MONTIJO E ALCOCHETE

Autora Vanda Furtado Marques participou

na oferta de livros e leitura de histórias

Abrigo levou Natal às escolas
A

Por-

Associação

Abrigo,

tuguesa de Apoio à Criancom

ça, juntamente

a

este ano a sua tra-

promoveu

colas

acção de Natal nas esdos

Poeta Joaquim

Montijo,

do

Agrupamentos

Serra

Pegões e Alcochete.

(Montijo),

participação

da escritora

Vanda

Marques, desenvolveu-

Furtado

se a dois níveis e tinha como
primeiro

objectivo

do livro "0 milagre de Isabel e

I

o

ciclo do ensino básico dos agru-

pamentos

do Montijo,

gões e de Alcochete,
a acrescentar

suas

bibliotecas

de Pede modo

este título
ou

Nacional

e é recomendado

de Leitura

às

espaços

de leitura e, assim, colocá-lo à

da Fun-

dação Calouste Gulbenkian.
A

autora,

Acolhimento

de Isabel e Dinis".

Crianças em Risco dos 0 aos 6

A par desta iniciativa,

go doou, igualmente,

anos que têm processos
promoção e protecção

disponibilizou-se

para

termos nas Comissões

activamente

nesta

Abrigo,

iniciativa

e foi a própria Vanda

Furtado

Marques

nos

quem

a Abrilivros às

entre os 6 e os 10

crianças

reconheceu

que

um exemplar do livro "0 milagre

todos os méritos ao projecto da

Montijo

de Pro-

e de Alcochete.

A autora,

também professo-

vros

escolas:

do Esteval,

sica Integrada
cola

Básica

Centro

cisco e Colégio
As sessões,

de São Frando Tejo.

sempre

e do agrado

meninos e meninas
ro ciclo,

Es-

dos Santos,

Ary

Escolar

concorridas

Escola Bá-

permitiram

de todos os meninos

tória a

e meninas

destas escolas. Im-

pamentos

publicados

Abrigo, Associação

muito
dos

do primei-

levar a his-

a quem foi oferecido

e a

Portuguesa

não queficar
rem
por aqui e estão já a
perspectivar

outras acções jundos

0 objectivo

desta associa-

ção, que é de âmbito

futuro

e do seu

nacional,

Centro

de

é a recuperação

das crianças

víti-

acolhidas,

mas de maus-tratos,

abandono,

negli-

toxicoviti-

mação, abusos sexuais, etc,

li-

de Apoio à Criança,

to das crianças

494 alunos destes agru-

disposição

infantis

para

anos de idade.

gência,

leitura animada da história

Temporário

Acolhimento

tecção de Crianças e Jovens de

ra, que conta com diversos

nas

de

a correr

dias 3 e 10 de Dezembro fez a

seguintes

a entrega

Dinis" a todas as escolas do

integrado

participar

que contou com

A iniciativa,

no Plano

pela Casa da Leitura

autora Vanda Furtado Marques

dicional

porta referir que este livro está

agrupa-

e a sua devolução

às famílias

encami-

biológicas

ou o seu

nhamento

para a adopção.

Integrados
Centro

no

projecto

de Acolhimento

porário,

estão delineados

tros dois projectos,

do
Temou-

o primeiro

mentos escolares de Montijo e

no âmbito da Abrigo Investiga-

Alcochete.

ção, uma Unidade de Investi-

A Abrigo é uma IPSS, com Uti-

lidade Pública,
objectivo

que tem como

o segundo,

e

de Apoio

Familiar

lhamento

Parental.

a criação

em Risco,

um CAFAP, Centro

de um Centro de

principal

manutenção

gação em Crianças

e Aconse-

