
FOBMJKIO
Torres Vedras: Centro Materno Infantil - Matem», dias 30 deste

mês e 1 de Abril, workshop "Primeiros Socorros Pediátricos". Pro-

grama: noções básicas de primeiros socorros, como actuar em

situações de dificuldades respiratórias, hemorragias, traumatismos,

envenenamento e intoxicação, entre outros. Informações e ins-

crições: 261 400 503, 964 451 618, geral@matemis.com
Biblioteca da ALT - Sociedade de História Natural (Rua Cavaleiros

da Espora Dourada, 27A) Curso de Ilustração Paleontológica -
Desenho de Fósseis, dias 17 e 18 de Abril das 9h às 18h. Email

educacao@art-shn.org.
Auditório da AGRO, dia 24, "Novo Relatório Único/Orçamento

Geral Estado" promovido pela ACIRO E APOTEC, com o director

geral do IRC, Abílio de Sousa, e a advogada Graça Lopes. Informa-

ções e inscrições 261 330 830, 261 330 839 (fax), oeral@aciro.pt

Workshops de "Culinária Saudável" destinados a encarregados de

educação de alunos do pré-escolar ao 12° ano. As sessões decor-

rem na Escola de Serviços e Comércio do Oeste das 9h30 às 13h:

dia 24 de Abril "Fast-food saudável"; 15 de Maio "Sopas, saladas

e sobremesas saudáveis". Contactos: 261 461 499, 910 200 047.

Curso de formação "UniverCidade", sobre as Linhas de Torres,

nos Paços do Concelho até 14 de Abril. Destinado a professores,

investigadores, alunos e população em geral, com os formadores

António Ventura e Carlos Guardado da Silva. Sessões às quartas-

feiras, das 15h às 19h. Inscrição no Arquivo Municipal: 261 320
736 ou arquivo@crrHvedras.pt Mais informações: wwwtarquivo-

"Ao Encontro da História": até Novembro, sessões de divulgação

gratuitas, com meios informáticos, sobre a Guerra Peninsular or-

ganizadas pela Associação para a Defesa e Divulgação do Patri-

mónio, mediante marcação para 962 435 928 ou addpctvedras

(s)omail.com

Lourinhã: sábados, eido "Aprender com as Histórias: primeiros

passos para a interculturalidade" do Centro Local de Apoio à Inte-

gração de Imigrantes em parceria com o Alto Comissariado para

a Imigração. Acções formativas para professores, educadores, au-

xiliares, monitores^ pais, encarregados de educaÇfo, animadores,

psicólogos e psicojpedagogos, entre outros profissionais directa-

mente implicados no trabalho com crianças dos cinco aos 10 anos.

Inscrições para 261 410186 ou rnafalda.teixeira@cm-lourinha.pt

Cadaval: até dia 31 inscrições abertas para pequenas e médias

empresas interessadas em receber formação gratuita em diversas

áreas de intervenção, no âmbito do Projecto MOVE - Moder-

nizar, Optimizar e Valorizar Empresas. Dinamizado pela AERLIS.

Informações e inscrições: Elisabete Oliveira / João Rapazote, tele-

fones: 210 105 000; 263 860 260.

Peniche: Curso de Tripulante de Ambulância de Transporte, a rea-

lizar nos dias 10, 1 1, 17 e 18 de Abril no hospital local. O curso é

certificado pelo INEM e terá a duração de 35 horas. As inscrições

são limitadas e devem ser efectuadas pelo 916 959 207 (Rogério

Correia).


