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De 7 a 10 de Junho em terras da Casconha

A EXPOALVA 2019 volta a envolver a região
JOSÉ TRAVASSOS DE VASCONCELOS
É já neste fim-de-semana que a região de Casconha vai
estar em festa, com a realização de mais uma edição
da EXPOALVA 2019, tendo na parte cultural e recreativa
figuras destacáveis da música popular portuguesa,
como é a cantora Mónica Sintra.

A nossa Freguesia está de novo em festa!

É com esta frase, «A nossa Freguesia está de novo em
festa!», que o presidente da União de Freguesias de S.
Pedro de Alva e S. Paio do Mondego, Vítor Cordeiro, abre a
mensagem que nos enviou, em momento tão festivo para o
concelho e para a região, cujo conteúdo é o seguinte:
…A VI edição da ExpoAlva é a expressão do dinamismo
Assim, no dia 7, sexta-feira, a sessão de abertura tem lugar às
do tecido económico, social e cultural da nossa Freguesia, aliás
16 horas, seguindo-se a visita aos expositores do certame. A partir
da nossa região.
da noite, sobe ao palco o GRUPO KAPITTAL e MÓNICA SINTRA,
Com um programa de animação diversificado e
encerrando este dia festivo com a actuação do DJ NUKA.
dirigido a diferentes públicos, a ExpoAlva apresenta
algumas novidades, num espaço de afirmação e
Sábado, dia 8, entra em cena, pelas 17 horas, o GRUPO
valorização
da excelência dos nossos produtos endógenos
MUSICAL “FLORA DO MONDEGO”, e às 18 horas, o GRUPO
e dos serviços do nosso tecido económico, mas também
DE CONCERTINAS DO CANEIRO. A partir das 22 horas,
da capacidade empreendedora e do trabalho em prol
actuarão a ORQUESTRA “GRAFITI”, a DJ SARA SANTINI
da comunidade das nossas Instituições que atuam
e DJ PHILL K.
em diferentes áreas, não esquecendo a presença do
Artesanato, que tanto valoriza este evento.
O certame abrirá no domingo, dia 9, com a Exposição
Serão quatro dias de forte animação e divulgação,
de Automóveis Clássicos; 17.30 horas, actuação do GRUPO
contamos
consigo para fazermos deste certame um enorme
DE GAITEIROS “ARREBENTA BILHAS”, enquanto a
sucesso, afirmando cada vez mais o nosso comércio, a nossa
noite tem como atracivos a BANDA “CIKLONE”, QUIM
indústria, a nossa cultura, os nossos usos e costumes, que
ROSCAS, ZECA ESTACIONÂNCIO e DJ PHIL K.
tanto nos orgulha e reforça o crescimento e a competitividade
Segunda-feira, dia 10 (Feriado Nacional), em final
da nossa Freguesia.
Bem-Vindos à ExpoAlva2019!
de festa casconhense, entrarão em palco, a partir das 17
horas, o GRUPO MUSICAL “FLORA DO MONDEGO”,
Um abraço amigo,
GRUPO FUNÇÃO PÚBLICA e DJ PHIIL K.
Vítor Cordeiro.

A ExpoAlva abre todos os dias às 16 horas.

Casa do Concelho de Penacova
celebra 25 anos
É no próximo dia 16
que a Casa do Concelho de Penacova vai
comemorar 25 anos
de
existência,
com um almoço de convívio
a realizar
na Quinta da Valenciana,
em Fernão
Ferro (Seixal),
pelas 12.30 horas.
A fim de animar
culturalmente a tarde, actuará o Rancho Típico de Miro “Os
Barqueiros do Mondego”, encerrando a festa com o baile à moda
antiga e o corte do bolo de aniversário.
Quem se deslocar de Lisboa,

pode apanhar o autocarro
entre Lisboa e a Quinta
da Valenciana com o
seguinte horário: 11
horas, da Praça
de Espanha; e
19 horas, da
Quinta da
Valenciana para a
Praça de
Espanha.
As
inscrições para o almoço estão abertas
até ao próximo dia 11,
que podem ser feitas através dos seguintes contactos:
Adelino Marcelo (966 228 098),
Alcinda Oliveira (969 315 054),
José Bernardes (919 409 592) e
José Alberto – Penacova (917
566 054).

