante com a efetivação do contrato inter
administrativo para deslocalização do cemitério de
São Sebastião.
A ação deste executivo é marcada pela
proximidade, voluntariedade, dignidade ancorada 
 nos valores de Abril e aspiração de integração da 
 cidadania e partilha do espaço público na procura
de uma aspiração maior, uma sociedade  justa e
solidária.
O apoio largamente maioritário da população
desta freguesia tem sido fator decisivo na
prossecução deste caminho, neste quadro muito 
 difícil para os autarcas e para o poder local
democrático. Quadro marcado por esta crise
económica e social que deriva da pandemia.
Mas  também, é  um  quadro  de  manifesta
satisfação pelo reconhecimento do nosso trabalho,
nas palavras de muitos alverquenses e
sobralinhenses.
Temos as pessoas certas nos lugares certos,
humildes, disponíveis e trabalhadores!
É bom saber que o nosso trabalho é reconhecido!
Sabemos que não podemos fazer tudo. O
essencial, é que tudo o que se faça seja necessário
e faça a diferença.

Um Bem Haja!

Visite-nos em www.jf-alvercasobralinho.pt https://www.facebook.com/juntafreguesiaalvercasobralinho/ 
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Alto do Moinho de Vento, Bom Sucesso.
Ouvindo os moradores e os trabalhadores da autarquia,
num  barranco que acumulava lixo, chegou-se a esta
solução. Foi um esforço coletivo para resolver um
problema em cooperação, na convicção plena de  que
ninguém pode chegar à meta se não  chegarem todos!
O jardim do bairro é outro exemplo de implementação
de um projeto de requalificação concebido pelos
trabalhadores e tem permitido receber iniciativas como
Zumba e o Dia da Criança.
Foram pintados os muros das Pracetas A e B, no
Sobralinho.
Parabéns aos trabalhadores da Junta da União de 
 Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.

Nas diversas intervenções de manutenção da calçada o
mestre calceteiro Vítor Graça tem pincelado as rua da
freguesia com apontamentos que em muito valorizam a
tradicional calçada Portuguesa.
O último trabalho foi a homenagem ao prémio Nobel da
Literatura José Saramago, com base na célebre fotografia
de Eduardo Gageiro

"Se puderes olhar, vê. Se puderes ver, repara.”
José Saramago

Obras
Moinho 

Calçada



Após a tomada de posse, na primeira semana de
trabalho, este Executivo tomou conhecimento do
estado de degradação dos balneários dos
trabalhadores, mais acentuado no dos homens.
Assumimos um compromisso: o de melhorar, durante
o decorrer do mandato, as condições a que os
trabalhadores se encontravam sujeitos no seu dia-a-
dia. O edifício onde os mesmos funcionavam, com
problemas estruturais, falta de ventilação, infiltrações,
não se apresentou como solução. Nesse sentido, foi
assumido como ponto de honra a construção de
novos balneários. Partimos para a construção de raiz
de um novo equipamento. A solução passou pela
requalificação  do edifício dos Lavadouros e aí instalar
os novos balneários, um investimento que beneficia o
património da Junta e, melhora substancialmente as
condições para os trabalhadores.
Exigimos aos trabalhadores que cumpram com as
suas obrigações, cumprindo com as nossas,
proporcionando as devidas condições para o exercício
das suas funções.
Este é o investimento do mandato! Não é uma obra
visível para a população. Outros não a realizaram, para
este executivo foi uma obra inadiável! 
Assumimos um compromisso com a população,
investir onde faz falta. Fazer com que cada cêntimo
faça a diferença. APOSTA GANHA!
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Obras
Balneários

Columbários

Já a pensar na deslocalização do cemitério
de São Sebastião, a Junta de Freguesia
construiu 40  novos columbários, que se
juntam  a outros 13 construídos no primeiro
ano de mandato. Um  esforço importante
para melhorar  a organização do Cemitério
Cruz das Almas. Esta solução tem sido
procurada em substituição das campas e
ossários. Damos  resposta à necessidade de
dotar  o cemitério desta alternativa.



Junta Inovadora
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Uma freguesia inovadora. A pensar em si foram criadas possibilidades de comunicação entre a 
 população e a Junta de Freguesia: o Balcão Virtual, onde pode solicitar documentos,  A Minha Rua, para
reportar ocorrências no espaço público da freguesia e a plataforma AirCourts que faz a gestão das
marcações e pagamentos dos campos de ténis e padel da freguesia (https://www.aircourts.com/).
Para usufruir dos serviços do Balcão Virtual ou de A Minha Rua aceda ao site da Junta de Freguesia.

Espaço Público

A Junta de Freguesia tem em curso um programa de
arborização.
Tem como objetivo recolocar uma árvore em todas as
caldeiras vazias.
As podas e abates de árvores são da competência da
Câmara Municipal, neste âmbito temos requerido para
que sejamos informados dos motivos dos abates de
árvores, assim como, para que as podas sejam  efetuadas
no devido tempo.

Arborização

Desde a primeira hora, uma prioridade para este executivo. A
herança que encontrámos neste âmbito foi pesada, no pior
sentido, pois Alverca e Sobralinho estavam completamente
descaracterizadas.
Com resiliência do executivo, investimos na aquisição de  uma
varredora e reparação de outra abandonada, adquirimos um
trator de corte de relva e um vasto  conjunto de máquinas.

Limpeza e Higiene Urbana

Balcão Virtual /A Minha Rua/Aircourts

https://www.aircourts.com/
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Investimos mais de 110 mil euros em equipamentos para melhorar a performance da nossa missão.
Melhorar o espaço público, já com resultados visíveis!

Com a dedicação dos trabalhadores  da Junta e com o apoio de entidades externas, levámos a  União de
Freguesias a melhorar de forma significativa. Ainda  assim, não estamos satisfeitos. O processo de
melhoria é  contínuo. Identificámos os problemas e, há ações a tomar,  estaremos como sempre ao lado
das populações.
O principal problema da higiene urbana é externo às freguesias. Para uma boa higiene é imperativo uma
boa recolha e tratamento dos resíduos sólidos, vulgo lixo e dos monos. As taxas pagas pelos cidadãos às
Câmaras para estes serviços aumentaram substancialmente, razão do contínuo exigir à CMVFX a melhoria
da recolha de monos e de lixo, em  especial dos recicláveis, da regular higienização dos contentores e
ilhas ecológicas. 
As ervas no passeio,  será, sempre, com empenho e determinação que as combateremos,  conciliando a
necessidade de extirpação e o ambiente. Apenas fazemos uso de monda química com  aplicação de fitos
sanitários autorizado pela DGVA sem classificação toxicológica, uma vez por ano. Apesar  do reforço da
freguesia com aquisição de maquinaria, a dimensão ¼ da área urbana do concelho e os  poucos recursos
transferidos pela Câmara para execução da limpeza urbana, criam dificuldades. A generalidade das juntas
da área metropolitana de Lisboa recebem valores superiores em 30% a 100% para cuidarem da higiene
urbana dos seus espaços.

Espaço Público

A manutenção das vias nacionais são da competência da
Infraestruturas de Portugal e as vias municipais, das Câmaras
Municipais
Na União de Freguesias, a EN10, a N10.6 (Estrada da  Arruda) e
N116 são da responsabilidade da IP e  todas as demais da CMVFX.
Temos vias em muito mau estado, nas quais se  englobam a
Estrada dos Baltares e a Estrada de  Arcena, que para além do
piso, necessita de ser  reperfilada. Há décadas que a população o
requer,  urge ser implementado o projeto. A melhoria  contínua
das nossas vias é uma batalha que  travamos com a Câmara no
pressuposto de que  mais do que grandes obras, é necessário
garantir a  segurança e o bem-estar das populações.

Betuminoso

Limpeza e Higiene Urbana
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O período pandémico 2020/2021 com enorme impacto global na economia e na saúde pública, afetou
em particular o CSPDS– Centro Social  para o Desenvolvimento do Sobralinho, a nível educacional e
financeiro.
Durante os períodos de confinamento a instituição esteve parcialmente encerrada. O  setor da infância,
o apoio domiciliário, bem como os serviços de apoio ao funcionamento desta área  social (cozinha,
serviços administrativos e serviços gerais) tiveram de funcionar com equipas rotativas,  mais reduzidas e
voluntariado interno.
Por outro lado, o funcionamento do apoio domiciliário prestado aos mais idosos da freguesia e
limítrofes, funcionou a 200%.
O setor da educação manteve o apoio aos utentes, através da plataforma digital “ChildDiary", permitindo
o contato entre as educadoras, auxiliares e crianças.
Na vertente económica e social o CSPDS, manteve os pagamentos e as horas de trabalho, dos seus
funcionários a 100%. No entanto, sentiu um forte impacto nas suas contas, na medida em que, a
direção  apoiou os Encarregados de Educação a ultrapassar alguns constrangimentos económicos das
famílias,  apesar das diretivas governamentais que previam um desconto relativo nas comparticipações
mensais  dos mesmos.
No período de confinamento em que as instalações estiveram encerradas, foram efetuadas
intervenções de manutenção tais como, pinturas gerais de todas as salas, limpezas profundas,
desinfestação virucida e pequenas obras de beneficiação.
No fim de semana de 10 e 11 de Abril de 2021, o CSPDS, procedeu à vacinação de todos os seus
funcionários contra o vírus da COVID19, com o apoio da Segurança Social e da Direção Geral de Saúde.
VAI FICAR TUDO BEM.

Movimento Associativo e Cidadãos

IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NO CENTRO SOCIAL
PARA O DESENVOLVIMENTO DO SOBRALINHO



Movimento Associativo e Cidadãos
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A AIPNE - Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais, apoia jovens e adultos 
 com multi deficiência e promove a sua integração laboral, através de uma intervenção individualizada.
A Associação foi fundada em 2002, com a valência da Formação Profissional, situada no Bairro da Chasa, 
 em Alverca do Ribatejo (sede). Privilegia a integração dos formandos em contexto real de trabalho,  com
uma componente prática muito superior a  teórica.
Em 2005 foi criado o Centro Atividades Ocupacionais, situado na Quinta da Vala,  que recebe diariamente
18 utentes, e cuja área de intervenção é ao nível de problemáticas mais  profundas, onde os utentes têm
possibilidade de, com uma equipa multidisciplinar, ter acesso a um  conjunto variado de atividades, a
saber: Lúdico-Terapêuticas; de Desenvolvimento Pessoal e Social; Sócio-  Culturais; Instrumentais da Vida
Quotidiana; Estritamente Ocupacionais; Atividades Socialmente Úteis.
A par das sempre presentes dificuldades no trabalho, a situação pandémica resultante do vírus SARS-
COV-2 vivida no período entre Março 2020 e a atualidade, veio condicionar fortemente a atuação da
AIPNE pois, por um lado,forçou o fecho do CAO facto que  levantou barreiras à intervenção  específica a
cada utente, que passa pelo contacto presencial e relacionamento  mais próximo. 
Dificultou todas as diligências e ações para cumprir o grande objetivo da  AIPNE, a mudança de
instalações desta valência. Por outro lado, afetou a atividade regular da valência  da formação
profissional, apesar de manter a atividade em grande parte do tempo, teve de  repensar a componente
teórica,para ser à distância, ainda assim, foi alcançada uma taxa de integração  de 40% no mercado de
trabalho, com contratos de, pelo menos, uma no de duração . Já o CAO retomou a  sua atividade a 5 de
Abril, com todos os ajustes a esta nova realidade e a decorrer a fase de vacinação dos profissionais.

AIPNE - Associação para a Integração de
Pessoas com Necessidades Especiais



Movimento Associativo e Cidadãos
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Há uma diferença abismal entre o antes e o pós- 
 pandemia.
O Centro  Social era muito procurado, pelo bom
ambiente,  pela simpatia do atendimento, boa
comida e pela  belíssima vista que se tem sobre
Alverca e o rio Tejo. Tínhamos serviço de refeições
e bar.
As despesas, sem a porta aberta, mantêm-se e tem
sido difícil fazer face a estes novos tempos.
Atualmente presido o Centro (inaugurado em 1978)
mas desde 1990 que faço parte da direção, e
sempre existiu muita atividade. Nos anos 80 existia  
atletismo, jogos tradicionais, e até equipa de
futebol. Lembro ainda o saudoso Ildefonso Valério
que chegou a realizar cursos de teatro no grupo de  
teatro do Centro Social. Nestes tempos com os
festivais de teatro até se recebia grupos de Évora,
do norte do país e de Almada.
E claro a biblioteca criada para uso da população.
Que os próximos tempos sejam de saúde para
todos, e que a vida volte à normalidade, são os
desejos da direção do Centro Social de Á-dos-
Potes.

Silvestre Fialho

Apoiámos no âmbito do Desporto e da Cultura 26  
associações, no total de 34 apoios que
totalizaram 31.739,00 euros, no ano de 2020.
Criámos o protocolo de desenvolvimento
desportivo com as  associações AATC e AHead
Ténis.
Este protocolo é o alicerce para o
desenvolvimento do ténis e cria as bases para a
melhoria contínua dos equipamentos da Junta
sitos no Jardim Álvaro Vidal (padel e ténis) e
Quinta  do Galvão (ténis).
No conjunto as duas associações têm mais de
200 atletas, com extraordinários resultados
alcançados, colocando Alverca no mapa do
panorama do ténis em Portugal.
A associação AHead Ténis com os resultados
desportivos alcançados, o nível dos seus
treinadores, as participações nas seleções
nacionais, entre outros, levou a que fosse
reconhecido como Clube Platina, o nível mais alto
da  Associação de Ténis de Lisboa. Para esta
distinção  muito contribuíram os resultados dos
seus atletas  com títulos nacionais, regionais,
permanência no  top 10 e, consequente chamada
aos trabalhos da  seleção nacional nos vários
escalões.

Centro Social de Á-dos-Potes Apoio ao movimento
associativo na promoção do
Desporto e da Cultura



Movimento Associativo e Cidadãos
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Quem vive na minha freguesia e no meu concelho decerto
tem os mesmos objectivos, as mesmas esperanças, que
eu e todas as outras pessoas no resto do país e até no
Mundo: que, rapidamente, se  volte ao normal que existia
antes da pandemia, e não a um suposto «novo normal»,
que não se sabe muito bem, exactamente, o que seria,
mas que muito provável e infelizmente implicaria a
continuação de – injustificáveis – restrições a todas as
nossas liberdades, de circulação, associação e até de
expressão, liberdades essas que era de esperar que o 25
de Abril de 1974 tivesse trazido e a Constituição de 1976
consagrado. A aplicação cada vez mais generalizada de
vacinas contra o Covid-19 – e sempre dando primazia aos
segmentos mais vulneráveis da população, isto é, a idosos
e a doentes crónicos – torna em simultâneo cada vez
menos aceitável que se continue a viver com medo e até
com terror. Que voltemos a sentar-nos onde queremos –
em bancos de jardins, igrejas e estádios  de futebol. Que
voltemos a comprar bebidas alcóolicas depois das 20
horas (e isto dito por alguém que é um raro consumidor
daquelas). Que voltemos a frequentar, por já estarem
enfim reabertas e totalmente, espera-se, operacionais –
porque muitas entretanto fecharam definitivamente  as
portas – as pequenas e médias lojas do comércio 
 tradicional, porque não são só as grandes superfícies
(que não têm, ou não deveriam ter, mais  direitos do que
as outras) que merecem fazer negócio e evitarem a
falência e os despedimentos. E  que voltemos a andar,
tanto no exterior como no(s) interior(es) (incluindo, aqui,
dentro dos automóveis),  sem máscaras – é fundamental
não apenas (re)vermos os rostos uns dos outros mas
também respirarmos à vontade.

Octávio dos Santos, jornalista e escritor, residente no
Sobralinho 

O meu nome é Paulo Gato, sou natural da cidade de
Alverca do Ribatejo, onde resido há 43 anos. Venho
desta forma falar-vos um pouco, do que tem sido a
minha experiência durante a Quarentena. Devido a
este vírus e mais precisamente nestas fases de
confinamento, tentei aproveitar ao máximo e tirar o
maior partido de tudo o que tinha ao meu alcance.
Obviamente, e sempre com o apoio de toda a família,
consegui ultrapassar todas as barreiras,
essencialmente as psicológicas, pelo facto de estar
ligado a dois dos ramos de atividade (Musica e
Restauração) que provavelmente foram dos mais
fustigados e estar ainda  a sentir na pele todas as suas
consequências.
Principalmente no que toca a minha grande paixão – A
Musica – onde para nós músicos, cantores, técnicos (de
uma maneira geral) o palco é o nosso grande coração,
e  a falta dele fez-nos ir muito abaixo. No meu caso, o
apoio familiar foi essencial.
A solução foi realmente dedicar ainda mais tempo aos
meus filhos que passando meses a fio, 24 sobre 24H
fechados num apartamento fez prevalecer o nosso
amor e cumplicidade, e superou tudo. Entre aulas,
jogos e brincadeiras, e até musicas em conjunto, de
uma maneira em geral posso concluir que embora
estes dois confinamentos tenham trazido problemas a
nível profissional devido a falta de trabalho, por outro
lado tenho muito a agradecer por ter ainda tornado
mais forte o laço familiar que tenho com a minha
família e principalmente com os meu dois filhos.
Isto permitiu-me descobrir coisas deles, bem como
também eles perceberem que o pai para além de os
levar a escola, brincar, e ralhar quando é preciso, tem
outras facetas que devido ao trabalho eram mais
difíceis de explorar.
Por isso tudo, a minha sugestão é que continuem
resguardados, tanto quanto possível, protejam-se e
acima de tudo olhem à vossa volta e vejam que há
certamente algo que podem melhorar não só em vós,
como para com os outros, pelo facto de termos mais
tempo para nos explorarmos a nós próprios.
Espero que este meu depoimento possa ajudar a
superar estes momentos mais difíceis.
Obrigado e Protejam-se!

Paulo Gato, músico e cantor, residente em Alverca do
Ribatejo

Octávio dos Santos Paulo Gato
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Passados 35 anos do grave acidente ferroviário que
ocorreu no nosso concelho, em particular na Póvoa
de Santa Iria, causando a morte a 18 pessoas e
ferimentos em mais de 80 o executivo desta União
de Freguesias, inaugura este topónimo/memorial em  
homenagem aos 7 jovens da União de Freguesias
que perderam a vida naquele fatídico dia, bem como  
homenageia todos quantos de forma direta ou
indireta sofreram com tal tragédia.
Este acidente, que ainda perdura na memória de
todos, foi um dos mais emotivos da história dos
caminhos-de-ferro em Portugal, talvez, porque a
composição, transportava na sua maioria jovens com
destino às escolas e faculdades.

Iniciativas

Memorial 5 de Maio de 1986

Acima de tudo recordamos o enorme desperdício de recursos humanos, de projetos, de histórias de
vida, que não se concretizaram.
Este acontecimento marcou e alterou com algum impacto aquela geração e gerações seguintes.
Antecipou a partida dos mais promissores jovens, que teriam impacto na comunidade.
Neste mandato, damos significado ao espaço de todos, o espaço público, atribuímos topónimos que
transportam vivências, histórias, de vidas trágicas ou alegres, é disso que trata a vida e, a política não
está dissociada da vida, a política é agir em representação da comunidade.

A União de Freguesias evoca a ligação da Cidade de 
 Alverca à aeronáutica com nova iniciativa.
O descerrar de uma placa evocativa à memória do
Tenente Coronel Brito Pais, que agora dá nome a  uma
rua em Alverca, marcou na manhã de sexta-feira, 26 de
Março, o lançamento do novo roteiro dos heróis da
aviação.
É uma iniciativa da junta de freguesia que visa
promover e dar a conhecer as raízes e a ligação
histórica da cidade à aviação nacional.

Roteiro Heróis da Aviação

O roteiro, compreende um percurso pedestre em  torno de nomes como: Capitão Meleças, Gago
Coutinho, Sacadura Cabral, Sarmento Pimentel,  Sarmento Beires e o Polo de Alverca do Museu do Ar,
unindo as entradas sul e norte da cidade.
Presente na apresentação esteve a neta do aviador  Brito Pais e o diretor do Museu do Ar, o Coronel
Carlos António Mouta Raposo.
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Iniciativas

Fechado para Desporto-Vamos brincar na rua
Dia 3 de junho comemorámos a brincadeira, o ser criança! 
A iniciativa “Fechado para desporto- vamos brincar na rua”
levou, ao recém requalificado jardim do bairro, o riso e a
felicidade das crianças.
Foi lindo ver crianças felizes, a brincar na rua!
A adesão aos jogos tradicionais, macaca, corrida de sacos e
insufláveis foi um grande sucesso. 
O contato com modalidades desportivas foi de grande adesão!
Iniciativa organizada pela Associação Street Sports, em
colaboração com a Junta de Freguesia contou com a presença
do FCA, UJA, Alverca Vólei, AHead Ténis, AATC Ténis, com várias
modalidades desportivas e brincadeiras.

Dia da Criança 

Missão liberdade
A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, no
âmbito das comemorações do 47º aniversário da Revolução
dos Cravos preparou um desafio!
Distribuir cravos pela população!
Mais de 30 voluntários juntaram-se ao executivo, pela noite
dentro, pelos lugares de Alverca e Sobralinho! 
Foi um enorme esforço de todos os participantes, munidos do
espírito de liberdade. Não chegámos a todas as ruas, a União
de Freguesias é enorme, mas foi possível estarmos em quase
todos os lugares.

25 Abril 

Celebração da elevação do Sobralinho a vila
A vila do Sobralinho esteve de parabéns! 
Celebrou o 24 aniversário de elevação a vila. As comemorações
adaptadas ao momento atual decorreram nos dias 4, 5 e 6.
No Palácio do Sobralinho decorreu a sessão solene dos
Galardões de Mérito com a atuação do projeto “Fado ao Piano”.
Uma performance de elevado nível que preencheu o edílico
espaço do palácio.
A feira de artesanato, Zumba e Body Combat, preencheram o
espaço da antiga escola.
Dia 5, a Banda da SFRA deu início às festividades com um
desfile pelas ruas da vila. À noite o palco móvel com o organista
Paulo Pereira e o artista Ricky levaram música e animação às
varandas e janelas das ruas da vila. 

Festas do Sobralinho 



Agenda
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30 de maio - Jardim do Bairro
06 de junho - Sobralinho
13 de junho - Arcena 
04 de julho - Praça de S. Pedro
18 de julho - Bom Sucesso
25 de julho - Omnia
12 de setembro - Bairro Chasa
19 de setembro - Quinta das Drogas

Domingos de Zumba

12 de junho - Jardim do Bairro
 17 de julho - Omnia
 28 de agosto - Praça Cova do Bicho
18 de setembro - Praça Eng. José Vaz Guedes

Tardes de Jazz

Cidadania Jovem 15/25 anos 
A Junta Freguesia atenta a necessidade dos jovens em
ocuparem o tempo em atividades que estimulem o seu
contato com a realidade social e económica local, organiza
ocupação dos tempos livres “OTL” para jovens dos 15 aos 25
anos.
Devido à elevada procura este ano duplicamos a oferta.
O projeto decorre entre julho e agosto.

Para os mais jovens, de 26 a 30 de julho, vamos realizar
atividades lúdico/pedagógicas de educação para a
sustentabilidade, promovendo o contato com a natureza e o
direito a brincar.

Cidadania Jovem 6/11 anos 
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Sede
Rua Dr. Miguel Bombarda, n.º 23 2615-125 Alverca do Ribatejo
Tel: 21 958 76 80 | Email: geral@jf-alvercasobralinho.pt
Horário: 2ª, 3ª, 5ª e 6ª Feira: 9H às 12H30 e das 14H às 17H 
4ªFeira: 9H às 12H30e das 14h às 20H
Suspenso das 17H às 20H em contexto Covid-19

Delegação Bom Sucesso (CTT) 
Rua Humberto Delgado, n.º 9 2615-308 Alverca do Ribatejo 
Tel: 21 957 72 17
Horário: 2ª a 6ª Feira: 9H às 12H30 e das 14H às 17H

Delegação do Sobralinho (CTT)
Rua João Branco, n.º 7 R/C Esq.2615-667  Sobralinho
Tel: 21 950 05 41
Horário: 2ª a 6ª Feira: 9H às 12H30 e das 14H às 17H

Delegação Mercado Municipal (Balcão inclusivo)
Largo César Alípio Ferreira 2615-097 Alverca do Ribatejo 
Tel: 21 957 41 16
Horário: 2ª a 6ª Feira: 9H00 às 12H30
Em contexto Covid-19, também de 2ª a 6ª das 14H às 17H

Serviços Administrativos da Junta de Freguesia
Atendimento à população pelos Eleitos
Sede – 4ª Feira 18H às 20H
Delegação do sobralinho – 2ª Feira 17H às 19H
Suspenso em contexto Covid-19

Atendimento Consultor Jurídico
Sede – 4ª Feira a partir das 18H (com marcação prévia)
Delegação do sobralinho – Primeira 2ª Feira do mês, às 18H
(com marcação prévia)
Em contexto Covid-19, as questões são colocadas através de
e-mail, diretamente com o responsável.

Gabinete de Inserção Profissional
Rua Humberto Delgado, 9 Loja 10 Bom Sucesso
2615-309 Alverca do Ribatejo
Tel. 219570118 gip@jf-alvercasobralinho.pt

Cemitério Cruz das Almas
Das 8H30 às 12H e das 14H30 às 17H30

Executivo da União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Ficha Técnica:
Boletim UFARS

Propriedade:
União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Direcção:
Carlos Gonçalves
Presidente da UFARS
Design Gráfico e Edição:
UFARS
Impressão:
UFARS
Tiragem:
13.000 Exemplares
Depósito Legal:

Bombeiros Voluntários de Alverca_____________________________________21 958 08 14         
Centro de Saúde__________________________________________________________21 957 97 69
PSP - Alverca______________________________________________________________21 957 88 10
Delegação Câmara (Alverca)____________________________________________21 958 31 49
SMAS________________________________________________________________________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
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira______________________________263 285 600
SEF___________________________________________________________________________808 257 257
Serviço Municipal de Protecção Civil__________________________263 270 885 Ext.144
Piquete SMAS______________________________________________________________263 200 600
Recolha de Monos_________________________________________________________800 206 726
Avarias Iluminação Pública
www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/podemos-ajudar/avaria/iluminacao-publica

mailto:geral@jf-alvercasobralinho.pt
mailto:gip@jf-alvercasobralinho.pt



