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A

CICLO-PATRULHAS EM ALVERCA
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, ofereceu à PSP de Alver-

ca duas bicicletas que serão utilizadas, a partir do próximo
dia 19 de março, nas ciclo-patrulhas da freguesia. A apresentação da referida equipa decorreu, ontem, durante a
Cerimónia das Comemorações do Dia do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. 
PROTOCOLOS PARA
ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS
DE ALVERCA E SOBRALINHO

A

Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Alverca do

Ribatejo e Sobralinho celebrou, no passado dia 5 de março, dois protocolos para a organização das Festas de Alverca e do Sobralinho. A Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
organizará as Festas da Cidade e de São Pedro, que este ano realizar-se-ão entre os dias 25
e 29 de junho, no recinto da feira. O Centro Social Para o Desenvolvimento do Sobralinho
será a entidade responsável pela organização das Festas do Sobralinho e do Divino Espírito
Santo, que terão lugar no Pavilhão Municipal do Sobralinho,
entre os dias 28 e 31 de maio. 
81º ANIVERSÁRIO DA CASA DO POVO DE ARCENA

C

riada em 15 de março de 1934, a Casa do Povo de Arcena tem sabido manter bem vivas as tradições da fregue-

sia. No próximo domingo comemora o seu 81º aniversário,
anunciando um cartaz para o fim de semana, com muita animação cultural e sessão solene de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido aos sócios com mais de 25 anos de serviço à
associação. Consulte o programa e o cartaz específico da Noite
de Fados

no sítio de internet da Junta de Freguesia, em

www.jf-alvercasobralinho.pt. 
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CONHECER ALVERCA E SOBRALINHO

O

-PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS-

Núcleo Museológico de Alverca do
Ribatejo apresenta mais um programa

de visitas guiadas, denominado “Conhecer
Alverca e Sobralinho”, para o ano de 2015.
São diversas visitas mensais a decorrer
entre março e outubro, às quintas feiras e
também aos sábados, mediante inscrição
prévia (mínimo de 5 pessoas) e participação
gratuita. As visitas darão a conhecer o Castelo e a Fonte do Choupal, o Palácio do
Sobralinho, os afloramentos fósseis da Adanaia, o Forte dos Sinais e as hortas e pomares da Quinta do Sobralinho. Aproveite para
desfrutar dos dias de sol que se avizinham,
passeando pelas belas paisagens desta freguesia. 

ENCONTRO ACORDEON E CONCERTINA

A

Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense organiza o Encontro de Acordéon e Concertina Joaquim

Dias, a realizar no próximo sábado, dia 14 de março,
pelas 15h00, numa atuação do Grupo Etnográfico Danças e Cantares de Alverca do Ribatejo. Com a colaboração de Joaquim Leiria e os apoios da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira e da Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.
Beneficie desta oportunidade para desfrutar da sonoridade típica destes dois instrumentos, tão tradicionais e
ao gosto do povo português. 

