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Festa de Natal 2018
A Liga dos Amigos da Quinta do
Conde realizou a sua festa de Natal nas instalações da instituição

no dia 14, com algumas canções
alusivas à época natalícia com as
crianças das diversas salas e terminou com um teatro encenado pelas colaboradoras.
No final os pais, colaboradoras e
membros da direção, fizeram um
pequeno convívio com um lanche
com a colaboração dos pais e encarregados de educação, a quem a
direção agradece a participação
neste convívio.
Também às colaboradoras da instituição no trabalho com as apresentações das nossas crianças e o
seu teatro, que para a sua concretização, tiveram de fazer os ensaios no final do trabalho e portanto
a sua dedicação e disponibilidade

Continua na página 5

Jantar de Natal
2018

No dia 14 de dezembro a Liga dos
Amigos da Quinta do Conde, realizou o jantar de Natal com as colaboradoras, colaboradores e órgãos sociais da instituição. O
evento realizou-se nas instalações
da empresa Empório do Paladar,
fornecedor das refeições para a
creche, pré-escolar, colaboradores e SAD da instituição.
Continua na página 3

Cerimónia
de Tomada
de Posse
do novo Presidente
No dia 2 de janeiro de 2019, nas
instalações da Liga dos Amigos da
Quinta do Conde, efetuou-se a
cerimónia de tomada de posse do.
novo Presidente da Direção da
LAQC, Dr. Francisco Ferreira. O Sr.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral usou da palavra para

Continua na página 3

MENSAGEM DE
BOAS FESTAS
Quando em 22 de fevereiro de 2002
foi assinada a escritura pública para a
criação Liga dos Amigos da Quinta do
Conde, os seus mentores tinham
consciência da necessidade na Quinta do Conde de uma instituição deste
género. Se bem que no seu início se
dedicou em reivindicar benfeitorias
para a freguesia, depressa se chegou
à conclusão que poderia abraçar
Continua na página 2
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Chama da Solidariedade

MENSAGEM DE BOAS FESTAS
Continuação da página 1

outras áreas onde poderia ser mais
útil à população. Foi o que aconteceu
em 9 de abril de 2009 com o registo
definitivo da alteração dos seus estatutos para instituição particular de
solidariedade social, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, conforme publicação em Diário da
Republica a 4 de maio de 2009.
Desde então a Liga foi apresentando
projetos sobre projetos até chegados
aqui.
É com orgulho e posso afirmar hoje, o
quanto valeu apena esta dedicação e
empenho que tive em todo este processo.
A Quinta do Conde está mais rica, a
sua população tem ao seu dispor
mais três valências de serviço social:
Creche, Pré-escolar e Serviço de
Apoio Domiciliário, dois destes serviços já certificados com a Norma
9001:2015 e o Nível A do Instituto da
Segurança Social e o terceiro a caminhar nesse sentido…
Não foi tarefa fácil chegar até aqui,
mas estamos cá, temos o navio a navegar e certamente chegará a outros
portos, umas vezes a navegar em
águas de mar chão, outras com turbulência como até hoje.
Devo dizer, neste momento de despedida, que durante estes quase 17
anos no comando deste navio, nunca
estive só, nem era possível chegar até
aqui se não fossem as imensas ajudas
ao longo deste processo de altos e
baixos, mas chegou o momento de
dar oportunidade a outros que, certamente com ideias novas poderão enriquecer ainda mais esta instituição e
por consequência esta freguesia.
Termino desejando um Bom Ano de
2019 a todos aqueles que na LAQC,
se dedicam com alma e coração à
causa social, na defesa e bem estar
de quem servem, na certeza de que
quando se trabalha com empenho e
gosto, independentemente da função
que desempenhamos, o nosso trabalho um dia será reconhecido por alguém.
Continua na página 3
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Continuação da página 2

Manifestar ainda o quanto aprendi ao serviço da Liga dos Amigos
da Quinta do Conde.
OBRIGADO AMIGOS
Presidente da Direção da LAQC
José Anselmo
31-12-2018

Cerimónia de Tomada
de Posse
do novo Presidente
Continuação da página 1

cumprimentar todos os presentes e
dar início à cerimónia que contou a
presença da Dra. Natividade Coelho,
Diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal.

Jantar de Natal 2018
Continuação da página 1

Além das inúmeras entradas e
sobremesas, havia diversos pratos
principais, entre os quais bacalhau
à lagareiro, porco assado no forno, feijoadas, etc.
O Sr. Presidente José Anselmo,
desejou a todos os presentes Boas
Festas e um Próspero Ano de
2019. Infomou também que tinha

efetuado o seu pedido de demissão e aproveitou a oportunidade
para apresentar o novo Presidente
da Direção, Dr. Francisco Ferreira.
O Dr. Francisco Ferreira, agradeceu a presença de todos e disse
que aceitou o cargo para cumprir
até final do mandato e que desejaria a colaboração de todos os
que trabalham na instituição para
que a tarefa que aceitou se concretize com sucesso.
Ainda antes de se iniciar o repasto
com as diversas entradas, pratos
principais e inúmeras iguarias de
sobremesa espalhadas pelas diversas mesas, as colaboradoras da
instituição homenagearam o Sr.
Presidente José Anselmo com um
texto e uma placa alusiva ao trabalho desenvolvido.

Carlos Azevedo

O Sr. Presidente demissionário usou
da palavra, salientando o trabalho
efetuado durante os vários mandatos
a que presidiu, nomeadamente a edificação do equipamento existente e
as três valências criadas e a funcionar,
assim como as certificações conseguidas. Agradeceu o apoio de diversas
entidades distritais envolvidas no projeto, assim como às colaboradoras
que desde o ano de 2011 permanecem e prestação a sua atividade na
instituição. Salientou ainda que neste
percurso muito aprendeu e a todos
agradece o ensinamento que lhe foi
dado.
O Dr. Francisco Ferreira vai substituir
o Presidente demissionário Sr. José
Anselmo, para os dois anos que faltam para terminar o mandato atual e
usou de seguida da palavra.
Exmo. Senhor Presidente cessante,
Sra. Dra. Natividade Coelho, à qual
agradeço, desde já a sua presença,
restantes membros da Direção aqui

presentes e demais presentes.
É com muita honra que assumo este
cargo, agradecendo a confiança e as
funções que me são confiadas por
este ato, as quais irei cumprir, com
integridade, seriedade e respeito que
a Instituição impõe na esperança de
um futuro ainda melhor e de maior
confiança por parte da população, em
todas as áreas que constituem o nosso objeto.
Desejo ao Presidente cessante as maiores felicidades para a sua vida futura

e deixo-lhe a promessa de continuidade de um trabalho que é um exemplo para toda a população do concelho e, em especial, da nossa Quinta
do Conde.
Acompanhei a ampliação do projeto
e o início do SAD e quero deixar aqui
a minha convicção de que, até ao
final deste mandato, a LAQC passará
a ser a primeira escolha dos nossos
utentes e desejo que as listas de espera de vagas venham a aumentar
que é será um excelente sinal. Obrigado, mais uma vez pela vossa presença e vamos trabalhar todos para
este grande objetivo comum, hoje
traçado.
O Dr. Francisco Ferreira como primeiro vogal suplente da Direção e de
acordo com os estatutos e como elemento eleito, foi convidado para o
cargo.

Finalmente a Dr. Natividade Coelho,
usou da palavra, cumprimentando os
presentes e agradecendo o convite
que lhe foi endereçado para esta
cerimónia de tomada de posse do
novo Presidente da Instituição.
Sublinhou que esta instituição é uma
referência no distrito de Setúbal é
sempre com muito agrado que nos
visita. Elogiou o trabalho desenvolvido e as valências criadas pela Liga dos
Amigos da Quinta do Conde e que
frisou que está e estará sempre disponível para apoiar a instituição e os
seus dirigentes.
Seguiu-se um convívio com moscatel
de honra com todos os convidados,
colaboradoras e elementos dos órgãos sociais presentes.

Carlos Azevedo
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Coordenadora
Pedagógica

SALA AZUL
Os Elmeres

Olá pais, famílias e crianças…

O primeiro trimestre chegou ao fim e
com ele as aventuras da sala Azul, foi
muito divertido e adquirimos várias
aprendizagens com as atividades que
realizamos na sala. Iniciamos com a
exploração da nossa sala e das áreas
da mesma, começamos com a marcação das presenças, as canções de bom
dia e outras alusivas aos temas que
foram aparecendo durante o trimestre. Através das histórias do nosso
amigo elefante Elmer exploramos as
cores, os números, o tempo e também alguns temas que partiram do
interesse do grupo. Também contámos com o apoio das famílias não só
em pequenos trabalhos realizados
através do caderno, mas também nas
festas e convívios realizadas na instituição. Agora já pertinho do natal e
das férias ficamos ansiosos que chegue o novo ano e o novo trimestre
para novas aventuras e aprendizagens.

Sejam todos bem-vindos à Liga dos

Desejamos a todos um Bom Natal e
um Feliz Ano Novo.

Amigos da Quinta do conde, obrigada por terem elegido a LQAC e tenho a certeza que ao longo deste
caminho, juntos vamos conviver,
ensinar, aprender e sermos felizes.
A todas as crianças, famílias, colaboradoras e direção desejo que este

Ano Letivo seja repleto de muitas
alegrias e união, pois acredito que a
educação constrói-se em conjunto.
Juntos iremos abraçar esta longa
caminhada e deixarmos mais uma
grande pegada no nosso crescimento.
Marta Umbelino Coord. Pedagógica

Sala Verde
busca de novas aventuras e descobrimos o nosso amigo “O Ratinho
Marinheiro” e com ele realizamos
aprendizagens significativas e aquisição de conceitos. Desenvolvemos
o nosso vocabulário e acima de tudo
a cooperar mais uns com os outros.
No mês de dezembro a sala verde
descobriu a verdadeira magia de
Natal. Junto, crianças, família e

Joana e Bruna

Serviço Apoio Domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário consiste
na prestação de cuidados individualizados
e personalizados no próprio domicílio,
sempre que idosos, adultos ou famílias,
por motivo de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a
satisfação das suas necessidades básicas
e/ ou da vida diária.
OBJETIVO
Desenvolver atividades de apoio no domicílio a pessoas idosas ou em situação de
grande dependência, promovendo a sua
autonomia e bem estar biopsicossocial.
SERVIÇOS PRESTADOS PELA LAQC
Serviços Básicos
a) Prestação de cuidados de higiene e
conforto;
b) Arrumação e pequenas limpezas no
domicílio, quando utilizados só pelo idoso
e nas zonas essenciais à sua circulação,
priorizando-se para este tipo de serviço
os mais necessitados e sós;
c) Fornecimento de refeições 7 dias por
semana;
e) Tratamento de roupas;
Serviços Complementares
Estes serviços serão contratualizados com
o utente, de acordo com as suas necessidades, mediante pagamento adicional,
que terá como base de cálculo o nº de
horas despendidas a multiplicar pelo custo/ hora do pessoal disponibilizado.
a) Limpezas gerais;
b) Diligências;
c) Acompanhamento ao exterior

SALA VERDE
Olá papás…
É com muita alegria que começamos
mais um ano letivo, com muitas partilhas, curiosidades e com alguns receios. No entanto, com o passar do tempo, esses receios foram sendo ultrapassados e dando lugar a grandes
conquistas e aprendizagens recheadas
de algumas lagrimas e de muitos miminhos. A sala verde embarcou na
aventura do “Principezinho” e com
ele descobriu muitos amigos e vários
animais. Cantamos, dançamos e
aprendemos muito com o nosso grande amigo Principezinho. Por meados
do mês de novembro partimos em

equipa acredita-mos que iremos dar
mais uma grande pegada em direção a um futuro comprometedor e
melhor.
Equipa da sala: Marta Umbelino e
Vera Martins

Carlos Azevedo

Faça-se sócio da LAQC
Visite o nosso site
www.laqcquintadoconde.org
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BERÇÁRIO
Iniciámos o Ano letivo, com diversos processos de adaptação. Aqui os bebés dão
os primeiros passos, dizem as primeiras palavras e criam laços afetivos. Aqui
exploram brinquedos e objetos, folheiam livros, põem as mãos na tinta, aprendem músicas com gestos e ouvem pequenas histórias.

Festa de Natal 2018
Continuação da página 1

deve ser reconhecida como sendo
um esforço suplementar para a festa
de Natal e para a instituição.
A todas a direção da LAQC agradece e
lhes deseja umas Boas Festas, Feliz
Natal e um Próspero Ano de 2019,
com a continuação do seu trabalho
em prol das nossas crianças, no seu
bem-estar diário para que tenham
um crescimento harmonioso e feliz
na creche e no pré-escolar da Liga
dos Amigos da Quinta do Conde.
Muito obrigado.
Carlos Azevedo

Cidades
Educadoras
DESDE OS PRIMEIROS RABISCOS…. ATÉ À PRIMEIRA OBRA DE ARTE… DESDE
AS LUZINHAS CINTILANTES…. PASSANDO POR UM AVENTAL CHEIO
DE HISTÓRIAS… O CORREIO CHEGOU AO BERÇÁRIO… E DEPOIS FAZER
HABILIDADES COM ARCOS… ATÉ À HORA DA MÚSICA….
Equipa do berçário: Lina Brazão, Sara Matos, Sandra Freitas e Lurdes Santos

A Liga dos Amigos da Quinta do Conde,
mais uma vez participou com Sesimbra
enquanto município educador que se
associou às Comemorações do Dia Internacional da Cidade Educadora.

Sala de Pré-escolar
Educar… é contar histórias. Contar histórias é transformar a vida na brincadeira
mais séria da sociedade”
Augusto Cury
Ao longo deste trimestre, veio sendo construída a história dos meninos da sala Pré-Escolar no ano letivo de
2018/2019.
Com “Pozinhos de perlimpimpim…” estes príncipes e
estas princesas subiram degraus na autonomia, na autoestima, nas conquistas e principalmente nos valores
da amizade e da partilha.
Com o “Era uma vez…” puderam sonhar, imaginar e
querer chegar aos lugares mais mágicos, que só quem
brinca muito todos os dias, pode conhecer.
Com o “Certo dia…” também aprenderam que há dias em que chorar faz tão
bem quanto sorrir e dar gargalhadas, que há dias em que um abraço faz mais
magia que as mãos de um mágico e que em todos os dias, em todas as brincadeiras e momentos, aprenderam diariamente, como se vive na sociedade que
os espera um dia!
Neste momento, estão a viver o “Entretanto…”, que é aquela parte da história
que permite aos pequenos leitores continuar a sonhar e estar entusiasmados
para o que vão conhecer a seguir.
O “Fim” ainda não está escrito, mas temos a certeza que será cheio de sorrisos
de príncipes e princesas que caminharam no trajeto das aprendizagens na
LAQC, seguros e competentes e com muita esperança no futuro que aí vem!
Sala Pré-Escolar

No dia 30 de novembro à semelhança
do que foi realizado em 2017, hasteamos a bandeira comemorativa do
dia Internacional da Cidade Educadora

pelas 10.15h, cujo momento fotográfico se publica para a posterioridade.
Carlos Azevedo
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Aniversários 2018
Julho
Patrícia Lourenço(4)
José Maria Campeã Taveira(20)

Agosto
Maria Raquel da Silva Pereira
Balsinha de Sousa(21)
Maria Amélia Andorinha(31)

Setembro
Joana Carvalho(1)
Eva Martins(5)

Outubro
Sara Matos(4)
Paula Matos(31)

Novembro
Marta Umbelino(1)
Catarina Farinha(5)
José Augusto Costa(5)
Vera Martins(5)
Bruna Lourenço(8)
João Ferreira(11)
Ana Paula Almeida(15)
Maria de Lurdes Cardoso Saraiva
Machado(23)

Dezembro
Carina Alexandra Fernandes(4)
Sandra Freitas(21)
Mafalda Gaspar(28)
Lúcilia Silva Ferreira(31)

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

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

GESTÃO
E SUSTENTABILIDADE
DAS IPSS II
No último Boletim da Liga foi referida a sustentabilidade e gestão das
IPSS e os recursos financeiros e as
comparticipações do Estado via Instituto da Segurança Social que ficam
muito aquém do necessário para os
serviços e apoio social que as IPSS
prestam às comunidades e às famílias mais carenciadas. Contudo com
os escassos recursos e cada vez com
menos apoio nomeadamente do
Instituto da Segurança Social, que
como foi referido na Assembleia
Geral da CNIS em Fátima, as IPSS
são o parente pobre do Estado, ou
como melhor foi dito, somos a
«mulher mal tratada» pelo «maridoISS», temos de continuar no terreno, a ajudar cada vez mais as populações com menores recursos económicos, mas com menor apoio do
«marido», aliás, cada vez mais exigente, principalmente junto dos
dirigentes das instituições.
A saúde financeira das IPSS está
debilitada colocando em risco os
postos de trabalho existentes, outras já entraram em colapso financeiro, colocando no desemprego os
seus funcionários. Os dirigentes com
os recursos financeiros e os acordos
de cooperação que tem disponíveis
não tem possibilidades de manter
em funcionamento as instituições,
porque são insuficientes, principalmente com os encargos com os recursos humanos, que são cada vez
mais elevados e absorvem a maior
fatia das receitas.
O Governo afirma e apregoa que
está solidário com as IPSS e a economia social e que pretende que as
mesmas continuem a prestar apoio
às famílias mais desfavorecidas, mas
à custa de quem? Ou será que pretendem que os dirigentes das IPSS
façam omeletes sem ovos? Os dinheiros públicos são esbanjados
para cobrir desvios de milhões de
euros efetuados por bancos e banqueiros e os dirigentes das instituições tem de pedinchar esmolas para
fazer o trabalho e dar o apoio a
quem mais necessita, que deveria
ser o Estado a fazer por direito e
obrigação dos impostos que recebe
incluindo das IPSS, às quais não são
concedidas quase nenhumas reduções nos impostos ou outros benefícios fiscais.

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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Estatuto Editorial
http://www.laqcquintadoconde.org/wpcontent/uploads/2018/07/EstatutoEditorial.pdf

Carlos Azevedo
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