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ADBRAVA lança 'Projecto Unidos pelo Autismo

– UPA'

A Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava

(ADBRAVA) em parceria com a Associação

Portuguesa das Perturbações do Desenvolvimento

do Autismo (APPDA – Madeira) vai desenvolver a

partir do dia 22 de Janeiro uma iniciativa intitulada

'Projecto Unidos pelo Autismo – UPA', aprovado

pela União Europeia, no âmbito do Programa

Juventude em Acção.

O projecto realizar-se-á nas instalações da ADBrava,

Rua do Visconde nº 7, centro da Ribeira Brava e será

desenvolvido nas áreas da Cidadania, Direitos

Humanos, Autismo; construção de trabalhos e

exposição dos mesmos.

Para inscrições e informações, os interessados

poderão contactar a ADBrava pelo telefone

291612344 ou através do telemóvel 962962518 ou pelo e-mail adbrava@gmail.com ou na sede

localizada na Rua do Visconde nº7, Ribeira Brava.

Este espaço é destinado à construçăo de ideias e à expressăo de opiniăo. 

Pretende-se um fórum constructivo e de reflexăo, năo um cenário de ataques aos pensamentos contrários.

Nome:
Assembleia Legislativ a Madeira GP. PSD
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 Quero publicar o comentário sem mostrar a identificação do autor.

 Notificar-me por correio electrónico quando existirem nov os comentários.

 Aceito os termos descritos na página de termos e condições de utilização.
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