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> Cistermúsica começa dia 28
O Cistermúsica arranca no próximo dia 28, com o es-

petáculo ‘30.000’ em homenagem a Aristides de Sousa 

Mendes, no Cine-teatro de Alcobaça, pelo Quorum 

Ballet. O festival vai percorrer seis séculos de música, 

durante um mês, em diferentes salas do concelho.

a fechara fechar

> Famalicão festeja orquestra
A Orquestra Juvenil de Famalicão comemora 20 anos 

de existência no próximo sábado, no Clube Recrea-

tivo Estrela do Norte. O aniversário desta formação 

musical será abrilhantada pelas atuações da Orques-

tra de Santa Iria da Azóia e da Banda dos Sapadores 

Bombeiros de Lisboa. 

> Taekwondo na Nazaré

> Coutos de Alcobaça em diálogo

O Clube de Taekwondo da Nazaré vai organizar, 

no sábado, o Campeonato Nacional de Poomsae 

Taekwondo. O evento vai decorrer no pavilhão 

gimnodesportivo e tem a colaboração da Câmara 

e da Federação Portuguesa de Taekwondo. 

No âmbito das comemorações dos 500 anos da atri-

buição do foral novo a Alfeizerão, vai decorrer, no 

sábado, um diálogo sobre os Coutos de Alcobaça. 

Rui Rasquilho apresenta uma palestra sobre este 

tema, no centro cultural da Junta de Alfeizerão, pelas 

21:30 horas.

antevisão…

EVENTO DECORRE AMANHÃ NO CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Academia de Dança apresenta 
“A loja mágica dos brinquedos”

Os alunos da Academia de 

Dança de Alcobaça, dos Cur-

sos de Iniciação e Cursos Li-

vres, vão apresentar amanhã, 

às 19 horas, um espetáculo 

intitulado “A loja mágica dos 

brinquedos”.

O espetáculo de dança vai 

decorrer no grande auditório 

do Cine-Teatro de Alcobaça 

João d’Oliva Monteiro e tem 

como objetivo “divulgar o 

trabalho desenvolvido por 

alunos e professores ao longo 

do ano letivo” e mostrar aos 

pais, familiares e comunidade 

o resultado final das atividades 

da Academia.

Trata-se de uma história 

com espírito, criatividade e 

disposição de criança, que 

surge numa invulgar loja de 

brinquedos. Durante o dia, as 

crianças divertem-se com os 

brinquedos dos seus sonhos 

e, no cair da noite, a magia 

transporta-os para o mundo 

real.

A Academia de Dança de Al-

cobaça, projeto integrado na 

Academia de Música de Alcoba-

ça, foi criada em 2004 e os seus 

cursos de iniciação, vocacionais 

ou livres estão certificados pelo 

Ministério da Educação. 

Esta instituição admite alu-

nos de todas as idades nas mais 

diversas áreas de dança em vá-

rios níveis de experiência.

Entretanto, as inscrições 

para o próximo ano letivo da  

Academia de Dança já estão 

abertas para novos alunos ou 

renovações.

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO MARCADA PARA HOJE  

Embaixador da  
Indonésia na Nerlei

A Associação Empresarial 

da Região de Leiria (Nerlei) 

realiza hoje, pelas 11:30 horas, 

nas suas instalações em Leiria, 

uma sessão de apresentação 

do mercado indonésio. 

A iniciativa contará com a 

presença de Mulya Wirana, 

embaixador da República da 

Indonésia em Portugal. O prin-

cipal objetivo é fomentar as 

relações comerciais entre Por-

tugal e a Indonésia e divulgar 

as oportunidades de negócio 

existentes neste mercado, 

nomeadamente nos sectores 

das infraestruturas, metalo-

mecânica, energia, recursos 

naturais e agroalimentar, entre 

outros.

Continuamos a construir mais 

uma rede de trabalho com as  

empresas que estão a inovar  

na região. Acompanhe mais 

uma série deste projeto

ORGANIZAÇÃO PATROCINADORES

3.ª série

ALCOBAÇA

Desporto sénior 
chega ao fim no 
próximo sábado

O projeto de desporto sénior 

do concelho de Alcobaça vai 

organizar uma festa de encer-

ramento, no sábado, na Cas-

tanheira. O evento conta com 

uma missa, uma caminhada e 

um almoço ao ar livre procedi-

do por uma tarde de animação 

musical. O projeto alcobacense 

pretende “promover o envelhe-

cimento ativo da população”.

PORTO DE MÓS

Festas de São 
Pedro começam 
no dia 28

As Festas de São Pedro, em 

Porto de Mós, começam no dia 

28 e contam com muitos dias 

recheados de programação 

desportiva e cultural. Este ano, 

as festividades terminam no 

dia 6 do próximo mês e ofe-

recem à região concertos com 

bandas de renome nacional, as 

habituais tasquinhas e várias 

exposições. 


