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Dia Mundial da Criança na Ribeira Brava

A ADBrava - Associação de Desenvolvimento da

Ribeira Brava está a organizar o segundo evento

dedicado ao Dia Mundial da Criança, 1 de Junho, na

frente-mar da Ribeira Brava, entre as 15 horas e as

19horas.

Pretende ser um evento solidário de angariação de

fundos para a aquisição de uma cadeira de rodas. "O

evento é aberto a toda a comunidade, em que a

participação de todas as crianças é importante,

porque será um evento inclusivo em que também

contamos com a presença de crianças portadoras de

deficiência", informa a ADBRAVA em nota à

imprensa.

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.
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