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DESMATAÇÕES
Junta de Freguesia da
União das Freguesias de

Alverca do Ribatejo e Sobralinho, antecipa a chegada da
primavera e dá início às desmatações: o talude da Chasa
e o Casal do Adarse lançam o mote. Seguem-se a E.N. 10 e A-dos-Potes. 
ATLETAS DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO
DISTINGUIDOS A NÍVEL NACIONAL

O

s eleitos do Executivo da Junta de Freguesia de
Alverca do Ribatejo e Sobralinho apresentam

nesta saudação, um voto de congratulação pelo
reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos atletas António Faneca Neves, do Futebol Clube de
Alverca e do par Luís Mateus e Catarina, do Centro
Social para o Desenvolvimento do Sobralinho, que se
sagraram campeões nacionais, no passado fim de semana, nas modalidades de tiro com
arco em sala e Dança Desportiva no Escalão Juventude Intermédios, respetivamente.
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 e cultural têm demonstrado, levando o nome da
nossa União de Freguesias além fronteiras.
O Executivo da Junta de Freguesia de Alverca do
Ribatejo e Sobralinho, na sua Reunião Ordinária de
26 de fevereiro, aprovou por unanimidade, esta saudação.
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À CONVERSA COM MULHERES...
Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Alverca
do Ribatejo e Sobralinho, em antecipação ao Dia Internacional

da Mulher, apresenta o 2º evento comemorativo alusivo à data, no
próximo sábado, 7 de março, pelas 21h00, no Salão Nobre da Junta
de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. Moderado por
Conceição Lino e tendo como oradoras diversas mulheres que se
demarcaram nas áreas da Segurança, da Comunicação Social, do
Desporto, da Educação, assim como empresárias de sucesso. Participe nesta iniciativa. 

A

BAILE DA PINHA
Casa do Povo de Arcena apresenta, no próximo dia 7 de março,
pelas 22:00 Horas, o Baile da Pinha. Esta é uma tradição muito

antiga, que consiste numa dança onde existe uma pinha colocada no
teto ao centro da sala, onde cada casal participante vai puxar uma
fita, com o objetivo de abrir a pinha. O par que o conseguir, ganha um
prémio. Será este o par eleito para ser o rei e a rainha. Não perca! 

V

ARTESANATO
isite a Mostra de Artesanato, no Mercado Municipal de Alverca,
no sábado, dia 7 de março, entre as 10h00 e as 18h00. Apro-

veite para assistir à aula aberta de Zumba e participar no baile ao
ar livre. Com o apoio da Junta de Freguesia. 
CEGADA COM DUAS PEÇAS EM MARÇO

O

Cegada - Grupo de Teatro vai ter em cena
duas peças durante o mês de março, sendo

uma delas uma reposição—”O QUADRO”, com
encenação de Rui Dionísio, entre 6 e 15 de março
e a estreia de “O PRÍNCIPE FELIZ”, de Óscar Wilde, entre 7 e 22 de março. Reúna a família e amigos e aproveite o mês do teatro em Alverca do
Ribatejo. 

