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Tendo em conta o sucesso das edições anteriores, a Câmara Municipal de Ílhavo vai 
realizar, pelo quarto ano consecutivo, mais uma edição da “Feira da Saúde” no Município 
de Ílhavo, no próximo sábado dia 22 de Maio no Centro Cultural de Ílhavo 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, Osteoporose, Prevenção Solar, 
Primeiros Socorros, entre outras, sendo também realizada uma colheita de Sangue pelo 
Instituo Português do Sangue.

Este ano uma nota especial para os mais novos que encontrarão no CCI um mini “Hospital 
do Peluche” com objectivo de os sensibilizar e de afastar alguns dos seus receios aquando 
de uma consulta médica. Igualmente se realça a palestra “Actividade Física na Promoção 
da Saúde” pelo Prof. Doutor Raul Martins da Fundação Portuguesa de Cardiologia que terá 
lugar às 10h00 no auditório do CCI.

Para finalizar, numa vertente mais descontraída, a edição 2010 da Feira da Saúde inclui 
também representantes do Movimento Maior, nas modalidades de Manutenção, Relaxamento 
e Danças de Salão e, ainda, Ateliers de Dança Criativa e venda de Artesanato (por Artesãos 
do Município).

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

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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