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SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA NO PALÁCIO DO SOBRALINHO

A

manhã, dia 10, realiza-se a sessão da Assembleia de
Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, que terá

lugar no Palácio do Sobralinho, pelas 21h00. Como pontos da
Ordem do Dia figuram a “Apreciação da Informação Escrita
do Sr. Presidente da Junta de Freguesia” e a “Prestação de
Contas do Exercício de 2014 - Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras”. O período reservado à intervenção do
público está marcado para as 22h00. Seja um cidadão participativo e aproveite para comparecer e fazer propostas relativas a assuntos de interesse público. A Assembleia de Freguesia é um espaço do cidadão e para o cidadão. Participe no
Bem Comum. 

O

SAUDAÇÕES AOS ATLETAS DA UNIÃO DE FREGUESIAS
s eleitos do Executivo da Junta de Freguesia de Alverca do
Ribatejo e Sobralinho apresentam duas saudações: uma ao

atleta Pedro Marques, do Futebol Clube de Alverca, que se sagrou
Vice-Campeão Europeu, na modalidade de Karaté, na categoria de
juniores, no campeonato realizado nos dias 27 e 28 de março, em
Praga; a outra saudação aos atletas da Fundação CEBI e da Escola
Secundária Gago Coutinho (ESGC), que conquistaram um honroso
terceiro lugar coletivo no Campeonato Nacional de Corta-Mato de
Pedro Marques

Juvenis, Juniores e Absoluto Longo da Federação Portuguesa de Atle-

tismo, realizado em 15 de março, na cidade de Almeirim. Ainda no mês de março, a equipa
de alunos da ESGC arrecadou o título de campeã nacional, na mesma modalidade de juvenis, terminando a prova, disputada na Guarda, em primeiro lugar. Os eleitos deste Executivo não podiam deixar de reforçar e enaltecer o trabalho desenvolvido por cidadãos desta
terra e da dedicação que na área desportiva têm demonstrado, levando o nome da nossa
União de Freguesias além fronteiras. 
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C

ARTIFONTINHAS APRESENTAM: CONFISSÕES DE ADOLESCENTES
onfissões de Adolescentes" em cena no próximo sábado, pelas
21h30, no Fórum Cultural da Chasa, pelo grupo ARTIFONTINHAS.

Aborda alguns temas da adolescência como os primeiros namoros, a relação entre filhos e pais, as primeiras relações sexuais, os namorados mais
velhos e a gravidez na adolescência de uma forma caricaturada. Sendo
por vezes ousada na forma como os inicia, a peça faz uma caricatura das
ações e das figuras engraçadas que os adolescentes normalmente assumem, sem cair numa crítica moralista ou destrutiva. ELENCO: Bruno
Nogueira,

Catarina Madaleno,

Catarina Morais,

Miguel Dantas, Rita

Baião e Sara Nunes. EQUIPA TÉCNICA: Renato Charrua e Rui Pascoal. 
FEIRA DO CHOCOLATE - ALVERCOLATE

O

Futebol Clube de Alverca organiza mais
uma edição da Feira do Chocolate, no pró-

ximo fim de semana, dias 10, 11 e 12 de abril,
no pavilhão. Neste evento poderá desfrutar de
diversas especialidades de confeitaria em chocolate e outros, com muita animação musical e
interação com crianças. Não perca as demonstrações das várias secções do clube, assim como
a atuação de diversos grupos de música e DJ’s
da freguesia. Consulte o programa ao lado. 

RECORDAÇÕES AO SERÃO

A

Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense organiza o evento
“Recordações ao Serão”, no próximo sábado, pelas 21h30. É a

oportunidade para passar um serão agradável, na companhia da
“prata da casa”, que com 3 guitarras e 1 acordeão, irá recordar a
Canção e o Fado-Canção, passando pelo Fado-Marialva. Faça a sua
escolha e aproveite bem o seu fim de semana. 

