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1. Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré assinala 11 anos 
de vida 

  
O Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré comemora na próxima quinta-feira, dia 25 

de fevereiro, o seu 11.º ano de vida, preparando para o efeito um programa especial que começa no dia 
24 de fevereiro, numa ambiência de muita diversão e convívio.  

Dedicado ao tema “Grandes Artistas”, o programa de aniversário do Fórum Municipal da Juventude 
da Gafanha da Nazaré inclui diversas propostas para todos os jovens que queiram fazer parte da 
celebração desta importante data.  

 
 
Programa:  
 
24 de fevereiro, quarta-feira 
15h00  
Ateliê de Culinária Criativa 
 
16h00  
Desafio de Pintura Coletiva  
 
17h00  
Torneio de Jogos para Rir  
 
 
25 de fevereiro, quinta-feira 
17h30  
. Entrega dos Certificados das Oficinas Criativas (2.º Semestre 2015) 
. Apresentação das Oficinas Criativas propostas para 2016 
. Bolo de Aniversário do FMJGN 
  
Local: Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Nazaré 
 
 
Vem comemorar mais um ano de atividade do Teu Fórum da Juventude! 
 
 

2. Kuartas Seguras – Suporte Básico de Vida Pediátrico 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover na próxima quarta-feira, dia 24 de fevereiro, entre as 

9h00 e as 11h00, na Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER), a 3.ª sessão da iniciativa 
“Kuartas Seguras”, subordinada ao tema "Suporte Básico de Vida Pediátrico".  

Esta iniciativa é novamente dirigida às Associações de Pais e Encarregados de Educação do 
Município que asseguram a cogestão da Componente de Apoio à Família, tendo esta terceira sessão 
como principal objetivo conhecer e trabalhar conhecimentos sobre a sequência de Suporte Básico de 
Vida Pediátrico, no sentido de melhorar a capacidade de intervir em situações do quotidiano. 

Esta sessão contará com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo para a sua 
dinamização e envolverá cerca da 35 participantes. 


