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o Município de Alcobaça vai promover,domingo, 
30 de junho, um “Percurso de orientação em 
Família”, no âmbito das atividades de Educação 
Ambiental inseridas na candidatura à Bandeira 
Azul 2013, cujo tema é ”Património Natural e 
Cultural”. A partida está marcada para as 9 
horas, junto ao Mosteiro.

o Parque dos Monges vai receber no fim de 
semana de 6 e 7 de julho o I Festival Medieval 
de Marionetas, organizado pela companhia 
S.A. Marionetas. o festival vai contar com 12 
espetáculos, em vários locais do parque.

Este ano, Pataias foi o local escolhido pela 
autarquia de Alcobaça para a realização da 
Festa do Desporto Sénior, que decorreu no pas-
sado sábado. Participaram 530 pessoas vindas 
de todas as freguesias  do concelho.

Município promove
“Percurso de Orientação 
em Família”

Parque dos Monges 
recebe “Festival Medieval 
de Marionetas”

Festa do Desporto Sénior 
promovida pela câmara 
realizada em Pataias

“(In)constância” foi o baila-
do escolhido pela Academia 
de Música de Alcobaça (AMA), 
para fazer do Cistermúsica um 
festival mais solidário, já que 
metade da receita do espetá-
culo de dança vai reverter a 
favor do Centro de Bem Estar 
Infantil de Alcobaça. 
“A Academia tem vindo nos 

últimos anos a apoiar várias 
instituições e causas sociais 

através da participação em 
galas de solidariedade, oferta 
de aulas de música e/ou dança 
a instituições de solidarieda-
de social”, justifica Rui Morais, 
diretor da AMA, acrescentan-
do por isso que o Cistermúsica 
solidário “aparece como coro-
lário desta nossa atenção com 
aqueles que mais precisam de 
apoio”. 

Com coreografias de Daniel 

Cardoso (“Impulsos e Dese-
jos”) e de Luís Sousa e Rita 
Abreu (“Missa(o)”) em estreia 
absoluta, o bailado encerra a 
programação de dança do fes-
tival no próximo dia 5 de julho, 
pelas 22 horas, no Cine-teatro 
de Alcobaça. os bilhetes têm 
o custo de cinco euros. “É a 
grande produção na área da 
dança”, sublinha o diretor. 
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ALCOBAÇA   onda de solidariedade

Ações para ajudar 
Guida e Paulinho 
continuam

As ações na região para ajudar nos trata-
mentos de Guida e Paulinho que lutam contra 
doenças, não param de aparecer.

“Abraço de Estrelas” é o nome do espe-
táculo musical de solidariedade em prol da 
alcobacense Margarida Carolino, sendo mais 
conhecida em Alcobaça por Guida, que sobe 
ao palco do Cine-teatro de Alcobaça no próxi-
mo domingo, pelas 21:30 horas. o espetáculo 
conta com a participação da Academia de 
Música de Alcobaça, Luís Peças, hugo Trindade, 
Emanuel Moura e Pardais do Baça. já no fim 
de semana passado, decorreu o Motor Show, 
na Nova Alcobaça, a favor da Guida.

Também Paulo oliveira, carinhosamente 
chamado “Paulinho”, de Alfeizerão, tem pro-
vocado uma verdadeira onda de solidarieda-
de. Rebeca e David Germano vão-se juntar 
num concerto solidário sábado, 29 de junho, 
na Casa do Povo de Alfeizerão, pelas 21:30 
horas, sendo que o valor de bilhete de três 
euros reverte a favor da causa. Também no 
próximo dia 6 de julho, no Cine-teatro de 
Alcobaça, será apresentada a peça de teatro 

“os Malefícios do Tabaco”, às 21:30 horas. os 
bilhetes têm o custo de cinco euros, que 
reverterá também a favor do jovem de 28 
anos. o Paulinho já realizou o primeiro tra-
tamento na Alemanha, que ficou em mais 
de 13 mil euros. 

Continuamos a construir 
mais uma rede de trabalho, 
com as empresas que  
estão a inovar na região. 
Saiba quais

organização patrocinadores

2ª série

ALCOBAÇA   bailado a favor de centro infantil

Cistermúsica promove 
espetáculo solidário


