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Sistema de saneamento 
do Rio Alcôa reposto

O Cistermúsica registou o recorde de 
afluência de público no primeiro fim de 
semana do festival, com a presença de 
mais de mil pessoas nos dois primeiros 

concertos da edição deste ano. Aristides 
de Sousa Mendes foi o primeiro “he-
rói” a ser homenageado no festival, no 
Cine-teatro de Alcobaça, com casa cheia, 

no passado sábado. No dia seguinte, o 
Claustro do Rachadouro foi pequeno 
para receber o espetáculo da Academia 
de Música e Dança de Alcobaça.

3 Quorum Ballet brilha na abertura do Cistermúsica
ABERTURA
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D. José Traquina recorda 
juventude e percurso na 
Igreja em entrevista
A poucos dias de celebrar uma eu-
caristia no Mosteiro de Alcobaça, o 
bispo auxiliar de Lisboa relembra, 
em entrevista exclusiva ao REGIÃO DE 
CISTER, os tempos em que trabalhou 
no comércio em Alcobaça e o seu 
percurso na Igreja Católica.

Carlos Santos vence  
campeonato nacional  
de ciclismo em Setúbal
O paraciclista do Alcobaça Clube de 
Ciclismo/Crédito Agrícola sagrou-se 
campeão nacional, em Setúbal, num 
fim de semana glorioso para o con-
junto sobre rodas. O alcobacense já 
conta com sete títulos nacionais na 
carreira. 
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Câmara da Nazaré reabre 
Forte de S. Miguel ao  
público no sábado
A Câmara da Nazaré reabre ao pú-
blico, no próximo sábado, o Forte 
de S. Miguel Arcanjo. A entrada no 
monumento tem o custo de 1 euro, 
revertendo, no final do verão, 10% 
das receitas obtidas para um fundo 
de manutenção do edifício.
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ICEL investe meio milhão 
para renovar instalações 
e novos equipamentos
A ICEL, empresa de cutelaria da Be-
nedita, vai investir meio milhão de 
euros para renovar as instalações, 
substituir alguns robots e adquirir 
outros para funções que ainda não 
estão automatizadas. A empresa co-
memora 70 anos em 2015.
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