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Na última edição de 2016, o REGIÃO 
DE CISTER destaca 12 personalidades 
que deram nas vistas no decorrer 
deste ano. 

De janeiro a dezembro, muita 
tinta correu acerca de alguns dos 
nomes que a equipa da redação 
selecionou, sendo a maioria das 
vezes, felizmente, pelas melhores 
razões.

Seja pelo indiscutível suces-
so empresarial ou pelas atitudes 
radicais e conclusivas, passando 
pelo sucesso pessoal em contexto 
internacional e pela ousadia de se 
querer fazer mais e melhor, todas 
estas personalidades têm, pelo 
menos, dois pontos em comum: a 
persistência e a coragem.

Em 2016, a região de Cister ga-

nhou a ‘Miss Bikini World 2015’, 
personificada por Patrícia Martins, 
da freguesia da Benedita. Fregue-
sia de onde também é natural o 

“tubarão” Marco Galinha, que este 
ano “entrou” na televisão dos 
portugueses. Em vários canais de 
televisão passou a polémica greve 
de fome do presidente da Junta 
de Valado dos Frades, Rui Pirralho, 

devido à falta de sustentabilidade 
dos cuidados de saúde primários no 
polo da Unidade de Saúde Familiar 
da vila, resolvida após dois dias 
de protesto.

No rol de notícias junta-se a ousa-
dia de Júlio Reis, um dos responsáveis 
pela vinda do “Movimento Escola 
Moderna”, um modelo educativo que 
já foi implementado na Escola Básica 

e Jardim de Infância de Carvalhal 
de Aljubarrota este ano letivo. Em 
síntese, 2016 foi um ano marcado 
por sonhos e concretizações, onde 
nasceram novos projetos e se deu 
rumo a muitas ideias “guardadas 
na gaveta”.

Relembre alguns dos nomes que 
marcaram os meses e as edições do 
seu semanário. 

conheça os doze rostos que marcaram o ano de 2016 selecionados pela redação do região de cister

Os rostos que marcaram um ano

Saul Gomes

Marco Galinha

Manuel Maria

Júlio Reis

Miguel Cardina

João Matias

O professor universitário con-
cluiu um dos maiores desafios 
da sua vida, ao publicar o livro 

“500 anos da Outorga dos Forais 
do Concelho de Alcobaça por D. 
Manuel I”. O historiador já tinha 
colaborado com o REGIÃO DE 
CISTER, assumindo a coorde-
nação científica da publicação 
dos forais manuelinos.

O beneditense estreou-se este 
ano como tubarão da segunda 
edição do programa Shark Tank, 
transmitido na SIC, onde investiu 
em nove negócios. Marco Galinha 
fundou a primeira empresa aos 
20 anos e hoje é administrador 
da maior empresa dos concelhos 
de Alcobaça e Nazaré, a Bel 
Distribuição. 

A beneditense Patrícia Martins, 
em apenas seis meses como 
modelo, conquistou vários 
títulos de “miss” inclusivé, 
em janeiro, o maior de todos 
eles: o de Miss Bikini World 
2015. Apesar de ter começado 
a concorrer “por brincadeira”, 
a jovem continua a “desfilar-
se” no mundo da moda.

O turquelense teve um ano 
para mais tarde recordar. 
Voltou a ser campeão na-
cional e europeu de clubes 
pelo Benfica e ainda aju-
dou a seleção nacional a 
sagrar-se campeã da Europa, 
quebrando um jejum de 18 
anos, vencendo (6-2) na final 
contra a Itália.

A atual diretora do Mosteiro 
de Santa Maria de Alcobaça 
teve um ano preenchido. 
Além de ter organizado vários 
eventos no Mosteiro, como 
conferências e ciclos estudos, 
também foi alvo de várias 
críticas, particularmente sobre 
a saída dos contratenores 
do monumento. 

O fotojornalista nazareno, 
radicado há vários anos nos 
Açores, venceu em Março uma 
Câmara de Prata, do concurso 
anual de Melhor Fotógrafo 
Europeu, promovido pela 
FEP (Federação Europeia de 
Fotógrafos), em Fotografia 
de Reportagem. Rui Caria é 
reporter fotográfico da SIC.

O beneditense continua a 
transformar São Martinho 
do Porto numa verdadeira 
capital do spinning. Este 
ano, mais de mil pessoas 
participaram no Beach 24h 
Spinning Tour Portugal, um 
evento que tem um gran-
de impacto na economia 
local.

Kitó Ferreira conseguiu, em 
2016, um feito que dificilmente 
se volta a repetir. O técnico 
levou a equipa principal do 
CCRD Burinhosa ao 3.º lugar 
da Liga Sport Zona de fut-
sal. Entretanto, o treinador 
abandonou a aldeia do futsal 
e orienta agora a equipa do 
Leões de Porto Salvo.

Manuel Maria arrecadou uma 
medalhade ouro no 64º. Con-
curso Mundial de Ornitologia 
(estudo científico das aves)
que decorreu em janeiro, 
com o seu canário Norwich, 
de classe melânico nevado. O 
pássaro deu nas vistas entre 
22 mil pássaros, oriundos de 
22 países.

Júlio Reis é o presidente do 
Conselho de Administração
da Fundação Vida Nova, se-
diada em Alcobaça, e um dos 
responsáveis pela “vinda” de 
um novo modelo educacional 
para Alcobaça, conhecido como 

“Movimento Escola Moderna”, 
que se foca na natureza criativa 
das crianças.

O nazareno Miguel Cardina, in-
vestigador do Centro de Estu-
dos Sociais da Universidade de 
Coimbra, venceu este ano a bolsa 

“Starting Grants” do Concelho 
Europeu de Investigação, no 
valor de 1,4 milhões de euros, 
que vai financiar o seu projeto de 
investigação acerca das memórias 
das guerras coloniais.

O filme “Born to Fly”, que retrata 
a vida do beneditense João 
Matias, ganhou as categorias 

“documentário estrangeiro” e 
“melhor cinematografia” no 
festival de cinema indepen-
dente de Hollywood. Mais um 
dos sonhos realizados pelo 
primeiro modelo português 
em cadeira de rodas

Patrícia Martins

Diogo Rafael

Ana Pagará

Rui Caria

Dino Pedras

Kitó Ferreira


