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Juntos, faremos mais e melhor!





Depois da requalificação do parque infantil das Faias, a Junta de Freguesia de Alverca e Sobralinho procedeu a mais uma     
intervenção nesta área.
O parque infantil de Arcena, sito a tardoz do Pavilhão Gimnodesportivo, foi alvo de melhoramentos de acordo com as 
exigências da nova legislação. O espaço conta agora com novos brinquedos e a vedação exterior foi também requalificada.





Falta Foto



Falta Foto





A 23 de maio foi a vez do Agrupamento 317 de Escuteiros de 
Alverca marcarem mais uma vez presença e a Rua José 
António do Carmo recebeu a 4ª edição da corrida de 
carrinhos de rolamentos, AlverRodas.

   

No dia 31 logo pela manhã, a azáfama era enorme, com os participantes a ultimar os retoques finais.
As tendinhas, os placards, o carrossel e os insufláveis, prepararam-se para receber as Instituições que mais uma vez 
participaram, nesta grande iniciativa cultural que abrangeu todas as áreas de actividade da freguesia.
O ar encheu-se com o delicioso aroma das pipocas e das farturas.
Agrupamentos de Escolas e Associações de Pais, as nossas IPSS's ligadas à infância e aos seniores, PSP, Bombeiros, Escuteiros 
e muitas outras entidades representativas do que se faz no dia a dia na nossa freguesia, animaram miúdos e graúdos com os 
seus trabalhos e atuações de palco.
Os desportos radicais e diferentes modalidades praticadas nas nossas coletividades, as caras pintadas, os jogos didáticos e 
lúdicos, os balões, as gomas, o bom tempo e a alegria dos presentes, contribuíram para a enorme animação que durou todo 
o dia.
Quem passou pelo nosso jardim pode assistir a experiências na área da ciência,  jogos, dança, ginástica, teatro, musica, 
artesanato, mostra de trabalhos realizados ao longo do ano, adoptar animais, ser solidário com quem mais precisa, 
comprando as populares rifas, ou trabalhos à venda e encontrar muitos amigos.
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