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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO --  20152015  

E ncontra-se a decorrer até ao dia 31 de outubro de 

2015 a votação para o Orçamento Participativo da 

União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobrali-

nho. Este ano teremos em votação três propostas de 

investimento para Alverca, que concorrem para um orça-

mento disponível de 15 mil euros: 

 A requalificação da passagem pedonal entre a rua 

José Afonso e a av. Infante D. Pedro, com substitui-

ção do pavimento por pavê e a substituição dos 

degraus por uma rampa de acesso para pessoas de 

mobilidade reduzida; 

 A colocação de um parque infantil e zona de lazer e 

convívio na rua da Aviação / rua da Juventude para 

utilização de crianças e adultos; 

 A requalificação do caminho pedonal entre a rua D. 

João I e as vivendas da av. Inf. D. Pedro, no lado do 

centro de formação do F.C.A. 

Para o Sobralinho apenas foi elegível uma proposta que, 

por ser a única, será executada sem ir a votação: a 

requalificação da cobertura dos Lavadouros do Sobrali-

nho, para um orçamento de 5 mil euros. Mais informa-

ções no site da Junta de Freguesia em  www.jf-alvercasobralinho.pt     

INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO DEDE  MARCADOR MARCADOR ELETRÓNICOELETRÓNICO  NONO  PAVILHÃO PAVILHÃO DODO  SOBRALINHO SOBRALINHO  

O  Pavilhão Municipal do Sobralinho é um moderno equipamento, destinado à prática do desporto, 

com condições de excelência que dá resposta a escolas, instituições, empresas e particulares, 

permitindo assim a prática desportiva a muito utilizadores de diferentes faixas etárias. 

Uma das aspirações, há muito manifestadas pelos utentes do espaço, era a colocação dum marcador 

eletrónico, o que de acordo com as normas vigentes, abriria novas perspetivas 

ao espaço. Correspondendo às solicitações da Junta da União de Freguesias, a 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira dotou o Pavilhão do tão esperado equi-

pamento que ficou, assim, apetrechado e apto para a prática de 

novas modalidades e jogos oficiais. O desporto na freguesia e conce-

lho está de parabéns com mais uma resposta de qualidade nesta 

área.            
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NOVO PARQUE INFANTIL NOVO PARQUE INFANTIL EE  REQUALIFICAÇÃOREQUALIFICAÇÃO  DADA  PRACETA PRACETA DASDAS  FAIAS FAIAS EMEM  ARCENAARCENA  

D ando continuidade à política de melhoramento de acessibilidades e facilidade na mobilidade das 

populações, a Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho procedeu à requalificação 

da Praceta das Faias. 

Com a recuperação de calçadas e a alteração do projeto inicial, que não previa a ligação direta da 

nova fase da urbanização ao espaço de lazer e referida praceta, pretende a autarquia tornar o espaço 

mais funcional para os seus utilizadores. 

No local foi também construído um novo parque infantil e colocados equipamentos de manutenção, 

fomentando a saudável prática do desporto. 

Tratou-se dum investimento 

superior a 25.000,00 € total-

mente suportado por verbas 

próprias da Junta de Freguesia 

de Alverca do Ribatejo e Sobra-

linho. 

Ainda no decorrer deste mês, a 

Junta de Freguesia pretende 

dar início à recuperação do 

Parque Infantil de Arcena, 

situado a tardoz do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Arcena, 

onde irão ser investidos, numa 

primeira fase, 7.000,00 € na 

requalificação dos brinquedos e 

2.500,00 €  nas vedações de 

segurança.  

Posteriormente, proceder-se-á à substituição do pavimento do mesmo parque, obra num valor esti-

mado de 12.000,00€. 

De salientar que, com a assinatura dos contratos interadministrativos, a Câmara Municipal de Vila 

Franca de Xira transfere para a autarquia, o valor anual de 23.486,32 euros, sendo que a Junta, até 

este mês, já realizou nesta rubrica, um investimento de 42.857,00 Euros. 

Apesar do investimento efetuado, há ainda na freguesia vários espaços de lazer e recreio a necessitar 

de urgente intervenção estando a autarquia atenta a este facto e procurando soluções satisfatórias 

que respondam aos anseios e necessidades da população.   
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