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GNR apreende armas  
e droga na Benedita
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Festival Cistermúsica  
destaca lendas e heróis 
na edição de 2014 
O Cistermúsica’2014 tem como tema 
principal “Lendas e heróis”. A pro-
gramação, apresentada esta semana, 
contempla um total de 12 concertos 
espalhados pela região ao longo de 
um mês, além de outras atividades 
paralelas ao festival.

Emigrantes na Suíça  
ajudam com 3.500 euros 
menina da Castanheira 
Um grupo de emigrantes na Suíça, 
através do programa A Tarde é Sua, 
emitido pela TVI, ofereceu à menina 
Daniela, portadora de uma doença rara, 
3.500 euros. Valor que permite prosse-
guir os tratamentos no Instituto Luso-
Cubano de Neurologia, no Porto.

Nazaré escolhida  
como tema central da 
exposição Arcu Atlánticu
A Nazaré foi escolhida para tema cen-
tral da representação portuguesa no 
Festival Arcu Atlánticu, que se realiza 
na cidade de Gijón, nas Astúrias, entre 
os próximos dias 26 de julho e 3 de 
agosto. O município vai divulgar as 
potencialidades da Nazaré.
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Portugal Mais e Melhor 
pretende ajudar  
crianças carenciadas  
O projeto Portugal Mais e Melhor, 
criado por jovens universitários de 
Alcobaça, pretende apoiar crianças 
carenciadas com problemas de saúde. 
Já foram distribuídos 85 mealheiros a 
favor de João Vítor, menino de 6 anos 
da Nazaré, que é o primeiro rosto da 
iniciativa solidária. 
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Carlos Santos e Miguel Milheiriço estão a dar car-
tas no paraciclismo. Os atletas do Alcobaça/Crédito 
Agrícola são exemplos de combatividade e querem 
chamar mais atletas para a prática desportiva

A Cooperativa Agrícola de Alcobaça vai inaugurar o 
espaço da Granja de Cister, também associado ao 
projeto Somos da Terra, entre os dias 5 e 12 de julho, 
numa semana repleta de atividades.

13 Cooperativa Agrícola abre 
Granja de Cister em julho

17 Paraciclistas vencem  
nas corridas e na vida
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