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Festa de Abertura 
do Ano Letivo 

2015/2016 
Teatro «Uma História da 

Carochinha» 
Foi com muita a alegria e animação 
que se festejou a Abertura do Ano 
Letivo 2015/2015 da creche e do 
pré-escolar da Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde. Além dos teatri-
nhos apresentados pelas nossas 
crianças tivemos o privilégio da 
apresentação da peça de teatro 
«Uma História da Carochinha» pelo 
Grupo de Teatro Clube PT Lisboa 
que graciosamente se deslocou à 
nossa instituição para apresentar a 
referida peça de teatro. Muito obri-
gado a todos os elementos deste 
simpático grupo pela disponibilida-
de, simpatia, alegria e animação que 
trouxeram à nossa festa. A todos os 
pais, encarregados de educação, 
familiares e amigos que estiveram 
presentes, o nosso obrigado e pelos 
sorrisos estampados nos rostos a 
festa foi do agrado de todos. Às nos-
sas colaboradoras promotoras do 
evento também os nossos agradeci-
mentos e para o ano cá estaremos. 
A todos um grande bem hajam! 

A Direção 

 
 

 

 

 
. 

 

Mensagem de Boas 
Festas do Presidente 

O Natal é a festa da família. Recordo 
com saudade, quando na casa dos 
meus pais juntos à lareira, eu esco-
lhia debaixo da chaminé o lugar onde 
deixar o meu sapatinho, na esperan-
ça que o Pai Natal durante a noite 
viria descer aquela enorme chaminé 
e depositar no sapatinho a prenda de 
sonho que tanto desejava, o que me 
deixava horas acordado na esperan-
ça do sonho concretizado, a confir-
mar logo pela manhã ao acordar e 
me dirigia a correr para a chaminé. 
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Festa de Natal 
2015 

Realizou-se no dia 12 de dezem-
bro no Grupo Desportivo e Cul-
tural do Casal do Sapo a Festa 
de Natal, com todas as crianças 
que frequentam a Creche e Pré-
Escolar  da Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde, com seus pais 
e familiares,  que foi motivo de 
grande satisfação e alegria para 
todos nós.      Continua na  página 3 



Mensagem do Presidente 
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Hoje ao estarmos aqui neste enorme 
espaço do Grupo Desportivo e Cultu-
ral do Casal do Sapo com todas as 
crianças que frequentem a Creche e 
Pré-Escolar  da Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde, com seus pais e 
demais familiares, é motivo de enor-
me satisfação. Não com aquela ansie-
dade ou desejo de encontrar no meu 
sapato um sonho, mas sim com a no-
ção da responsabilidade de poder-
mos realizar uma festinha de Natal 
para as crianças da Liga, porque to-
dos constituímos esta grande família, 
que somos todos nós, sob a égide da 
LAQC, Instituição Particular de Solida-
riedade Social, que tem como dever 
proporcionar o desenvolvimento e 
bem estar dos seus clientes.  

Sabemos e temos a noção que nem 
sempre somos bem compreendidos 
pelos pais encarregados de educação, 
neste curto tempo de vivência da 
nossa Instituição nas duas valências 
asseguradas.  

Uma Instituição que abriu as suas 
portas há apenas quatro anos, procu-
ra o seu ponto de equilíbrio e estabi-
lidade, muito em especial no sector 
dos recursos humanos. As orienta-
ções seguidas pela Entidade Regula-
dora, as normas da Gestão de Quali-
dade, assim como os objectivos tra-
çados, têm sido um contributo muito 
valioso para as metas em perspecti-
va. Os acordos celebrados são a pro-
va que o trabalho desenvolvido, já 
credenciado pelas respectivas entida-
des tutelares, confirmam o caminho 
traçado e o rumo certo.  

É com enorme dedicação e sentido 
de responsabilidade que toda a Dire-
ção procura na medida das suas pos-
sibilidades dar resposta às várias soli-
citações que nos são apresentadas, 
procurando sempre a cooperação de 
todas as nossas colaboradoras em 
serviço na Instituição nos diversos 
sectores, quer dentro das instalações 
quer no exterior. 

 
Continua na página 4 

CRECHE 
Na Creche iniciamos o novo ano letivo 2015/2016 com novas adapta-
ções que decorreram com normalidade. 
Durante os últimos meses foram dinamizadas diversas atividades sobre 
as mais diversas temáticas nomeadamente a chegada do Outono, o Dia 
Mundial da Música, o Magusto e o Dia Nacional do Pijama. 
Estas atividades foram trabalhadas nas respetivas salas bem como em 
articulação com o pré-escolar. 
Esta primeira etapa terminou com a realização da Festa de Natal que 
tinha como titulo “ Ninguém dá Prendas ao Pai Natal” em que toda a 
equipa educativa participou com bastante empenho e dedicação. 
Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.  

PRÉ-ESCOLAR 
O novo ano letivo já começou... e com ele novas  brincadeiras, que leva-
ram a fantásticas aprendizagens e aventuras... 

E AGORA AS NOVIDADES…. 
Sabiam que o nosso projeto curricular de sala intitulado "sou criança, 
sou artista" irá ser implementado na nossa sala? "Sejam bem-vindos" 
dizem as crianças da sala com entusiasmo! 
Lá fora o frio e a chuva fazem-se sentir, mas aqui dentro da nossa sala 
estamos confortáveis e com o coração quentinho. 
E como se aproxima a maior festa do ano, os preparativos estão em cur-
so....tintas, cola, papel por todo o lado e a azafama é imensa! 
Contamos os dias que faltam para aquele dia especial, por isso temos 
ensaiado os passos e afinando a voz para que esteja tudo perfeito para 
a nossa festa de natal. Sem esquecer de referir que os presentes para os 
pais já estão concluídos e prontos para serem entregues. 
Porém, apesar de gostarmos muito de oferecer e receber presentes, o 
maior deles é o amor, e esse temos dos nossos pais, dos nossos amigos 
e de toda a equipa pedagógica. 
Falta apenas desejar a todas as crianças do mundo que sejam tão felizes 
como nós. Estes são os votos de todos nós para vós. Um feliz natal!  

 
 
 
 
 
 



Mais um projeto da Liga dos Ami-
gos da Quinta do Conde (IPSS) já 
em fase final da conclusão da par-
te burocrática, com parecer favo-
rável do Centro Distrital da Segu-
rança Social de Setúbal para 40 
utentes e agora também já com 
licenciamento emitido pela Câma-
ra Municipal de Sesimbra através 
do Alvará n.º 218/2015, aguarda-
mos agora a Licença de Funciona-
mento passada pela Segurança 
Social para o arranque inicial pre-
visto para o ano de 2016 

O Serviço de Apoio Domiciliário 
(SAD) a prestar pela LAQC tem 
como principal objetivo concorrer 
para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas e familiar, ir ao 
encontro das necessidades dos 
utentes sem que estes sejam reti-
rados da sua residência mantendo 
a sua rotina de vida, deixando pa-
ra os serviços externos aquelas 
necessidades que por razões de 
dificuldade ou vontade entendem 
recorrer à nossa Instituição. 

É um projeto para funcionar 7 dias 
por semana 365 dias por ano no 
horário das 09.00 às 18.00H, por 
pessoal técnico especializado e 
responsável na prestação do servi-
ço de apoio domiciliário, supervisi-
onado pela Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde. 

Os Cuidados a prestar serão enqua-
drados nas necessidades de cada 
utente tendo como base:  

a) Cuidados de higiene e conforto 
pessoal; b) Higiene habitacional; c) 
Fornecimento de refeições, respei-
tando as dietas; d) Tratamento de 
roupa de uso pessoal; e) Aquisição 
de bens e géneros alimentícios; f) 
Teleassistência e outros conforme 
preferência.     

Os interessados podem dirigir-se à 
secretaria da Instituição, pessoal-
mente ou através dos contatos tele-
fónicos 212104286, 212106877 – 
Tlm.: 963578374, para email: ge-
ral@laqcquintadoconde.org onde 
lhes serão prestadas mais informa-
ções. 

A Direção 

ALMOÇO 
DE NATAL 2015 

A Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde realizou no dia 12 o almoço 
de Natal com os órgãos sociais da 
Instituição, com as colaboradoras 
internas e colaboradores externos 
de carácter regular. O almoço foi 
confecionado e serviço nas insta-
lações do nosso parceiro Grupo 
Desportivo e Cultural do Casal do 
Sapo a cuja direção a LAQC agra-
dece toda a colaboração prestada 
nesta jovem parceria. 

 Festa de Natal 2015 
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As nossas colaboradoras com a 
orientação da  coordenadora 
apresentaram canções alusivas à  
época natalícia com pequenos 
teatrinhos de todas as salas. No 
final foram entregues pequenas 
prendas às crianças da creche. Ao 
pré-escolar o Banco BPI ofereceu 
prendas que as crianças tinham 
pedido ao Pai Natal, que na sua 
maioria, os pedidos foram satisfei-
tos.  
A todos o nosso obrigado. 

Creche: crianças desde  
os 3 aos 36 meses 

 Pré-Escolar: 
 dos 3 anos aos 6 anos 

Tels. 212104286 e 212106877 

Faça-se sócio da LAQC 

Visite o nosso site 

www.laqcquintadoconde.org  

Creche: crianças desde  
os 3 aos 36 meses 

 Pré-Escolar: 
 dos 3 anos aos 6 anos 

Tels. 212104286 e 212106877 



Mensagem do Presidente 
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Sem um corpo de profissionais 
competentes e dedicados não é 
possível manter esta barca à tona 
e em movimento, daí a razão dos 
recursos humanos ser um dos sec-
tores mais complexos mas em per-
manente melhoria na procura do 
equilíbrio.              

Apesar das dificuldades sentidas 
para se alcançar acordos de coo-
peração, a Direção da Liga não 
cruza os braços à espera que o Pai 
Natal ou um qualquer mecenas 
nos traga a boa nova. Somos nós 
com os diversos projetos que pre-
tendemos implementar que re-
queremos junto das entidades 
competentes a sua concretização. 
Foi assim com a Creche, com o Pré
-escolar e será com todos os pro-
jectos. 

Temos em desenvolvimento o pro-
jecto de Serviço de Apoio Domici-
liário para iniciar no próximo ano. 
Tal como os outros, este também 
tem demorado o seu tempo. A 
burocracia neste nosso Portugal 
deixa muitos projetos pelo cami-
nho, que só com teimosia e vonta-
de férrea, se vai conseguindo a 
documentação necessária para 
por em prática serviços de apoio 
social e criar postos de trabalho 
tão necessários no contexto eco-
nómico em que vivemos. 

A LAQC com o seu esforço tem 
mais um projecto que espera po-
der iniciar no ano de 2016, este 
virado para os idosos com necessi-
dades de mobilidade que os impe-
de de fazer uma vida autónoma. 
Desejamos com mais esta valência 
poder ajudar pessoas e famílias 
que nos procurem, contribuindo 
para uma melhor forma e qualida-
de de vida.       

A todos Boas Festas e Um Bom 
Ano Novo   

O Presidente da LAQC 

 José Anselmo 

12-12-2015 

Aniversários 
Parabéns 

aos aniversariantes 
do mês de agosto 

Elsa Pimenta(1), Maria Ílidia C. 
P. Alves(9), Maria Helena Braz
(20), Maria Carolina(23), Maria 
de Fátima Correia(24), Amélia 

Andorinha(31) 
 

Parabéns 
aos aniversariantes 
do mês de setembro 

Ana Gomes(11), Sandra Gegalo-
to(13), Sérgio Gonçalves Cabrita 
(21), Silvana Santos(25), Cláudia 

Ribeiro(29) Rita Couto(30) 
 

Parabéns 
aos aniversariantes 
do mês de outubro 

Sara Matos(4), Mónica Piedade
(19), Paula Matos(31) 

 

Parabéns 
aos aniversariantes 

do mês de novembro 
Vera Martins(5), João Ferreira 
(11), Ana Paula Almeida(15), 

Joana Covas(18), Patrícia Rocha
(18), Anabela Cidade(19) 

 
Parabéns 

aos aniversariantes 
do mês de dezembro 

Carina Fernandes(4), Carina Ra-
mos(8), Natalina Martins(8), Ger-
mano Óscar Amorim Barros(9), 
Ana Lima(15) João Manuel Fer-

reira dos Ramos(18), Sandra 
Freitas(21), Mafalda Gaspar(28), 

Teresa de Fátima Lourenço 

 

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 
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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 

Faça-se sócio da LAQC 

Visite o nosso site 

www.laqcquintadoconde.org  



 

 

 

 

 

 

           


