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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ANO XIII - TRIMESTRAL 09-07-2018. Diretor: José Anselmo  

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

Festa do Final Ano 
Letivo 2017/2018 

No dia 30 de junho de 2018 no 
jardim da Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde realizou-se a Fes-
ta do Final do Ano Letivo 
2017/2018.  
A organização da festa esteve a 
cargo da coordenadora pedagógi-
ca, das educadoras, auxiliares e 
todas as colaboradoras da LAQC, 
ajudaram e participaram na reali-
zação da festa, assim como tive-
ram o apoio da direção da institui-
ção. 
A festa foi principalmente dirigida 
para as crianças, preparada por 
elas e para elas com a demonstra-
ção do seu crescimento e aquisi-
ção de conhecimentos neste ano 
letivo que agora findou. Mais uma 
vez de salientar o trabalho desen-
volvido pelas colaboradoras da 
instituição que contribuíram para 
uma festa com muita alegria, ani-
mação e com grande sucesso con-
firmado com os muitos telemóveis 
e máquinas fotográficas aponta-
das aos atores e atrizes que se 
apresentaram no palco. 
O Sr. Presidente da Direção agra-
deceu a presença dos pais, encar-
regados de educação, familiares a 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

É tempo do balanço de final de ano 
letivo. Com o avançar dos anos ao 
serviço dos mais jovens, (no nosso 
caso estamos a falar de crianças em 
creche e pré-escolar que são real-
mente muito jovens dos 3 meses aos 
5/6 anos), o balanço compreende 
uma aprendizagem de todos para 
todos, sendo que como digo os anos 
de experiência, apenas nos obrigam 
a um maior rigor nos serviços que a 
LAQC presta aos seus clientes. 

 Continua na  página 2 

Mensagem do Presidente 
Festa do Final do Ano Letivo 
2017/2018 
Feira Festa da Quinta do 
Conde 
Chama da Solidariedade 
Atividades da 
Creche e Pré-Escolar 
Serviço de Apoio  
Domiciliário-SAD 
Gestão e sustentabilidade 

Feira Festa da 
Quinta do Conde 

Decorreu entre o dia 2 e 10 de ju-
nho a Feira Festa da Quinta do Con-
de. A Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde, IPSS, esteve presente neste 
certame com um stand com a finali-
dade de divulgar as atividades de-
senvolvidas pela LAQC nas diversas 
valências, nomeadamente creche, 
pré escolar e SAD. 

Continua na página 3 

Chama 
da Solidariedade 

A chama da solidariedade esteve na 
Liga dos Amigos da Quinta do Con-
de desde o dia 17 até ao dia 20 de 
abril 2018. Diversos eventos foram 
realizados, incluindo o Dia da Árvo-
re e workshops dedicados ao tema 
da solidariedade. Gratos a todos os 
que colaboraram nesta ação de 
sensibilização e que desejamos se-
jam solidários todos os dias do ano.  

Continua na página 2 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE  
 

Continuação da página 1 

Sendo uma exigência dos órgãos de 
gestão o bem servir, não podemos 
deixar de ser exigentes com quem 
nos presta serviços internamente ou 
externamente, bem como aos nossos 
fornecedores de produtos, serviços e 
assistência técnica, o que nem sem-
pre tem correspondido ao desejado.    

A LAQC na procura de melhorias, se-
jam elas por sugestões da Tutela 
(Segurança Social e Ministério da 
Educação), de colaboradores, pais, 
parceiros ou fornecedores, mantem 
uma postura de escutar e informar 
em tempo útil, todas as partes inte-
ressadas, como na realidade o Siste-
ma de Gestão da Qualidade  ISO 
901/2015 e Nível A da Segurança So-
cial, assim o demonstra e prova. 

A alteração na entrega e receção das 
crianças pela portaria do pré-escolar, 
que teve como finalidade tranquilizar 
o serviço da secretaria permitindo a 
este serviço maior concentração para 
as funções que realmente lhe estão 
afectas, resultou positivamente, pese 
embola alguma contestação inicial a 
que a direção soube atender. 

Na área pedagógica ainda existiu al-
guma preocupação, em especial na 
sala Azul que melhorou e ficou resol-
vida com a Educadora Marta Umbeli-
no. 

Sendo a área pedagógica assegurada 
pelas educadoras de infância, não 
deixa de nos preocupar permanente-
mente devido à idade das crianças 
em creche, que como todos sabem 
nestas idades a possibilidade de ex-
pressão é reduzida ou praticamente 
nula, daí a necessidade da colabora-
ção de todos: diretores, pessoal téc-
nico, educadoras e auxiliares de edu-
cação, pais encarregados/educação, 
o que nem sempre tem acontecido. É 
pois importante uma atenção diária e 
cuidada dos intervenientes mais dire-
tos, registando todas as situações por 
mais simples que sejam e ocorrem no 
dia a dia.              

 
Continua na página 3 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE  
 

Continuação da página 2 

O Serviço de Apoio Domiciliário 
(SAD) iniciado finalmente em abril 
deste ano. Com a contratação de 
uma assistente social e técnica 
responsável, em janeiro, está co-
mo é natural, a dar os primeiros 
passos com alguns serviços imple-
mentados e espaços no nosso edi-
fício partilhados também pelas 
valências de Creche e Pré-Escolar 
para as quais foi e é necessário 
fazer adaptações. 

Estes espaços tiveram a aceitação 
da Tutela e a responsabilidade da 
Direção em fazer os ajustes conve-
nientes para o bom desempenho 
de todos os serviços na institui-
ção. Como é natural nem sempre 
as previsões se concluem como 
foram planeadas. À medida que 
vamos avançando no número de 
utentes a servir assim são feitas as 
adaptações e correcções necessá-
rias tendo sempre em atenção à 
qualidade do serviço e bem estar 
de quem servimos. 

Nesta conformidade está o serviço 
de cozinha que começou a ser 
restruturado em março passado e 
só agora existem as condições 
para a alteração necessária, com 
um período experimental o qual 
certamente sofrera ajustes ou cor-
recções que se venham a verificar 
necessárias e importantes. 

É da responsabilidade da Direção 
a contratação dos serviços que 
achar convenientes e necessários 
aos serviços que presta aos seus 
clientes, tendo sempre em aten-
ção a qualidade e o bem estar das 
crianças, adultos e idosos. Está a 
Direção, como sempre esteve, 
disponível para em ambiente tran-
quilo e adequado, dialogar com 
qualquer das partes interessadas, 
para esclarecer e informar sobre 
dúvidas que porventura hajam.         

O Presidente da Direção 
da LAQC 

 José Anselmo 
05-07-2018 

Feira Festa da Quinta do Conde 
Continuação da página 1 

Equipa do primeiro dia 

Equipa do segundo dia 

Equipa do terceiro dia 

Equipa do quarto dia 

Equipa do quinto dia 

 
Feira Festa da Quinta do Conde 

Equipa do sexto dia 

Equipa do sétimo dia 

Equipa do oitavo dia 

Equipa do nono dia 

Equipa do décimo dia 
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SALA AZUL 

Ao longo deste ano letivo muitos fo-

ram os sorrisos, as gargalhadas, os 

choros, as birras e as aprendizagens 

realizadas. 

Houve dias que foram menos bons e 

menos fáceis nem houve magia, mas 

foram dias de muitas brincadeiras. 

Outros dias foram de ralhetes mas 

que passaram logo a bons momentos. 

Foram dias de miminhos, muita aten-

ção e dedicação. Tentamos ao longo 

deste ano realizar as mais diversas 

atividades, fossem elas espontâneas, 

planificadas ou através de projetos de 

aprendizagem. Porém todo este pro-

cesso de evolução só foi alcançado 

graças à participação das famílias. A 

equipa da sala azul agradece a todos 

as partilhas que foram prestadas pe-

las famílias dos nossos meninos, os 

elogios, pela amabilidade e carinho 

que nos deram ao longo deste percur-

so. Agradecemos ainda a confiança 

que depositaram em nós, para cuidar-

mos dos vossos bens mais preciosos 

«os vossos filhos». 
Abraços carinhosos da Marta Umbelino, 

Ana Mendes, Vanessa Rodrigues e dos 
estagiários Catarina Vieira 

e David Braga. 

 SALA VERDE 
Agora que o ano letivo chegou ao fim 
é tempo de refletir sobre as conquis-
tas que cada um adquiriu, foram vá-
rias as explorações e as atividades 
que foram realizadas ao longo do ano, 
contribuindo para o desenvolvimento 
de cada uma das crianças. Estas ativi-
dades/explorações serviram para que 
cada uma das crianças pudesse a seu 
tempo adquirir novos conhecimentos, 
pois cada criança é um ser único e 
individual e como tal cada um tem o 
seu tempo de aprendizagem e desen-
volvimento. 
A equipa da sala verde tentou que 

cada criança se sentisse bem na insti-

tuição fazendo com que a família vies-

se e participasse em várias atividades 

na mesma (interação com as famílias), 

umas mais participativas que outras  

mas todas deram o seu melhor ao 

participar nas mesmas, mostrando  

Coordenadora 
Pedagógica 

Queridos pais, família e colaborado-
res,  o ano letivo terminou… 
Mais um ano se finaliza e com ele 
muitas lembranças, muitas histórias 
para contar,  muitos sonhos realiza-
dos, outros que ficaram por realizar. 
Esta é a dinâmica da vida e nesta 
imensa luta diária vamos vivendo e 
aprendendo a cada dia uns com os 
outros. 
É tempo de agradecer a todos os 
que caminharam juntos ao longo 
deste percurso e também aos desa-
fios que nos fizeram crescer e nos 
tornaram mais fortes na conquista 
dos nossos sonhos. Estamos a con-
cluir mais um ano letivo de parceria 
entre escola/família e família/escola 
no desenvolvimento das nossas 
crianças, a qual agradecemos do 
fundo do coração todo o apoio, cari-
nho e dedicação. A LAQC foi a nossa 
segunda casa, onde encontramos 
profissionais que efetivamente se 
preocuparam em construir cidadãos 
mais solidários, autênticos e felizes. 
Se preocuparam com todos os pas-
sos percorridos e trilhados nos mais 
diversos caminhos… 
Iniciamos com pequenos passos e 
terminámos com grandes pegadas. 

Marta Umbelino Coord.  Pedagógica 

Sala Verde  

assim à criança a sua ligação com a 
instituição e mantendo a criança 
mais segura e tranquila, tornando a 
instituição e a equipa da mesma 
uma grande família. 
Agora as férias estão a chegar e as 
crianças vão relaxar nas piscinas e 
aproveitar para brincar com os ami-
gos. Esperemos também que come-
cem a ficar entusiasmados com as 
novas aventuras e explorações que 
o novo ano letivo promete. 
Os nossos corações já estão a aper-
tar pois passámos muitos momen-
tos com as nossas crianças (uns 
bons, uns menos bons e uns exce-
lentes), mas vamos sempre lembrar-
nos de todas com muito carinho. 
“Tenta agora ser crescido 
Mesmo que ainda não o sejas; 
Se quiseres tu podes ser 
Tudo aquilo que desejas.” 

Equipa  da sala: Joana Carvalho  
e Lurdes Santos 

Serviço Apoio Domiciliário 

O Serviço de Apoio Domiciliário teve, des-
de meados do mês de abril e início de 
mês de maio, um impulso significativo em 
termos de acréscimo de trabalho. Foram 
e têm sido vários os contactos feitos por 
parte dos Hospitais, desde o Centro Hos-
pitalar de Setúbal, passando pelo Hospital 
Garcia d’Orta e até mesmo pelo Hospital 
de Santa Maria. 
As situações que nos têm aparecido têm 
sido apoiadas e ajudadas da melhor for-
ma possível, acompanhando de forma 
integrada todos os ângulos dos proble-
mas que nos surgem, desde a vertente 
social, passando pela saúde com articula-
ção com a Unidade de Saúde Familiar da 
Quinta do Conde e com os vários hospi-
tais, mas também com outras entidades, 
como os bombeiros. Sendo que neste 
momento a Quinta do Conde apresenta 
uma extrema escassez de apoio ao nível 
das pessoas idosas, dado que os serviços 
da área estão sobrelotados e sem possibi-
lidade de integrar mais pessoas, a nossa 
resposta tem demonstrado ser uma alter-
nativa que se evidenciou pela positiva, 
pese embora ainda careça do apoio finan-
ceiro da Segurança Social.  
Este apoio é fundamental para que se 
possam auxiliar as situações de extrema 
carência social e económica com que nos 
temos deparado, principalmente nestes 
últimos dois meses. Seguros de que quem 
recorre a nós não fica sem apoio, temos, 
contudo, muito presente que a LAQC ne-
cessita, também ela, do apoio financeiro 
e do acompanhamento por parte Estado, 
no comprometimento e empenho para 
com a população da Quinta do Conde, 
não só a mais idosa, mas também a mais 
jovem que eventualmente acaba por ficar 
condicionada pela dependência dos seus 
familiares. 
Nestes últimos dois meses o trabalho 
desenvolvido no terreno tem sido fantás-
tico e enriquecedor mas também preocu-
pante pelo que temos encontrado. A dis-
ponibilidade da equipa do SAD e as suas 
capacidades técnicas têm sido uma mais-
valia para a LAQC e deixo aqui o meu 
agradecimento a todos os que têm acre-
ditado e apoiado este projeto tão neces-
sário.  

Margarida Ferrão 
Assistente Social 

 

Faça-se sócio da LAQC 

Visite o nosso site 

www.laqcquintadoconde.org  
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SALA AMARELA 
Neste final deste ano letivo, de uma 
coisa temos a certeza… Aqui somos 
felizes! 
A alegria das brincadeiras, os risos 
das conquistas e as lágrimas com afe-
tos, fizeram com que a Sala Amarela 
vivesse dias de verdadeira felicidade. 
Brincar, correr, conhecer, cantar, 
dançar, rir, dormir, abraçar, beijar, 
experimentar… ações desenvolvidas 
ao longo do ano, que tinham um úni-
co objetivo comum… Crescer como 
pessoa! 
Podemos mostrar o mundo de muitas 
formas ou podemos apenas mostrar 
o melhor do mundo, mas o que acon-
teceu neste ano letivo na Sala Amare-
la, foi mostrar o melhor que cada cri-
ança pode oferecer ao mundo!  
A felicidade no resultado do que faze-
mos só é possível, quando envolve-
mos todos os atores deste teatro, 
que é a vida! Assim, nada seria possí-
vel sem a ajuda e o apoio das famí-
lias, que ao longo do tempo estive-
ram presentes, foram ativas, interes-
sadas, amáveis e desafiantes. Sim, o 
desafio de responder aos seus objeti-
vos, fez com que a equipa pedagógica 
da Sala Amarela, procurasse todos os 
dias aliar a qualidade ao sentido da 
responsabilidade! Bem hajam, famí-
lias! 
O tempo passou, as dificuldades pas-
saram, o desenvolvimento surgiu e a 
felicidade de poder fazer parte de 
momentos tão ricos, deixa a equipa 
da Sala Amarela com nostalgia e sen-
tido de dever cumprido. 
Na nossa creche, ouvem-se vozes, 
ouvem-se risos, ouvem-se choros, 
ouvem-se pessoas… existe vida den-
tro do nosso dia a dia… Na nossa cre-
che, sempre que um joelho se baixa, 
existe amor, existe carinho e existe 
olhares que buscam a felicidade! Na 
nossa creche… Somos felizes! 

Equipa da sala: Ana Rita e Bruna Lourenço 

 

SALA BRANCA 
A Sala Branca destina-se a crianças desde a aquisição da marcha até aos 24 
meses de idade, contando com um grupo composto por treze crianças, oito 
meninas e cinco meninos.  
Durante o ano letivo foram desenvolvidos diversos projetos de aprendiza-
gens, que surgiram das necessidades e curiosidades mostradas pelo grupo 
de crianças. Neste último trimestre foram desenvolvidos os seguintes proje-
tos de aprendizagem: “Vamos à descoberta… da Agricultura”, “Vamos à des-
coberta… da Família” e “Vamos à descoberta… de novos caminhos”. 
De Descoberta em Descoberta chegamos ao fim do ano! 
Mais um ano que chega ao fim!...Pois é?! Mas as novidades ainda são mui-
tas!!! Este ano foi um ano cheio de conquistas, aprendizagens, vivências e 
explorações. Todos do dias aprendemos um pouco e ensinamos, levamos 
carinhos, beijinhos e retribuirmos com tanta inocência e pureza!. Foi tão 
bom crescer num mundo da imaginação e aprender a descobri-lo. Cresce-
mos juntos com histórias. Vivemos aventuras sem par. Aprendemos juntos e 
sobretudo, divertimo-nos muito! 
A nossa história ainda agora começou… mas todos os dias são finais felizes! 
Devemos reconhecer tudo de bom que recebemos, aprendemos e ensiná-
mos… e devemos recordar os erros! São estes que nos tornarão mais sábios. 
Um abraço apertadinho e beijinhos no coração! 

Equipa da sala branca: Dora Rato e Vera Martins 

BERÇÁRIO 
Está a chegar ao fim mais um ano letivo. No início vivenciamos diversos pro-

cessos de adaptação, aqui os bebés deram os primeiros passos fora do seio 

familiar.  

Ao longo do ano exploramos brinquedos e objetos, folheamos livros, puse-

mos as mãos na tinta, na massa, aprendemos músicas com gestos e ou-

vimos pequenas histórias. Agradecemos a todos os pais do berçário a gene-

rosidade de terem deixado os seus bebés aos nossos cuidados. Recebemos 

todos com muito amor e carinho, demos e recebemos muito amor.   
    Equipa do berçário: Lina Brazão,  Sara Matos, Catarina Lopes  e Eva Martins   

Sala de Pré-escolar 
Mais um ano letivo que termina e com ele muitas lembranças, muitas histó-
rias para contar,  muitos sonhos realizados, outros que ficaram por realizar, 
muitos sorrisos que partilhamos diariamente e algumas lágrimas que enxu-
gámos… Com este aprender diário agradecemos a todas as crianças que 
connosco partilharam o seu dia-a-dia, a todas as famílias que tão bem nos 
trataram e a todas as colegas que connosco partilharam também o seu dia-a
-dia…  
Cada ano parece que passa mais e mais rápido… a cada ano mudamos um 
pouco, evoluímos, tendo a certeza de que a vida e o mundo serão melhores 
pois estamos diariamente a “criar” o futuro.   
O objetivo maior do nosso trabalho sempre esteve voltado para o bem-estar 
integral das nossas crianças, das que aqui passaram e das que em breve 
virão, criando um ambiente favorável ao seu bem-estar e ao seu desenvolvi-
mento pessoal e social. 

Aos nossos finalistas deste ano letivo dizemos que ser finalista é importante, 
é uma sensação esvoaçante, aprender diariamente com as “amigas cresci-
das” que nunca iremos esquecer… 

Como escreveu Antoine de Saint-Exupéry : “Aqueles que passam por nós, 
não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco 
de nós”, e que grande verdade que este senhor escreveu… 

  A Equipa Pedagógica de sala Teresa André e Sandra Freitas 

 

Faça-se sócio da LAQC 
Visite o nosso site 

www.laqcquintadoconde.org  
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Aniversários 2018 
Abril 

José Franco Baptista Anselmo
(13), Vanessa Rodrigues(17) 

 

Maio 
Teresa André(1) 

Leandro Jorge Matos Anselmo
(21) 

 

Junho 
Carlos António Nunes de Azevedo
(5),  Isabel Trigo(9), Ana Cristina 

Araújo(11) 

Festa do Final Ano 
Letivo 2017/2018 

Continuação da página 1 

colaboradores da instituição, sub-
linhando que o bem estar das cri-
anças, que  frequentam a creche e 
o pré escolar é o principal objetivo 
de todos os que aqui trabalham.  

Neste período que agora se inicia 
de atividades lúdicas e de férias 
desejamos a todos os nossos clien-
tes, pais e encarregados de educa-
ção e colaboradoras, bom descan-
so e boas férias.       Carlos Azevedo 

GESTÃO 

E SUSTENTABILIDADE 

DAS IPSS 
A sustentabilidade das IPSS obriga 
a uma gestão, estratégica e opera-
cional, eficiente e participada, de 
todos os recursos disponíveis, sem 
perderem a autonomia, fazendo 
valer e defendendo a sua identida-
de num quadro de valores. A sus-
tentabilidade financeira das insti-
tuições está dependente da 
"percentagem das comparticipa-
ções da Segurança Social", por via 
de acordos de cooperação, que 
"fica bastante aquém do custo 
real das respostas sociais". Em 
média, as comparticipações co-
brem cerca de 42% do custo real 
das respostas sociais. "Esta situa-
ção obriga as instituições a encon-
trar fontes alternativas de financi-
amento, já que é impensável que 
os utentes e/ou famílias possam 
assumir 58% dos custos". 
As Direcões das IPSS não se po-
dem «esgotar» nesta busca cons-
tante dos meios necessários, não 
porque esteja em causa a sobrevi-
vência das Instituições, mas por-
que está em causa a sobrevivência 
das respostas sociais. 
As IPSS "sempre terão de encon-
trar fontes de financiamento alter-
nativas". A sua origem assenta na 
sociedade "e dela são próximas", 
Por isso "têm a legitimidade, até 
obrigatoriedade, de, com flexibili-
dade, agir" a tempo. "O tempo 
que não se compadece com as 
práticas complexas e burocráticas 
dos acordos de cooperação. As 
IPSS têm consciência que perante 
necessidades infinitas, têm que 
gerir recursos finitos". Os exce-
dentes devem "reforçar a susten-
tabilidade e a continuidade da 
solidariedade praticada pelas 
IPSS". E o "haver excedentes não é 
problema, a questão está naquilo 
que se faz com eles". 
A Economia Social representa 10% 
do conjunto das empresas euro-
peias, ou seja 2 milhões de empre-
sas, gerando 6% do emprego total. 
"Dispõe de um elevado potencial 
para gerar e manter empregos 
estáveis, principalmente porque 
estas actividades, pela sua própria 
natureza, não são susceptíveis de 
serem deslocalizadas". 

In Agência Ecclesia 

Morada da LAQC 
Contatos Atendimento 

Morada 
Rua Ilha de Porto Santo, Edifício 
Creche, 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 
apoiodomiciliario@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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