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PINTURA DE PASSADEIRAS

A

Junta de Freguesia da União das Freguesias de Alverca do
Ribatejo e Sobralinho deu início à remarcação de passadeiras,
numa empreitada que se irá desenrolar por fases e por zonas, num
total de 1.000 m2 e num valor de investimento superior a 9.500
euros.
Atenta à questão da mobilidade do cidadão, a Autarquia empenhase na qualidade de vida e segurança dos Munícipes. 

E

FIM DE SEMANA EM FESTA !

stão aí as FESTAS DO SOBRALINHO E DO DIVINO ESPÍRITO SANTO! Começam hoje, pelas
19h00 e encerram domingo, dia 31 de maio, pelas 24h00, com um grandioso fogo de artifício.
Realizadas dentro do Pavilhão Municipal do Sobralinho, os pontos altos incluem a Procissão de hoje,
pelas 21h00 (pelas ruas da Vila), o espetáculo de RICKY, na sexta, pelas 22h00, a atuação de MICAELA, no sábado à noite, pelas 22h00 e o show de FERNANDO CORREIA MARQUES, no domingo, pelas
22h30. No domingo, entre as 10h00 e as 18h00, no
jardim José Álvaro Vidal, não perca a festa do movimento associativo da freguesia, em mais uma edição da
CULTURALVERCA. Traga os seus “rebentos”, numa
antecipação do Dia Mundial da Criança, e divirta-se com
todas as atividades lúdico-educativas e também desportivas que as nossas associações têm para oferecer. 
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DIA DA ELEVAÇÃO DO SOBRALINHO A VILA

A

sessão solene, com entrega de galardões de mérito,
comemorativa da data de elevação do Sobralinho a Vila,
terá lugar no Palácio do Sobralinho, no próximo dia 4 de
junho, pelas 21h00. Desta forma, a Junta de Freguesia da
União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
prestará homenagem a diversas personalidades que, nos
âmbitos social, autárquico e desportivo, contribuíram para
projetar o nosso nome além das fronteiras deste concelho.
Serão homenageados:
- Francisco Vale Antunes (Mérito Autárquico)
- Maria Fernanda Curado (Mérito Social)
- Joaquim Rato e Élio Rato (Mérito Desportivo)
Aproveitamos para fazer o convite a todos os munícipes a
estarem presentes nesta homenagem e a desfrutarem de um
espaço único e cheio de história. 
1º DEBATE SOBRE A VIOLÊNCIA DA SOCIEDADE

A

Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de
Alverca do Ribatejo e Sobralinho organiza o 1º Debate
sobre a Violência na Sociedade, que terá lugar no auditório
da Fundação CEBI, no próximo dia 29 de maio, sexta feira,
pelas 21h00.
Este evento, realizado em parceria com a Fundação CEBI,
terá as participações da Sra. Subcomissária Andreia Parente,
Comandante da Esquadra da PSP de Alverca; da Dra. Olga
Fonseca, Diretora do Departamento de Emergência Social da
Fundação CEBI; e da Dra. Luísa Waldherr, Gestora do Gabinete de Apoio à Vítima APAV.
Com um tema muito atual, este debate pretende escrutinar
as causas, as consequências e as soluções para um problema que afeta, não só a população portuguesa, mas que se
demonstra transversal a todas as sociedades, culturas, religiões e credos.
Participe neste debate. Compareça. 

