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Serviços Administrativos
R. Dr. Miguel Bombarda, n.º 23 | 2615-125 Alverca do Ribatejo
Tel. 21 958 76 80  - Fax: 21 958 76 81
Horário: 2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00; 
4.ª feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 20h00
Delegação da Junta (Bom Sucesso)
R. Humberto Delgado, nº 9  | 2615-000 Alverca do Ribatejo.
Tel. e Fax:  21 957 72 17  | Horário: 2.ª e 4.ª feira, das 9h00 às 12h30
Delegação da Junta (Sobralinho)
R. João Branco nº7 r/c esq.  | 2615-667 Sobralinho
Tel: 21 950 05 41 - Fax: 21 951 21 15
Horário: 2ª a 6ª das 9h30 às 12h30 e das 14h às 18h
GIP (Bom Sucesso)
Horário: 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 12h30
Atendimento à população (Sede) Eleitos
Todas as 4.ª  feiras, das 18h00 às 20h00
Atendimento à população (Delegação do Sobralinho) Eleitos
Todas as 2.ª  feiras, das 17h00 às 19h00
Atendimento Consultor Jurídico
Sede - Todas as 4.ª feiras, a partir das 18h00 (com marcação prévia). 
Sobralinho - Primeira 2.ª feira do mês, a partir das 18h00 (com marca-
ção prévia)
Atendimento ao Imigrante (Sede)
2ª feira , das 14h00 às 17h00 (com marcação prévia)
Casa da Juventude (Alverca e Sobralinho)
De 3ª a 6ª feira das 14h às 20h; sábado das 14h às 18h
Cemitérios
Das 8h30 às 12h00 e das 14h30 às 17h30

T E L E FO N ES  Ú T E I S
Bombeiros de Alverca ........................................... 21 958 08 14
CATUS ................................................................... 21 957 97 69
PSP Alverca .......................................................... 21 957 88 10
SMAS .................................................................. 263 200 600
Delegação Câmara .............................................. 21 958 31 49
EDP – Avarias ........................................ 800 506 506 (gratuito)
CTT ...................................................................... 21 958 81 90
Estação CP ............................................................  808 208 208
Ribatáxis ............................................................. 21 957 33 30
Táxi Carvalho ........................................................   91  726  45 37
Centro Comunitário de Arcena ................................  21  9 57    2 3   50
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira ......  263 285 600
SEF ...................................................................... 808 257 257

T E L E FO N ES  M U N I C I PA I S  D E  U RG Ê N C I A
Serviço Municipal de Proteção Civil  ...........  263 270 885 Ext. 144
Piquete SMAS ..................................................... 263 200 600
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Boletim da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
PROPRIEDADE Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
DIRETOR Afonso Costa - Presidente da Junta de Freguesia
EDIÇÃO  Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
PAGINAÇÃO Carla Félix
FOTOGRAFIA David Monge
IMPRESSÃO Soartes, Artes Gráficas Lda
TIRAGEM 18000 Exemplares

Avarias
Iluminação Pública

Para ruas às escuras, lâmpadas fundidas, etc., 
preencha este formulário ONLINE

http://www.edpdistribuicao.pt/pt/faleconnosco
/Pages/AvariaIluminacaoPublica.aspx
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Caras e Caros concidadãos,

O ano de 2014 aproxima-se do 
fim. Entramos numa época de fes-
tividades. 
Esta é uma época solidária, por 
excelência.
Na União das Freguesias de Alver-
ca do Ribatejo e Sobralinho este 
não é um conceito “de quadra” 
mas sim um estado permanente.
De facto neste período de maior 
dificuldade para as famílias, as 
nossas IPSS, coletividades, parcei-
ros e cidadãos anónimos têm-se 
desdobrado em ações e campa-
nhas de forma a minimizar as ca-
rências dos mais necessitados…
na nossa União das Freguesias, 
existem atualmente seis pólos de 
Banco Alimentar e quatro Canti-
nas Sociais, sendo ainda de real-
çar o trabalho meritório, desen-
volvido pelos “Os Companheiros 
da Noite” no apoio a pessoas na 
situação de sem abrigo e da Po-
lícia de Proximidade em parceria 
com a Câmara Municipal e Centro 
de Saúde, na sinalização de idosos 
isolados.
Continuamos, através de parce-
ria com o ACM (Alto Comissaria-
do para as Migrações) a apoiar 
imigrantes, apoiar a população 
em geral, através do Gabinete 
de Apoio Jurídico e Gabinete de 
Apoio Social, tendo mais uma vez 
sido reforçada a parceria com o 
IEFP, que além do GIP a funcionar 
na Delegação do Bom Sucesso e 
das apresentações periódicas a 
desempregados a funcionar na 
sede da Junta, em Alverca do Riba-
tejo, conta agora com novo Gabi-

nete, na Delegação do Sobralinho, 
dando continuidade a uma política 
de proximidade ao cidadão.
No âmbito das competências da 
autarquia, os trabalhos de requa-
lificação sucedem-se.
Continuámos a apostar na recu-
peração de calçada e pracetas, re-
baixamento de passeios, remoção 
de barreiras arquitetónicas, sina-
lizações verticais e horizontais, 
construção de caminhos pedo-
nais e preservação do património, 
nomeadamente com as recentes 
recuperações de fontanários e la-
vadouros.
No campo das acessibilidades, 
depois de intervenções a nível do 
subsolo, por parte de alguns ope-
radores, a Estrada dos Baltares e 
da Graciosa, no Sobralinho, rece-
beu um tapete novo com as res-
petivas marcações tal como acon-
tece em várias artérias de Alverca 
do Ribatejo, onde se procede a 

novas recargas no pavimento.
O parque escolar é outra área a 
que estamos atentos em perma-
nência, exigindo um esforço re-
dobrado da parte dos nossos co-
laboradores com vista a respostas 
atempadas.
Pelo terceiro ano consecutivo, o 
Orçamento Participativo foi uma 
realidade, agora também para o 
Sobralinho.
O apoio às coletividades e asso-
ciações da União das Freguesias é 
uma constante sendo a aposta em 
parcerias um resultado profícuo e 
visível deste trabalho. 
As iniciativas de caráter lúdico não 
têm sido descuradas. 
Apoiámos festivais de folclore, 
torneios desportivos e saraus, or-
ganizámos o Maio Cultural e a Cul-
turalverca, celebrámos dias festi-
vos, mantivemos as festas anuais, 
promovemos o artesanato e a cul-
tura…reeditámos o NatalAlverca 
com as Escolas e Associações.
Alverca e Sobralinho continuam a 
ser dois territórios onde as dife-
renças representam uma riqueza 
e a aprendizagem e adaptação à 
nova realidade, uma constante 
recíproca.

Este é o trabalho duma equipa 
que não seria possível sem a cola-
boração dos nossos funcionários 
e colaboradores.

É em nome desta grande equipa 
que vos desejo um Feliz Natal e 
um Próspero Ano Novo.

Juntos, faremos mais e melhor!

Afonso Costa
Presidente da Junta de Freguesia

de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Consulte-nos  em

www.jf-alvercasobralinho.pt
facebook.com/juntafreguesiaalvercasobralinho/info
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Alverca do Ribatejo e Sobralinho 
apostam na requalificação

No âmbito do Orçamento Participativo, deu-se 
início à requalificação do Miradouro da Chasa. 
A obra, que contempla todo o enquadramento 
paisagístico do espaço, rondou os 40 mil euros 
e incluiu a primeira fase do Caminho Pedonal 
que ligará o Miradouro à Rua da Cumeira.

O abrigo de passageiros do Sobralinho, conhecido 
por “meia laranja”, local de convívio de muitos 
sobralinhenses, ganhou novo aspeto.

Espaço de lazer junto à sede do Centro Social para o 
Desenvolvimento do Sobralinho

Requalificação da entrada Norte de Alverca

REQUALIFICAÇÃO
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Lavadouros da União
 Um Património a Não Perder!

Depois de uma primeira intervenção nos lavadouros de Á-dos-Potes e com vista à preservação deste 
património, foram intervencionados os lavadouros de Arcena. Numa segunda fase, proceder-se-á à 
recuperação dos lavadouros do Choupal, do Sobralinho e de Á-dos-Melros.

Rua Dr. Miguel Bombarda, importante ponto de 
passagem na freguesia, com pintura renovada

A Capela e Relógio de Arcena sofreram beneficiações, 
com pinturas exteriores

O Fontanário da Vila do Sobralinho recentemente pintado 

PATRIMÓNIO
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A União de Freguesias viu melhoradas, com recargas de pavimento e remarcações de parqueamento 
e via, várias artérias, desde logo a Rua da Boca Lara, Rua de Diu, Sacadura Cabral, Gago Coutinho, 
do Pavilhão, a Projectada À Fonte do Choupal, Travessa do Valongo, Rua Almirante Cândido dos Reis, 
Rua 1º de Maio (no Bom Sucesso), Rua dos Combatentes (foto abaixo à esquerda) e Estrada dos 
Baltares e Graciosa, ambas do Sobralinho (foto abaixo à direita).

MOBILIDADE E SEGURANÇA

Construção do passeio da Rua da Nora, Sobralinho

Conclusão do Caminho Pedonal entre a Rua Irene 
Lisboa e a Rua Engº Vilar Queirós

Continuação do Caminho Pedonal na Rua Senhora 
da Graça
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O Orçamento Participativo (OP), um projeto lançado 
desde 2011 pela Freguesia de Alverca do Ribatejo, 
e agora União de Freguesias, procura promover a 
aproximação e participação cívica dos cidadãos nos 
processos de governação local envolvendo-os 
na decisão sobre a afetação de parte 
dos recursos da freguesia. Desde 2011 
submeteu-se à escolha das pessoas 
65 mil euros, e para este ano foi                    
a votação mais vinte mil euros para 
os cidadãos decidirem onde investir 
na Freguesia de Alverca do Ribatejo        
e Sobralinho. 

A votação das propostas apresentadas terminou no 
dia 31 de outubro, tendo este sido o ano onde mais 
cidadãos participaram, devido à implementação da 
votação via SMS gratuita. Estiveram em votação três 

projetos e foram dois os vencedores nas 
duas unidades territoriais são eles: Obras 

de recuperação da Casa do Músico, 
recentemente adquirido pela SFRA, 
para Alverca do Ribatejo. Já para o 
Sobralinho o único projeto apresentado 
e aceite foi a requalificação da calçada 

nos Largos da UDCAS e da Fonte e na     
Rua Pedro Jacques de Magalhães.

Desde há alguns anos para cá, Alverca do Ribatejo tem sido considerada uma cidade verde, contando 
com 252.044,36 m2 de espaços verdes e com mais de 3700 árvores em meio urbano. A autarquia tem 
desenvolvido um esforço, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no sentido de 
fazer a melhor gestão e planeamento estratégico no que conserve ao Ambiente e Espaços Verdes, não 
descorando a limpeza das linhas de água de forma a garantir a segurança das populações.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES 
    E LIMPEZA DAS LINHAS DE ÁGUA

Praceta da AviaçãoLimpeza da Ribeira das Silveiras

Limpeza da Vala da VerdelhaLimpeza da Vala da ex-Nestlé 

Orçamento Participativo’14 
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Na área da mobilidade, Alverca do Ribatejo contará com um Percurso Pedonal Acessível 
ligando a Estação da CP e o Jardim José Álvaro Vidal.
O objetivo da intervenção consistirá na requalificação do percurso supra mencionado, e 
que não possui as condições base de acessibilidade pedonal, refletindo-se na melhoria da 
qualidade de vida de todos os cidadãos. Assim, pretende-se criar um corredor que potencie 
as condições de acessibilidade, integrando-o nas características atuais do espaço urbano, 
através da colmatação das condicionantes previamente identificadas.

Na conceção do espaço fez-se prevalecer o cuidado de facilitar a acessibilidade aos indivíduos 
com mobilidade condicionada, ao criar-se um percurso com as dimensões adequadas e isento 
de qualquer tipo de barreiras.
A conclusão da obra está prevista para o 1.º trimestre de 2015.

DESPORTO . LAZER . ACESSIBILIDADES

No Desporto, o Pavilhão Municipal
recebeu um pavimento novo

Os lagos do Jardim Municipal José Álvaro Vidal e 
zona envolvente sofrem melhorias e requalificação

Alverca do Ribatejo vê melhoradas estas três importantes áreas:
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Nos últimos anos a Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira e a Junta de Freguesia da União de Freguesias 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, em parceria, têm 
vindo a realizar um esforço financeiro considerável 
na construção e requalificação de edifícios escolares 
com o principal objetivo de garantir a escola a 
tempo inteiro, fornecimento de refeições e o 
desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento 
Curricular.
Neste Verão de 2014, iniciou-se o processo de 
substituição das coberturas com fibrocimento dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo 
da rede pública do Concelho estando numa primeira 
fase incluídas cinco intervenções, sendo três na nossa 
Freguesia: EB1 de Arcena, a EB1/JI nº 1 de Alverca e 
EB1 nº4/JI nº3 de Alverca.
Os términos das obras de substituição das 
coberturas de fibrocimento nas restantes escolas da 
responsabilidade do Município estão previstas para 
os próximos dois anos, ficando apenas por intervir 
os estabelecimentos de ensino da Parque Escolar, 
responsabilidade da Administração Central.

EDUCAÇÃO

No primeiro semestre deste ano iniciou-se a construção 
da nova Escola Básica (EB) do Sobralinho. Um desejo da 
população da Vila do Sobralinho que a Câmara Municipal 
está a concretizar.
Com o objetivo de assegurar as melhores condições de 
ensino às centenas de crianças desta Vila, o edifício em 
construção dispõe de doze salas de aulas.
A nova EB do Sobralinho terá também um centro de 
recursos/biblioteca, sala polivalente, refeitório e copa 
de apoio ao serviço de refeições e respetivos anexos. 
A proximidade deste novo estabelecimento de ensino 
ao Pavilhão Polidesportivo do Sobralinho permitirá aos 
alunos desta escola utilizar este equipamento para a sua 
prática desportiva.
Esta obra, para uma capacidade de 300 alunos e com um 
investimento de aproximadamente um milhão e meio 
de euros na modernização e no desenvolvimento dos 
equipamentos na área da Educação, requalifica assim 
a rede escolar na nossa Freguesia, apostando na escola 
a tempo inteiro e proporcionando a possibilidade das 
crianças terem AEC e ATL num mesmo espaço, com a 
opção de almoçarem na escola, bem como permitindo a 
prática de desporto nas melhores condições.
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De 22 a 30 de novembro assinalou-se a Semana Europeia da 
Prevenção de Resíduos.
A convite da Valorsul, nesta que é a 6ª edição da iniciativa, a Junta de 
Freguesia da União das Freguesias de Alverca e Sobralinho associou-
se a este projeto com dois parceiros locais – CASBA (Bom Sucesso) 
e Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho (Sobralinho).
E foram diversas as iniciativas desenvolvidas pelas duas instituições 
com o envolvimento de algumas centenas de crianças. Desde a 
sensibilização para os resíduos e desperdícios, à recolha de lixo 
nas imediações das suas instituições, à elaboração de trabalhos 
que deram origem a exposições, os miúdos e graúdos participaram 
ativamente nesta Semana Europeia da Prevenção de Resíduos… e 
como o futuro são as crianças, esperamos que a semente germine e 
esta geração se empenhe na defesa do nosso planeta.
Este ano registou-se um recorde de participações: foram cerca de 
160 ações que se juntaram às 12.000 realizadas em todo o espaço 
europeu.
A Junta de Freguesia agradece o envolvimento de todas as crianças, 
comunidade educativa e direções das duas instituições que se 
uniram a esta causa.
O Planeta é de todos… preservá-lo mais o que um dever é uma 
missão!

AMBIENTE

Dia Europeu Sem Carros
No dia 22 de setembro, na Avenida Capitão 
Meleças, os carros deram lugar aos cerca 
de 350 alunos da Fundação CEBI e da Escola 
EB1 nº1, que em parceria com a Junta de 
Freguesia e a PSP, animaram o espaço com 
música, jogos, exercícios físicos, animação de 
rua e ações de sensibilização.
Professores, alunos, agentes da PSP e autarquia 
uniram-se para duma forma animada e cívica 
manifestarem a sua preocupação com o bem 
estar do planeta e importância de hábitos de 
vida saudável. Contaram com a colaboração 
dos transeuntes da Avenida que de forma 
animada se juntaram à festa assistindo, 
aplaudindo e ouvindo as explicações dos mais 
jovens.
A aposta na sensibilização para uma conduta 
cívica da utilização dos recursos foi a 
preocupação dominante.

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
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Alverca acolhe a Final 
do RIFFEST 
– Concurso de Bandas Jovens
A cidade de Alverca do Ribatejo foi a escolhida para acolher 
a grande final do RIFFEST – Concurso de Bandas Jovens, 
iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira.
Com satisfação, foi uma banda desta freguesia que ganhou o 
referido concurso – Lion Like Zebra – e recebeu como prémio 
€1.500,00 em compras numa loja de música do Concelho.
A final do concurso de bandas jovens, realizada no dia 18 
de outubro, na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, 
também classificou os Black Bombain, que ficaram em 
segundo lugar e os Monolith Moon em terceiro. Estas 
bandas receberam, respetivamente, €1.000,00 e €500,00 
em compras numa loja de música do Concelho.

JUVENTUDE

Sabia que a Junta de Freguesia estabeleceu um novo acordo com o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional (IEFP) no sentido de instalar um novo posto de atendimento 

aos cidadãos desempregados na Delegação da Junta de Freguesia, no Sobralinho? 
Com esta medida, todos os desempregados moradores na Vila do Sobralinho, 
veem minimizados os custos com as apresentações quinzenais às localidades 
vizinhas de Alverca do Ribatejo ou Alhandra. O novo posto de atendimento, no 
Sobralinho, funciona todos os dias úteis entre as 14 horas e as 17 horas. Esta é 

mais uma aposta deste Executivo numa política de proximidade onde os nossos 
concidadãos são a nossa prioridade.

ALVERRODAS 
Alverca sempre a rodar
Integrado na Programação de Maio Cultural, realizou-se o III 
Concurso de Carrinhos de Rolamentos da Cidade de Alverca, 
atividade feita em parceria com os Escuteiros – Agrupamento 
319 – e onde diferentes gerações, de pais e filhos, disputaram 
de forma renhida, divertida e salutar, os lugares no pódio.
Agrupados em categorias de acordo com a idade, os 
concorrentes efetuaram provas de perícia e velocidade, 
enchendo de vida, as Ruas José António do Carmo e Dio.
No final, houve prémios para os que subiram ao pódio nas 
diferentes categorias, medalhas e lembranças para todos os 
participantes e um prémio para a “viatura” mais original!
Durante a tarde, o público permaneceu a aplaudir e apoiar 
os concorrentes e deliciou-se com os bons petiscos que os 
nossos escuteiros prepararam para o evento.
Não faltaram as famosas pulseirinhas de elásticos que feitas 
com habilidade e dedicação, ajudaram a juntar mais “uns 
trocos” para o Agrupamento.
Esta é uma atividade a repetir!
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Alverca, cidade, engalanou-se 
mais uma vez para celebrar 
o seu 24º aniversário
A sessão solene decorreu no auditório da SFRA e contou com a presen-
ça dos autarcas locais, concelhios e de freguesias vizinhas, entidades, 
coletividades, instituições e muita população que se quis associar a este 
dia especial.
A animação da noite esteve a cargo da Academia de Dança Paula Man-
so e continuou com as intervenções das entidades oficiais que reforça-
ram a importância da cidade no contexto geográfico e socioeconómico, 
tanto no concelho como na Área Metropolitana de Lisboa.
Como é habitual, nesta sessão solene, Alverca, homenageou, quem por 
feitos se distinguiu em prol da cidade ou da comunidade.
Este ano, foram entregues 4 galardões de mérito. O Mérito Social, dis-
tinguiu a Associação Os Companheiros da Noite, pelo trabalho solidário 
desenvolvido para a mitigar as necessidades da população em situação 
de sem abrigo. Para a Associação Recreativa Desportiva Cultural Escola 
de Fado Alverquense – ARDCEFA, foi em 2014 o galardão de Mérito Cul-
tural, pela dedicação ao fado e divulgação do nome de Alverca. O ter-
ceiro galardão da noite, de Mérito Desportivo, homenageou a carreira 
de Damásio, e todo o seu trabalho desenvolvido ao serviço do futebol. 
O Galardão de Mérito Empresarial foi mais uma vez, um incentivo para 
o comércio tradicional, ao ser atribuído a António Raposo, comerciante 
de Arcena e um dos mais antigos da freguesia.
A noite terminou com a confraternização de todos os presentes que 
cantaram os parabéns e elevaram os seus copos num brinde por Alverca.

No passado dia 4 de junho, Sobralinho ao come-
morar o seu 17º aniversário, a vila, homenageou 
em sessão solene, que decorreu no Palácio do 
Sobralinho, alguns dos seus habitantes que, de 
alguma forma, se distinguiram em prol da comu-
nidade.
Numa cerimónia que contou com a presença dos 
autarcas locais e concelhios, representantes do 
movimento associativo, forças de segurança e 
muitos convidados, a noite iniciou com a atuação 
da Classe de Saxofone do Conservatório Regional 
Silva Marques da Sociedade Euterpe Alhandrense.
Nas intervenções, os representantes autárquicos 
focaram a nova realidade resultante da reorgani-
zação administrativa e reiteraram as intenções de 
salvaguardar os direitos das populações locais. 
Durante a comemoração foram atribuídos 3 Ga-
lardões de Mérito – Mérito Autárquico a Henrique 
Cordeiro, Mérito Social ao Centro Social para o De-
senvolvimento do Sobralinho e Mérito Cultural a 
José Sousa Sardinha.

Sobralinho comemora Dia de Elevação

COMEMORAÇÕES
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COMEMORAÇÕES

De 29 de maio a 1 de junho a vila do Sobralinho 
encheu-se de luz e movimento para realizar as 
suas festas anuais, organizadas pela Junta de 
Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.
Tendinhas de artesanato, divertimentos e 
tasquinhas fizeram a delícia de todos os que 
visitaram a vila nesta altura.
Com um programa de palco diversificado, as 
festas tiveram um dos seus momentos mais 
solenes, no dia 29, com a realização da tradicional 
procissão das velas, em honra do padroeiro.
Grupos musicais e artistas de renome, como 
Belito Campos, animaram a população que no 
encerramento das festividades pode assistir a um 
belo espetáculo de fogo de artifício, oferecido 
pela Junta de Freguesia.

Festas em Honra do Divino Espírito Santo

Festas de São Pedro e da Cidade
De 25 a 29 de junho, realizou-se em Alverca do Ribatejo a 7ª 
edição das Festas de São Pedro e da Cidade, que contaram 
mais uma vez com um cartaz diversificado e muita animação.
Bandas para a juventude, folclore, música popular portuguesa 
e artistas de renome animaram o palco, contando o programa 
deste ano com a presença em final de noite de DJ’s locais, que 
fizeram furor entre os mais jovens.
As tasquinhas, o artesanato, divertimentos e stands temáticos 
ou solidários encheram de cor e movimento todo o recinto.
Os desfiles etnográficos ou das velhinhas viaturas dos 
Bombeiros, autênticas relíquias do passado, deram o seu 
contributo para enriquecer as Festas.
A noite da sardinha assada, oferta da Junta de Freguesia da 
União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, no 
dia 26, foi um dos momentos de grande convívio em que o 
cheiro da sardinha no pão, regada com o bom vinho da região, 
se misturou com o odor do pão com chouriço, das farturas, 
das bifanas, pipocas ou algodão doce.
A procissão em honra do padroeiro, São Pedro, que no 
domingo percorreu as principais artérias da cidade, contou 
com a presença de entidades, Banda Filarmónica, Escuteiros, 
Bombeiros de Alverca e muitos fiéis, constituiu um dos 
momentos de destaque nas Festividades.
Para os mais arrojados, não faltaram as garraiadas, onde 
puderam dar asas à sua veia ribatejana, arrancando “olés” e 
aplausos ao muito público presente. Para encerrar as Festas, 
cumpriu-se a tradição e no dia 29 o céu encheu-se dum 
brilhante e vistoso fogo de artifício.
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VII Feira de Arroz Doce 
e Artesanato
Setembro é o mês da tradicional Feira de Arroz 
Doce e Artesanato. VII edição, realizada no Jardim 
do Bairro, em Alverca do Ribatejo e inserida no 
Programa Anual da Comissão Social da União das 
Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.

A iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia, 
foi patrocinada pelo Supermercado Modelo - 
Continente de Alverca e teve a participação de 
instituições e artesãos locais sendo a animação da 
tarde da responsabilidade do Grupo Etnográfico 
de Danças e Cantares de Alverca do Ribatejo – 
GEDCAR. A confeção do arroz doce esteve a cargo 
da ARPIA, Casa de S. Pedro, Misericórdia, CEBI, 
CASBA, GEDCAR, ARPIFS e Centro Social Para o 
Desenvolvimento do Sobralinho.
Tal como aconteceu em edições anteriores, o 
arroz doce foi um sucesso e os visitantes não se 
fizeram rogados provando todas as iguarias com 
que as instituições os mimaram.
Esta é uma forma de trazer até à população a 
vitalidade do nosso movimento associativo, 
dinamizando as parcerias entre as Instituições e 
quebrar o isolamento de muitos.

CULTURA E TRADIÇÃO

A Cultura faz-se com…e…para as pessoas!
O mês de maio foi mais uma vez, o mês escolhido pela Junta de Freguesia da União das Freguesias 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, para convidar as instituições e coletividades da freguesia a virem 
para a rua, mostrar em parceria, o louvável trabalho que desenvolvem ao longo do ano.
Foi um mês em que percorremos vários locais e podemos assistir às mais variadas atividades, que 
envolveram alguns milhares de pessoas. Do desporto à música, passando por exposições, maio foi de 
novo um mês enriquecedor para a freguesia.
Durante este período realizou-se no Pavilhão Municipal o III Torneio Juvenil de Kempo, o 27º Torneio 
Nacional de Karaté e o Circuito de Ciclismo “Bodas de Diamante”, iniciativas da responsabilidade das 
respetivas Secções do Futebol Clube de Alverca e que contaram com o apoio da autarquia.
Quem passou pelo Núcleo Museológico de Alverca pode assistir a uma magnífica exposição fotográfica 
subordinada ao tema “Grândola 40 – que o olhar não te esmoreça”.
O Agrupamento 317 de Escuteiros de Alverca marcaram mais uma vez presença e a Rua José António 
do Carmo recebeu a 3ª edição da corrida de carrinhos de rolamentos, AlverRodas.
A SFRA recebeu, a II edição do espetáculo, organizado pela Junta de Freguesia, “Maio Maduro Maio”, 
onde 10 Grupos da Cidade responderam ao desafio de, à sua maneira, cantar e homenagear o grande 
poeta Ary dos Santos. Mais uma vez participaram o Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo, Ares Novos, 
Tertúlia Os Amigos do Doze, Albirka, Coro e Orquestra da Casa do Povo de Arcena, Flor do Trevo, 
Alborka, Cavaquinhos da ARPIA, Cercitejo e o estreante, nestas andanças, Grupo Coral Pueri Cantorum 
da Igreja dos Pastorinhos, que contaram com calor humano do público que encheu o auditório.
A CULTURALVERCA encerrou com chave de ouro mais este ciclo de atividades.
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Culturalverca, 
mais uma edição 
de sucesso
Este é um grande evento anual de cultura e 
convívio na nossa cidade. No dia 1 de junho, 
como é habitual, logo pela manhã a azáfama no 
Jardim José Álvaro Vidal é enorme. Por todo o 
lado, associações, coletividades, agrupamentos 
de escolas, associações de pais e representantes 
das forças civis, militarizadas e militares, apoiados 
pelos funcionários da Junta da União das Freguesias 
preparam os seus espaços, para receber os muitos 
visitantes.
Da juventude aos idosos, da ciência e tecnologia 
das nossas escolas ao artesanato, das bancas 
solidárias aos rastreios, dos grupos de dança 
sénior aos grupos corais ou representações 
teatrais, das atuações das academias de dança às 
demonstrações das várias áreas desportivas, das 
pinturas faciais à venda de rifas solidárias, dos 
doces e licores caseiros ao carrinho dos gelados 
ou mesmo as campanhas de adoção de animais, 
todos têm lugar nesta grande iniciativa.Os stands, 
ateliers e um rico e diversificado programa de 
palco, tornam a Culturalverca um momento de 
referência. Este ano, o evento contou com a 
presença especial de Elisabete Jacinto e do seu 
camião. Durante mais duma hora, entre sorrisos 
e autógrafos, miúdos e graúdos, fizeram parte do 
mundo de aventura de Elisabete Jacinto e muitos 
foram os que tiveram oportunidade de ver o 
interior do seu camião.
A todos os que marcaram presença na Culturalverca 
e visitaram o Jardim José Álvaro Vidal, o nosso 
obrigado.

CULTURA E TRADIÇÃO

II Mostra de Artesanato 
de Alverca do Ribatejo
O Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo foi 
palco nos dias 8 e 9 de novembro da II Mostra de 
Artesanato de Alverca, organizada pela Junta de 
Freguesia da União das Freguesias de Alverca do 
Ribatejo e Sobralinho e Associação de Artesãos 
do Concelho de Vila Franca de Xira e que contou 
com o apoio da Câmara Municipal e Sociedade 
Filarmónica de Recreio Alverquense- SFRA.
No recinto estiveram representados 38 artesãos, 
oriundos de 11 localidades diferentes, o que 
contribuiu para enriquecer e diversificar os 
trabalhos expostos.
Percorrendo as diversas bancas, podíamos ver, 
as tradicionais botas feitas em couro, delicados 
trabalhos em plasticina, restauro de mobiliário, 
presépios, candeeiros, as belas telhas decoradas, 
delicados acessórios para bebé, trabalhos em 
tricô ou renda, bijutaria, decorações em estanho 
ou trabalhos em ferro forjado.
No dia 8, a tarde foi animada pelo Alborka, O 
Grupo de Cavaquinhos da ARPIA e Flor de Trevo. 
No último dia passaram pelo palco, A Tertúlia 
“Os Amigos do Doze”, Coro e Orquestra da Casa 
do Povo de Arcena e a Tunalbirka.
Esta iniciativa que permitiu a inúmeros artesãos 
expor e vender os seus trabalhos teve também 
uma vertente social, contando com a presença 
da Cercitejo, Esperança Lusitana e Os Xanecos.
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União das Freguesias 
de Alverca do Ribatejo 

e Sobralinho 
comemoram 

época natalícia.


