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Almoço 
do 13.º Aniversário 
da Liga dos Amigos 
da Quinta do Conde 

 
No dia 28 de março de 2015 co-
memorou-se o décimo terceiro 
aniversário da Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde com um almoço 
em que estiveram presentes algu-
mas individualidades convidadas, 
nomeadamente deputados nacio-
nais, representantes da Câmara e 
Assembleia Municipal de Sesim-
bra, instituições e entida-
des concelhias e regionais, órgãos 
sociais da Liga, colaboradoras, 
familiares dos utentes, parceiros e 
sócios. 
 
O Presidente da Direção agrade-
ceu a todos os que nos privilegia-
ram com a sua presença neste 
almoço de aniversário. A Direção 
agradece a todas as colaboradas 
pela ajuda prestada na preparação 
deste evento e na confeção das 
entradas, do almoço e das sobre-
mesas. 

Acenderam-se as Velas 

Cantaram-se os parabéns 

Cortou-se e comeu-se o bolo 

Mensagem do Presidente 
13.º Aniversário da LAQC 

Ao fazer 13 anos de existência, a Li-
ga dos Amigos da Quinta do Conde 
está mais uma vez de parabéns. 

O encerramento das comemorações 
de aniversário terminou com um al-
moço convívio, onde a presença de 
convidados, sócios, colaboradores e 
pais das crianças da Creche e Pré-
Escolar com os seus filhos foi gratifi-
cante. Cerca de 150 pessoas estive-
ram neste almoço. Como convidados, 

a Vice-Presidente da Câmara Munici-
pal de Sesimbra Dra. Felícia Costa 
em substituição do seu Presidente, os  
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os Deputados da Assembleia da Re-
publica, da Bancada Parlamentar do 
PSD, Dr. Bruno Vitorino e Dr. Duarte 
Marques, representante da Assem-
bleia Municipal de Sesimbra 1.ª Se-
cretária Dra. Cármen, vereador da 
Câmara Municipal de Sesimbra, Fran-
cisco Luís, Presidente do Banco Ali-
mentar do Distrito de Setúbal Dr. An-
tónio Alves, a Dra. Tânia do Monte-
pio, o Sr. Jesuíno em representação 
do Centro Comunitário e muitos ou-
tros representantes do movimento 
associativo. 
O momento alto da festa de aniversá-
rio foi o partir do bolo, para delícia de 
crianças e adultos, este ano com 
mais de 10kg. Antes houve lugar a 
palavras de agradecimentos por parte 
do Presidente da Direção com um 
breve resumo do que é hoje a Institui-
ção Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde, suas valências e projetos ao 
serviço da comunidade. Sendo ainda 
um projeto muito recente, o crédito 
que está a merecer por parte de 
quem procura os serviços da LAQC, 
é sinónimo de como todos os envolvi-
dos no projeto corresponderam aos 
objetivos pretendidos, ou seja servir 
com responsabilidade. Terminou ma-
nifestando o seu desagrado pela falta 
de resposta por parte da Junta de 
Freguesia da Quinta do Conde, ao 
não se fazer representar neste even-
to. A Liga não pede subsídios, ape-
nas respeito pelo trabalho feito. 
O Deputado Bruno Vitorino agrade-
ceu o convite reconhecendo o quanto 
este projeto é importante para a po-
pulação. Conhecedor do projeto des-
de o seu início, congratulou-se pela 
obra e pelas condições ótimas das 
instalações e da boa qualidade do 
serviço que esta Instituição consegue 
prestar aos seus clientes. 
De salientar também as palavras da 
Dra. Felícia Costa ao reconhecer o 
trabalho de todos e em especial o do 
Presidente da Direção José Anselmo, 
que já conhece há longos anos a tra-
balhar em prol da Comunidade. Refe-
riu mais uma vez que a Câmara de 
Sesimbra contribuiu também para 
este projeto com a cedência do terre-
no e uma parte monetária. Deu os 
parabéns à Liga, não só pelo 13.º 
Aniversário mas pela obra que cons-
truiu que é já hoje uma referência na 
Quinta do Conde e no concelho de 
Sesimbra.     

Rodrigo Filipe  

 

Rodrigo Filipe de Matos Condeço 
Filho de Sara Patricia de Matos e Ricardo Manuel dos Santos Condeço. 
Nasceu a 30-10-2014. Comprimento: 47,5 cm. 
Nasceu com: 3,100 Kg no hospital Nossa Senhora do Rosário - Barreiro. 
Hora do pequeno milagre: 7H21. 
Agora com 5 meses tem 6,610 kg e mede 64 cm. 
É saudável e cheio de alegria. Parabéns aos papás! 

Aniversários 
Parabéns aos aniversariantes do mês de janeiro 

Maria de Lurdes Pinto Penela(1), Luis Carlos da Graça Santos(28), João 
António Franco(30). 

Parabéns aos aniversariantes do mês de fevereiro 
Ana Cristina Pinheiro Mendes(1), Leonel Andrade Éfe(4), José Pinheiro 
Machado(7), José Carlos Carrilho Gomes(7), José Manuel Lobo da Silva
(9), Carlos Alberto da Silva Braizinha(10), Francisco da Palma Éfe(12), 
Francisco Paulo Macedo Ferreira(16), Teresa Maria Parente Mimoso(17), 
José Nunes de Sousa(29). 
 

Parabéns aos aniversariantes do mês de março 
Elizabete Cristina Henriques Pereira Fernandes(3), Umbelina de Jesus P. 
M. Faria(4), Bruno Alexandre Cebola Romão(8), Raquel Pereira Dias Fer-
reira(10), Manuel José Dias Marinho(12), Eliseu Manuel Azenha da Cruz 
Ângelo(12), Paulo Sérgio Barreiro dos Santos(13), Sandra Maria Valente 
Caeiro Neves(18). 

 

Parabéns aos aniversariantes do mês de abril 
Helena José Casinhas Ferreira(9) 

 
13 de abril 

Parabéns ao Presidente 
 da Direção José Anselmo 

 



Projeto 
“Serviço de Apoio 

Domiciliário” (SAD) 
da Liga dos Amigos 

da Quinta 
 do Conde (IPSS) 

Como já publicamos na edição 
anterior, a Direção da Liga dos 
Amigos da Quinta do Conde 
(IPSS) decidiu dar corpo à ideia 
de criar na sua estrutura um 
“Serviço de Apoio Domiciliário”. 

Este projeto já com parecer favo-
rável do CLAS de Sesimbra, tam-
bém já mereceu parecer favorável 
do Centro Distrital da Segurança 
Social de Setúbal para 40 utentes, 
aguardando agora mais uma parte 
burocrática que já está a ser trata-
da pela Direção. Esperamos que 
todo o processo esteja resolvido  
dentro de dois a três meses. 

A Direção da LAQC está empe-
nhada na instalação da SAD, mais 
uma valência para servir a popula-
ção quintacondense, permitindo 
assim que as pessoas necessita-
das continuem no seu ambiente 
familiar e possam usufruir de um 
serviço de cuidados de higiene 
pessoal, Fornecimento e apoio 
alimentar, limpeza doméstica, tra-
tamento de roupa e ainda acom-
panhamento nas necessidades 
externas.     

Os interessados podem dirigir-se 
à Liga, pessoalmente ou através 
dos contatos telefónicos 
212104286, 212106877 – Tlm.: 
963578374, para o email: ge-
ral@laqcquintadoconde.org onde 
lhes serão prestadas mais infor-
mações 

Projeto Fotovoltaico 
 
A Direção da Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde está a analisar a 
implementação de um projeto para a 
instalação de uma unidade Foto Vol-
taica em regime de injeção de po-
tência na rede, de acordo com o 
Dec.Lei 153/2014 de 20 de out., pa-
ra fazer face aos elevados níveis de 
consumo de energia da Instituição e 
assim poder criar parte de autono-
mia energética, recorrendo a um 
bem endógeno disponível. A Institui-
ção teve um consumo médio estima-
do no ultimo ano de 33.600 Kw, sen-
do que 75% desta energia e consu-
mida em período diurno, ou sejam 
25.200 Kw. 

Como se espera que possa vir a 
subir o consumo em virtude de mais 
serviços e utentes, é perfeitamente 
aconselhável fazer um projeto de 
12,5 Kw e assim reduzir a fatura 
energética anual de forma drástica.  

Vantagens do Projeto:  

-Alavancar a sustentabilidade energética 
da instituição.  
-Rendibilidade superior a 12,5 %  
-um produto com vida útil de 25 anos  
-custos de manutenção insignificantes  
-melhoramento da proteção térmica de 
toda a cobertura na vertente SW.  

Exposição Itinerante 
De 16 a 27 de março decorreu na 
Liga a Exposição Itinerante de Livros 
para a Primeira Infância, Falar de… 
como é bom partilhar para o mun-
do melhorar, disponibilizada pela 
Biblioteca Municipal de Sesimbra. 
As Educadoras de Infância da LAQC 
dinamizaram as histórias “Um Boca-
dinho Mais”, “O Coelhinho Branco”, 
“O Caracol e Formiga”, “Advinha 
Quanto Eu Gosto de Ti”, entre ou-
tras, para as crianças da Creche e 
Pré-Escolar da LAQC no âmbito do 
tema da exposição.  

A LAQC recebeu também a visita 
de uma sala do Pré-Escolar do 
Jardim de Infância do Pinhal do 
General, para visitar a exposição e 
assistir à dinamização da história 
“A minha Professora é um mons-
tro”. 

Desfile de Carnaval 
Neste dia de festa as crianças da 
Creche da LAQC mascararam-se 
de Picasso, Mozart, Branca de 
Neve e os anões e Banda de Mú-
sica, e realizaram um desfile de 
Carnaval na LAQC com alegria e 

muita brincadeira a mistura.  
As Princesas e os Príncipes do 
Pré-Escolar participaram no desfi-
le de Carnaval organizado pela 
Junta de Freguesia da Quinta do 
Conde.  

Creche: crianças desde  
os 3 aos 36 meses 

 Pré-Escolar: 
 dos 3 anos aos 6 anos 

Tels. 212104286 e 212106877 

IRS SOLIDÁRIO 
Contribua para nossa 
instituição com 0,5% 

do seu IRS  



Assembleia Geral 
de Sócios 

Relatório e Contas de 2014 

e Parecer do Conselho Fiscal 

Alteração dos Estatutos, dos 

Regulamentos da Creche e 

do Pré-Escolar 

e do Regulamento Interno da 

LAQC 

No dia 28 de março de 2015 
realizou-se a Assembleia Geral 
de Sócios para análise, discus-
são e deliberação do Relatório 
de Atividades e Contas de 
2014. 
A  Assembleia Geral aprovou o 
Relatório de Atividades e as 
Contas do ano de 2014, sendo 
que apesar das despesas  de 
gestão serem muito elevadas  
resultou num saldo positivo de 
28.684,52€. Foram ainda apro-
vadas alguns alterações aos 
Estatutos  e Regulamentos, por 
força do Decreto-Lei n.º 172-
A/2014 de 11 de novembro e 
da Circular n.º 4 da Segurança 
Social.  
É pois importante e de  interes-
se dos sócios a consulta dos 
Estatutos e Regulamento Inter-
no, pelo fato das alterações 
terem a ver com a responsabili-
dade dos sócios e órgãos soci-
ais: Direção, Conselho Fiscal e 
Mesa da Assembleia Geral.  

 

Acordo 
de Cooperação  

Pré–Escolar 
 
A Liga dos Amigos da Quinta 
do Conde aguarda desde 
desse finais de 2013 pelo 
acordo de cooperação para a 
valência do pré-escolar, situa-
ção que deixa os pais muito 
preocupados devido às difi-
culdades em suportar os cus-
tos desta valência na sua to-
talidade. Estamos no inicio de 
renovação de matriculas e 
temos 34 crianças em idade 
de deixar a creche e passar 
para o pré-escolar. Os últimos 
contatos com o Centro Distri-
tal da Segurança Social tive-
mos informação que o nosso 
processo estava sinalizado, 
tendo sido despachado para o   
respetivo departamento go-
vernamental, aguardando 
despacho. 
  Temos esperança que bre-
vemente recebamos a boa 
noticia para tranquilidade dos 
pais e aproveitamento do in-
vestimento efetivado. 
Aguardamos com tranquilida-
de pela decisão dos respon-
sáveis. 
José Anselmo     

IRS SOLIDÁRIO 
Parte do seu imposto (0,5%) po-
de ser destinado a solidariedade 
sem que tal represente quais-
quer custos acrescidos para si. 
Para o efeito, basta que eviden-
cie a sua vontade no seu formu-
lário (quadro 9, do anexo H do 
modelo 3 NIPC 505785250) e 
estará a consignar a referida per-
centagem à IPSS 
 

 

Morada da LAQC 
Contatos 

Atendimento 
Morada 
Rua Ilha de Porto Santo, Edifício Cre-
che, 2975-235 Quinta do Conde 
Contatos 
Tel. 212104286 – 212106877 – Tlm.: 
963578374. 
Site 
www.laqcquintadoconde.org  
Correio eletrónico 
geral@laqcquintadoconde.org 
creche@laqcquintadoconde.org 
direccao@laqcquintadoconde.org 
Horário de atendimento  
Secretaria 
Horário de atendimento das 09h30 às 
13h00 e das 14h30 às 18h30 
Presidente da Direção 
Às terças-feiras das 16h30 às 18h00. 

 
Telefones úteis 

Centro de Saúde e Hospitais 
Centro de Saúde da Quinta do Conde  

Tel. 212 110940 
SAP Sesimbra  Tel. – 212 289 600 

Emergência 
Bombeiros Voluntários Sesimbra 

Tel. 212 228 250 
BV Sesimbra (Quinta do Conde) 

Tel. 212106174 
G.N.R. 

Quinta do Conde – Tel. 212 100 718 
Sesimbra – Tel. 212 289 510 

Fernão Ferro – Tel. 212 124 624 
Junta de Freguesia da Quinta do Conde 

Tel. 212 101 022 
Gabinete Municipal da Quinta do Conde 

Tel. 212 109 470 
Gabinete Municipal de Sesimbra  

Tel. 212 101 022  

Ficha Técnica 

Título registado na ERC com o n.º 126591. 
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Faça-se sócio da LAQC 

Visite o nosso site 

www.laqcquintadoconde.org  

Envie o seu donativo 
para o NIB 

0045 6422 40224403025 47 
Um projeto de todos para 

todos! 
www.laqcquintadoconde.org 

Creche: crianças desde  
os 3 aos 36 meses 

 Pré-Escolar: 
 dos 3 anos aos 6 anos 

Tels. 212104286 e 212106877 



 

 

 

 

 

 

           


