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Chuva causa derrocada  
junto ao passeio pedonal
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Grupo BNI Cister quer 
potenciar negócios de 
empresas da região
Foi formalmente apresentado, ontem, 
o grupo BNI Cister, cujo objetivo é criar 
oportunidades de negócios entre as 
empresas que aderem ao grupo de 
trabalho. A reunião de apresentação 
decorreu no Your Hotel & Spa.

Rafael Balau vence 
torneio de kickboxing 
disputado na Curia
Rafael Balau (Escola de Kickboxing 
Fernando Paulo) estreou-se em com-
bates oficiais e venceu o torneio de 
kickboxing na Curia. Também outros 
alunos da região receberam prémios 
naquela prova.

Cistermúsica arranca  
sábado com bailado  
pelo Quorum Ballet
Um bailado baseado na vida do côn-
sul Aristides de Sousa Mendes marca 
o arranque do Cistermúsica’2014. O 
espetáculo de abertura do festival 
é da responsabilidade do Quorum 
Ballet e tem lugar no Cine-teatro de 
Alcobaça, no próximo sábado.

SOCIEDADE

DESPORTO

CULTURA

13

Doceleia quer passar  
a distribuir sobremesas 
no canal HORECA
A Doceleia vai produzir em grande 
escala um bolo de laranja de um dos 
finalistas do Masterchef. A empresa, 
de Évora de Alcobaça, que se dedica 
à produção de sobremesas, tem como 
próximo projeto a entrada no mercado 
HORECA, em grandes superfícies.
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O muro no passeio pedonal junto ao 
Rio Alcôa ruiu, na passada segunda-
feira, após uma forte chuvada de cer-
ca de meia-hora. Os estragos foram 

avaliados em centenas de milhares 
de euros, o que levou o Governo a 
anunciar o apoio financeiro à Câmara 
para a execução da obra. O Centro de 

Saúde da cidade teve de ser evacu-
ado no dia do dilúvio e também se 
registaram inundações na Junta da 
Maiorga e em várias habitações.

SA
R

A 
VI

EI
R

A


