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“Mulheres como Nós” 
APRESENTAÇÃO DE CALENDÁRIO SOLIDÁRIO PARA AJUDAR MULHERES COM CANCRO DA MAMA 
 

O Calendário Solidário de 2017 “Mulheres como Nós" vai ser apresentado ao público em Odemira, no 

Cineteatro Camacho Costa, no próximo dia 20 de dezembro, terça-feira, pelas 21.00 horas, com o objetivo 

de angariar fundos para a Associação Missão Coragem e, desta forma, ajudar Mulheres com cancro da 

mama. 

 

"Mulheres como Nós" surge da vontade e do desejo de um grupo de Mulheres em ajudar a Associação 

Missão Coragem, tendo todas elas histórias de coragem, força e superação, e que quiseram dar o seu 

contributo ajudando outras Mulheres na luta contra o cancro da mama que, apesar de terem passado (ou 

ainda estarem a passar) por um processo de tratamento doloroso, não deixaram de ser Mulheres como 

todas as outras. 

 

O projeto fotográfico "Mulheres como Nós" é composto numa primeira fase pela apresentação de um 

calendário para 2017 e numa segunda fase pela realização de uma exposição. 

 

Esta iniciativa pretende ser um hino à Vida e à Esperança para todas as Mulheres que, viveram e vivem, 

com o cancro da mama, numa demonstração de coragem e superação na dura caminhada contra a doença. 

 

A Missão Coragem é uma associação sem fins lucrativos, com sede em Santiago do Cacém, constituída em 

2008, que tem por objetivo ajudar todas as mulheres do Litoral Alentejano com cancro da mama. 

 

 

Para mais informações: Ana Morais 967604894 | Núcleo de Grândola da Missão Coragem  

 
 

 

 
 

O vereador, 

 

 

(Ricardo Cardoso) 

 

N.I. n.º 202 

14/12/2016 

ENVIO: contactos e-mail dos ocs locais  

ASSUNTO: Odemira: apresentação de calendário solidário para ajudar mulheres com cancro da mama 

 

Divisão de Gestão Interna 
Setor de Comunicação e Informação 

Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

rpa@cm-odemira.pt 

www.cm-odemira.pt 
 

ODEMIRA EM AGENDA 


