
manhã

      11h30 show cooking simples e saudável

. Movimento Maior
10h30 Bóccia
11h00 Exercícios de manutenção         

. Associação Reiki Sem Fronteiras 
12h00 Reiki

TARDE:

. Pestinhas
14h00 demonstração de dança         

. Ginásio Caribe
15h00 demonstração de dança         

. Golden Club
15h30 demonstração de dança infantil
16h00 Flashmove 

. Ginásio Clube Fitness
16h30 demonstração de ballet 
           e dança contemporânea

. Orient Touch
17h00 demonstração de exercícios welness: 
           balance, pilates e Thai-shi

ao longo do dia
 
      Instituto Português do Sangue
. Recolhas de sangue (doação de sangue e medula)

      Workshops
. Primeiros socorros – Bombeiros Voluntários de Ílhavo
. Atelier infantil: frutas saudáveis
. Hora do conto e hora do canto
. Dentes saudáveis 
  – Saúde oral nas Bibliotecas Escolares (SOBE)
. Reiki

palestras

10h30 
“Cancro da pele e prevenção 
solar”
Liga Portuguesa contra o Cancro
Serviço de dermatologia e Venero-
logia 
do Centro Hospitalar de Coimbra
Dr.ª Naide pereira

12h00 
“Cuidados continuados”
Santa Casa da Misericórdia
Prof. Fernando Maria

15h00 
“Prevenção do cancro 
do cólon do útero no sec. 
XXI: 
o que é que uma mulher 
pode e deve fazer” 
InfoGene 
Dr. Rui Jorge Nobre 
Investigador da Universidade de 
Coimbra

15h40 
“sim ao verão, não ao es-
caldão”
Centro de Saúde
dr. andré vasconcelos

16h00 
“Exercício físico
- um compromisso com a 
saúde”
Centro de Saúde
Dr.ª Isabel Teixeira

16h20 
“Dormir como um bebé... 
toda a vida”
Dr.ª Sara Vidal

O desporto e a saúde

Feira DA Saúde
2013
venha ver como anda a sua saúde!

SÁB 11 MAIO 10h~18h
Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré

      Aconselhamentos
. fisioterapia 
. terapia da fala e estética facial facial
. cuidados de higiene/tratamento oral
. na área da psicologia 
. osteopatia
. homeopatia 
. indologia 
. medicina tradicional chinesa
. acupuntura

      Massagens
. Shiatsu expresso e massagem de relaxamento californiana
. Massagem para bébés 
. Massagem de rosto para todas idades
. Tratamento pernas cansadas
. Massagem oriental
. Ictioterapia – peixes garra-rufa

      Rastreios/testes
. osteoporose
. tensão arterial
. colesterol
. glicémia 
. visão 
. audição
. resistência física
. obesidade
. Dislexia e outras dificuldades de aprendizagem
  público infantil
. hiperatividade com défice de atenção – público infantil
. Autoestima, depressão e ansiedade


