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I - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE IMPRENSA
Venho por este meio convidar Vª Ex.ª a participar numa Conferência de Imprensa com

o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng.º Ribau Esteves e com a Presidente da
Federação das Confrarias Gastronómicas Portuguesas, Dr.ª Madalena Garrito, que se vai
realizar na próxima Sexta-feira, dia 23 de Maio de 2008, pelas 11:00 horas, com a abordagem
dos seguintes temas:

- Congresso da Federação das Confrarias Gastronómicas Portuguesas
- Comemorações do Dia do Pescador
- Concurso Gastronómico Município de Ílhavo 2008
- Outros assuntos da actualidade Municipal

Esta Conferencia de Imprensa realizar-se-á na Biblioteca do Museu Marítimo de Ílhavo.

II - REALIZAÇÃO DE SIMULACRO NA EB1 DA GAFANHA D'AQUÉM
O Serviço Municipal de Protecção Civil realiza hoje dia 21 de Maio, um Simulacro na EB1

da Gafanha d'Aquém (Freguesia de S. Salvador).
Esta acção tem como principal objectivo efectuar um teste ao Plano de Emergência da

Escola, assim como ao próprio Plano Municipal de Emergência, nomeadamente no que
concerne à articulação entre os dois.

O simulacro terá início às 14h30, após o qual, cerca das 15h00, 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.

Agradecemos desde já a sua presença, e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dr.ª
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