
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º116, de 18 de julho de 2019 

 

I – CONVITE 

PRESIDENTE RECEBE NDABA MANDELA EM AVEIRO 

Temos o prazer de convidar o Vosso Órgão de Comunicação Social a estar presente, na 

declaração conjunta à imprensa, do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), José 

Ribau Esteves e Ndaba Mandela, dirigente da Fundação Africa Rising, que acontece na próxima 

sexta-feira, dia 19 de julho, pelas 14h30, no restaurante Sal Poente. 

Ndaba Mandela, neto do líder histórico sul-africano, Nelson Mandela, está em Portugal a 

convite da Associação Patrulheiros e visita a Cidade de Aveiro para apresentar precisamente o 

programa “Patrulheiros de Costa”. 

A praia de São Jacinto será a primeira praia do país a receber o “patrulhamento”, uma 

ação que será associada também à edição 2019 do Festival Dunas de São Jacinto e que tem 

como objetivo sensibilizar a população e criar uma comunidade de voluntariado ambiental em 

Portugal. 

Esta visita faz parte do “Tour Legado da Terra”, que teve o seu início no nosso País, no 

dia 16 de julho e se prolonga até ao próximo dia 22 de julho, segunda-feira. Este evento contará 

com vários eventos de impacto internacional e um programa vastíssimo de promoção de Portugal. 

 

II – AVEIRO VOLTA A RECEBER NOVA EDIÇÃO  

DO “PORTOCARTOON WORLD” 

No próximo dia 27 de julho, sábado, pelas 17h00 será inaugurada a exposição “Limpar o 

Planeta” na Galeria da Antiga Capitania, ao abrigo do protocolo da Câmara Municipal de Aveiro 

(CMA), com o Museu Nacional de Imprensa. 



Na exposição, poderão ver-se alguns dos trabalhos selecionados pelo Júri Internacional 

do Grande Prémio do 20.º “PortoCartoon World” entre os quais os premiados Agim Sulaj (Itália) e 

Cau Gomez (Brasil). 

A edição do ano de 2018 deste festival de desenho humorístico, apresentou o maior 

número de trabalhos alguma vez registado, entre premiados, selecionados e mostras paralelas, 

fazendo do “PortoCartoon” uma das maiores mostras de humor a nível mundial.  

O tema escolhido para a edição 2019, frisa a preocupação do festival relativamente às 

grandes temáticas da atualidade. O tema central – Limpar o Planeta – levou centenas de 

cartoonistas (550), de perto de 80 países, a refletir sobre a necessidade de limpeza, não apenas 

ambiental. 

A exposição poderá ser visitada até ao dia 30 de agosto. 

 

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

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


