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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ANO XIII - TRIMESTRAL 2017 . Diretor: José Anselmo  

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

Festa Final Ano  
Letivo 2016/2017 

Mais um ano letivo terminou com 
uma festa, quermesse e arraial da 
creche e pré-escolar da Liga dos 
Amigos da Quinta do Conde. As 
atrizes e atores foram as nossas 
crianças com o tema cinema por-
tuguês e com o filme a Canção de 
Lisboa. Muito aplaudidos pelos 
pais, encarregados de educação, 
familiares e amigos, foram os pro-
tagonistas que a todos encanta-
ram. No final os finalistas recebe-
ram os seus diplomas. A todos que 
estiveram presentes na festa e no 
arraial a direção da LAQC vos fica-
rá para sempre gratos. 

Às nossas colaboradoras que esti-
veram presentes a coordenar os 
teatrinhos das nossas crianças e 
na ajuda que prestaram para a  
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Mensagem do Presidente 
O ano letivo 2016/2017 terminou. Se 
por um lado é motivo de orgulho, 
porque foram atingidos os objetivos 
programados, não deixa de ser tam-
bém motivo de preocupação a pre-
paração do novo ano, desde logo 
todo o processo de constituição das 
novas salas de creche e turmas do 
pré-escolar, muito especial pela falta 
de alargamento dos acordos por par-
te do Instituto da Segurança Social e 
do Ministério da Solidariedade e Se-
gurança Social. 
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Arraial Festa 
Final Ano Letivo 

O final do ano letivo 2016/2017 da 

Liga dos Amigos da Quinta do Con-

de teve mais uma vez o seu arraial, 

música ao vivo e quermesse. Nos 

«comes e bebes» houve sardinha 

assada, febras e entremeadas gre-

lhadas, acompanhamentos, cara-

cóis, imperial, sangria, sumos, etc. 

A animação musical foi com a con-

tribuição do «Grupo Cantores de 

Rua» que animaram em clima de 

festa,  cantaram músicas que mar-

caram gerações uma tarde  festiva 
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Mensagem do Presidente 

Continuação da página 1 

Caiu por terra a esperança alimentada 
durante algum tempo, antes da entra-
da em vigor do PROCOOP no início des-
te ano, com a decisão de as candidatu-
ras serem efetuadas por concurso e 
assim fica praticamente bloqueada a 
extensão de acordos já firmados, o que 
nos impede o alargamento de acordos 
do pré-escolar para o espaço licenciado 
pelo Ministério de Educação e Cultura 
para 75 lugares, contudo somente 25 
comparticipados pelo Ministério da 
Solidariedade e da Segurança Social. 
Ou seja mais duas salas completamen-
te equipadas e crianças em idade de 
transição para jardim de infância, certo 
que devido a falta de recursos monetá-
rios de alguns pais, procurarão outras 
soluções. 
Na valência creche temos licenciamen-
to para 78 lugares mas somente 66 
comparticipados, faltando o alarga-
mento de acordo  para mais 12 lugares. 
 Ser Instituição Particular de Solidarie-
dade Social está a ser cada vez mais 
difícil, não na vontade dos milhares de 
voluntários que dão muito do seu ser 
em prol da comunidade nas diversas 
áreas onde prestam o serviço social, 
mas sim nos entraves em novos acor-
dos, assim como no alargamento dos já 
existentes em valências e núcleos de 
maior população onde ainda não existe 
resposta do setor totalmente público 
como é na Quinta do Conde, onde real-
mente o Ministério de Educação e Cul-
tura pressiona a Câmara Municipal de 
Sesimbra, para abertura de mais salas 
em Jardim de Infância e o Ministério da 
Solidariedade e Segurança Social não 
nos alarga o acordo nesta valência ape-
sar de termos licenciamento para três 
salas num total de 75 lugares, como 
atrás foi referido, dependendo apenas 
do referido Ministério o alargamento 
de acordo de cooperação, sujeitando 
com esta postura a não continuidade a 
crianças que estão connosco desde o 
berçário. 
 Finalmente o Serviço de Apoio Domici-
liário foi licenciado, é mais uma con-
quista com mais um serviço à popula-
ção quinta condense. As inscrições es-
tão abertas, podendo as pessoas inte-
ressadas contatar a Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde através  dos contatos  
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 Actividades da Creche e Pré-escolar 
SALA ATIVIDADES 1 

Pé ante Pé, crescendo na Pré… 

Todo o trabalho desenvolvido na Sala de Atividades 1 tem como grande 
objetivo promover o desenvolvimento integral da criança, valorizando 
acima de tudo as relações ricas e estimulantes entre as crianças e adul-
tos. 
Este foi um ano cheio de aprendizagens, brincadeiras e aventuras… 
Ser criança é acreditar que tudo é possível, e nós nunca cortámos asas… 
Ser criança é tornar-se num gigante diante de obstáculos gigantescos… 
Ser criança é fazer amigos, mesmo antes de saber os seus nomes… 
Ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias… e foram tantas 
vezes felizes… 
Este foi um ano de grandes aprendizagens para todos nós, crescemos 
juntos todos os dias! 
“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam 
um pouco de si, levam um pouco de nós.” 

Antoine de Saint- Exupery 

Educadora de Infância: Teresa André 
Auxiliar de Ação Educativa: Lurdes Santos 

Final do Ano Letivo – Sala Amarela  

Chegámos ao fim de mais um ano letivo. Todo este caminho foi repleto 
de momentos divertidos, aprendizagens, conquistas, desafios mas tam-
bém de dificuldades que ultrapassámos e assim nos tornámos mais for-
tes. Na Sala Amarela, a equipa pedagógica lutou para criar e proporcio-
nar um ambiente favorável à aprendizagem, onde as crianças explora-
ram, brincaram, vivenciaram novas experiências, riram, amaram, cresce-
ram… Tudo foi pensado no bem-estar das crianças e no seu desenvolvi-
mento. Como é bom vê-las crescer!  
Agradecemos a todos os que contribuíram para que na Sala Amarela tu-
do fosse possível, tudo fizesse sentido!        Educadora: Andreia Gonçalves 

Auxiliar: Lúcia Mendes 

Parabéns Isabel pela chegada do teu filho Salvador 

 Desejamos  que  cresça com muita saúde e com certeza te dará muitas 

alegrias. Que Deus o abençoe  e cresça com muita paz no seu coração .  

Este momento é mágico.  Parabéns por este presente de Deus. 
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Festa Final Ano Letivo  
2016/2017 da LAQC 

Continuação da página 1 

realização deste evento o nosso 
muito obrigado pela vossa dispo-
nibilidade empenho e dedicação. 
Ao «Grupo Cantores de Rua» o 
nosso agradecimento pela vossa 
participação na animação da nos-
sa festa com as vossa música, can-
ções e alegria, principalmente no 
final da festa que terminou com 
grande animação. 

Carlos Azevedo 

Arraial Festa 
Final Ano Letivo 

Continuação da página 1 

para um público jovem, com os 

pais, tios e avós a participar ativa-

mente.  

Foi bonito! Ver crianças, funcioná-

rias e direção a cantar com o Or-

lando Leal, com o Fernando Vare-

la, com o Toni Cardoso e o Zaga 

Carreira assessoriados pela Nanda 

Alves, podemos considerar uma 

tarde bem passada em óptima 

companhia.  Bem hajam a todos. 

Actividades da Creche 
e Pré-escolar 
SALA AZUL 

Ao longo deste ano letivo, muitos foram 
os desafios, os obstáculos, as conquis-
tas, as lágrimas e as alegrias vividas pela 
equipa e crianças da sala azul. Nesta 
sala reinou a boa disposição, a pré-
disponibilidade, a atenção, a vontade de 
ensinar, de transmitir e assimilar conhe-
cimentos e novas aprendizagens. No 
entanto, todo este trabalho, só foi pos-
sível graças ao empenho e dedicação de 
toda uma equipa, das crianças, famílias 
e comunidade. 
Um muitíssimo obrigado a todos os que 
tornaram possível a realização de todo 
este trabalho. 
“Educar é … contar histórias. Contar 
histórias é transformar a vida na brinca-
deira mais seria da sociedade”, Augusto 
Cury 

Educadora: Marta Umbelina  
Auxiliar: Sandra Freitas 

SALA VERDE 
Um até já …. 
Na nossa cabeça chegam as lembranças 
de momentos únicos, emocionantes e 
de muita alegria com o nosso grupo 
fantástico, os nossos pequenos índios. 
Os nossos pequenos reguilas, consegui-
ram ao longo do ano surpreender-nos 
com as suas conquistas, pois no fundo 
as crianças conseguem sempre surpre-
ender, as crianças dão-nos vida para 
continuar neste turbilhão de aventuras. 
Ao longo deste ano pudemos enquanto 
equipa desfrutar de cheiros, cores úni-
cas, sons graves e agudos, mas também 
momentos de silêncio. Assim, se passou 
um ano letivo, mais um ano, intenso, a 
observar e a contribuir para o desenvol-
vimento de cada uma das nossas crian-
ças, grandes conquistas, nomeadamen-
te na área da autonomia, bem como na 
aquisição de inúmeras competências. 
Um ano impar que irá ficar guardado 
num cantinho especial do nosso cora-
ção. Importa referir, que ao longo de 
todo o ano procuramos enquanto  

 

  Actividades da Creche 
e Pré-escolar 

equipa estabelecer uma relação de 
qualidade com cada criança, que é 
um ser único e com caraterísticas 
próprias. 

Educadora: Catarina Farinha 
Auxiliar: Filipa Gomes 

Sala Branca 
A Brincar Aprendemos 

O nosso ano letivo chegou ao fim. 
Foram muitas as conquistas que ad-
quirimos ao longo destes meses, a 
equipa pedagógica da sala proporcio-
nou sempre um ambiente tranquilo e 
familiar dentro da sala o que fez com 
que nós nos sentíssemos seguros. Das 
brincadeiras surgiram atividades onde 
pudemos explorar e aprender. Come-
çamos com a exploração do algodão 
para fazermos flocos de neve, mas 
também exploramos outros materiais 
durante o ano letivo, passamos para 
as máscaras e pinturas faciais no Car-
naval e até tivemos direito a um baile 
de máscaras juntamente com as ou-
tras crianças da instituição, depois 
presenteamos os nossos pais com 
miminhos feitos por nós, tivemos 
direito a uns docinhos na Páscoa, 
dançamos e cantamos muito, fizemos 
uma prendinha para a mamã, entre-
temo-nos nos insufláveis e no final 
divertimo-nos muito na festinha do 
final de ano onde a nossa família pô-
de ver o nosso empenho e dedicação 
a dançar e a cantar. Agora as férias 
estão a chegar mas já estamos a pen-
sar nas novas aventuras e explorações 
que iremos ter no próximo ano letivo 
e mal pudemos esperar! Obrigada a 
todos. 

Educadora Joana Carvalho 
 Auxiliar Ana Mendes 

Faça-se sócio da LAQC 

Visite o nosso site 

www.laqcquintadoconde.org  

Faça-se sócio da LAQC 
Visite o nosso site 

www.laqcquintadoconde.org  
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Direção Técnica 
 Mais um ano de parceria entre escola 
e família na educação das crianças. 
Quão importante se torna a escola, 
que é para a maioria das crianças a 
sua segunda casa. É na escola que 
encontra profissionais que, efetiva-
mente, se preocuparam em construir 
pessoas mais solidárias, autênticas e 
felizes, se preocupam com todos os 
passos percorridos e trilhados nos 
mais diversos caminhos. Estamos gra-
tos a toda a equipa que torna este 
trabalho possível. É notório o empe-
nho da LAQC em realizar o melhor 
para as suas crianças, neste sentido, 
em 2017/2018 certamente que os 
serviços/cuidados prestados irão ser 
aperfeiçoados e assim contribuir para 
o completo bem-estar da criança. O 
reconhecimento e a confiança deposi-
tada no nosso trabalho, é o que nos 
motiva no compromisso de satisfazer 
as expectativas projetadas na nossa 
instituição. Desta forma, agradeço à 
todas as famílias o contributo e as 
crianças que diariamente fazem do 
nosso dia, um dia melhor. 
Muito obrigada à todos que comigo 
partilharam este ano letivo! 

A Diretora Catarina Melo 

BERÇÁRIO 
O ano chegou ao fim e com ele todos 
os momentos especiais vivido  por 
todos os bebés e por toda a equipa do 
berçário. Foi nesta sala que os pais 
deixaram os seus bebés pela primeira 
vez, que sofreram com a sua separa-
ção, que os entregaram nos nossos 
braços, que confiaram no nosso colo e 
que acreditaram nos nossos serviços. 
Talvez por isso esta sala marque tanto 
todos os que passam por aqui. Foram 
muitas as conquistas: aqui assistimos 
aos primeiros passos, aqui vimos os 
primeiros dentes, assistimos às pri-
meiras birras, observámos as primei-
ras gargalhadas e recebemos os pri-
meiros abraços. Este foi mais um ano 
repleto de afetos e emoções. 

 

Aniversários 2017 
Abril 

José Franco Baptista Anselmo 
(Dia 13) 

Parabéns Sr. Presidente 

Maio 
Leandro Jorge Matos Anselmo 

(21) 
Elizabete da Conceição 

Esteves Rosado (10) 

Junho 
Carlos António Nunes 

de Azevedo (5) 
Isabel Maria Pires Trigo (9) 

Mensagem do Presidente 

Continuação da página 2 

telefónicos ou email, para uma pri-
meira visita da nossa Assistente 
Social. 
Esta valência está em fase de início 
com sete dias por semana, abran-
gendo uns quantos serviços conso-
ante as necessidades dos utentes. 

Serão prestadas todas as informa-
ções pretendidas pela Assistente 
Social, no âmbito dos serviços a 
prestar.  O Presidente da LAQC 

 José Anselmo 

Morte do Presidente 
da Câmara de Sesimbra 

A Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde vem por este meio expressar 
as "mais sentidas condolências" 
pela morte do Presidente da Câma-
ra Municipal de Sesimbra Arq. Au-
gusto Pólvora e apresenta "à sua 
família sentidos pêsames pelo desa-
parecimento do seu ente querido».  

 

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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