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8 e 9 de Dezembro 

Irá realizar-se no próximo dia 8 de Dezembro uma iniciativa
de voluntariado na Igreja Nossa Senhora da Esperança mais
concretamente no seu armazém e atendimento do grupo.
Uma iniciativa da bolsa local de voluntariado da Câmara 
Municipal de Sesimbra para melhoramento dos espaços.

A Festa de Natal tem no último dia a 
tradicional Mostra de Doces Solidária cuja 
receita reverte a favor da APPDA – Associação 
Portuguesa para as Perturbações do 
Desenvolvimento e Autismo. O grupo de 

«Caminhada Solidária de Pais Natal» que se realiza no dia 9, 
às 14h30, com partida da Junta de Freguesia e chegada ao 
Parque da Vila, com vista a sensibilizar a sociedade local para 
o drama das famílias que enfrentam o problema do autismo .
 

caminhadas Tokandar associou-se a este evento com uma

8º Concerto de Cânticos Natalícios
11h00 na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Almada

16h00 na Igreja Nossa Senhora da Esperança em Qtª do Conde 
                                              

Participação
Grupo Coral a Voz do Alentejo na Quinta do Conde
Associação das Cantadeiras de Essência Alentejana

Grupo Paz Unidade Alcáçovas
Grupo de Cantares Despertar Alentejo

Editorial 

 
Com o ambicioso objetivo de reduzir esta lacuna, apostámos
na criação de uma "Folha Informativa", uma agenda de
acontecimentos em formato digital, com periodicidade
semanal e distribuição à quarta-feira, elaborada a partir das
informações do movimento associativo que cheguem à
JuntaJunta até à segunda-feira anterior.  Não obstante a
disponibilidade da Junta de Freguesia, a viabilidade da Folha
 Informativa depende, exclusivamente, da colaboração das
instituições locais.
O sucesso do projeto, que todos almejamos, mede-se pelo 
grau de satisfação da comunidade. Se os quintacondenses já 
deram abundantes provas da sua capacidade realizadora, 

O Executivo da Freguesia tem observado dificuldades de 
comunicação da Junta com os seus cidadãos, destes entre si, 
com as entidades locais, designadamente as coletividades, 
não obstante algumas associações aproveitarem os meios e  
tecnologias já disponíveis

porque haveríamos agora de duvidar?

Quem quiser participar nesta iniciativa pode fazer a sua
inscrição na bolsa do voluntariado no mercado da Quinta
do Conde.

8 de Dezembro 

Sábado 8-12-2018

Domingo 9-12-2018

Infantis - Juventude A.C- Casa do Benfica Qta Conde - 15h00

Benjamins - Casa do Benfica Qta Conde - Banheirense - 10H00    
 Iniciados - Casa do Benfica Qta Conde -  Alegria no Trabalho - 

 

11H30
(ambos os jogos no pavilhão municipal da Quinta do Conde)

A Associação MGBoos irá estar 
presente no dia 7 de Dezembro, no 
último Zbigens - Fórum Local de
Juventude de 2018 em Sesimbra  
no  Gliese Bar às 23h30, com um 
Grupo Hip Pop.

7 de Dezembro 

7, 8 e 9 de Dezembro 

7, 8 e 9 de Dezembro 

9 de Dezembro 


