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Almoço
16.º Aniversário
da LAQC

No dia 24 de março de 2018 a Liga
dos Amigos da Quinta do Conde
comemorou o 16.º Aniversário com
um almoço, em que estiveram presentes convidados, órgãos sociais e
colaboradores internos e externos
da instituição.
Destacamos as presenças do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Sesimbra Dr. Francisco Jesus, do Sr.
Joaquim Correia Membro do Conselho Nacional Ecologista - Os Verdes
e da Dra. Mara Rebelo da Fundação
COI.
A Direção da LAQC agradece a todos
os que nos privilegiaram com a sua
presença e nos deram os parabéns
por mais este aniversário e pelo sucesso conseguido pela nossa jovem
instituição.

Carlos Azevedo

Sessão solene
16.º Aniversário
Na sessão solene da comemoração do 16.º Aniversário da LAQC,
o Sr. Presidente da Direção, deu
as boas vindas e agradeceu a todos a sua presença. Passando de
seguida a ler a sua mensagem que
se transcreve neste boletim.

Mensagem 16.º Aniversário

O Sr. Presidente da CMS, Dr. Francisco Jesus, agradeceu à Liga o
convite e referiu os problemas
referentes às necessidades de
equipamentos sociais no concelho
de Sesimbra e nomeadamente na
freguesia da Quinta do Conde.
.

Estamos aqui hoje a comemorar o
16.º aniversário da Liga dos Amigos
da Quinta do Conde.
No ato de assinatura da escritura de
criação da LAQC, a 22 de Fevereiro
de 2002 apenas um objetivo pairava
então na mente dos subscritores do
projeto. Reivindicar benfeitorias para
a Quinta do Conde e defender o
meio ambiente da freguesia, situação que no entender dos sócios fundadores, o poder autárquico, não
Continua na página 2
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dava respostas em tempo real às necessidades que eram cada vez mais,
numa população em franco crescimento. A Liga dos Amigos da Quinta do
Conde com o seu jornal “O CONDENSE”
era uma voz incómoda, mas atenta e
ao serviço dos quinta condenses.
A viragem para a área social não foi
pacífica nos dirigentes e sócios da Liga.
Algumas feridas abertas nessa época,
ainda perduram nos dias de hoje, valendo a persistência, vontade e dedicação dos que encetarem a viragem da
LAQC para a área social.
Hoje a Liga pode-se orgulhar da obra
feita, do serviço que presta à comunidade, dos postos de trabalho que criou,
num período de grandes dificuldades
nacionais. Estamos a falar do ano de
2010, inicio desta obra, concluída em
2011 com inauguração a 16 de Outubro
do ano de 2011, contra a corrente, sem
verbas próprias mas com recurso à
banca estando até hoje a honrar os
seus compromissos. Por outras palavras, os mentores do projeto não dando ouvidos aos arautos da desgraça
apresentam hoje um serviço à comunidade não apenas com a creche (inicio
de projeto) mas também com uma sala
de pré-escolar e Serviço de Apoio Domiciliário em fase inicial.
Com estas valências foram já criados 28
postos de trabalho diretos. No acordo
anual com a Câmara Municipal de Sesimbra para o CAF no Agrupamento de
Escolas da Boa Água, são mais 12 colaboradoras/trabalhadoras totalizando
40 pessoas ao serviço da LAQC. 92 crianças nas nossas valências creche e pré
-escolar. Em apenas sete anos esta instituição concretizou um sonho, que só
não é mais expressivo por falta de apoios do poder central no que concerne a
alargamento de acordos de cooperação, sob a máscara de falta de cabimento orçamental.
Como digo, só não vamos mais longe
no apoio social se os nossos parceiros
governamentais e autárquicos o não
permitirem.
O exemplo do Pré-Escolar, que temos
licenciamento do Ministério de Educação para 75 utentes, mas no acordo
com a Segurança Social temos apenas
para 25 crianças é travão por dificuldaContinua na página 3
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-des financeiras de muitos pais a
viver no nosso meio.
Relativamente à Câmara Municipal
de Sesimbra, que no corrente ano
letivo, abriu mais duas salas de préescolar e tem planeado a criação de
mais duas salas no projeto de uma
nova escola limitam a procura não
comparticipada. Como é fácil de
perceber, estas situações de duplicação de espaços, permite opções
de escolha independentemente das
condições de espaço ou qualidade
dos serviços. As IPSS têm a preocupação da sustentabilidade dos seus
projetos, sem verbas dos impostos
diretos, as comparticipações que
são acordadas com a tutela é por
criança em valência e não pelo número em acordo.
Um outro exemplo prende-se com o
Serviço de Apoio Domiciliário em
fase de iniciação. Foi solicitado ao
Sr. Presidente da Câmara de Sesimbra um espaço para que a Liga para
além dos serviços que constituem o
apoio domiciliário normal, seja possível também oferecer aos utentes
um espaço de convívio, que nos
parece ser essencial para atenuar o
isolamento de pessoas que pelas
contingências da vida, vivem sozinhas em suas casas. Pois bem, continuamos sem resposta.
Sabemos e temos consciência, que
a Liga dos Amigos da Quinta do
Conde não tem só amigos. Tem alguns invejosos e inimigos. Os primeiros, porque não acreditavam
que este projeto alguma vez fosse
concretizado. Os segundos, porque
apoiando o projeto, viam nele oportunidades de protagonismo, ou lugar para emprego dos amigos, filiados ou não no seu partido politico.
A realidade demonstra que apesar
das fortes investidas na tentativa de
denegrir a imagem da Instituição, a
Liga tem-se afirmado pela positiva.
Os pais que nos procuram (temos
todas as vagas de creche e préescolar preenchidas), alguns é já o
segundo filho que nos confiam, outros recomendados por pais que
têm ou tiveram cá os seu filhos.

Mensagem 16.º Aniversário

Sessão solene

As Certificações de Qualidade pela
Norma ISO 9001:2015 e Nível A do
Instituto da Segurança Social, a preocupação permanente do bem servir,
tendo como ponto de honra o bem
estar das crianças, bem como a parte
financeira devidamente controlada
com pagamentos a fornecedores em
dia, vencimentos salariais acima do
ordenado mínimo. Contudo ainda
temos um crédito bancário em amortização mensal no valor de cerca de
183.000€ num total de 420.000€ do
empréstimo contraído em 2012, mas
tudo isto é motivo de orgulho para os
órgãos sociais da LAQC, bem como
deve ser para todos os colaboradores
e parceiros desta instituição, incluindo
a Tutela e o poder Autárquico. A onda
negra que se abateu sobre as IPSS,
não pode demover os milhares de
colegas que se dedicam à causa social
em prol das populações que servimos.
Dai dizermos, que não trabalhamos
para medalhas, ou distinções populistas, mas temos o direto ao respeito
merecido, pelos serviços que a nossa
instituição enquanto tal, presta à comunidade. Ignorar este fato como foi
o caso na Cerimónia dos 40 anos de
poder autárquico promovido pela Assembleia Municipal de Sesimbra não
nos parece respeitar o trabalho já
concretizado pela Liga dos Amigos da
Quinta do Conde.
Salientar ainda que a obra que a LAQC
está a prestar à comunidade, o seu
sucesso ou insucesso é da responsabilidade, em primeiro lugar dos seus
dirigentes, depois das educadoras e
auxiliares de ação educativa, parte
administrativa, cozinha, economato,
serviços gerais, colaboradores e fornecedores de produtos ou serviços, bem
como parceiros. Todos estamos neste
barco que é a Liga dos Amigos da
Quinta do Conde com as suas valências ao serviço da comunidade.
Obrigado a todos os que tornaram
possível este projeto e também a todos que hoje o respeitem e lhe dão
vida.
Quinta do Conde, 24 de Março de
2018
LAQC
José Anselmo
Presidente da Direção

Salientou o fato das CM não conseguirem dar resposta a todas as solicitações
e necessidades das populações, contudo o atual executivo camarário está
empenhado em colaborar com as associações e instituições do concelho e
concretamente com a Liga dos Amigos
da Quinta do Conde para a concretização dos objetivos por elas propostos e
que irão beneficiar as populações.
A Dra. Mara Rebelo da Fundação COI

Continuação da página 1

deu os parabéns à LAQC pelo aniversário e na sua intervenção referiu que as
preocupações referidas no discurso do
Sr. Presidente da Direção da LAQC
eram muito pertinentes nomeadamente na valência do pré-escolar, devido às
políticas do governo e das autarquias.
Salientou também a parceria entre as
duas instituições cuja troca de experiências tem contribuído com resultados
muito positivos para o melhoramento
das atividades que as mesmas desenvolvem.
Em representação do Grupo Parlamentar o dirigente Joaquim Correia, membro do Conselho Nacional do Partido

Ecologista “Os Verdes”, referiu a importância do trabalho em rede das IPSS
para se conseguirem melhores resultados.
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SALA AZUL
A equipa pedagógica da Sala Azul
dedicou este segundo trimestre à
brincadeira, à diversão e ao desenvolvimento de muitas atividades
lúdicas e pedagógicas. Neste percurso, juntos, rimos, chorámos,
partilhámos, corremos, saltámos,
imaginámos concretizámos, calculámos, formulámos hipóteses…
aprendemos. Explorámos a área
das ciências, realizámos experiências confecionamos receitas, entre
outras atividades. Aprendemos
que é através do lúdico que tudo
faz sentido. E que o melhor que
podemos fazer pelas nossas crianças é dar-lhes um bom exemplo e
deixa-las brincar e serem felizes.
A equipa da sala azul
Marta Umbelino, Ana Mendes
e a estagiária Catarina.

Sala Verde - Os Jardineiros
A Sala Verde iniciou o novo ano cheio
de aventuras e explorações. Começamos em janeiro por realizar coroas de
Reis para o Dia dos Reis, foi muito
divertido pois podemos andar durante o dia com as coroas na cabeça, tivemos também a exposição itinerante
o que é sempre uma mais-valia para
todos, podendo assim explorar vários
livros e com estes trabalhar e desenvolver novas aquisições. Gostamos
muito do livro “O Peixinho”. Em fevereiro divertimo-nos com o carnaval e
exploramos vários elementos alusivos
a este tema, como os chapéus, as
bandoletes, as perucas, os óculos e as
fantasias. Cada criança escolheu a sua
fantasia e veio para a creche com ela.
Tivemos não um mas dois bailes de
máscaras onde o grupo de crianças se
divertiu e dançou juntamente com a
equipa pedagógica da instituição
(também ela mascarada a rigor).

Coordenadora
Pedagógica
A criança quando nasce ainda
não sabe brincar, ela precisa de
aprender através de interações
com os adultos e outras crianças.
Aprende através do contato de
objetos e brinquedos, e diferentes formas de brincar. É a brincar
que a criança desenvolve a sua
imaginação, aprende a explorar
o mundo, ampliar a sua capacidade e perceção sobre o mundo
e si mesma, aprende a organizar
os seus pensamentos e sentimentos. A liberdade que o brincar proporciona é de extrema
importância para o desenvolvimento da criança, leva-a a conciliar o mundo real com o mundo
da imaginação. O brincar desperta sensações de bem-estar, liberta as angustias e permite ultrapassar os sentimentos menos
positivos. É brincar que a criança
aprende a ser feliz.
A Liga dos Amigos da Quinta do
Conde, acredita que nada é mais
perfeito e cheio de esperança do
que o sorriso de uma criança
feliz.
Marta Umbelino
Coordenadora Pedagógica

Sala Verde - Os Jardineiros
Em março festejamos o Dia do Pai e
os papás vieram até a instituição
para passar um pouco da tarde com
os filhotes e assim realizar várias
atividades com os mesmos.
Celebramos também a primavera
com a realização de pulseiras com
borboletas, com canções e com a
ida para o espaço exterior assim que
a chuva o permitiu.
Agora estamos a realizar as lembranças para a Páscoa que incluem
um folar realizado por cada uma das
crianças da sala verde.
Ficamos a espera de novas aventuras agora com um tempo mais
quentinho.
“Todas as flores do futuro estão nas
sementes de hoje”.
Obrigada.
Joana Carvalho e Lurdes Santos

Serviço Apoio Domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário da Liga
dos Amigos da Quinta do Conde iniciou a
sua atividade no princípio do mês de janeiro de 2018. Assim, a par com a informação e articulação com os vários serviços da zona que nos pudessem encaminhar potenciais clientes interessados, foi
também estruturada uma formação para
as ajudantes de ação direta, que contemplou além das normas e regulamentos da
Liga doa Amigos da Quinta do Conde,
normas de conduta institucional e módulos formativos que abrangessem áreas
mais específicas. Foram ainda definidos
critérios para a contratação das Ajudantes de Ação Direta e foram contratadas
duas colaboradoras para essa função. No
que diz respeito a contactos institucionais, foram solicitadas reuniões aos serviços mais importantes da nossa área, nomeadamente ao programa Escola Segura
da GNR, à Direção do Serviço Social do
Centro Hospitalar de Setúbal, à USF da
Quinta do Conde, à UCC de Sesimbra e ao
Hospital Garcia da Orta para apresentar o
projeto SAD. No seguimento deste trabalho desenvolvido e a par da divulgação do
serviço, começamos a receber alguns
contactos de várias entidades, bem como
contactos particulares para terem a prestação do serviço. Até este momento tivemos dez processos que foram analisados
e que até à data por uma conjugação de
fatores alheios à nossa vontade ainda não
começamos a apoiar. Esperamos em breve começar a ser acompanhado brevemente. Foi possível analisar, neste primeiro trimestre, que de facto na Quinta do
Conde este serviço é bastante necessário,
foi inclusive transmitido por várias das
entidades contactadas, mas também que
a população necessita de apoio financeiro
para poder fazer face aos custos da prestação dos serviços. Assim torna-se imperativo a concretização de um acordo de
cooperação financeiro com o Instituto de
gurança Social que permita à LAQC, apoiar a população mais carenciada.
Margarida Ferrão
Assistente Social

Faça-se sócio da LAQC
Visite o nosso site
www.laqcquintadoconde.org
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TUNA DA UNIVERSIDADE
SÉNIOR DA QUINTA DO
CONDE
O 16.º Aniversário da Liga dos Amigos
da Quinta do Conde foi abrilhantado
com a atuação da Tuna da Universídade Sénior da Quinta do Conde que
nos presenteou com diversas composições da música tradicional portuguesa, que foi do agrado de todos os
presentes e por isso mereceu muitos
aplausos.

“Páscoa é tempo de agradecer, discretamente, por tudo aquilo que
temos.
E a família é, sem dúvida alguma, o nosso maior bem.
Muito obrigado pela força de sempre…!”

SALA BRANCA
A Sala Branca destina-se a crianças desde que adquirem a marcha até aos 24
meses de idade. É um grupo que deu inicio na sala em janeiro, como tal, deu-se
prioridade à adaptação de cada criança ao espaço, à rotina e a todos os elementos presentes na sala.
Neste momento, estamos a desenvolver um projeto de aprendizagem que se
intitula “Vamos à descoberta…da alimentação”, integrado no projeto pedagógico de sala “Vamos à descoberta…”.
Muitos foram os trabalhos já realizados sobre várias temáticas do quotidiano
das crianças, que se têm mostrado curiosas, atentas e com vontade em desempenhar atividades.

A direção da Liga dos Amigos da
Quinta do Conde, agradece a todos
os elementos da tuna a participação
no nosso aniversário e deseja-lhes
muitos sucessos.

Educadora Dora Rato
Auxiliar Vera Martins

BERÇÁRIO
Durante estes meses, os meninos do berçário tiveram a oportunidade de vivenciar algumas experiências enriquecedoras.
Divertimo-nos no carnaval.
Celebramos o dia do pai.
Ouvimos histórias contadas pelas amiguinhas crescidas
Colocámos as mãozinhas na tinta.
Explorámos várias texturas
Fizemos vários jogos de desenvolvimento motor
Umbelina Brazão

Sala de Pré-escolar
Este trimestre foi de muitas aprendizagens, aventuras e brincadeiras.
Descobrimos com as visitas da Dra. Marina à nossa sala, hábitos de vida saudável como comer fruta variada e sopa com legumes.
Apaixonamo-nos pela história: “Cuquedo e um amor que mete medo” e com ela
fomos descobrir os animais domésticos e selvagens. Demos as boas vindas à
Primavera e com ela já podemos ir brincar ao parque grande da nossa escola.
Descobrimos e aprendemos muitas coisas novas é verdade, mas também tivemos tempo para brincar… porque a brincar também aprendemos.

O Sr. Jorge Santos da Tuna Universidade Sénior da Quinta do Conde,
agradeceu o convite que lhes foi endereçado pela LAQC e referiu que
proporcionar um envelhecimento
ativo da população com mais de 50
anos é o principal objetivo da Universidade Sénior – O Sonho Não Tem
Idade.

Faça-se sócio da LAQC
Visite o nosso site
www.laqcquintadoconde.org

A Equipa Pedagógica de sala Teresa André e Sandra Freitas
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Assembleia Geral
de Sócios
Relatório de Atividades
e Contas de 2017
e Regulamentos Internos
Realizou-se no dia 24 de março a Assembleia Geral de Sócios para apresentação, análise e deliberação do
Relatório de Atividades e Contas da
LAQC de 2017 e do Parecer do Conselho Fiscal.
Do Relatório de Atividades destacamse os seguintes pontos concretizados:
Planos de Atividades da LAQC, CRECHE e PRÉ-ESCOLAR; Gestão de Qualidade: Norma ISO 9001:2015 e Modelo
da Resposta Social Creche Nível A –
2010 da Segurança Social; Parcerias e
Protocolos com instituições; Boletim
da Liga; Sítio da Liga, facebeook e
rede social de correio eletrónico; Almoços de convívio e de aniversário;
Comemoração do Dia Mundial da
Árvore; e Regulamento Geral da Proteção de Dados da LAQC.
As contas do exercício do ano 2017
demonstram um resultado líquido
positivo que foi obtido com uma gestão efetuada com a transparência e
rigor adequados tendo em conta o
seu elevado montante.
Foram também apresentados, analisados e deliberados os seguintes regulamentos e adendas:
Adendas aos Regulamentos do SAD e
da Creche e Código de Conduta e Declaração de Consentimento do RGPD.
O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral abriu os trabalhos, colocando à
discussão os documentos atrás referidos. De seguida foram colocados à
votação sendo que os mesmos foram
aprovados.
Carlos Azevedo

Aniversários 2018
Janeiro
João António Franco, Maria de
Lurdes Pinto Penelas dos Santos.

Fevereiro
Leonel Andrade Éfe, José Pinheiro
Machado, José Carlos Carrilho
Gomes, Francisco da Palma Éfe,
Francisco Paulo Macedo Ferreira,
Teresa Maria Parente Mimoso,
José Nunes de Sousa, Ana Cristina
Pinheiro Mendes.

ATIVIDADES DA CRECHE
E PRÉ-ESCOLAR
No primeiro trimestre de 2018, desenvolveram-se várias atividades na
creche e no pré-escolar da Liga, tendo sido a primeira a comemoração
do Dia de Reis, que através da elaboração e decoração de coroas e da
apresentação da história dos três
reis magos, pretendeu-se sensibilizar as crianças para a importância
da preservação e conhecimento das
tradições. Entre 16 e 26 de Janeiro
esteve presente na LAQC uma exposição itinerante, com o projeto denominado “Falar de…”, cujo objetivo foi favorecer a escolha das histórias pelas crianças pare que os temas fossem tratados em casa, em
família promovendo e proporcionando assim maior e melhor interação familiar, o respeito pela leitura
e aprender a manusear um livro. Na
Semana da Fantasia, criaram-se dias
alusivos ao carnaval, para que as
crianças pudessem vivenciar o espirito carnavalesco, fomentando convívio e proporcionando momentos
de diversão e alegria. No dia de Carnaval fez-se um baile de fantasia,
fomentando, mais uma vez a socialização e desenvolvendo a criatividade e a imaginação. No dia do Pai,
foram elaboradas pequenas lembranças e promoveu-se uma semana de atividades com os pais das
crianças, de forma a preservar e
valorizar os laços familiares estimulando a criança a exteriorizar os
sentimentos e os afetos. No dia 21
comemorou-se a chegada da Primavera com a realização de trabalhos e
consequente decoração da creche
com elementos alusivos à estação
para sensibilizar as crianças para as
alterações da natureza e explorar os
seus elementos. No mês de março
decorreram as reuniões de pais,
para a reavaliação do plano individual de cada criança, bem como
informar os encarregados de educação sobre a avaliação e integração
da criança assim como os seus progressos, reavaliando as estratégias
do PDI, e calendarizando os objetivos propostos. Prevê-se que o próximo trimestre seja tão ativo e dinâmico, como tem sido até aqui, demonstrando o espirito de equipa,
trabalho e dedicação da LAQC, iniciando já no próximo mês com a participação nas atividades da iniciativa
da “Chama da Solidariedade”

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
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Coordenadora Pedagógica
Marta Umbelino

Março

Faça-se sócio da LAQC

Raquel Pereira Dias Ferreira, Manuel José Dias Marinho, Umbelina
de Jesus Pinto M. Faria Brazão.

Visite o nosso site
www.laqcquintadoconde.org
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