
  18 Março 2014         1 

 07  MAIO’15       14 

MAIO CULTURALMAIO CULTURAL——  PORQUE A CULTURA É DIVERSIDADE PORQUE A CULTURA É DIVERSIDADE   

E DEVE SER PARA TODOS!E DEVE SER PARA TODOS!  

M aio é, por excelência, um mês de grande movimento na fre-

guesia de Alverca e Sobralinho. 

As atividades lúdico desportivas sucedem-se, cimentando as parce-
rias entre a Junta de Freguesia e as coletividades que, desta forma, 

demonstram toda a sua vitalidade, envolvendo miúdos e graúdos. 

A cultura, a música, a dança, o teatro e o desporto são algumas das 

vertentes deste Maio Cultural. 

No dia 7 de Maio, pelas 14 horas, o conjunto musical “Bento” ani-
ma a matiné dançante na SFRA, promovendo o salutar convívio 

entre os participantes. 

No próximo sábado, dia 9, pelas 21 horas, na SFRA, realiza-se a 

terceira edição de “Maio Maduro Maio” que este 
ano homenageia o Fado, enquanto Património 
Imaterial da Humanidade, cantando canções do 

grande fadista Carlos do Carmo. 

Em palco, estarão 11 Grupos da freguesia de 

Alverca e Sobralinho e cada um, ao seu jeito, 
interpretará 2 canções, enriquecendo pela diversi-
dade, este espetáculo que já marca o calendário 

cultural da freguesia. 

A festa faz-se com todos e para todos! Em Maio 

não fique em casa! Apoie as nossas instituições e 

coletividades! Junte-se a nós!  

REQUALIFICAR PARA FAZER A DIFERENÇAREQUALIFICAR PARA FAZER A DIFERENÇA   

“Queres jogar ao jogo do galo? … então anda daí!” 

E ste pode ser o convite a fazer às crianças para visitarem o novo brinquedo colocado no 

Parque Infantil, junto à Torre do Relógio, 

no Sobralinho.  

Recuperar e requalificar os espaços de lazer 
na freguesia continua a ser uma prioridade. 
Nesse sentido, quem circula pela Estrada da 

Graciosa pode apreciar a requalificação do 
muro aí existente. Além do embelezamento 

do local, esta obra permite a contenção de 
terras e a circulação em segurança de peões 

e veículos.   


