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2011: Alverca 
quer continuar
a trilhar
caminhos
do progresso 
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Composição e Pelouros do Executivo Serviços da Junta de Freguesia
PRESIDENTE
Afonso Costa
Coordenação Geral
e Planeamento
Protecção Civil 
Obras
Higiene e Limpeza Urbana
Recursos Humanos
presidente@jf-alverca.pt

SECRETÁRIO
Maria Manuela Santos
Apoio à Presidência
Acção Social; Associativosmo; 
Minorias Étnicas
manuelasantos@jf-alverca.pt

TESOUREIRO
Manuel Domingos Lourenço
Tesouraria
Jardins e EspaçosVerdes
manueldlourenco@jf-alverca.pt

VOGAL
José Patrício Miguel
Património; Publicidade
e Ocupação da Via Pública
jpatriciomiguel@jf-alverca.pt

VOGAL
José Carlos Dias
Festas da Cidade; Cemitérios;
Parques Infantis e Desporto
josecdias@jf-alverca.pt

VOGAL
Gertrudes Matos
Educação e Juventude;
Cultura
gertrudesmatos@jf-alverca.pt

VOGAL
José Manuel Pascoalinho
Mercados e Feiras; Gestão de
Viaturas e Trânsito
josempascoalinho@jf-alverca.pt

Ficha Técnica

Serviços Administrativos
Rua Dr. Miguel Bombarda, Nº 23 * 2615-125 Alverca do Ribatejo
Tel. 21 958 76 80 – Fax: 21 958 76 81
Horário: 2ª, 3ª, 5ª e 6ª Feira das 9h às 12.30h e das 14h às 17h 
              4ªs feiras das 9h às 12.30h e das 14h às 21h

Delegação da Junta (Bom Sucesso)
Tel.: 21 958 41 32 – Fax: 21 993 72 72
Horário: De 2ª a 6ª Feira das 9h às 12.30h
               
Atendimento à população (Sede) Eleitos
Todas as 4ªs Feiras das 18h às 20h

Atendimento Consultor Jurídico
Todas as 4ªs Feiras a partir das 18h (com marcação prévia)

Casa da Juventude: 2ª a 6ª Feira das 14h às 19h

Cemitério: das 8.30h às 12h e das 14.30h às 17.30h

Telefones Úteis

Bombeiros de Alverca
CATUS
PSP Alverca
SMAS
Delegação Câmara
EDP - Avarias
CTT
Estação CP
Ribatáxis
Táxi Carvalho
Centro Comunitário de Arcena
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
SEF
TELEFONES MUNICIPAIS DE URGÊNCIA
» Serviço Municipal de Protecção Civil
» Piquete SMAS

21 958 08 14
21 957 97 69
21 957 88 10
263 200 600
21 958 31 49
800 506 506 (gratuito)
21 958 81 90
21 958 26 06
21 957 33 30
91 726 45 37
21 957 23 50
263 285 600
808 257 257

263 270 885  Ext. 144
263 200 600

ALVERCA INFORMAÇÃO
BOLETIM DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALVERCA DO RIBATEJO

PROPRIEDADE
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVERCA DO RIBATEJO

DIRECTOR
AFONSO COSTA - PRESIDENTE

EDIÇÃO
ORDEM DE IDEIAS – COOPERATIVA DE INFORMAÇÃO,

COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, CRL.
RUA DO ADRO, Nº 40
2625-637 VIALONGA

TEL.: 210 996 295   FAX: 211 923 115
ordemdeideias@gmail.com

IMPRESSÃO: LOCAPE - Artes Gráficas, Lda. 
TIRAGEM:13.500 Ex.
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e ditorial

autarquia

Situada perto da EN 10, junto à Rua da Quinta 
do Forno, está uma antiga laminadora da ex-
Previdente, uma importante empresa que 
marcou a história de Alverca. 
A sua exposição é uma homenagem à indústria 
na freguesia e um sinal público da impor tância 
que assumiu, ao longo de anos e anos, a forte 
cintura industrial que mar cou o desenvolvimento 
da freguesia. 
Transformada em peça arquitectó nica, tal 
como outras pe ças de outras artes, que a Junta 
de Fre guesia tem colocado em diversos locais 
de Alverca, tem o condão de lembrar a todos 
os que aqui vi vem e trabalham que Alverca 
tem património, tem memória, tem identidade. 
Dezenas de trabalha dores da ex-Previ dente, cujos 
respon sáveis gentil  mente cede ram a peça, asso-
cia  ram-se, com evi dente emoção, à iniciativa.

Laminadora da Previdente
é homenagem à indústria na freguesia

Caras e Caros alverquenses:

2010 foi um ano particularment e 
dificil, para famílias, empresas e 
autarqia.
Foi um ano em que não mexemos 
nas taxas, mantivemos e nalguns 
casos reforçámos protocolos e 
apostámos nas parcerias.
Continuámos a melhorar as aces-
sibi lidades e mobilidade com a 
recuperação de passeios, pintura 
de passadeiras, colocação de 
sinalética luminosa e corrimãos, 
para reforçar a segurança das 
pessoas.
Foi mais um ano, em que as Festas 
da Cidade e de S. Pedro foram um 
sucesso, tal como as de Arcena.
A Feira do Arroz Doce e Artesanato, 
o Passeio Sénior, as Alverquíadas, 
a Culturalverca e muitas outra 
actividades no âmbito da Comissão 
Social de Freguesia, como recolha 
de sangue e rastreios, aconteceram 
ao longo de todo o ano, mostrando 
que o nosso movimento associativo 
está vivo e atento.  
Vamos entrar em 2011 e as previ-

sões dos analistas, apontam para 
dificuldades acrescidas. Esta 
autarquia viu, este ano, diminuídas 
as suas Receitas em cerca de de 
130.000 euros e é prevísivel que as 
nossas receitas próprias também 
espelhem a crise.
Nunca esperei facilidades e esta 
conjuntura não deixa de ser um 
desafio. Desafio à imaginação e ao 
engenho, de dar a volta por cima.
Este é um momento que deve ser 
de esperança e confiança. É o 
momento em que temos de nos 
reinventar e buscar novos valores. 
A palavra solidariedade, é hoje em 
dia, uma das mais ouvidas. 
E é nesse contexto que as relações 
interpessoais adquirem um novo 
sentido. Neste ano, em que as 
dificuldades nos espreitam por 
todos os lados, vamos tornar-nos 
mais fortes, partilhando.
Se cada um de nós der um pouco 
de si, a Rede será cada vez mais 
sólida e juntos minorizaremos as 
dificuldades. 
Este é o tempo em que as palavras, 
amizade, entre-ajuda, respeito e 

fraternidade, são a nossa maior 
riqueza.
Em 2011, vamos apostar ainda 
mais nas pessoas e apelar, a 
que cada um dê um passo 
para o lado, aproximando-se 
do outro.
Juntos, eu, você e todos os 
alverquenses, vamos garantir 
que a nossa cidade será cada 
vez mais solidária e que os que 
menos têm, não estão sózinhos.
Conte comigo, que eu conto 
consigo e Alverca, conta 
connosco!
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A Junta de Freguesia de Alverca 
tem a correr, para recolha de 
assinaturas, uma petição, a ser 
entregue na Assembleia da 
República, sobre a Circular Urbana 
de Alverca do Ribatejo. Pretende-
se sensibilizar o poder político 
para a necessidade imperiosa de 
optar pela solução mais correcta 
– a solução nascente – para a 
construção da alternativa à EN 
10, resolvendo um problema que 
se arrasta há anos, a saturação 
de trânsito que afecta a nossa 
cidade. 
Apelamos, por isso, que subs-
crevam a petição, defen dendo 
que o Plenário da Assem bleia da 
República discuta “a possibilidade 
da solução a nas cente do ca-
minho-de-ferro, a qual teria que ter 
em conta todas as questões que 
a Força Aérea considere serem 
fundamentais para a manutenção 
das ope rações militares e que 
permitisse a construção de uma 

Centenas já subscreveram a petição 
sobre a Circular Urbana de Alverca

via que efectivamente servisse o 
Concelho de Vila Franca, a cidade 
de Alverca e a sua população”.
Na petição recorda-se que a 
“EN10, na sua travessia em Alverca, 
encontra-se desde há muito tempo, 
completamente saturada, pelo que 

se tornou uma prioridade encontrar 
uma via alternativa que permitisse 
melhorar a fluidez do tráfego, a 
segurança dos peões e, não menos 
importante, a quali dade de vida 
dos residentes na zona em termos 
de poluição sono ra e ambiental.” 

A freguesia de Alverca tem a funcionar, na Praceta Estanislau Raimundo Nogueira, 
nº 1 e 2, uma delegação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) num espaço 
cedido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, pelo prazo de cinco anos.
A delegação do SEF pretende responder às solicitações e necessidades dos cidadãos 
estrangeiros residentes no concelho de Vila Franca de Xira e concelhos ao seu 
redor, que após marcação, para aí serão encaminhados para tratar de assuntos 
relacionados com a sua legalização, o mercado de trabalho, saúde, etc, numa lógia 
de atendimento de proximidade. A instalação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
foi solicitada pelo próprio Ministério da Administração Interna que viu em Alverca uma 
zona central e de fácil acesso.
As normas de funcionamento da delegação constam de um protocolo, assinado 
entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e o MAI, documento que contempla 
a possibilidade, após estes primeiros cinco anos, que a cedência do espaço possa ser 
renovado por igual período. A manutenção das instalações e do equipamento é da 
responsabilidade do SEF.

Delegação do SEF em Alverca
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educação

Novas Oportunidades são uma 
realidade na nossa freguesia

O Primeiro Misnistro, José Sócrates, 
acompanhado pela Ministra da 
Educação, Isabel Alçada, desloca-
ram-se à Escola Gago Coutinho.
José Sócrates quis com a sua 
presença, destacar o trabalho e 
esforço, realizado por este estabele-
cimento de ensino, no campo das 

Novas Oportunidades e do Ensino 
Tecnológico.
Muitos foram os alunos que tiveram 
oportunidade de receber a sua 
certificação das mãos, não só dos 
ilustres visitantes acima referenciados, 
mas de outras entidades presentes.
O Primeiro Misnistro aproveitou a 

oportunidade para anunciar as obras 
de remodelação de que irá ser alvo 
a Escola Gago Coutinho.
Alverca agradece mais esta aposta 
do Governo na educação, que 
dotará este emblemático estabele-
cimento, de condições condignas à 
prática do ensino.

A cidade de Alverca conta com um 
novo estabelecimento de ensino, 
a escola nº 2 (Campo da Bola), um 
moderno equipamento que foi inau-

gurado pela presi dente da Câ mara 
Municipal de Vila Franca de Xira, 
Maria da Luz Rosinha, e outros mem-
bros do executivo camarário, pelo 

Governador Civil de Lisboa, António 
Galamba, Presi dente da Junta de 
Freguesia de Alverca, Afonso Costa e 
mais autar cas da nossa freguesia. 

Inaugurada a escola Nº 2 (Campo da Bola)

Decorrem a bom ritmo as obras na escola Pedro 
Jacques de Magalhães, com a construção e 
requalificação de espaços, contribuindo para que 
professores, alunos e pessoal não docente exerçam 
a sua actividade educativa em melhores condições.

Novas instalações na escola
Pedro Jacques de Magalhães
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Foram realizadas diver sas intervenções, em várias 
zonas de Alverca, tendo como objec tivo melhorar 
as condições de segurança ao nível da mobili dade 
e das acessibilidades.
Essas intervenções passaram pela cria ção de 44 
novos lugares para estacio namento, melhoria das 
estra das, aumentando a segu rança ao nível da 
circulação, colo cação de corrimões, mais sinaliza

ção semafórica e, ao mesmo tempo, o registo 
cadastral dos sinais, entre outras acções.
Numa cidade de grandes dimen sões, como 
Alverca, onde convi vem, diariamente, milhares de 
pessoas com milhares de veículos, há que fazer um 
esforço para garantir uma mobilidade segura para 
as pessoas e permitir uma fluidez normal e rápida 
dos veículos. 

Mais segurança na mobilidade
e melhor fluidez do trânsito

No Jardim José Álvaro Vidal, com o objectivo de melhorar a 
segurança dos seus frequentadores, foram colocados diversos 
corrimãos.

Realizaram-se diversas recargas betuminosas nas ruas da freguesia. 
Aassim aconteceu, por exemplo, no Casal da Bica ou na Rua dos 
Lavadouros (foto)

Em frente à escola Pedro Jacques de Magalhães procedeu-se à marcação 
do parque de estacionamento

Está a decorrer o registo cadastral dos sinais de trânsito da 
freguesia. Um trabalho que permitirá, no final, fazer ajustamentos 
na sinalização vertical. A Junta de Freguesia fez igualmente um 
investimento superior a 2.500 euros na colocação de “olhos de 
Gato”, em quatro passadeiras de peõesse

gu
ra

nç
a
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segurança

A primeira foto mostra o estado em que se encontrava 
o passeio da Praceta do Avião, que faz a ligação com 
a Rua Gago Coutinho. A Junta de Freguesia procedeu à 
requalificação de toda aquela via pedonal.
Na mesma praceta foi colocado um avião, em 
homenagem à indústria aeronáutica para a qual tanto 
contribuiu a cidade de Alverca.

Os espaços verdes em frente à Igreja dos Pastorinhos 
ficaram mais bonitos com a colocação de diversas 
árvores de Natal, decoradas por alunos de várias escolas 
da freguesia.
Existe porém, uma particularidade: em vez dos habituais 
pinheiros, repletos de bolas coloridas, as árvores foram 
decoradas utilizando materiais recicláveis, uma mensagem 
em que se combina a época natalícia com a necessidade 
de uma atenção especial na defesa do meio ambiente.

Alunos fazem
árvores de Natal

ecológicas

NATALALVERCA
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Procedeu-se à colocação de sinalização semafórica no inicio da Av. Infante D. Pedro e ao arranjo da área envolvente (foto à esquerda). A 
meio da mesma avenida, foi arranjado mais um troço do passeio, recorrendo à típica calçada portuguesa (foto à direita)

Procedeu-se ao arranjo do acesso pedonal à 
escola Gago Coutinho e ao terminal rodofer-
roviário. 
O acesso tem agora melhores condições (em 
cima, foto do estado em que se encontrava 
aquela via), está mais seguro e bonito.

O trânsito na Rua António Ferreira do Carmo foi reformulado, de acordo com a planta que publicamos. Houve mudanças em diversas vias, 
bem como colocação de nova sinalética vertical
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segurança

Novas bolsas de estacionamento, reparação de passeios, colocação 
de suportes para bicicletas e, principalmente criação de um espaço de 
estacionamento para ambulâncias, com rampa e corrimão, facilitando 
a deslocação de utentes ao centro de fisioterapia local, eis um conjunto 
de intervenções que tiveram lugar na Quinta da Vala, melhorando 
substancialmente as condições de vida dos seus habitantes.
A primeira foto mostra as péssimas condições em que se encontrava o 
acesso à fisioterapia.
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Tiveram lugar obras de limpeza do 
rio Porto, nomeadamente ao nível 
da desmatação, com arranjo das 
bermas e recolha de detritos que 
condicionavam o fluxo normal 
das águas. Obras particularmente 
importantes na medida em que 
o Inverno estava próximo, com 
o previsível aumento do caudal 
do rio, decorrente das águas das 
chuvas.

Foram realizadas ou estão em curso 
diversas obras na freguesia de Alverca do 
Ribatejo. Umas por iniciativa municipal, 
outras de inteira responsabilidade da Junta 
de Freguesia. Algumas das interveções 

vão ter um impacto muito significativo 
no futuro, permitindo a resolução de 
problemas que se arrastavam no tempo, 
como é o caso, por exemplo, das obras 
no rio CrósCrós. 

Diversas obras na freguesia

Decorrem as obras de regularização 
do rio Crós-Crós, um importante 
projecto que permitirá controlar 
o caudal do rio em especial em 
períodos de intensa pluviosidade. 
O custo da obra está estimado em 
6.070.000,00 euros, contando com 
uma participação comunitária de 
4.244.649,50. As obras começaram 
em Julho de 2009 e têm um prazo 
de execução de 18 meses.
A Junta de Freguesia apela à 
colaboração da população, em 
especial quando as obras afectam 
o normal funcionamento da 
Nacional 10, provocando alguns 
problemas ao nível da fluidez do 
trânsito.
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obras

Já faz as delicias da pequenada, o parque 
infantil do bairro da Ama, situado por detrás 
da sede da Associação de Moradores.  Um 
investimento superior a 57 mil euros, que 
respeita as normas vigentes em termos de 
segurança e qualidade dos materiais.

Nos espaços verdes da Quinta das Drogas 
têm vindo a ser instalados sistemas de rega, 
automatizados, permitindo um adequado 
racionamento de rega.

Na Quinta do Casal e na Rua 9 de Agosto, estão a ser instaladas duas ilhas ecológicas, permitindo a separação dos resíduos, contribuindo 
desta forma para um melhor ambiente



12

co
m

un
id

ad
e

São um momento inesquecível para 
a população de Arcena. Falamos 
das festas populares, dedicadas 
a S. Clemente, motivo de orgulho 

para a comunidade local. 
A Junta de Freguesia, mais uma 
vez organizou, esteve presente 
e incentivou a população a 

manter bem viva a festa, chama 
de unidade e afirmação desta 
localidade da freguesia de 
Alverca.

Festas em honra de S.Clemente
mobilizam população de Arcena

A Junta de Freguesia de Alverca, 
realizou no dia 16 de Setembro, a 
terceira edição do seu Passeio Sénior, 
com cerca de 150 pensionistas da 
freguesia.
Esta actividade insere-se no pro-
grama de actividades da Comissão 
So cial de Freguesia e visa a convi-
vência entre a população sénior e 
Instituições.

Este ano, o destino escolhido foi o 
Buddha Eden Garden – Jardim da 
Paz -, onde os excursionistas tive-
ram a oportunidade de visitar um 
esplêndido jardim com cerca de 35 
hectares, idealizado e concebido 
pelo Comendador José Berardo, 
na quinta dos Loridos perto do Bom-
barral.
Após a visita, os três autocarros ru-

ma ram à Foz do Arelho, onde nas 
instala ções do Inatel, foi servida uma 
esplêndida refeição.
E este animado convívio, não podia 
acabar sem o típico e desejado 
bailarico, onde todos se divertiram e 
conviveram.
Já no regresso a casa, muitos foram 
os que pediram que para o ano se 
repita tão agradável convívio.

Passeio Sénior ao Jardim da Paz
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Durante o ano de 2010, apesar do esforço orçamental, a Junta 
de Freguesia, manteve o apoio a instituições e colectividades, 
tendo sido atribuídos mais de meia centena de subsídios.
Assim, as actividades envolvendo a formação desportiva e 
musical das camadas mais novas, foram opção para este 
executivo, bem como o reforço dos apoios sociais que visaram 
amenizar as dificuldades das famílias.
As acitividades que envolveram a participação directa das 
instituições, colectividades, agrupamentos de escolas e 
associações de pais também não foram esquecidas, como 
aconteceu com as Alverquíadas e Culturalverca.
O apoio ao movimento associativo na freguesia, vai no 
entanto, muito além dos cerca de 41 mil euros atribuídos em 
subsídios directos, uma vez que a autarquia está disponível e 
presente nas mais diversas actividades com apoio logístico, 
que a não acontecer, inviabilizava muitas iniciativas.

Subsídios ao movimento associativo

A.P.O.G.M.A.
Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso
Agrupamento de Escolas Pedro Jacques Magalhães
Arsenal Desportivo de Alverca
Associação Coral Ares Novos
Associação Recreativa Desp. e Cultural Escola de Fado Alverquense
Casa do Povo de Arcena
Casa do Povo de Arcena
Casa do Povo de Arcena 
Casa do Povo de Arcena 
Casa do Povo de Arcena 
Casa do Povo de Arcena 
CEBI
Cegada - Grupo de Teatro
Centro Desportivo Alverca Volei
Centro Desportivo Alverca Volei
Centro Social Á-dos-Melros
Centro Social e Cultural do Bom Sucesso
Centro Social e Cultural do Bom Sucesso
Clube de Aeromodelismo de Alverca do Ribatejo
Futebol Clube de Alverca
Futebol Clube de Alverca
Futebol Clube de Alverca 
Futebol Clube de Alverca 
Futebol Clube de Alverca 
Futebol Clube de Alverca 
Futebol Clube de Alverca 
Futebol Clube de Alverca 
Futebol Clube de Alverca 
Futebol Clube de Alverca 
Futebol Clube de Alverca 
Futebol Clube de Alverca 
Grupo Coral Unidos Baixo Alentejo 
Grupo Desportivo Bombeiros Voluntários
Grupo Desportivo Bombeiros Voluntários
Grupo Desportivo Bombeiros Voluntários
Grupo Desportivo Bombeiros Voluntários
Grupo Etnográfico Danças e Cantares de Alverca
Grupo Etnográfico Danças e Cantares de Alverca
Grupo Xadrez “Peões de Alverca”
Instituto de Apoio à Comunidade
Moto Clube de Alverca
Paróquia S. Pedro
Sociedade de S. Vicente de Paulo 
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
União e Juventude de Alverca
União e Juventude de Alverca
União e Juventude de Alverca
União e Juventude de Alverca
União e Juventude de Alverca 

Participações Alverquíadas - PESCA
Expediente e Limpeza
Expediente e Limpeza
Participações Alverquíadas - FUTSAL
Encontro de Coros e Festas da Cidade
Participação Alverquíadas - CONCURSO FADO
Protocolo para Escola de Música 
Protocolo de apoio ao Folclore
Participações Alverquíadas - CHINQUILHO
Participações Alverquíadas - SNOOKER
Participações Alverquíadas - DOMINÓ
Participações Alverquíadas - TAEKWONDO
Participações Alverquíadas
Organização Amostra de Teatro
Participação Alverquíadas - VOLEI
Obras de beneficiação no Polidesportivo do Brejo
Apoio Iluminação Natalícia 2009
Participações Alverquíadas - SUECA
Protocolo de apoio ao Folclore
Participações Alverquíadas - AEROMODELISMO
Apoio nas Festas da Cidade
Participações Alverquíadas - HÓQUEI EM PATINS
Participações Alverquíadas- VETERANOS
Participações Alverquíadas - KARATÉ
Participações Alverquíadas - CICLO TURISMO
Participações Alverquíadas - GINÁSTICA
Participações Alverquíadas - PATINAGEM
Participações Alverquíadas - TIRO ARCO
Protocolo para Manutenção Campo Relvado 
Protocolo para Manutenção do Pavilhão Desportivo 
Protocolo para Escola de Hóquei em Patins 
Protocolo para Escola de Patinagem Artística 
Organização Festa da Cultura Alentejana
Participação na Taça do Mundo de FUTSAL
Participações Alverquíadas - NATAÇÃO
Participações Alverquíadas - TÉNIS MESA
Protocolo dinamização Ténis de Mesa 
Comemorações do Dia da Cidade
Protocolo de apoio ao Folclore
Participação Alverquíadas - XADREZ
Apoio de Cariz Social 
Apoio à iniciativa “Desfile Pais Natal”
Programa Concertos Carrilhão 2010 
Protocolo Conferência de S. Vicente (distribuição bens alimentares)
Colaboração da Banda no acompanhamento da Procissão
Participação Alverquíadas
Desfile da Banda nas Comemorações de Abril
Protocolo para funcionamento da Escola de Música 
Organização da IV Caminhada do Dia Internacional da Mulher
Apoio à organização do XXX Grande Prémio de Atletismo de 2009
Participações Alverquíadas - TÉNIS
Protocolo para Escola de Andebol 
Participações Alverquíadas - ATLETISMO

TOTAL

 €770,00 
 €1.070,88 
 €3.046,80 

 €200,00 
 €900,00 
 €490,00 

 €1.600,00 
 €900,00 
 €100,00 
 €200,00 
 €100,00 
 €200,00 
 €480,00 

 €1.000,00 
 €200,00 
 €420,00 
 €100,00 
 €130,00 
 €900,00 
 €150,00 
 €850,00 
 €200,00 
 €200,00 
 €750,00 
 €150,00 
 €300,00 
 €250,00 
 €200,00 

 €5.000,00 
 €3.000,00 
 €1.000,00 
 €1.500,00 

 €200,00 
 €500,00 
 €450,00 
 €400,00 

 €1.000,00 
 €1.480,00 

 €900,00 
 €200,00 
 €300,00 
 €500,00 

 €1.000,00 
 €1.320,00 

 €250,00 
 €370,00 
 €350,00 

 €1.600,00 
 €220,00 

 €2.000,00 
 €130,00 

 €2.000,00 
 €200,00 

 €41.727,68 

SUBSÍDIOS ATÉ DEZEMBRO 2010 / PROTOCOLOS 2010
                    Entidade                                                                     Descrição                                                     Valor    
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Com um programa aliciante à disposição, 
alverquenses e visitantes, não se fizeram rogados e 
o espaço envolvente à Praça de S. Pedro tornou-se 
pequeno para tanta animação.
Stands, tasquinhas, divertimentos e muita música 
preencheram as festividades.
Não faltaram as tão apreciadas garraiadas e os 
bailaricos tão ao gosto popular.
A noite da sardinha assada, generosamente oferecida 
pela Junta de Freguesia, e regada pelo bom vinho da 
região, voltou a ser um dos momentos altos da festa.
Mas o momento mais solene das festividades foi a 
procissão em honra do padroeiro da cidade, S. Pedro,  
que encheu as ruas da cidade de devotos.
Depois de vários anos de interregno os alverquenses, 
mostram com a sua presença que a aposta da Junta 
de Freguesia em retomar as Festas é um aposta ganha 
e a continuar.

Milhares de pessoas
nas festas de S. Pedro da Cidade

De Maio a Junho, decorreu a 23ª 
edição das Alverquíadas. Também 
em Maio teve lugar a 6ª edição da 
Culturalverca. Ambas as iniciativas 
mobilizaram milhares de pessoas, 
especialmente jovens, que mostraram 
os seus dotes culturais e desportivos. 
Mais uma vez ficou patente a 
dinâmica e a força das colectividades 
e associações que exercem a sua 
actividade na freguesia, promovendo 
o desporto, a ocupação dos tempos 
livres, incentivando a prática cultural.

Alverquíadas/Culturalverca
ou a força do associativismo
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Alverca comemorou 20º aniversário 
de elevação a cidade

Galardões

de Mérito

Nas instalações da SFRA teve lugar 
a sessão solene comemorativa 
do 20º aniversário de elevação 
de Alverca a cidade. No evento 
foram entregues os Galardões 
de Mérito, distinguindo figuras da 
nossa freguesia que através da sua 
actividade autárquica, cultural, 
social, empresarial ou des portiva, 
contribuiram para o engran-
decimento de Alverca.
A cerimónia contou com a pre-
sença de todo o executivo da 
Junta de Freguesia, de inúmeros 
alverquenses,  da presidente da 
Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira, Maria da Luz Rosinha, 
do Governador Civil de Lisboa, 
António Galamba, bem como de 
muitos autarcas do concelho.

Mérito Social - Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus de Alverca

Mérito Autárquico - Joaquim Manuel 
Mendes Lopes

Mérito Cultural -  José Francisco Teles
Mérito Desportivo - Armando dos Santos 
Mineiro

Mérito Empresarial – Francisco Diogo - 
Grupo Coimbra

freguesia
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Alverca d’outrora

Muitos dos que hoje assistem às obras do Rio Crós-Cós, na nossa freguesia, 
estão longe de imaginar, que o Rio que agora está a ser intervencionado, 
foi outrora ponto de encontro para muitas lavadeiras que nele lavavam 
a sua roupa e desfrutavam de ameno convívio, enchendo-o de vida, 
risos e conversas.
Aqui fica uma foto desses tempos para que os mais novos possam 
conhecer essa realidade de outrora e os mais antigos a possam recordar. 

Anos 30

Fruto dum crescimento desorde-
nado e onde o planea mento 
não esteve presente, a freguesia 
de Alverca, vê-se confron-
tada com a existência de várias 
AUGI’s (Aglomerados Urbanos 
de Génese Ilegal) que arras-
tam consigo, todos os constran-
gimentos inerentes à sua 
condição de ilegalidade.
Uma das apostas da Câmara 
Municipal, tem vindo, no sentido 
da legalização destes aglome-
rados, com vista a propor cionar 
aos seus moradores, melhores 
condições de vida.
Resultado dessa política , foi a 
legalização durante 2010, de mais 
três AUGI’s, na nossa fre guesia:

Após Reunião de Câmara de 27 
de Janeiro de 2010, para a AUGI 
COBERTO, foi emitido o alvará de 
loteamento nº 1/2010 de 31 de 
Maio;

O alvará de loteamento nº 1/2010 
de 31 de Maio vem legalizar a 
AUGI ZONA ALTA DE ARCENA, 
parcela 4 – Terra dos Pasteleiros, 
após aprovação em Reunião de 
Câmara de 30 de Dezembro de 
2009;

Na Reunião de Câmara de 24 
de Fevereiro foi aprovada a 
legalização da AUGI DO MOINHO 

AUGI a AUGI...avança
a reconversão em Alverca

DE FERRO que foi legalizada a 28 
de Outubro, através do alvará de 
loteamento nº 7/2010.

Este esforço da Câmara Munici-
pal vem dar resposta aos anseios 

manifestados por muitos Alver-
quenses ao longo dos anos, que 
vêm agora criadas, condições 
para legalizar as suas parcelas e ou 
habitações, situação que até então 
lhes estava vedada.


