DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ANO XII - TRIMESTRAL 2014 Email: geral@laqcquintadoconde.org
Sede: Rua Ilha de Porto Santo, Edifício Creche - 2975-235 Quinta do Conde - Tel. 212104286

A INSTITUIÇÃO

Almoço de Aniversário

A Liga dos Amigos da Quinta do Conde, é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS), criada
por iniciativa de um grupo de amigos, que no decorrer do ano de
2001, se juntaram preocupados com
os problemas da Quinta do Conde
(área urbanística de grande dimensão de génese ilegal). Imbuídos pelo
sentimento do dever para com seus
concidadãos, impelidos pelos problemas sentidos pela população, decidem congregar esforços com o
objectivo de defender os interesses
desta comunidade.
Em 22 de Janeiro de 2002 é fundada
a LAQC por escritura pública. Durante o ano de 2007 começa a preparar
a alteração aos seus Estatutos para a
área social, adquirindo o estatuto de
IPSS e reconhecida como pessoa
colectiva de utilidade pública a 4 de
Maio de 2009 com publicação no
Diário da República.
Com este estatuto planeou e concretizou a obra da Creche que inaugurou a 16 de Outubro de 2011. Foi
assinado o contrato de cooperação
com a Segurança Social para 66
crianças dos 3 aos 36 meses a
14/10/2011. Com a Portaria 262 de
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Decorreu no refeitório da creche
da Liga dos Amigos da Quinta do
Conde no dia 29 de março de
2014, o almoço convívio para
comemorar os 12 anos de atividade da LAQC. A direção convidou
algumas entidades sendo de destacar a presença do sr. Presidente da
Câmara Municipal de Sesimbra,
arq. Augusto Pólvora, da Sra. Diretora da Segurança Social de Setúbal, Dra. Ana Birrento, do sr. Presidente da UDIPSS Sr. Florindo Paliotes, do sr. Comandante da GNR e
das representantes da Assembleia
Municipal de Sesimbra e da Junta
de Freguesia da Quinta do Conde.
Estiveram também presentes o
arquiteto sr. Pedro Vieira, responsável pela obra da creche e do préescolar, o advogado da Liga Sr.
Francisco Ferreira, quase todos os
elementos dos órgãos sociais da
Liga, sócios, amigos e algumas funcionárias. Mais de 50 pessoas neste almoço convívio,
Continua na página 2

Ciente da importância de ajudar o próximo e do seu papel preponderante em
ações de solidariedade social, o Lidl
desenvolveu o projeto "Mais para
todos" uma campanha de angariação
de bens alimentares que decorreu em
todas as lojas, entre o dia 27 de março
e o dia 23 de abril.
Com o intuito de incentivar o envolvimento com as comunidades locais,
numa primeira fase, os colaboradores
das lojas identificaram instituições de
apoio às camadas mais frágeis, que
pudessem beneficiar desta campanha.
A campanha chegou às 238 lojas, onde,
ao longo de 4 semanas, todos os portugueses contribuiram com bens alimentares, que foram recolhidos semanalmente pelas 238 instituições selecionadas, que se destinam a ajudar quem
mais precisa!
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ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO
«MAIS POR TODOS»
ASSEMBLEIA GERAL
DE SÓCIOS
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Da sua vasta gama de produtos alimentares, o Lidl recomendou 10 produtos essenciais, como leite, arroz, farinha, atum, entre outros, e por cada 5
unidades doadas destes produtos, o Lidl compromete-se a oferecer mais 1.
Para complementar os donativos, as instituições receberão também bens
não-alimentares.
A Liga dos Amigos da Quinta do Conde, instituição de solidariedade social,
foi identificada e selecionada para beneficiar desta campanha. De acordo
com o solicitado assinou o protocolo com a equipa Lidl, para a campanha
«Mais por todos». Seguindo as indicações da equipa Lidl, a direção da Liga
dos Amigos da Quinta do Conde, organizou equipas de voluntários para
junto da loja Lidl da Quinta do Conde, fazerem a divulgação da campanha.
A todos os elementos da direção e dos restantes órgãos sociais que se
voluntariaram estamos muitos gratos pelo esforço e disponibilidade, assim
como às colaboradas da instituição: Patrícia Rocha, Sandra Gegaloto,
Umbelina Frazão, Ana Mendes, Elizabete Rosado, Natalina Martins e Susana da Cruz.

que foi também um encontro de amigos, que cooperam com a LAQC para a
concretização dos objetivos propostos
nos seus estatutos, ou seja, o desenvolvimento social e a melhoria das
condições dos quintacondedenses
mais desfavorecidos.
O almoço que foi do agrado de todos,
terminou com o corte do bolo de aniversário e intervenções do sr. Presidente da Direção que agradeceu a presença de todos, assim como, realçou a
necessidade das entidades oficiais con-

A Direção da LAQC

DIA DO PAI
No dia 19 de março, a comunidade escolar “abriu o seu coração” para mais
uma vez celebrar o Dia do pai.
A celebração do Dia do Pai é sempre muito especial, ou não fosse o nosso
pai, o melhor do mundo. Este dia foi assinalado por diversas atividades onde
o espírito do amor e da amizade predominou e iluminou nas nossas salas.
Para fortalecer este dia tão importante os pais participaram em jogos, escreveram dedicatórias para os seus filhos e ouviram uma música...
“Eu gosto é do Papá; De passear com ele pela mão; Correr, saltar e brincar; E à noite ver televisão”
Este dia foi muito gratificante, contagiante, e repleto de emoções e amor
para todas as crianças!!!

Creche: crianças desde
os 3 aos 36 meses
Pré-Escolar:
dos 3 anos aos 6 anos
Tels. 212104286 e 212106877

Envie o seu donativo
para o NIB

0045 6422 40224403025 47

Um projeto de todos
para todos!

cretizarem o protocolo de acordo
financeiro com a LAQC na valência do
pré-escolar, na medida em que a população residente e os utentes que poderão frequentar esta valência tem dificuldades financeiras, que só com a
ajuda dos acordos poderão ultrapassar.
A Sra. Diretora da Segurança Social,
Dra. Ana Birrento, agradeceu o convite
que lhe foi endereçado, destacando o
trabalho realizado pela LAQC que em
muito pouco tempo conseguiu a concretização de duas obras de grande
necessidade para a comunidade da
Quinta do Conde, mas
quanto ao protocolo de acordo financeiro não se comprometeu em virtude
de estes processos serem de grande
morosidade e também muita sensibilidade, frisando que a situação financeira do país não é a mais favorável para
a concretização dos anseios da LAQC.
O sr. Presidente da Câmara na sua
intervenção, agradeceu o habitual convite e que tem sido um prazer estar
presente neste evento da Liga dos
Amigos da Quinta do Conde ao longo
dos anos. Congratulou-se pelo facto da
Liga dos Amigos da Quinta.
Continua na página 4

COMEMORAÇÕES

DIA DO AMIGO

DO 25 DE ABRIL

A Equipa Pedagógica solicitou às famílias que escrevessem uma pequena frase, para outra família da Creche e PréEscolar da LAQC, sobre a amizade para
o Dia do Amigo. As famílias participaram
com frases cheias de carinho. Foi muito
importante a participação dos Pais para
esta iniciativa, demonstrando a sua disponibilidade e empenho, neste tipo de
atividades.
No Dia do Amigo, quando as famílias
deixaram as suas crianças na Creche e
Pré-Escolar da LAQC estas tinham por
cima do seu cabide junto à sala, um
cartão de amizade realizado por um
amigo de outra sala , que foi bem recebido com alegria.
Neste dia cada criança levou uma lembrança para casa, uma pequena moldura com a fotografia de grupo, pois nas
nossas salas damos valor à amizade, ao
amor e ao companheirismo. Valores
que incutimos diariamente às nossas
crianças.
É extremamente importante este tipo
de atividades, em que a família interage
e participa nas atividades escolares, a
relação família – comunidade – escola é
uma mais valia para o desenvolvimento
da criança.

No âmbito das Comemorações do 25
de Abril, a Creche e Pré-Escolar da
Liga dos Amigos da Quinta do Conde
participou na Exposição Alusiva à
data, promovida pela Câmara Municipal de Sesimbra, sob o tema “Um
Cravo, uma criança, um direito …por
Abril e pelo nosso Futuro!”, de forma
a assinalar o 40º Aniversário do 25 de
Abril de 1974.
A Instituição participou na Exposição
com o seguinte tapete:

CARNAVAL
“A Folia dos Petizes”
O Carnaval trouxe-nos muitas surpresas: Festa, brincadeiras, histórias,
saídas e muitas aprendizagens.
Neste âmbito, a Liga dos Amigos da
Quinta do Conde participou no desfile
de Carnaval, organizado pela Junta de
Freguesia da Quinta do Conde, que
realizou-se junto ao Mercado da
Quinta do Conde para festejar o Carnaval.
Sendo o Projeto Educativo da Instituição “Pelo Mar caminhamos..” os nossos pequenotes desfilaram a rigor
com lindas máscaras de peixes coloridos que simbolizavam a beleza natural do fundo do mar!
Foi uma manhã bem passada entre
pais, filhos, avós e netos. Vivemos
com muita folia o carnaval quando
nos mascarámos de peixes coloridos!
Música, cor e divertimento foram os
ingredientes que não faltaram neste
dia!

EXPOSIÇÃO ITINERANTE 2014
“Falar de… no Coração das Famílias”
A Exposição itinerante “Falar de… no
Coração das Famílias”, esteve presente,
pela primeira vez, na Liga dos Amigos da
Quinta do Conde, entre os dias 03 e 14
de março de 2014.
Toda a exposição foi organizada em
função dos nossos recursos, do nosso
Projeto Educativo e das nossas intencionalidades pedagógicas. A divulgação foi
feita junto das famílias e no nosso espaço. Durante a exposição, os diversos
grupos de crianças tiveram a oportunidade de a visitar e assistir à dinamização
de algumas das diversas histórias que
faziam parte da exposição.
Continua na página 4
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31 de Agosto de 2012, esta capacidade foi aumentada para mais 12 lugares, totalizando 78 a capacidade em
creche.
Com esta obra a sede da Instituição
passa para a Rua Ilha do Porto Santo
Edifício Creche – Pinhal do General
2975-235 Quinta do Conde, com
Licença de Utilização n.º 64/2011.
Em 2013 é ampliado o edifício da Creche para o Pré-Escolar, com capacidade para 75 crianças, tendo esta obra
sido inaugurada a 18 de Janeiro de
2014, com Licença de Utilização n.º
7/2014. Por despacho de 16/01/2014,
foi autorizada a seguinte utilização: r/
c e 1º andar para Creche e PréEscolar. A Liga com as valências de
Creche e Pré-Escolar para um total de
153 crianças, tem neste momento 25
colaboradoras nos diversos sectores
da Instituição, que tem como principal objectivo o desenvolvimento integral da criança, para que esta se
desenvolva equilibradamente nos
vários domínios: físico motor, aprendizagem e cognição, pessoal e social,
higiene, saúde e segurança.
A Liga dos Amigos da Quinta do Conde tendo como objetivos a promoção
social, ambiental, cultural, ecológico e
colaborando com outros organismos,
particularmente a Administração Central e Local, assinou mais um acordo
de cooperação com a Segurança
Social no âmbito das Cantinas Sociais
a 24 de Outubro de 2012, servindo
uma média mensal de 850 refeições,
para as quais não temos apoio do
Banco Alimentar apesar de inscritos
desde 2011. Na sequência da campanha designada «Mais por todos» da
cadeia de supermercados Lidl, a Liga
dos Amigos da Quinta do Conde, foi
selecionada e convidada a participar
na campanha, sendo para isso assinado um protocolo para a referida campanha com início em 27 de março e
que terminou no dia 23 de abril, com
muito sucesso. A Liga agradece à
equipa do Lidl por nos ter escolhido
para a recolha dos bens na loja do
Quinta do Conde. Agradecemos também a todos os clientes Lidl que contribuíram para esta campanha de solidariedade que se refletiu numa ajuda
importante para a instituição. Servir a
comunidade, é para a Liga e seus
Directores uma dedicação permanente e salutar que muito nos orgulha.

Visita ao Pólo de Leitura
a Quinta do Conde
e Biblioteca Municipal de Sesimbra
“Sapatinhos de veludo…”

Recentemente embarcamos numa
viagem pelo mar da literatura, das
histórias de encantar, da magia… da
força das palavras, doces, bonitas,
sonoras…
Os meninos da creche visitaram o
Pólo de Leitura da Quinta do Conde
e assistiram à dramatização de
belíssimas histórias adequadas à sua
faixa etária. As Salas Branca e
Amarela conheceram o “Artur”, um
pintainho muito amoroso e as Salas
Verde e Azul encantaram-se com “O
Sonho do Ursinho Rosa” e com
todas as aventuras em seu redor.
Os piratinhas do Pré-Escolar
visitaram a Biblioteca de Sesimbra e
escutaram a história “O Macaco que
Ficou Sem Rabo”, um macaco
simpático e muito, muito especial.
Ambos sentiram um agradável
aroma a livros, exploraram as suas
imagens
e
viajaram
pela
imaginação... essa que os transporta
para mares nunca antes navegados!
Apresentaram-nos cenários maravilhosos, repletos de cor, de brilho e
de harmonia…. embarcamos no
mundo da fantasia!
Conhecemos novas personagens e
os nossos pequeninos foram atores
de histórias, concedendo-lhes a
ternura de criança!
Adorámos esta experiência e esperamos repeti-la, consolidando assim
a nossa amizade com os livros.
Vitória vitória, iniciou-se a história…
uma história de pequenos amantes
de literatura que descobrem, dia
após dia, a essência de um livro e o
prazer de “ler”, de interpretar e de
viajar incessantemente pelo mar
das emoções.
Textos e fotos da Equipa Pedagógica

NOVO SITE DA LAQC

ASSEMBLEIA GERAL

Com a colaboração do sócio e membro suplente da direção Francisco
Éfe, está a ser desenvolvida uma
nova plataforma do site da Liga,
com a primeira parte referente à
LAQC já está bastante adiantada. É,
contudo necessária a sua atualização na vertente creche e pré-escolar
e também em relação aos textos
publicados e a serem publicados e
definir o desenvolvimento do backoffice, assim como a área reservada para os membros da direção.
Também o acesso aos pais dos nossos utentes através de um nome de
utilizador e uma senha, a ser atribuída pela direção da Liga, após proposta ou pedido do pai ou encarregado de educação. A nova plataforma permite uma imagem renovada,
inovadora e a possibilidade de interação com a comunidade, que na
anterior não era possível, contudo
precisa de manutenção, atualização
dos dados para que se possa aproveitar a sua potencialidade e a sua
divulgação nas redes sociais seja
proveitosa para a Liga dos Amigos
da Quinta do Conde e lhe confira
uma imagem dinâmica e atualizada
junto da comunidade local, regional,
nacional e internacional.

DE SÓCIOS DA LAQC
Realizou-se no passado dia 29 de março
2014 nas instalações do edifício creche,
pelas 10H, a Assembleia Geral de Sócios
para Discussão e Deliberação do Relatório
e Contas de 2013 e Parecer do Conselho
Fiscal, que foi colocado à votação e aprovado por unanimidade.
Por proposta da direção foram efetuadas
algumas Alterações do Regulamento da
Creche, que foi votado e aprovado por
unanimidade.

Almoço de Aniversário
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do Conde em mais ou menos três anos
ter concretizado obra de grande envergadura para uma IPSS ainda jovem, que se
destaca na freguesia da Quinta do Conde,
pela excelente qualidade e que muito
beneficiará a comunidade local e concelhos abrangentes. Salientou também as
dificuldades das entidades oficiais em
poderem comparticipar financeiramente
com as IPSS e desejou que apesar dos
tempos difíceis a LAQC tenha sucesso e
continue a trabalhar para o bem da
comunidade da Quinta do Conde.

Telefones úteis
EXPOSIÇÃO ITINERANTE 2014
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Durante a exposição, foi possível
continuar a desenvolver a dinâmica
do Saco “Vai e Vem”, que consistia
em se poder requisitar um livro da
exposição e levar para casa, de forma a estimular a leitura em família.
Foi uma experiência muito gratificante para as famílias e para as
crianças, bem como para a equipa
pedagógica. Ambos usufruíram bastante das potencialidades da exposição e os objetivos de ler em família
e de fomentar o gosto pelo livro e
pela leitura, foram totalmente
alcançados

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. 212 106 174
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

ESTÃO ABERTAS AS
INSCRIÇÕES PARA A
CRECHE E PRÉ-ESCOLAR
Faça-se sócio da LAQC

