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CIRCULAR INFORMATIVA 

Funchal, 8 de fevereiro de 2015 

 

Assunto: III
 
Jornadas Regionais da APF Madeira, “Particularidades da Sexualidade” 

 

Para: Profissionais e estudantes das áreas da Saúde, Educação, Área Social e Comunitária, 

Direções de Escolas da RAM; Instituições e Entidades parceiras da APF Madeira (Saúde, 

Educação, Social, Juventude); público em geral. 

 

Exmo. (a). (s)., 

Serve a presente circular para informar que a Associação para Planeamento da Família, 

Delegação Regional da Madeira tem a iniciativa de realizar as suas III Jornadas 

Regionais, nos dias 6 e 7 de março de 2015, abraçando o tema das “Particularidades da 

Sexualidade”, a realizar no Hotel Baía Azul, respetiva Sala de Conferências, no Funchal. 

Através de um vasto e diversificado leque de preletores de variadas áreas, pretende-se que 

este seja não só um momento de celebração, mas também de debate e reflexão em torno de 

novos desafios que se colocam à sociedade portuguesa na atualidade, cujo programa e 

outras informações se anexam. 

Assim convidamos os profissionais e estudantes da área da saúde, educação, área 

social e comunitária, direções de escolas da RAM, profissionais de outras instituições e 

entidades parceiras desta associação, bem como o público em geral, a aderirem a esta 

iniciativa garantindo a sua inscrição e acesso a outras informações pertinentes deste evento 

através do website, http://www.apf.pt/?area=000&tipo=noticias&id=CNT54bcfaf369c47 

bem como através do correio eletrónico apfmadeiraeventos@gmail.com.     

Sem outro assunto,  

Com elevada consideração, melhores cumprimentos, 

P’la Direção da APF Madeira, 

Lília Remesso 

(Presidente, Médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia) 

Catarina Costa 
(Coordenadora Regional, Psicóloga) 

Anexo: Programa do Evento

mailto:apfmadeiraeventos@gmail.com
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