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UNIÃO
PROGRESSIVA DO COLMEAL PREPARA CAMINHADA

Author : isabel

A União Progressiva da Freguesia do Colmeal prepara a sua próxima caminhada, que se vai realizar no
sábado, dia 20 de Maio. Como em anos anteriores e sempre com a imprescindível e louvável colaboração
de entidades locais e concelhias, associações e colectividades congéneres, dirigentes e associados,
fundamental para o fortalecimento de laços entre os que se dedicam a manter viva a chama do
regionalismo, vamos regressar aos trilhos antigos, o que vai permitir, para além do são convívio, ficar a
conhecer melhor alguns dos pormenores da bela envolvente que nos rodeia, que de outro modo
passariam despercebidos.A concentração será no Largo D. Josefa das Neves Alves Caetano, no
Colmeal, pelas 8 horas. Os participantes serão transportados até à Sandinha, onde depois de um café
d‘avó e uma filhó será dada a partida, por volta das 9 horas. Por Capelo, cimo da Candosa, Cortada e
estrada antiga do Sobral até ao Parque de Merendas nas Seladas, onde o almoço-convívio será cerca da
uma da tarde.O valor da inscrição mantém-se nos 10 euros, com os mais jovens, entre os 6 e os 10 anos,
a pagar apenas metade. Convém inscrever-se o mais cedo possível, para que atempadamente possamos
programar tudo e da melhor maneira possível. Os contactos são os habituais: José Álvaro – 235761490
(noite) / 967546505; Catarina Domingos – 933344904; Tiago Domingos – 965344190; Maria Lucília –
914815132. Pode também utilizar o nosso endereço electrónico upfcolmeal@netcabo.pt

Partilhar
Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)
Clique para partilhar no LinkedIn (Opens in new window)
Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)
Carregue aqui para partilhar por email com um amigo (Opens in new window)
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