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Sede: Rua Ilha de Porto Santo, Edifício Creche - 2975-235 Quinta do Conde - Tel. 212104286 

15.º Aniversário  
da LAQC 

A Liga dos Amigos da Quinta do 

Conde IPSS, celebrou no dia 25 de 

março de 2017 o seu 15.º aniver-

sário. Esta associação fez a sua 

escritura pública em 22-01-2002 

com um pequeno número de só-

cios que pretendiam dar expres-

são aos anseios e às necessidades 

dos cidadãos que viviam e vivem 

na freguesia da Quinta do Conde, 

nomeadamente cooperar no apoio 

social à família e à comunidade. 

Neste seu 15.º aniversário a dire-

ção da instituição decidiu em reu-

nião de direção homenagear os 

sócios fundadores que ainda hoje 

se mantêm como sócios da LAQC. 

Foram convidadas diversas indivi-

dualidades públicas, representan-

tes dos grupos parlamentares, de-

putados, autarcas, dirigentes de 

instituições, pais e familiares dos 

nossos clientes, colaboradoras, 

amigos, etc. Destacamos a presen-

ça da deputada do GP do PSD Dra. 

Maria Luís Albuquerque que mais 

uma vez nos privilegiou e honrou 

com a sua presença, também o  
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Mensagem do Presidente 
A Liga dos Amigos da Quinta do Conde 
está mais uma vez de parabéns neste  
seu 15.º aniversário, mais um ano se 
passou na existência desta ainda jo-
vem IPSS. Iniciou o ano de 2017 com 
Direção eleita a 17 de Dezembro últi-
mo, para um mandato de quatro anos. 
As dificuldades na renovação da dire-
ção levou a pequenas alterações nos 
membros dos Corpos Gerentes, é cada 
vez maior a responsabilidades dos elei-
tos nas tarefas que lhe estão definidas 
por lei ou estatutariamente, o espirito 
do dever terá de estar sempre presen-
te. 

Continua na  página 2 

Mensagem do Presidente 
15.º Aniversário 
Almoço de aniversário 
Homenagem 
aos sócios fundadores 
Assembleia Geral de Sócios 
Atividades da Creche 
e Pré-Escolar 
LICENÇA SAD 

Almoço 
de Aniversário 

Como já vem sendo tradicional 

no dia de aniversário da Liga 

dos Amigos da Quinta do Con-

de, realiza-se também um al-

moço para comemorar a data 

festiva. Este ano o almoço foi o 

já famoso porco no espeto e no 

final o Sr. Presidente da Dire-

ção, José Anselmo apagou as 

velas do 15.º Aniversário da 

nossa instituição. O convívio de 

almoço decorreu no jardim e o 

porco no espeto foi muito apre-

ciado por todos os nossos con-

vidados. Mais uma vez obrigado 

às nossas colaboradoras pre-

sentes pela preciosa ajuda que 

prestaram durante todo o even-

to. 

Carlos Azevedo 
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Mensagem do Presidente 
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A dificuldade em constituir os órgãos 
sociais das instituições não é só da 
LAQC. À medida que as exigências da 
tutela se vão fazendo sentir no dia a dia 
das IPSS, com novas leis, Portarias, Des-
pachos complicando novos acordos de 
cooperação ou alagamentos dos exis-
tentes, deixa qualquer dirigente em 
sobressalto, obrigando a uma  necessi-
dade permanente de atualizações seja 
a nível laboral, obrigações fiscais ou 
nas regras de candidaturas, exige das 
direções uma formação quase diária. 
Somos a favor de regras e procedimen-
tos legais, mas não nas constantes alte-
rações ao sabor dos ventos e marés, 
muito menos aos prazos intermináveis 
que se espera por um despacho da tu-
tela, como é o caso do nosso projeto 
de SAD, que desde 2014 esperamos 
pelo seu licenciamento. Felizmente 
ontem recebemos o despacho favorá-
vel do requerimento à autorização de 
funcionamento não financiado, mas 
que nos dá luz verde para avançar. 
Nas incertezas que as IPSS vivem é que 
não podemos continuar. Se realmente 
somos necessários nas respostas soci-
ais e considerados um setor importan-
te na economia do País, então que se 
regule o setor de forma inequívoca e 
duradoura. 
 A LAQC é realmente uma instituição 
muito jovem nesta área social, apesar 
dos seus 15 anos de existência, apenas 
à 5 anos iniciou a sua ação social na 
área da infância. Um projeto ambicioso 
de grande responsabilidade, com cus-
tos elevados para quem não tinha pa-
trimónio nem fonte de rendimento, 
mas apenas, sonhos, ideias, objetivos 
e, uma enorme força de vontade e a 
dedicação à causa foi o motor.  
A realidade está à vista, hoje o patri-
mónio da Liga em termos físicos ronda 
um milhão e meio de euros, a dívida 
está controlada e a Liga orgulha-se do 
serviço que presta à comunidade. 
Existem novos projetos, como sejam o 
Serviço de Apoio Domiciliário atrás re-
ferido assim como o alargamento do 
Pré-Escolar, onde a procura é elevada 
na nossa Instituição. Se nos for dado 
aval ao acordo de cooperação na ajuda 
familiar teremos mais uma sala preen-
chida.     

Continua no suplemento 

 Actividades da Creche e Pré-escolar 
SALA BRANCA 

Exposição Itinerante e Semana da Fantasia 
Foi com muita alegria que abrimos a sala Branca em janeiro, com alguns meni-
nos que desceram do Berçário e outros que entraram pela primeira vez na 
LAQC. O Projeto pedagógico da nossa sala tem o tema: “Brincar com as cores”. 
E como tal vamos brincar e explorar para podermos desenvolver e adquirir no-
vos conhecimentos. Nas duas primeiras semanas de janeiro esteve na nossa 
instituição uma exposição itinerante. Esta exposição consistiu numa biblioteca 
que tem como objetivo incentivar as crianças a gostarem de livros. A biblioteca 
pôde também ser visitada pelos pais, para que as crianças pudessem escolher e 
requisitar livros para lerem em casa. Na nossa biblioteca estiveram 79 livros 
diferentes e houve cerca de 60 requisições. Foi uma mais-valia para as crianças 
e aguardamos a próxima. De 20 a 24 de fevereiro realizamos a Semana da Fan-
tasia e para isso cada criança tinha de trazer de casa um adereço para cada dia 
da semana. Na segunda-feira foi o dia da peruca, na terça-feira o dia dos óculos, 
na quarta-feira o dia do chapéu, na quinta-feira o dia do nariz de palhaço e na 
sexta-feira mascara livre. A sala 
Branca divertiu-se muito com 
novas experiencias, tais como as 
bolhas de sabão e a exploração 
de serpentinas e confettis. No dia 
24 concretizamos o baile de más-
caras e todas as salas da institui-
ção foram para a sala polivalente 
dançar e atirar serpentinas, foi 
muito engraçado pois todas as 
crianças estavam mascaradas e 
as colaboradoras da instituição 
também.                       Joana e Ana 

SALA AMARELA 
Dia do Teatro 

O teatro é um importante recurso didático pedagógico para o desenvolvimento 
da criança dando suporte para o seu percurso na vida social, proporcionando 
experiências novas que contribui para o crescimento integral da criança sobre 
vários aspetos. Neste sentido, para assinalar o Dia do Teatro, a equipa de auxili-
ares da LAQC presenteou-nos com um teatro de fantoches alusivo à primavera. 
As crianças mostraram-se entusiasmadas e esta foi a forma mais divertida de 
festejar um dia diferente e importante para os mais pequenos. A concretização 
de um teatro pela equipa de auxiliares resultou no convívio entre todas as crian-
ças da instituição e deixou orgulhosas todas as 
educadoras e restante equipa. Parabéns Equipa 
de Auxiliares, bom trabalho!   

Chegou a Primavera  
 Com a chegada da 
primavera, as crian-
ças da LAQC experi-
enciaram várias vivências alusivas a esta estação do 
ano e na sala amarela não foi exceção. Iniciámos a 
nossa abordagem com a leitura da história “Livro 

verde da primavera”, permitindo às crianças conhecer as alterações resultantes 
desta estação do ano, nomeadamente o nascimento de flores, as condições 
meteorológicas e os animais. Paralelamente, a equipa apresentou a música “A 
primavera chegou”, na qual as crianças divertiram-se e mostraram-se bastante 
animadas. Para além disso, com o intuito de decorar a instituição, o grupo em 
geral com a ajuda da equipa de sala construíram mobiles e flores utilizando a 
técnica do esponjar, sendo possível observar a atenção e dedicação das crianças 
no trabalho realizado.  

Andreia e Lúcia 
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15.º Aniversário da LAQC 
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deputado nacional Bruno Vitorino  

esteve presente, o Sr. vereador 

Pulido Valente em representação 

da Câmara Municipal de Sesimbra, 

o Sr. Vítor Antunes, presidente da 

Junta de Freguesia da Quinta do 

Conde, a Dra. Alexandra Figueira 

presidente do Banco Alimentar de 

Setúbal, os Srs. vereadores Fran-

cisco Luiz, Américo Gegaloto e 

Cláudia Mata, o Sr. Damásio presi-

dente da direção do Grupo Des-

portivo, Recreativo e Cultural do 

Casal do Sapo, representantes da 

Fundação COI e o Sr. Ferreira pre-

sidente da direção da União Des-

portiva da Quinta do Conde. 

Ao Grupo Coral da Luz que abri-
lhantou a cerimónia com o já 
mundialmente famoso «cante 
alentejano», um obrigado muito 

particular do presidente da dire-
ção Sr. José Anselmo e de todos  
nós. Ao nosso sócio, membro dos  

15.º Aniversário da LAQC 
órgãos sociais e poeta Sr. João Ferrei-

ra que partilhou e declamou a sua 

poesia, assim como aos Zaga Carreira 

que partilharam as suas canções o 

nosso obrigado. 

A todos a direção da Liga dos Amigos 

da Quinta do Conde agradece e se 

congratulou com a vossa presença e 

terem aceitado o nosso convite para 

comemorar mais um aniversário desta 

jovem instituição.  

Obrigado a todas as colaboradoras 

que estiveram presentes e mais uma 

vez se disponibilizaram e ajudaram a 

concretizar este evento. Aos pais, fa-

miliares e todos os amigos presentes 

o nosso muito obrigado por terem 

estado connosco neste aniversário, 

assim como aos elementos da direção 

e órgãos sociais que tudo fizeram para 

que este aniversário fosse mais um 

dia marcante da história da LAQC. 
 

 

Carlos Azevedo 

 SALA AZUL 
A Creche representa uma etapa deci-
siva na vida das crianças. A equipa da 
sala azul priviligia “a aprendizagem 
por descoberta, em que as crianças 
aprendem através das suas próprias 
experiencias, aprendem a conhecer, 
aprendem a fazer, aprendem a ser. 
” (Delors, 1996, pag.77). 
Desta forma procuramos enriquecer 
as próprias experiencias através do 
convivio e da interação entre pares da 
creche e do pré-escolar. Deste modo 
a equipa e as crianças da LAQC viven-
ciaram o carnaval de forma divertida 
e muito alegre. Desde já um muito 
obrigado aos pais por terem mascara-
do os seus educandos, a fim de brin-
carem criativamente no mundo da 
fantasia. 

A atividade carnavalesca de sala con-
sistiu em se desenharem com o seu 
disfarce preferido. 
Tal como o carnaval a Páscoa foi vi-
venciada de forma descontraida e 
enriquecedora a nivel de aprendiza-
gens. Após a leitura da lenda “Os 
Ovos da Páscoa”, surgiu a ideia de 
realizarmos a caça ao ovo no exterior. 
´´Ser criança é ter o dia mais feliz da 
vida... ´´caminhamos todos os dias 
para essa felicidade. 

Marta e Sandra 

 SALA VERDE 

Na sala verde seja eles Reis, Rainhas, 
Príncipes ou Princesas o Dia dos Reis 
foi celebrado com muito entusiasmo. 
Tal como manda a tradição as decora-
ções de Natal foram retiradas e os 
Reis Magos apareceram na nossa sala. 
Iniciamos o dia com um Bom dia Reis 
e Rainhas! Seguidamente com a histó-
ria dos Três Reis Magos e com explo-
ração das suas três oferendas. 

Continua na página 4 
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SALA VERDE 
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As amigas crescidas da nossa sala co-
locaram uns pozinhos de 
“perlimpimpim” e entraram no mun-
do da fantasia – trouxeram dentro de 
um baú: pedras, areia e incenso e nós 
demos azo à nossa imaginação e cria-
tividade. Este dia foi dedicado não só 
à exploração como também às artes 
plásticas: foram realizadas coroas 
para levarem para casa com a técnica 
dos berlindes e ainda foram realiza-
dos e decorados Três Reis Magos jun-
tamente com as suas oferendas.  
Enquanto o frio estava lá fora e a chu-
va caía sem parar, ouvimos a Catarina 
a ler-nos o livro, um livro recheado de 
amor, carinho e afeto “Nunca se é 
pequeno para Amar” e foi a partir da 
leitura desta história que a nossa se-
mana se desenrolou, fizemos a árvore 
do amor e ainda uma lembrança para 
levar para casa. Nesta sala o Amor e a 
Amizade "andaram no ar” todos dedi-
cados para a sala enfeitar. O Amor e 
amizade são sentimentos que parti-
lhamos todos os dias na nossa sala, 
fizemos questão de dedicar uma parte 
do nosso dia à “hora do mimo”, ao 
longo da semana vários foram os mi-
minhos trocados entre nós, desde 
beijinhos e abracinhos. Este dia foi 
marcado pela dramatização da histó-
ria “Queres namorar comigo?” pelas 
amigas crescidas da Laqc 

Catarina e Filipa 

PRÉ-ESCOLAR 
O mês de Março na Sala de Atividades 
1 foi recheada de trabalhos e brinca-
deira, assinalámos o Dia da Mulher e 

o Dia do Pai entre outros… 
No Dia da Mulher a equipa pedagógi-
ca de sala deu a conhecer ao grupo, 
através de histórias e de diálogos, a  

PRÉ-ESCOLAR 
importância da mulher na nossa  
sociedade e no nosso dia-a-dia, e 
promovemos a expressão e criativi-
dade. Com recurso a uma capsula 
de café, aparas de lápis e um imane 
fizemos uma prenda para as mulhe-
res lá de casa… 
Também pintámos no cavalete a 
figura da mulher e aprendemos a 
escrever a palavra MULHER… 
No dia 17 de Março celebrámos 
com os nossos papás o tão aguarda-
do Dia do Pai, foi muito bom ver os 
sorrisos e emoções de crianças e 
graúdos… Celebrámos este dia com 
jogos tradicionais portugueses, cor-
ridas de sacos, jogos do lencinho e 
jogo da cabra cega, foi gratificante 
ver que quase todos os pais partici-
param e que estavam verdadeira-
mente felizes de estar com os seus 
filhos neste dia especial. Com este 
dia a equipa pedagógica de sala 
transmitiu a valorização e preserva-
ção dos laços familiares, estimulou  
a criança para a exteriorização de 
sentimentos e afetos, valorizamos a 
figura paterna e procuramos pro-
porcionar e fomentar a relação en-
tre a família e a escola. 
Para este dia especial os meninos 
prepararam um miminho, fizemos 
um pisa papéis com recurso a uma 
pedra da calçada… 

Teresa e Lurdes 

Aniversários 2017 
janeiro 

Maria de Lurdes Santos (1) 
João António Franco (30) 

fevereiro 
Ana Cristina Mendes(1) 
Leonel Andrade Éfe(4) 

Bruna Filipa S. Baptista(4) 
José Pinheiro Machado(7) 

José Carlos Carrilho Gomes(7) 
José Manuel Lobo da Silva(9) 
Carlos Alberto Braizinha(10) 
Francisco da Palma Éfe(12) 

Francisco Macedo Ferreira(16) 
Teresa Maria Mimoso(17) 
José Nunes de Sousa(29) 

março 
Catarina de Jesus Melo(4) 

Umbelina Brazão(4) 
Raquel Dias Ferreira(10) 

 

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. 
Propriedade da LAQC, NIF 505785250. Diretor: 
José  Anselmo. Diretor Adjunto: Raquel Ferrei-
ra. Editor: Carlos Azevedo. Redação: Rua Ilha 
do Porto Santo, Edifício Creche, 2975-235 
Quinta do Conde. Distribuição gratuita. Produ-
ção, impressão e acabamento: Laqc. Tiragem 
em papel: 200 exemplares.  
Publicado na página da internet da instituição 
www.laqcquintadoconde.org. 
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Homenagem 
aos Sócios 
Fundadores 

José Franco Baptista Anselmo 
Sócio Fundador n.º 2 

José  Maria Campeã Taveira  
Sócio Fundador n.º 9 

José Manuel Lobo da Silva 
Sócio Fundador n.º 3 

Manuel José Dias Marinho 
Sócio Fundador n.º 6 

 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 

DO SERVIÇO DE APOIO 

DOMICILIÁRIO 
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Homenagem 
aos Sócios 
Fundadores 

 
José Pinheiro Machado 
Sócio Fundador n.º 10 

António João Franco 
Sócio Fundador n.º 5 

 
Leandro Jorge Matos Anselmo 

Sócio Fundador n.º 7 
 

Maria de Lurdes C. S. Machado 
Sócio Fundador n.º 11 

SESSÃO SOLENE 
INTERVENÇÕES 

Após a homenagem aos sócios com 
a entrega de um troféu e de um 
certificado, intervieram, usando da  
palavra o Presidente da Direção da 
Liga dos Amigos da Quinta do Con-
de,  Sr. José Anselmo agradeceu a 
presença dos convidados nomeada-
mente à representante do Grupo 
Parlamentar do PSD Dra. Maria Luís 
Albuquerque, frisando que o convi-
te foi enviado a todos os Grupos 
Parlamentares, apenas tendo res-
pondido o PCP e BE que por com-
promissos já assumidos  não podi-
am estar presente. Transmitiu a 
mensagem da Diretora do Centro 
Distrital da Segurança Social  de 
Setúbal Dra. Natividade Coelho que  

SESSÃO SOLENE INTERVENÇÕES 
não podendo estar presente fisica-
mente estaria  em pensamento. Estes 
momento são sempre de grande emo-
ção em especial quando se fala de 
pessoas que abraçarem este projeto, 
como foi  lembrado Arq. Pólvora Pre-
sidente  Câmara de Sesimbra a quem 
desejou rápidas melhoras. Um agra-
decimento especial ao Grupo Coral 
Aldeia da Luz com um abraço ao seu 
amigo Quintas. 

De seguida efetuou a sua intervenção 
o Presidente da Junta de Freguesia da 
Quinta do Conde, Sr. Vitor Antunes 
que cumprimentou todos os presen-
tes e felicitou a instituição por mais 
um aniversário, assim como o rápido 
desenvolvimento  que a torna uma 
referência da freguesia da Quinta do 
Conde. 

Em representação da Câmara Munici-
pal de Sesimbra usou da palavra o 
Vereador Sr. José Pulido, que saudou 
os presentes e em nome da CMS se 
congratulou pelo aniversário da LAQC 
e que deseja continue no caminho do 
sucesso na ajuda à população quinta-
condense. 

E finalmente a intervenção da Deputa-
da Nacional Dra. Maria Luís Albuquer-
que que agradeceu o convite que lhe 
foi endereçado, para estar presente 
no aniversário da instituição, deu os 
parabéns e enalteceu o trabalho de-
senvolvido pela direção. 

 

Mensagem do Presidente 

Continuação da página 2 

O ano de 2016 foi mais um ano de 
afirmação da LAQC, no desejo e 
aposta no bem servir. Passamos a 
ter desde novembro de 2016 mais 
uma Certificação de Qualidade, esta 
do Modelo de Avaliação de Qualida-
de Creche: 2010, Nível de Certifica-
ção A, do ISS (Instituto da Segurança 
Social), para além da Certificação da 
Norma ISO 9001:2008 emitida a 
11/12/2014, com a necessidade de 
este ano fazermos a transição para 
a Norma ISO 9001:2015. Estas certi-
ficações são reveladoras do quanto 
os responsáveis da LAQC se preocu-
pem com a melhoria de condições a 
oferecer aos nossos clientes, o grau 
de responsabilidade que é exigido a 
cada um de nós na qualidade do 
serviço que prestamos,  partilhado 
por toda a equipa de colaboradoras 
intervenientes. 
Obrigado a todos os que tornaram 
possível este Projeto e também a 
todos que hoje o respeitem e lhe 
dão vida. 
Quinta do Conde, 25/03/2017 

José Anselmo 

ASSEMBLEIA GERAL 
DE SÓCIOS 

Nos termos e ao abrigo do número 
1 do Art.º 19.º dos Estatutos da Liga 
dos Amigos da Quinta Conde, reali-
zou-se a Assembleia Geral Ordiná-
ria, no dia 25 de março de 2017, 
pelas 15.30 horas no Edifício Creche 
da LAQC, na rua Ilha do Porto Santo, 
Pinhal do General para  Discussão e 
Deliberação do Relatório de Ativida-
des e Contas de 2016 e do Parecer 
do Conselho Fiscal. 
Em virtude de não ter sido apresen-
tado o Parecer do Conselho Fiscal, o 
Presidente da Direção propôs à As-
sembleia que o Relatório de Ativida-
des e Contas de 2016 fossem vota-
dos em separado. 
O Presidente da MAG pôs à conside-
ração dos presentes a proposta, que 
foi aceite e aprovada por unanimi-
dade, assim como o Relatório de 
Atividades e Contas do ano de 2016. 
 

Carlos Azevedo 

Faça-se sócio da LAQC 

Visite o nosso site 

www.laqcquintadoconde.org  


