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I - Feira da Saúde 2011

Tendo em conta o sucesso das edições anteriores, a Câmara Municipal de Ílhavo vai
realizar, pelo quinto ano consecutivo, mais uma edição da “Feira da Saúde” no Município
de Ílhavo, no próximo Sábado dia 14 de Maio, ocorrendo este ano no Centro Cultural da
Gafanha da Nazaré entre as 10h00 e as 18h00.

O objectivo desta acção é, à semelhança das edições anteriores, incentivar a população
à adopção de hábitos e estilos de vida mais saudáveis, permitindo um contacto directo com
diferentes entidades profissionais do ramo da saúde, em diversas especialidades, numa
relação mais informal e descontraída.

Convidámos para esta iniciativa várias entidades profissionais do ramo da saúde, que aderiram
prontamente, honrando o nosso convite, e que ao longo do dia irão prestar conselhos e efectuar
exames gratuitos em diversas especialidades, nomeadamente Nutrição, Visão, Audição, Análises
Clínicas, Tensão Arterial, Higiene Oral, Acupunctura, Terapia da Fala, entre outras.

Este ano, uma nota especial para o Workshop “Suporte básico de vida para leigos”
promovido pelos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, e para o conjunto de Palestras promovidas
durante todo o dia, enriquecendo a cultura dos nossos Cidadãos em matérias específicas
relacionadas com a Saúde.

Não perca esta oportunidade e venha ver como anda a sua Saúde!

II - A Minha Sinfonia

Desde o primeiro ano, o ensino da Música foi uma das actividades seleccionadas como
oferta no Programa de Enriquecimento Curricular organizado pela Câmara Municipal de
Ílhavo, tendo sido centenas as Crianças que têm aderido a esta actividade ao longo dos
últimos anos.

Considerando o trabalho já desenvolvido ao longo dos anos com elevado sucesso e
tendo como finalidade mostrar à Comunidade o resultado desse mesmo trabalho no âmbito
do Ensino da Música, pretende-se realizar o Projecto “A Minha Sinfonia”, no CCI nos próximos
dias 15, 22 e 29 de Maio.

Este projecto pretende envolver todos os Alunos inscritos na actividade do Ensino da Música,
Professores do Programa de Enriquecimento Curricular e os Professores Titulares da Turma, e
consiste na apresentação de um concerto protagonizado pelos próprios Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, sendo que cada dia será reservado a um Agrupamento de Escolas (Agrupamento
de Escolas da Gafanha da Encarnação - dia 15 às 18h00; Agrupamento de Escolas da Gafanha
da Nazaré - dia 22 às 18h00; Agrupamento de Escolas de Ílhavo - dia 29 às 18h00).

As receitas destes espectáculos revertem para a Obra da Criança.

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

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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