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NETVOTO

Fisco - ‘Há cerca de 2000 
processos-crime activos a 
nível nacional. Concorda 
com a Operação Resgate 
Fiscal’

 Sim

 Não

 N sabe/n responde
 

 Votar Resultados
 

“Férias Informáticas” 

Maré Alta II ocupa  
os jovens com atelier  
Aproveitando a pausa lectiva para as férias da Páscoa os responsáveis 

pelo projecto Maré Alta II lançaram mais uma nova iniciativa dirigida a jovens, 
residentes no concelho de Peniche, com idades compreendidas entre os dez e os 
dezoito anos. 
Trata-se de um atelier de informática, mais um dos módulos do currículo 
Microsoft UP, sobre o programa Excel. 
As aulas decorrem nas instalações da Associação para o Desenvolvimento de 
Peniche e a frequência é gratuita. 
Os jovens cuja assiduidade seja igual ou superior a oitenta por cento da 
formação recebem um certificado de presença da Microsoft. O curso tem a 
duração de 12 horas e decorre até quinta-feira, cinco de Abril. 
O projecto Maré Alta II é financiado pela Programa Escolhas e tem como 
parceiros locais a Associação Para o Desenvolvimento de Peniche, a 
CerciPeniche, o Centro de Saúde de Peniche, a Associação Comercial, Industrial 
e de Serviços de Peniche e a Câmara Municipal de Peniche. 
 
“Educação sexual” 
 
Na próxima semana o projecto Maré Alta II promove um debate sobre “Educação 
Sexual”. A conferência realiza-se na sexta-feira, 13 de Abril, a partir das 21h30, 
no Auditório do Stella Maris, na cidade piscatória. 
A conversa vai contar com a participação de Machado Caetano, médico e 
docente da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa. Este 
especialista em questões relacionadas com o HIV/Sida vai abordar o tema da 
“Educação Sexual”. 
Após a dissertação haverá um período de debate aberto a todos os participantes. 

 

 
Por: Rosário Ferreira 

Data: 04-04-2007 

 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

 Horóscopo Diário

 Propostas para as suas refeições!

 Todos os seus programas 
favoritos!

 Sinistralidade Rodoviária

 Não perca esta semana mais um 
grande filme

 OptimusAlive... Há de tudo!!!

 

1 de 1Página Torres Notícias & Nova Europae

07-08-2008http://www.torresnoticias.com/Noticia.asp?NID=865


