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> Cistermúsica chega ao fim
O Festival de Música de Alcobaça chega ao fim no 

próximo domingo, depois de um mês a dotar a região 

de música de qualidade. O Cistermúsica encerra ao 

som dos d’Os Músicos do Tejo, não antes das atuações 

dos Gabriel Antão e Pedro Costa, no Museu do Vinho, 

local onde também será servido o jantar de gala.

a fechara fechar

> Patinagem artística sábado
O Pavilhão Municipal de Alcobaça recebe o ‘Fes-

tival de patinagem artística’. A iniciativa decorre 

no próximo sábado, a partir das 21 horas. Sobre 

rodas, para aguçar a curiosidade, “andará” o fado 

português.

> Tomada de posse no Ginásio

> Tiago Clérigo nos Mundiais

Os novos corpos sociais do Ginásio tomam posse 

para o mandato, amanhã, pelas 21 horas, numa 

cerimónia que terá lugar na Biblioteca Municipal 

de Alcobaça. Jorge Esteves de Carvalho sucedeu a 

Manuel Delgado na presidência do clube.

Tiago Clérigo parte hoje, para a cidade alemã de 

Duisburg, para participar nos Campeonatos do Mundo 

e da Europa de fórmula futuro. O jovem natural de 

São Martinho do Porto vai integrar a Seleção Naconal 

desta modalidade aquática. Tiago Clérigo vai estar 

em competições até domingo.

antevisão…

INICIATIVA DEDICADA ÀS PESCAS TEM LUGAR NO PRÓXIMO DIA 2 DE AGOSTO NA LOTA DA NAZARÉ

Secretário de Estado do Mar  
fecha conferência Made In Cister

O Secretário de Estado do Mar 

vai proferir a sessão de encer-

ramento da conferência Made 

In Cister, dedicada às Pescas, 

que terá lugar no próximo dia 

2 de agosto, na lota do Porto 

de Abrigo da Nazaré. 

Manuel Pinto de Abreu abri-

lhantará, assim, a segunda 

edição do novo projeto edi-

torial do semanário REGIÃO DE 

CISTER, que tem como propó-

sito valorizar os setores mais 

tradicionais da nossa economia 

e que arrancou, no passado 

mês de maio, com o setor da 

cerâmica, na SPAL.

Desta feita, o Made In Cis-

ter debruça-se sobre as pescas, 

estando garantidas as presen-

ças dos seguintes oradores: 

João Paulo Delgado, dirigente 

da Docapesca, Luís Silvério, 

empresário e presidente da 

Associação de Comerciantes 

de Pescado, e José Apolinário, 

presidente do Conselho de 

Administração da Docapesca, 

ex-diretor-geral das Pescas e 

ex-secretário de Estado das 

Pescas.

A conferência pública do 

Made In Cister Pescas decorre 

em contexto real, neste caso 

em plena lota do Porto de 

Abrigo da Nazaré, a partir das 

16 horas. 

No evento será ainda apre-

sentado um documentário em 

vídeo sobre o setor, preparado 

pelo REGIÃO DE CISTER, e que 

ficará disponível no Youtube 

e Facebook, à semelhança do 

sucedeu com a cerâmica.

INSTITUIÇÃO ESPERA OBTER UM ENTENDIMENTO COM OS AGRUPAMENTOS DE CISTER E DA BENEDITA

Academia de Música de Alcobaça já tem acordo 
com Agrupamento de São Martinho para AEC

A Academia de Música de Al-

cobaça (AMA) estabeleceu um 

acordo com o Agrupamento 

de Escolas de São Martinho 

do Porto para assegurar o 

ensino de música, movimen-

to e drama nas Atividades 

de Enriquecimento Curricular 

(AEC) no próximo ano letivo, 

em parceria com a Know How, 

entidade promotora das AEC 

neste agrupamento.

Em relação ao Agrupamento 

de Escolas de Cister e ao Agru-

pamento de Escolas da Benedi-

ta, cujas entidades promotoras 

serão associações de pais, está 

marcada uma reunião, para os 

próximos dias, com a entida-

de escolhida para coordenar 

o projeto naqueles agrupa-

mentos.

Dalila Vicente, coordena-

dora pedagógica da AMA para 

as AEC, afirma que apesar de 

estar “preocupada” com esta 

indefinição, quanto ao funcio-

namento das áreas artísticas 

nestes agrupamentos, “que em 

parte se compreende pelo facto 

de ser este o primeiro ano em 

que as AEC não são geridas pelo 

município”, diz estar “convicta 

que os oito anos de trabalho da 

Academia nesta área no conce-

lho de Alcobaça, com pareceres 

muito favoráveis de todas as 

entidades, não poderá deixar 

de ser tida em conta na hora 

da decisão”. 

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


