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Feira da Saúde - Praia da Barra

A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover no próximo Sábado, dia 7 de Agosto, mais
uma edição da “Feira da Saúde” no Município de Ílhavo, no Edifício da Extensão de Saúde
da Praia da Barra entre as 10h00 e as 19h00.

O objectivo desta acção é, à semelhança das edições anteriores, incentivar a população
à adopção de hábitos e estilos de vida mais saudáveis, proporcionando aos Munícipes e a
todos quantos escolhem o Município de Ílhavo para desfrutar das suas férias 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, Osteoporose, Prevenção Solar,
entre outras, sendo também realizada uma colheita de Sangue pelo Instituo Português do
Sangue.

Este ano uma nota especial para a realização de workshops de gestão do stress,
nomeadamente massagens e exercícios de relaxamento e de terapia ocupacional.

Não perca esta oportunidade e venha ver como anda a sua Saúde!
O Presidente da CMI visitará a Feira da Saúde às 15h.

Comemoração do 73.º Aniversário do Museu Marítimo de Ílhavo

Marco incontornável na divulgação da Cultura e da História Ilhavense, o Museu Marítimo
de Ílhavo é hoje um dos principais espaços dedicados à Pesca do Bacalhau a ao Mar, tendo
recebido em 2009 um total de 64000 visitantes. Este excelente resultado reafirma o MMI
como o museu municipal que mais público atrai em Portugal. É pois com satisfação que
assinalamos o seu 73.º Aniversário tendo para isso desenvolvido um programa recheado
de iniciativas para o próximo Domingo dia 8 de Agosto.

O MMI estará aberto ao público das 10h00 às 24h00 com entradas gratuitas. Entre as
10h00 e as 18h00 decorrerão vários Ateliers de Serviço Educativo e os mais novos poderão
desfrutar de uma demonstração de Modelismo Náutico entre as 14h00 e as 18h00.

A Sessão Comemorativa está prevista para as 18h30 e será composta pela inauguração
da Exposição “Nos Porões da Memória IV, fotografias de J. Messtorff”, pela apresentação
do Catálogo da Exposição de Pintura “Mares Modernos” e pelo lançamento do Concurso
de Nautimodelismo MMI 2010/2011.

As Comemorações encerrarão pelas 22h00 com um espectáculo de Fado no jardim
interior do MMI - “Festa de Verão das Comunidades”, com Jovens e consagrados intérpretes
do Fado e com transmissão pela RDP.
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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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