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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

AGENDA SOLIDÁRIA IPO 2020 
 

A Agenda Solidária IPO 2020 será apresentada no dia 16 de outubro, às 11h00, 

pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, e pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, com a presença 

de outras personalidades que participaram no projeto. Segue-se visita ao IPO 

Lisboa.   

 

Pelo quarto ano consecutivo, o Instituto 

Português de Oncologia de Lisboa 

Francisco Gentil (IPO Lisboa) em parceria 

com a editora Livros Horizonte, apresenta 

um novo projeto solidário - a Agenda 

Solidária IPO 2020 - que desta vez se 

propõe a angariar fundos para a 

construção do novo edifício de cuidados 

ambulatórios do IPO Lisboa, cujo terreno 

foi cedido pela Câmara Municipal de 

Lisboa, ao abrigo do protocolo celebrado 

entre as duas instituições. 

Chef Kiko, Eduardo Madeira, Luísa Ducla 

Soares, Francisco Louçã, Tânia Ribas de 

Oliveira, Isabel Soares, Isabel Stilwell, Ana Bacalhau, Fernando Medina, Conceição 

Queiroz, José Luis Peixoto e Francisco Ramos são as 12 personalidades portuguesas 

que, este ano, foram convidadas a escrever um texto sobre a alegria das pequenas 

coisas. Assim nasceram 12 histórias inéditas e inspiradoras, ilustradas por Joana 

Rosa Bragança, que contam pequenos momentos que marcam toda uma vida: um 

sorriso, um abraço, um brilho no olhar, um lugar, um livro, um arco-íris a colorir o 

céu. “Pequenas coisas” que nos fazem sorrir, que nos dão força. 
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Com a venda da Agenda Solidária IPO 2017 o IPO angariou 50.295,16 €, que foram 

investidos no Serviço de Pediatria.  

Em 2018 o IPO Lisboa angariou 46.286,30€, que foram aplicados na nova Unidade de 

Transplante de Medula, que já está em funcionamento. 

Em 2019 a receita superou os anos anteriores com a angariação de 53.843,98€, que 

serão aplicados no novo Hospital de Dia de Adultos. 

Este projeto tem sido muito bem acolhido por doentes, familiares e pela sociedade, 

por autarquias e empresas que fazem questão de todos os anos se juntar ao IPO e 

dar o seu contributo através da aquisição de vários exemplares.     

Somadas as três edições anteriores, as vendas da Agenda Solidária IPO ascenderam 

os 50.000 exemplares. 

Numa altura em que se aproxima o Natal, a Agenda Solidária IPO 2020 é um 

excelente presente para oferecer. E quem comprar está a ajudar a construir o novo 

edifício de cuidados ambulatório do IPO Lisboa.            

A Agenda Solidária IPO 2020 será apresentada no próximo dia 16 de outubro, às 

11h00, pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, e pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, entre outras 

personalidades. Depois da apresentação, no anfiteatro do Instituto, segue-se uma 

visita ao IPO Lisboa.  

 

A Agenda Solidária IPO 2020 pode ser adquirida no IPO e em 

www.livroshorizonte.pt por 12,50€.            

 

Também disponível nas livrarias e grandes superfícies a partir de 15 outubro por 

13,90€.  

 

 

 

Lisboa, 14 de outubro de 2019 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.livroshorizonte.pt&data=02%7C01%7Caesteves%40ipolisboa.min-saude.pt%7C679024abc22f444d46b808d7476504ba%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637056371500596980&sdata=iM9c%2Bo0A8PCMdJbPh6ISKQIlaN7yOW2Nl%2Bp%2FREWH5u8%3D&reserved=0

