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ROTUNDA DA MALVAROSA

A

Câmara Municipal concluiu a 8 de maio, a requalificação da rotunda localizada no Nó da Malvarosa, no início
da avenida da Mague, em Alverca do Ribatejo, com um
investimento de 5.920,00 € (+ IVA).
A área de 680m² é rodeada de uma elevada densidade de
tráfego, a qual dificulta o acesso ao local para o tratamento
que as espécies herbáceas ali plantadas requerem. Assim,
de forma a reduzir a necessidade de manutenção, tendo
igualmente em consideração os custos inerentes, a intervenção centrou-se na revitalização da estética, com o reforço dos maciços arbustivos e a colocação de um revestimento inerte.
Atenta ao espaço e à boa gestão dos recursos económicos, a Autarquia requalifica para a continuação
das boas condições e qualidade de vida dos Munícipes. (in site cmvfxira) 
AGENDA PARA O FIM DE SEMANA - MAIO CULTURAL E ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM

O

bom tempo convida às diversas atividades do Maio Cultural. No próximo sábado, pelas 15h00 há
que escolher entre o 3º Torneio Convívio do Jogo da Malha, em Alverca, na Sede da ARPIA, a
4ª Corrida de Carrinhos de Rolamentos, na rua José António do Carmo, em Alverca e, organizada
pela Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal Jovem - Desporto Com Vida, no Centro Cultural do Bom Sucesso. Aproveite as ofertas desportivas e culturais deste fim de semana. 
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DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO

A

simbólica homenagem anual aos Bombeiros do Concelho tem lugar no dia 24 de maio, pelas 11h00, em
Alverca. No Dia Municipal do Bombeiro, homens e mulheres das corporações dedicadas à segurança da
população desfilam numa bonita cerimónia, após a qual se reúnem para um convívio que assinala a Comemoração.
Programa
10h00 – Concentração de todas as forças para formatura geral – Avenida 5 de Outubro
11h00 – Formatura de Guarda de Honra; – Entrega das condecorações municipais e alocuções
11h45 – Desfile apeado e motorizado
Percurso
Avenida 5 de Outubro
Rua José Raimundo Nogueira
Estrada Nacional 10 (palanque junto ao Quartel dos Bombeiros)
Avenida Infante D. Pedro
Rua Brigadeiro Fernando Alberto de Oliveira
Praceta das Oliveiras

