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Nota de Imprensa N.º16, de 04 de fevereiro de 2020 

 
I – DIA MUNDIAL CONTRA O CANCRO  

ASSINALADO NA CIDADE 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e a Liga Portuguesa contra o Cancro assinalam, 

este sábado, dia 8 de fevereiro, o Dia Mundial contra o Cancro (comemorado a 04 de fevereiro) 

através da realização de diversas atividades no Largo do Mercado Manuel Firmino, entre as 9h30 

e as 16h00. 

Esta iniciativa que conta com a parceria da ACeS Baixo Vouga, Centro Hospitalar do Baixo 

Vouga e Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, pretende contribuir para a 

diminuição dos cancros evitáveis e diagnósticos tardios mediante a disponibilização de informação 

que contribua para um aumento da prevenção e de diagnósticos precoces. Informar os doentes e 

familiares da possibilidade de recurso a serviços locais, regionais e nacionais que poderão 

apresentar-se como rede de suporte é outra finalidade da ação. 

Neste contexto, será feita uma ação de sensibilização para o papel do cidadão na 

prevenção da doença em geral com foco na prevenção do cancro e através da qual se reforçará 

a importância do diagnóstico precoce, da alimentação adequada e da adoção de estilos de vida 

saudáveis.  

Será também disponibilizada informação sobre o trabalho desenvolvido pela Liga 

Portuguesa Contra o Cancro no Município de Aveiro através de testemunhos dos seus voluntários. 

As ações e atividades previstas inserem-se no Programa SAUD´Aveiro da CMA, que tem 

por objetivo promover, em espaço aberto, ações de sensibilização, palestras, workshops e 

exposições recorrendo à abordagem direta com o cidadão e a métodos expositivos dirigidas à 

comunidade em geral, tendo em vista o aumento da literacia em saúde, prevenção de doenças e 

promoção de estilos de vida saudável. 



 

II – “MALA-SURPRESA” PARA CRIANÇAS ATÉ AOS 3 ANOS 

NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

No próximo sábado, dia 8 de fevereiro, pelas 11h00 na Biblioteca Municipal de Aveiro, terá 

lugar a iniciativa “Mala-Surpresa”, com Ivo Prata. 

Trata-se de uma sessão performativa de leitura à descoberta de livros e histórias 

dinamizada por Ivo Prata. 

Destinada a crianças com mais de 3 anos, a ação inicia num cantinho especial da 

Biblioteca, simpática e colorida, onde aparece uma mala velhota mas jeitosa e cheia de livros que 

servirá de ponto de partida para um momento de partilha de histórias, livros e risos para toda a 

família. 

Podem ser obtidas mais informações e reservas através do número de telefone 234 386 

158 ou biblioteca@cm-aveiro.pt. A lotação é limitada. O preço da inscrição por criança é de 3,00€ 

e de 1,00€ por adulto. 

[fotografia em anexo] 

 

III – ARTES NO CANAL 

Este sábado, dia 8 de fevereiro, realiza-se nova edição do “Artes no Canal”, entre as 9h30 

e as 17h00, em vários espaços da Cidade, como a Praça Dr. Joaquim de Melo Freitas, Rua Direita, 

Rua Homem Cristo Filho, no Cais do Côjo e Largo do Mercado Manuel Firmino, que se enchem 

de artesãos. 

O “Artes no Canal” consiste num encontro entre feira urbana e cultura, que acontece no 

segundo sábado de cada mês, nos cais urbanos da Ria de Aveiro, e que anima toda a zona central 

da cidade. 

Tem organização da Câmara Municipal de Aveiro, em parceria com a ACA, Associação 

de Artesãos da Região de Aveiro “A Barrica” e conta com participação convidada do Mercado 

Coolectivo. 

[fotografia em anexo] 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


