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Homenagem 
a Diretores da LAQC 

No dia 19-03-2016 na LAQC pelas 
12.30h foi realizada uma cerimó-
nia de homenagem aos diretores 
que fazem e fizeram parte dos ór-
gãos sociais em pelo menos três 
mandatos neste processo de mu-
dança para a área social, proporci-
onando a esta Instituição ser hoje 
uma IPSS. Nesta cerimónia estive-
ram presentes elementos dos três 
órgãos sociais da Liga, assim como 
entidades públicas, nomeadamen-
te da Câmara Municipal de Sesim-
bra, Assembleia Municipal e Junta 
de Freguesia da Quinta do Conde, 
convidados, colaboradoras, pais e 
encarregados de educação. 

HOMENAGEADOS 

José Franco Baptista Anselmo – Sócio 
Fundador desde 10/11/2001. Fez parte 
da Comissão Administrativa de Instala-
ção da Liga, preparação dos estatutos,  
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14.º Aniversário 
 da LAQC 

O Presidente da Direção da Liga 
depois de cumprimentar os convi-
dados e todos os presentes, diri-
giu umas breves palavras ao Sr. 
Presidente da Câmara de Sesim-
bra ausente por motivos de saú-
de, desejando-lhe rápidas melho-
ras e enaltecendo o seu compor-
tamento em relação à LAQC neste 
processo social. 
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Almoço 
de Aniversário 

Como já vem sendo habitual 
realizou-se no dia 19-3-2016 
nas instalações da Liga o 14.º 
Aniversário com um almoço e 
respetivo bolo com os 
«Parabéns». Obrigado a todos 
os que nos privilegiaram com a 
sua presença, assim como a 
todos os elementos dos órgãos 
sociais presentes, colaborado-
ras, convidados, sócios, amigos, 
pais e encarregados de educa-
ção. 



14.º Aniversário da LAQC 
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Hoje aqui reunidos na festa do 14.º 
aniversario da Liga e nesta Sessão 
Solene, onde pela primeira vez serão 
homenageados colaboradores e dire-
tores, destes os que concluíram pelo 
menos três mandatos nos órgãos so-
ciais da Liga, desde o inicio da altera-
ção dos Estatutos da LAQC em 2007 
orientados para a área social, com o 
propósito de passagem a Instituição 
Particular de Solidariedade Social, 
que se efetuou em 17/01/2008 com 
o registo lavrado provisoriamente 
pela inscrição n.º 35/08, reconhecida 
como pessoa coletiva de utilidade 
pública. Este registo foi convertido 
em definitivo a 09/04/2009 com pu-
blicação em Diário da República a 04 
de Maio desse mesmo ano, cerca de 
um mês depois. 
Aqui começa uma odisseia que penso 
sem paralelo, se por um lado os só-
cios e diretores apoiantes desta alte-
ração procuravam por todos os meios 
dar corpo ao projeto, existia a oposi-
ção e a resistência à mudança tanto 
interna como externamente a procu-
rar travar um projeto focado para o 
apoio social, em que os principais 
beneficiários eram e são, a população 
residente da Quinta do Conde e áreas 
abrangentes.  
Chegados aqui o projeto começa a 
tomar corpo com a assinatura do 
Contrato de Comparticipação Finan-
ceira ao abrigo do PARES 3.  
A 28 de Setembro de 2010 é lançada 
a primeira pedra para início da cons-
trução de raiz do edifício para a cre-
che, pensado e estruturado aos obje-
tivos do seu mentor, em cerimónia 
presidida pelo então Secretário de 
Estado Dr. Pedro Marques, tendo a 
obra da Creche iniciado a 18 de Outu-
bro do mesmo ano, vindo a ser inau-
gurada a 16 de Outubro de 2011, pe-
lo Dr. Marco António Costa, Secretá-
rio de Estado da Solidariedade e Se-
gurança Social.            
No entanto os projetos da Direção 
presidida pelo atual Presidente conti-
nuam e a 18 de junho de 2013 lança a 
obra de ampliação para a valência de 
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mandato seguinte 2014/2016 passa a 
fazer parte da Direção com o cargo 
mandato de 2011/2013 é novamente 
Presidente da mesa da A. G. e no  de 
Secretário. Representado pelo Dr. 
Francisco Ferreira.  

José Nunes de Sousa – Entra para 
sócio a 19/06/2002. No mandato de 
2008/2010 assume funções de Rela-
tor no Conselho Fiscal, no mandato 
de 2011/2013 exerce as funções de 
Secretário do Conselho Fiscal, função 
que continua a desempenhar no man-
dato atual 2014/2016. 

José Maria Campeã Taveira - É Sócio 
Fundador desde 15/11/ 2001, data de 
preenchimento da sua ficha. Iniciou 
funções de Secretário da Mesa da 
Assembleia Geral no mandato de 
2005/2007. Em 2008/2010 assume as 
funções de Tesoureiro por desistência 
do anterior praticamente no início do 
mandato, no mandato 2011/2013 
desempenha as funções de Vogal da 

Direção. 

Pedro Nuno da Silva Vieira – Arquite-
to responsável pelo projeto de Arqui-
tetura do edifício da Creche e da alte-
ração para o Pré-Escolar. Em 2009 
iniciamos contactos, ideias e suges-
tões foram trocadas até que nos apre-
sentou um esboço de acordo com o 
que em seu entender seria um edifí-
cio à medida das nossas pretensões, 
virado para a inovação com aprovei-
tamento de energias renováveis, edi-
fício de qualidade, demonstrando  

 

 

HOMENAGEADOS 
escritura pública, que se realizou a 
22/01/2002 exercendo a partir dessa 
data a Presidência da Direção da 
LAQC até aos dias de hoje, eleito e 
reeleito por mérito próprio, pela inte-
gridade, empenho e dedicação a esta 
Instituição da qual é e foi o impulsio-
nador, obreiro e protagonista da obra 
feita. 

José Manuel Lobo da Silva – Sócio 
Fundador desde 10/11/2001. Assumiu 
funções de Presidente do Conselho 
Fiscal no primeiro mandato 2002/ 
2003 e seguintes, 2003/2005, 2005/ 
2007, 2008/ 2010, 2011/2013 e 
2014/2016. Procurou ao longo destes 
mandatos cooperar com a Direção de 
maneira salutar e de grande respon-
sabilidade. 

Leandro Jorge Matos Anselmo – Só-
cio Fundador desde 10/11/ 2001. As-
sume funções de Vice-Presidente da 
mesa da A.G. no mandato de 
2008/2010, no mandato 2011/2013 
como 1.º Vogal suplente tendo neste 
mandato assumido funções em subs-
tituição, no mandato 2014/2016 nova-
mente Vice-Presidente da mesa da 
A.G. 

José Carlos Carrilho Gomes – Asso-
cia-se a 28/10/2008. É empossado 
como Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral a 28 de março de 2010 e 
completa o mandato em curso. No  
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Pré-Escolar terminada a 29 /11 do 
ano de 2013, sendo a sua inaugu-
ração realizada a 18 de janeiro 
pelo então Secretário de Estado 
do Ensino Básico e Secundário Dr. 
João Grancho em representação 
do Sr. Ministro da Educação e Ci-
ência Dr. Nuno Crato.   
Talvez para alguns dos convidados 
aqui presentes esta narrativa não 
faça sentido, mas para mim e para 
os diretores da LAQC é importan-
te, tendo em atenção as respostas 
da tutela nas diversas valências já 
instituídas na LAQC, assim como 
ao mais recente projeto do Servi-
ço de Apoio Domiciliário em curso 
e muito em especial, as alterações 
aos Estatutos das IPSS introduzi-
das pelo Dec. Lei 172-A/2014 de 
14 de novembro com a obrigatori-
edade de num ano após a publica-
ção deste Dec. Lei, todas as IPSS 
deste Pais terem de adaptar esta-
tutos e práticas à nova lei.  
O projeto do Serviço de Apoio Do-
miciliário com parecer favorável 
do Centro Distrital da Segurança 
Social de Setúbal a 26 de março 
de 2015 para 44 utentes, continua 
num vai vem de pedidos e trocas 
de documentos, muitos deles re-
petidos várias vezes, sem se per-
ceber o porquê. 
Será que não existe comunicação 
interna entre os vários departa-
mentos desta Entidade Governa-
mental? Temos no entanto espe-
rança que será mais uma batalha 
a vencer muito brevemente. 
Meus Caros convidados, sem pre-
tender maçá-los por muito mais 
tempo… permitam-me mais al-
guns minutos.          
 A Liga que eu aqui represento, 
tem um orçamento para 2016 de 
526.500,00€, 40 colaboradoras 
incluindo as 11 auxiliares ao abri-
go do protocolo com a Câmara de 
Sesimbra de apoio ao CAF nos Jar-
dins de Infância dos Agrupamen-
tos de Escolas na Quinta do Conde 
e 96 crianças entre Creche e Pré-
Escolar. 

Gerir estes valores, sejam eles finan-
ceiros ou humanos, requer dedica-
ção e tempo de permanência na 
Instituição, ou seja, só boas vonta-
des não são suficientes, se acrescen-
tarmos que a LAQC é uma Institui-
ção já certificada pela NORMA ISO 
9001:2008 desde 12/11/2014 nas 
suas duas valências Creche e Pré-
Escolar, tendo como bitola o rigor e 
profissionalismo praticado nos servi-
ços prestados, se pode compreen-
der, as exigências pedidas as todos 
os colaboradores, sejam eles inter-
nos ou externos. 
O Dec. Lei 172-A que atrás faço refe-
rência veio clarificar algumas men-
tes menos compreensíveis ou críti-
cas do papel e responsabilidades 
dos dirigentes das IPSS. Esta Lei defi-
ne muito concretamente as respon-
sabilidades do presidente ou admi-
nistrador e restantes diretores, du-
ração e o limite de mandatos, assim 
como condições de compensação 
pelo tempo e serviço à causa.        
Somos uma Instituição com as con-
tas controladas, sem pagamentos 
nem salários em atraso, não mendi-
gamos subsídios para sobreviver, 
pedimos sim, respeito e celeridade 
nos projetos em curso.  
O trabalho dos diretores não é a 
promoção pessoal, mas sim o servir 
a população que procura os nossos 
serviços, que com dignidade e em-
penho procurámos servir.   
Para terminar um reconhecimento a 
todos os nossos colaboradores, mui-
to em especial a todas que connosco 
trabalham neste projeto ao serviço 
da comunidade quinta condense, 
aos dirigentes dos três Órgãos Soci-
ais, aos sócios, aos pais encarrega-
dos de educação porque é com to-
dos, que este projeto tem razão de 
ser. 
A todos que com a sua presença nos 
enriquecem e dão forças para se-
guir, aos que por impedimento ou 
outras prioridades não lhes foi pos-
sível vir até nós neste dia do 14.º 
Aniversário da Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde. 
 
O MEU NOSSO, MUITO OBRIGADO 

Atividades da Creche 
E Pré-Escolar 

Berçário: Expressão Plástica 

Sala Branca: Ativ. Sensorial com gelo 

Sala Amarela: Dia Int. da Mulher 

Sala Verde:    
Atividade  Pré-Escolar 
de motricidade Dia do Pai 

Sala Azul: Páscoa 



ASSEMBLEIA GERAL 

Realizou-se no dia 19 de março de 
2016 a Assembleia Geral de Só-
cios nos termos e ao abrigo do 
número 1 do Art.º 19.º dos Estatu-
tos da Liga dos Amigos da Quinta 
Conde, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 
Ponto 1 – Discussão e Delibera-
ção do Relatório, Balanço e Con-
tas de 2015 e Parecer do Conse-
lho Fiscal 
Ponto 2 – Discussão e Delibera-
ção do Reg. Interno do SAD 
Ponto 3 – Alteração aos Regula-
mentos Internos da Creche e do 
Pré-Escolar 
Ponto 4 - Informações. 
Todos os pontos sujeitos a vota-
ção foram aprovados por unanimi-
dade pela assembleia geral de 
sócios. 

CIRCO BRIAN 

Integrado nas comemorações do 
14.º Aniversário da Liga dos Ami-
gos da Quinta do Conde, o Circo 
Brian apresentou um espetáculo 
de magia e palhaços para as cri-
anças da creche e pré-escolar da 
Liga assim como para os pais e 
encarregados de educação. Houve 
muita alegria, animação e diver-
são.Obrigado aos elementos do 
Circo Brian, a todos os que estive-
ram presentes no espetáculo e às 
nossas colaboradoras pela ajuda 
prestada. 

REUNIÃO GERAL 
A Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde, no dia 19 de março de 
2016, desenvolveu várias ativida-
des e eventos de importância para 
a instituição. A primeira pelas 
10.30h da manhã, foi uma reunião 
geral com as colaboradoras e a 
direção, em que se fez o balanço e 
analisou os últimos seis meses de 
atividade nas áreas pedagógicas e 
lúdicas das valências creche e pré
-escolar num ambiente de harmo-
nia e participação coletiva muito 
salutar. 

Aniversários 2016 
Parabéns 

aos aniversariantes 
do mês de janeiro 

Maria de Lurdes Pinto Penelas
(1), João António Franco(30) 

Parabéns 
aos aniversariantes 
do mês de fevereiro 

Ana Cristina Pinheiro Mendes(1), 
Leonel Andrade Éfe(4), José Pi-
nheiro Machado(7), José Carlos-
Carilho Gomes(7), José Manuel 
Lobo da Silva(9), Carlos Alberto 
da Silva Braizinha(10), Francisco 

da Palma Éfe(12), Francisco 
Paulo Macedo Ferreira(16), Te-
resa Maria Parente Mimoso(17), 

José Nunes de Sousa(29). 

Parabéns 
aos aniversariantes 
do mês de março 

Umbelina de Jesus Faria(4), Ra-
quel Pereira Dias Ferreira(10),  
Manuel José Dias Marinho(12) 

HOMENAGEADOS 
desde logo disponibilidade, dedica-
ção e conhecimentos que implemen-
tou a esta obra, que é hoje de reco-
nhecimento público, pelo que o seu 
nome ficará sempre ligado a esta 
Instituição como o Arquiteto que 
concretizou um sonho de alguém 
sendo portanto merecedor desta 
agraciação neste 14.º Aniversário da 
Liga dos Amigos da Quinta do Con-
de. 

Frederico Gomes da Silva. Autor e 
criativo do Logotipo da Liga dos Ami-
gos da Quinta do Conde que é hoje 
a MARCA da LAQC. Foi-lhe solicita-
do um símbolo que espelhasse a 
Quinta do Conde a ser usado como 
logotipo e eis que nasce a caracteri-
zação certa: o pinhal dominante nes-
ta zona, os arbustos ou mato e por 
fim, a moradia sonho dos pioneiros 
desta nossa terra. 

 

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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