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Nota de Imprensa N.º 

 

I – CÂMARA MUNICIPAL PROMOVE A PLANTAÇÃO DE 1200 

ÁRVORES NA RESERVA NATURAL DAS DUNAS DE SÃO JACINTO

A Câmara Municipal de Aveiro

Escolas Rio Novo do Príncipe

(ICNF) e a Associação AGORA

Dunas de São Jacinto, na próx

contará com a participação do Presidente da 

Trata-se do resultado prático do projeto de educação ambiental promovido pelo 

Agrupamento de Escolas Rio Novo do Prínci

que através da sementeira de bolotas d

plantações e sementeiras de variadas espécies de árvores e arbustos autóctones, efetuadas 

pelos alunos, obtiveram-se as á

de São Jacinto. 

Esta ação insere-se no projeto de empreendedorismo social e solidário, cujo objetivo é 

reflorestar uma zona do Município de Aveiro, neste caso a Reserva Natural

exemplo, uma zona que tenha sido atingida pelos incêndios onde se perdeu biodiversidade e 

bens materiais. 

 

Este sábado, dia 9 de fevereiro, realiza

9h30 e as 17h00, em vários espaços da Cid
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CÂMARA MUNICIPAL PROMOVE A PLANTAÇÃO DE 1200 

ÁRVORES NA RESERVA NATURAL DAS DUNAS DE SÃO JACINTO

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) promove, em parceria com o Agrupamento de 

Escolas Rio Novo do Príncipe, de Cacia, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florest

(ICNF) e a Associação AGORA, a plantação de cerca de 1200 árvores na Reserva Natural das 

na próxima quarta-feira, dia 13 de fevereiro, pelas 15h00. Esta iniciativa 

contará com a participação do Presidente da CMA, José Ribau Esteves. 

se do resultado prático do projeto de educação ambiental promovido pelo 

de Escolas Rio Novo do Príncipe, denominado “Greenhouse – A Plantar Aveiro!”, 

que através da sementeira de bolotas de várias espécies de carvalhos, 

plantações e sementeiras de variadas espécies de árvores e arbustos autóctones, efetuadas 

se as árvores que serão agora plantadas na Reserva Natural das Dunas 

se no projeto de empreendedorismo social e solidário, cujo objetivo é 

reflorestar uma zona do Município de Aveiro, neste caso a Reserva Natural, mas também, po

exemplo, uma zona que tenha sido atingida pelos incêndios onde se perdeu biodiversidade e 

II - ARTES NO CANAL 

Este sábado, dia 9 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 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

CÂMARA MUNICIPAL PROMOVE A PLANTAÇÃO DE 1200 

ÁRVORES NA RESERVA NATURAL DAS DUNAS DE SÃO JACINTO 

promove, em parceria com o Agrupamento de 

de Cacia, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

, a plantação de cerca de 1200 árvores na Reserva Natural das 

pelas 15h00. Esta iniciativa 

se do resultado prático do projeto de educação ambiental promovido pelo 

A Plantar Aveiro!”, 

e várias espécies de carvalhos, e muitas outras 

plantações e sementeiras de variadas espécies de árvores e arbustos autóctones, efetuadas 

plantadas na Reserva Natural das Dunas 

se no projeto de empreendedorismo social e solidário, cujo objetivo é 

, mas também, por 

exemplo, uma zona que tenha sido atingida pelos incêndios onde se perdeu biodiversidade e 

se nova edição do “Artes no Canal”, entre as 

ade, 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. 

 

III – COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO CANCRO 

Este sábado, dia 9 de fevereiro, entre as 10h00 e as 15h00, a Câmara Municipal de 

Aveiro (CMA) em parceria com o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) e a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro (LPCC) assinala, no Largo do Mercado Manuel Firmino, o Dia Mundial do 

Cancro coincidindo com o Artes no Canal. 

O evento consiste numa ação de sensibilização para o papel do cidadão na prevenção 

da doença em geral, sendo esta abordagem focada 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 com enfoque no valor da vida humana e na responsabilidade individual 

e coletiva quanto à condição de saúde de cada um e da comunidade. 

Prevê-se, ainda, a disponibilização de informação sobre o trabalho desenvolvido pela 

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

voluntários bem como do Serviço de Oncologia do CHBV. 

 De referir que a LPCC se assume como uma entidade de referência nacional no apoio 

ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à 

formação e investigação em oncologia. (www.ligacontracancro.pt/missao-objectivos-principios-e-

valores/) 

O Serviço de Oncologia Médica do CHBV foi criado a 2 de junho de 2009, tendo como 

função a prevenção, diagnóstico e tratamento de doentes portadores de cancro do aparelho 

digestivo, pulmão, mama, urológico e pele, na respetiva área adstrita (Hospitais Infante D. Pedro, 

Visconde de Salreu e Conde de Sucena) e serve uma população aproximada de 300.000 

habitantes. 

 



IV – “MALA SURPRESA” NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

A Biblioteca Municipal de Aveiro volta a receber mais uma sessão da ação “Mala-

Surpresa”, este sábado, dia 9 de fevereiro, pelas 11h00. Trata-se de uma sessão performativa 

de leitura à descoberta de livros e histórias, com Ivo Prata. 

Destinada a crianças a partir dos 3 anos, a ação consiste num momento de partilha de 

histórias, livros e risos para a família.  

Mais informações e reservas através do telefone 234 386 158 ou e mail biblioteca@cm-

aveiro.pt. A inscrição tem o custo de 3,00€ por criança e de 1,00€ por acompanhante. 

 

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

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

 


