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MOBILIDADE PARA O CIDADÃO

ANTES DA OBRA

1

18

DURANTE A OBRA

A

Junta de Freguesia da União das Freguesias de
Alverca do Ribatejo e Sobralinho continua e pautar
a sua gestão pela melhoria da qualidade de vida do cidadão, apostando na eliminação de barreiras arquitetónicas
ainda existentes na nossa freguesia. Neste momento,
está a ser feita uma pequena obra na rua da Indústria. 
2º TORNEIO INTERSECÇÕES DE FUTSAL

O

clube OGMA organiza mais um Torneio de Futsal 12h Non Stop, a
realizar-se no próximo dia 10 de junho, quarta feira, no Pavilhão
Municipal do Sobralinho. Este evento tem o apoio da Junta de Freguesia de
Alverca do Ribatejo e Sobralinho. O Clube OGMA tem organizado diversos
torneios no âmbito do Futsal Oficial e conta, ainda, com outras modalidades oficiais, tais como o Karting e o Atletismo. Oferece inúmeras atividades aos seus associados como canoagem, pesca, iniciação ao mergulho,
paintball, espeleologia, passeios de BTT, entre outros. A Junta de Freguesia congratula-se com o associativismo ativo e constante existente nesta
União de Freguesias. Venha ao Pavilhão Municipal do Sobralinho apoiar a
sua equipa. 
1º CORRIDA CIDADE DE ALVERCA

A

Associação Portugal Talentus com a colaboração da Junta de
Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, da Força Aérea Portuguesa, da OGMA, da
Escola Secundária Gago Coutinho e da Xistarca, vai realizar no dia 6
de junho de 2015, pelas 18 horas, a 1ª Corrida Cidade de Alverca. A
prova terá uma distância de 10.000 metros, dos quais 5.800 metros
serão feitos na pista de aviação mais antiga de Portugal. A partida da
prova será realizada ao longo da linha de caminhos de ferro, na
estrada militar que ladeia o DGMFA. Para além da corrida principal,
também haverá uma prova para os mais jovens, com 5 km, a Corrida
Futuros Talentos da Aviação (dos 15 aos 18 anos), com início às
17h00 e uma Caminhada de cariz não competitivo, também com
5.000 metros mas com partida às 17h05. Estará presente Carla
Sacramento, campeã europeia e mundial de 1.500m, embaixadora da
Portugal Talentus e membro do Conselho Estratégico, à qual será
prestada homenagem. 

