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I - Realização de Simulacro na EB1 da Chave (Gafanha da Nazaré)

O Serviço Municipal de Protecção Civil realiza hoje dia 14 de Maio, sexta-feira, um 
Simulacro na EB1 da Chave (Gafanha da Nazaré).

Esta acção tem como principal objectivo efectuar um teste ao Plano de Emergência deste 
estabelecimento de ensino, assim como ao próprio Plano Municipal de Emergência, 
nomeadamente no que concerne à articulação entre os dois. 

O simulacro terá início às 14h00, após o qual, cerca das 14h30, será realizada na própria 
Escola a habitual reunião de avaliação.

Esta iniciativa insere-se na estratégia global da Câmara Municipal de Ílhavo para a área 
da Protecção Civil, com os objectivos principais de lhe dar maior notoriedade e capacidade 
de intervenção, sensibilizando cada um dos nossos cidadãos para o papel vital que podem 
e devem assumir na prevenção de situações de risco, integrando desta forma, cada um 
deles, a equipa da Protecção Civil.

Atendendo à especificidade deste tipo de exercício, solicitamos que no tratamento que 
vierem a dar a esta informação não façam referência à hora a que o mesmo irá ocorrer, de 
forma a evitar que nesse momento se aglomere no local um número exagerado de pessoas, 
situação que constituirá seguramente um factor acrescido de risco, e que por isso deverá 
ser evitado.

II - Convite: Espectáculo de João Mário Grave

No próximo dia 18 de Maio de 2010 (terça-feira) o Ilhavense João Mário Grave realiza um 
espectáculo de apresentação pública do CD “Fado de Prata”, no MMI às 21h30. João Mário 
Grave nasceu na Freguesia de São Salvador a 27 de Novembro de 1955 e é um exímio 
tocador de Guitarra Portuguesa, cuja prática se iniciou há cerca de 15 anos, tendo durante 
este período actuado ao lado de alguns dos mais conceituados nomes do Fado em Portugal. 

Neste ano de 2010, lança o seu primeiro CD intitulado “Fado de Prata” composto por 
diversos temas musicais interpretados por si. 

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

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