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1. FEIRA DA SAÚDE - ÍLHAVO 2007
A Câmara Municipal de Ílhavo vai organizar no próximo dia 19 de Maio, Sábado, uma 

actividade a que demos o nome de: “ Feira da Saúde, Ílhavo 2007”. O objectivo desta acção 
é incentivar a população do nosso Município a adoptar estilos de vida mais saudáveis e 
eventualmente corrigir alguns menos benéficos.

Convidámos para parceiros desta iniciativa várias entidades que prestam cuidados de 
saúde no Município de Ílhavo, e que acederam, o Centro de Saúde, a Delegação de Saúde, 
Farmácias, Laboratórios de Análises Clínicas, Ópticas, Clínicas Dentárias, a Santa Casa de 
Misericórdia, os Bombeiros Voluntários, a Cruz Vermelha Portuguesa e a Fundação Portuguesa 
de Cardiologia. 

Assim, entre as 10 e as 18 horas de Sábado as pessoas que se dirigirem à Biblioteca 
Municipal de Ílhavo terão oportunidade de fazer exames gratuitos nas diversas especialidades 
(nutrição, tensão arterial, visão, audição, coração, pulmões, osteoporose, colesterol, diabetes, 
higiene oral, saúde mental, primeiros socorros, etc).

Esta é uma edição experimental de uma iniciativa que queremos passe a ter uma 
regularidade anual. 

2.  FESTIVAL DE TEATRO 2007
O Festival de Teatro 2007 do Município de Ílhavo, continua este fim-de-semana com a 

representação de mais duas interessantes Peças de Teatro. Amanhã, dia 18 de Maio, Sexta-
feira, será a vez da Freguesia da Gafanha do Carmo receber pelas 21h30, o Teatro Ribalta 
da Vista Alegre com a representação da Peça “As Duas Gatas”  no Salão Cultural da Gafanha 
do Carmo.

Segue-se no Sábado dia 19 também pelas 21:30 horas no Salão de Festas da Casa de 
Nª Srª da Luz na Légua, a representação da Peça “Não vás ao Mar, Tóino” pelo Grupo 
Recreativo dos Amigos da Légua- GRAL . 

Relembramos também que durante todo o mês de Maio, decorrem no Fórum Municipal 
de Juventude uma série de workshops intitulados “Oficinas do Teatro”.

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a estes assuntos, apresentamos os 
nossos melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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