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PASSADEIRAS ACESSÍVEIS

A

Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho procedeu ao rebaixamento de dois passeios, junto às
passadeiras existentes nas ruas da Aviação e
Gago Coutinho, assim como à pintura de passadeiras na Malvarosa, proporcionando uma melhor
acessibilidade aos peões com mobilidade reduzida e, também, uma maior proteção aos peões que
atravessam a estrada. A eliminação das barreiras arquitetónicas tem acontecido um pouco por toda a
freguesia, demonstrando o empenho deste Executivo em devolver a freguesia ao cidadão. 

N

FESTAS DA CIDADE E DE SÃO PEDRO 2015

o rescaldo das Festas da Cidade e de São Pedro, a União das Freguesias de
Alverca do Ribatejo e Sobralinho agradece a todos os participantes e amigos que tornaram este evento possível. Um agradecimento especial à Sociedade
Filarmónica Recreio Alverquense, pela incansável disponibilidade e pelo profissionalismo. Um agradecimento duplo aos Bombeiros Voluntários de Alverca e à Polícia de Segurança Pública, por todo o apoio que prestaram à comunidade. O Executivo da Junta de Freguesia deixa também um muito obrigado ao Movimento
Associativo, assim como ao Comércio e Indústria da freguesia, pela criatividade e
boa capacidade de iniciativa. A todos os artistas convidados uma palavra especial: voltem sempre. A
União das Freguesias congratula-se com esta nona edição das Festas de São Pedro e da Cidade, que
tiveram o seu reinício em 2007, partindo do empenho do Executivo em reestabelecer uma tradição que
já estava adormecida desde há muito. Longe vão os tempos em que, após um interregno de 15 anos,
as últimas grandes festas, as de 1954, se apresentaram com um cartaz onde se destacavam 6 Bandas
Filarmónicas e a Grande Exposição Industrial, Comercial, Agrícola e Desportiva. Desde há muitos anos,
com um impacto muito positivo na Freguesia e no Concelho, as festas deste ano foram, igualmente,
um sucesso, com muito público a assistir e muita animação a
condizer. Para o ano, há mais! 

