
 

 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ANO XIII - TRIMESTRAL 01-07-2019. Diretor: Francisco Ferreira  

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

Festa Final  
Ano Letivo 
2018/2019 

Mais uma um Ano Letivo se 
passou e a Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde terminou em 
grande.  Este ano num espaço 
cedido gentilmente pela Associ-
ação dos Amigos do Pinhal do 
General, com muito boas condi-
ções para este tipo de evento, o 
que, aliás, já tínhamos utilizado 
em anos anteriores  e com re-
sultados muito agradáveis. Des-
de já o nosso agradecimento 
aos seus dirigentes pela cedên-
cia da sala. 
A Festa Final de Ano intitulou-

se “O Principezinho” e como 
nos diz Antoine de Saint-Exupéy 
“A gente só conhece bem as 
coisas que cativou”: Em palco 
          

Continua na página 3 
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LIVRO DOS ELOGIOS 

Começo esta crónica com um louvor 
a todas as colaboradoras pelo traba-
lho apresentado na festa do fim do 
ano escolar, que motivou o preenchi-
mento de muitas das folhas do nos-
so, recém criado,  Livro de Elogios, 
por parte dos Pais das nossas crian-
ças, reflectindo assim a postura assu-
mida pelas educadoras e auxiliares 
no novo projecto que iniciei em Ja-
neiro e que pretende levar o traba-
lho de nós todos para além das fron-
teiras do nosso estabelecimento de 
ensino.  E é a altura de balanço e de 
chamar as coisas pelos nomes. A Liga  

Continua na página 3 

Mensagem do Presidente 
Festa Final Ano Letivo 
2018/2019 
Feira Festa 
Atividades da 
Creche e Pré-Escolar 
Serviço de Apoio  
Domiciliário-SAD 
Gestão e Sustentabilidade IV 

Feira Festa 

A Liga dos Amigos da Quinta 

do Conde esteve presente na 

29.ª edição da Feira Festa da 

Quinta do Conde, que decor-

reu de 7 a 16 de junho, no re-

cinto habitual, que apostou 

num cartaz que privilegiou a 

música popular portuguesa e a 

participação do movimento 

associativo local. 

O principal cabeça de cartaz foi 

o cantor Toy, e ainda Nuno 

Norte, que venceu a primeira 

edição do concurso Ídolos, um 

Festival de Folclore, com a pre-

sença de grupos de várias regi-

ões do país, uma noite dedica-

da aos anos 80 e 90, pela ban-

da Remember Me, e uma noite 

de dança, entre outros espetá-

culos. As habituais tasquinhas,  
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GESTÃO 
E SUSTENTABILIDADE 

DAS IPSS IV 
A Gestão das Instituições Particula-
res de Solidariedade Social é uma 
tarefa cada vez mais complexa e 
reveladora de grandes desafios. As-
sume, por isso, particular relevância 
a formação dos seus dirigentes e 
quadros superiores, numa busca 
incessante de excelência nos servi-
ços disponibilizados, focada na ob-
tenção de resultados que permitam 
potenciar a sustentabilidade das 
instituições. 
Segundo o INE, os números do setor 
social são arrebatadores: mais de 
55.000 entidades, 260.000 trabalha-
dores, 14.000 milhões de euros de 
recursos utilizados e um contributo 
de 3,8% para o PIB nacional. Por 
aqui se conclui que a gestão destas 
entidades assume uma preocupação 
central. Cada vez mais se procuram 
nos gestores, pessoas com um nível 
de qualificações que lhes permita 
introduzir no setor um conjunto de 
boas práticas de gestão, capazes de 
melhorar os níveis de eficácia e efi-
ciência organizacional. 
É necessário dotar os dirigentes, 
diretores técnicos e outros quadros 
superiores das IPSSs de conheci-
mentos de gestão e operacionais 
nas várias respostas sociais, com 
vista a aumentar a eficácia das orga-
nizações, melhorar o seu desempe-
nho financeiro e introduzir novas 
metodologias de atuação junto dos 
utentes e dos atores que gravitam à 
volta destas organizações. 
A sustentabilidade económico-
financeira, "assunto especialmente 
premente num contexto de redução 
da componente de financiamentos 
públicos". 
A sustentabilidade financeira a pra-
zo e até mesmo a sobrevivência de 
muitas das IPSS passa em larga me-
dida por estas serem capazes de 
encontrarem a combinação de es-
tratégias de redução de custos no-
meadamente nos recursos huma-
nos e de aumento das receitas pró-
prias que lhes permita atingir o 
equilíbrio económico-financeiro 
num quadro de quebra das transfe-
rências públicas. 
Por outro lado, as necessidades so-
ciais relacionadas com situações de 
carência material, como pobreza,  

Morada da LAQC 

Contatos Atendimento 
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pobreza envergonhada e fome, bem 
como dificuldades em fazer face aos 
compromissos financeiros, "embora 
tenham, ainda, uma magnitude não 
alarmante" na sociedade, "aumen-
taram substancialmente nos tempos 
mais recentes". 
O grande desafio à atuação das IPSS é 
"continuarem a responder às necessi-
dades sociais, antigas e novas", mas a 
partir de uma base de apoios financei-
ros mais diversificada, onde os apoios 
públicos são uma entre várias outras 
fontes de financiamento. 
"Os apoios públicos continuarão a ter 
necessariamente um papel importante 
na estrutura de financiamento das IPSS, 
mas estes não podem continuar a ser 
encarados como a fonte primeira e em 
muitos casos quase exclusiva de recur-
sos financeiros. 
 

Carlos Azevedo 

 
 
 

ANIVERSÁRIOS 
Abril 

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

Maio 
Leandro Jorge Matos Anselmo(21) 

Junho 
Carlos António Nunes de Azevedo(5) 

Isabel Trigo(9) 
Margarida da Graça Matos Anselmo(14) 

Paula Martins(26) 
Julho 

Patrícia Carla H. de Sousa Lourenço(4) 
José Maria Campeã Taveira(20) 
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SALA BRANCA 
Tu te tornas eternamente responsá-

vel por aquilo que cativas [...] Foi o 

tempo que dedicaste à tua flor que a 

tornou tão especial. Saint Exupéry 

 Chegamos ao fim de mais um ciclo, a 
primeira sala de creche e com esta 
chegada é tempo de reflexão acerca 
do trabalho desenvolvido… Uma cri-
ança é como uma flor. Para que 
aprenda foi  preciso cativa-la. Ao lon-
go deste ano letivo foi necessário 
cativar a confiança, a curiosidade e 
admiração das nossas crianças. Foi 
preciso dizer-lhes palavras meigas, 
positivas e que construíssem a sua 
autoconfiança. Foi preciso definir li-
mites para onde podiam crescer e 
cortar folhas secas que pudessem 
tornar as nossas flores mais fracas. 
Foi necessário alimentá-la com muita 
energia positiva e ar puro. Concluí-
mos este ano acreditando que educar 
é ser… é ser com o coração. Educar 
foi envolvermo-nos com a criança e 
com tudo o que elas são, pois tal co-
mo refere o provérbio africano é pre-
ciso uma aldeia inteira para educar 
uma criança. A equipa acredita que 
educar é levar as crianças no coração 
e nunca as esquecer. Queremos agra-
decer a todas as famílias, equipa e 
instituição todo o carinho, paciência 
e afeto. 

A equipa da sala branca 

Catarina Farinha e Sara Matos 

 

BERÇÁRIO 

Mais um ano a chegar ao fim, e com ele um montão de emoções, 

algumas no olhar de preocupação dos pais ao confiarem os seus 

bebés. Cada bracinho que se estende para nós, cada passinho de-

sequilibrado, cada sorriso estampado na cara de quem é mimado, 

assim é o berçário, uma chuva de amor e carinho. 

Este foi um ano com objetivos cumpridos, sempre com muito em-

penho e dedicação por parte de toda a equipa do berçário e de 

todos pais. 

Exploramos brinquedos, texturas, ouvimos histórias, celebrámos 

alguns dias festivos e aniversários. Assim sendo, este foi mais um 

ano fantástico cheio de emoções. 

   Equipa do berçário: Lina Brazão,  Luana Almeida, Sandra Freitas e Vanessa Rodrigues 

Sala de Pré-escolar 

“Histórias de se tirar do chapéu…” 

Ao longo do ano letivo, diversas foram as histórias, mas muito mais fo-

ram as aprendizagens. Diversas foram as personagens, mas muito mais 

foram os lugares. Diversos foram os olhares, mas muito mais foram as 

conquistas. Do pequeno para o grande, do mágico para o palpável, do 

querer para a conquista e do coração para o gesto! 

A magia, a descoberta, o sonho, as viagens, a alegria, a partilha, a ajuda, 

o olhar, … tudo momentos de “se tirar o chapéu” na sala do Pré-Escolar! 

Foi um ano letivo muito rico para todas as crianças! Foi um ano em que a 

subida dos degraus foi exigente, mas a chegada ao patamar da felicidade 

foi vitoriosa! 

É de tempos maravilhosos como estes que vivemos neste ano letivo, que 

se fazem as mais belas páginas do livro da vida de cada uma das nossas 

crianças! Bem-haja a todas as nossas crianças, por serem felizes e nos 

fazerem sorrir todos os dias! 

 

 

 

Boas férias! 

 

 

Equipa  da sala: 

Ana Rita e Ana Mendes  
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SALA AZUL 

O que era bom já se acabou (para 

o ano temos mais)! 

Este trimestre foi fantásti-
co, tivemos a visita de um coelhi-
nho e de um grilo na nossa sala e 
voltamos a replantar o nosso jar-
dim, o tempo começou a estar a 
nosso favor e começamos a explo-
rar o espaço exterior podendo 
assim interagir não só com os co-
legas da sala como com os colegas 
das outras salas da instituição, 
realizamos projetos sobre o sol e 
sobre os dinossauros, visitámos o 
polo de leitura para ouvir uma 
história, festejamos o dia da mãe e 
o dia da família com muitas ativi-
dades divertidas e realizamos a 
festa de final de ano com o tema 
sobre O Pequeno Príncipe. 

Depois das atividades planeadas 
serem executadas tivemos um 
descanso e fomos até a praia fazer 
castelos na areia e dar muitos 
mergulhos. 

“Foi o tempo que dedicaste à tua 
Rosa que a fez tão importante.” 

Cansados de tantas aventuras che-
gamos ao fim de mais uma etapa. 
Estamos prontos para subir para o 
pré-escolar e descobrir novas 
aventuras! Até já! 

Abracinhos, Sala Azul 

Joana e Bruna 

  

SALA VERDE 

“Quando uma pessoa cria laços 
com outra, sejam de amizade ou 
amor, essa ligação se torna uma 
responsabilidade.” Antoine de 
Saint-Exupéry 

A equipa da sala verde tornou-se 
eternamente responsável pelas 
crianças e famílias que se deixa-
ram cativar por nós. Ao longo do 
ano letivo muitas foram as con-
quistas, as batalhas ultrapassa-
das, muitos foram os obstáculos 
contornados, mas no fim todos 
saímos vitoriosos. O grupo cres-
ceu e ajudou-nos a crescer… jun-
tos aprendemos, rimos, chora-
mos, tornamo-nos responsáveis, 
amigos, cooperantes, cúmplices 
e conselheiros. Muitíssimo obri-
gada a todas as famílias que con-
fiaram e acreditaram em nós 
enquanto equipa, pessoas e aci-
ma de udo enquanto profissio-
nais.  

Equipa  da sala: Marta Umbelino e 
Vera Martins  

COORDENADORA 

PEDAGÓGICA 

Um bom profissional deixa em 
cada criança uma marca indes-
trutível, um pedacinho do seu 
“eu”, da sua sabedoria, deixa a 
sementinha que cresce e que um 
dia se rá desenvolver com cada 
criança. 

Muitíssimo obrigada a toda a 
equipa da LAQC pelo excelente 
trabalho desenvolvido, pela coo-
peração, interajuda, disponibili-
dade, paciência, pelo vosso caris-
ma e sabedoria. JUNTOS apren-
demos e muitas sementinhas 
plantámos…  

Guardo no coração toda a grati-
dão e respeito por cada um de 
vocês.  

 

A Coordenadora Pedagógica 

Marta Umbelino 

 

SALA AMARELA 

CRESCER 

Com a chegada do final do ano letivo 
2018/2019, a equipa pedagógica da 
sala amarela faz um balanço positivo 
sobre estes últimos 6 meses. As crian-
ças tiveram oportunidade de fazer 
amiguinhos para a vida e de realizar 
em conjunto novas aprendizagens 
através das suas vivências. 

Existiram muitos desafios que permi-
tiram que fosse possível crescer e ser 
mais feliz. 

Na sala amarela houve muito amor 
através de cada miminho, colo ou 
canção. Foram promovidos momen-
tos que permitissem que as crianças 
desenvolvessem a sua autonomia e 
explorassem o mundo que as rodeia. 
Na sala amarela houve brincadeira 
sem fim sempre com a segurança das 
amigas mais crescidas que mais que 
educar, cuidam todos os dias dos 
mais pequeninos para que se sintam 
em segurança e capazes de ser sem-
pre melhores neste caminho, a que 
chamamos, CRESCER.  

A equipa da sala amarela 

Catarina Lopes e Lurdes Santos 
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A Direção da Liga 

dos Amigos da  

Quinta do Conde 

deseja-lhes 

Boas Férias 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Continuação da página 1 

dos Amigos da Quinta do Conde diri-
ge um estabelecimento de ensino 
que se inicia com berçário e termina 
em ensino pré-escolar. Também te-
mos o Serviço de Apoio Domiciliário 
que, com a nova estrutura orientada 
por uma coordenação que tem dado 
os seus resultados e que está a ter 
um resultado excelente, está próximo 
do ideal ambicionado no início do 
projecto. E terminamos assim um ano 
escolar, com a satisfação e o senti-
mento do dever cumprido e com uma 
esperança de continuidade na procu-
ra da excelência, que é o nosso objec-
tivo. Também, pelo Decreto-Lei n.º 
74/2017, publicado no diário da Re-
pública, 1ª série - N.º 118 - 21 Julho 
de 2017, que regula o livro de recla-
mações e o livro de Elogios, tornou 
obrigatório, a partir de  Julho de 2019 
o Livro de Reclamações electrónico, 
já disponível online e que está ao dis-
por do utentes dos nossos serviços a 
partir de agora. Para finalizar, o dese-
jo que o início do ano lectivo de 
2019/2020 que estamos a preparar 
seja um exemplo para a comunidade 
escolar da freguesia da Quinta do 
Conde, do Concelho de Sesimbra e do 
Distrito de Setúbal,  da excelência do 
ensino infantil até à fase pré-
escolar.  Bem Hajam. O vosso Presi-
dente Francisco Macedo Ferreira. 

 

Serviço Apoio Domiciliário 

O Serviço de Apoio ao Domicilio 
na LAQC obteve um balanço mui-
to positivo, desde a entrada de 
novos clientes, como a constitui-
ção de uma nova equipa. Foi e é 
uma aprendizagem constante, 
dinâmica e contamos com o apoio 
total de toda a equipa do SAD e da 
própria Direção da LAQC que está 
sempre disponível para apoiar 
esta valência. 
Um dos maiores objectivos atingi-
dos foi de fato criar uma equipa 
estável e de confiança baseada na 
humildade de cada elemento, com 
vontade de aprender e adquirir 
competências técnicas e socias. 
Desta forma vemos o sorriso nos 
nossos clientes, que na sua natu-
ralidade demonstram a confiança 
que sentem no nosso serviço.  
Uma das particularidades do SAD 
é a diversidade das necessidades 
individuais de cada cliente, o 
“olhar” atento a cada caso e pro-
porcionar uma melhor qualidade 
de vida a todos os clientes é o 
principal objectivo desta valência. 
Desde o processo de admissão 
realizado pela Direção Técnica que 
analisa de forma minuciosa as ca-
rências socioeconómicas de cada 
indivíduo, aplicando um plano de 
intervenção social o mais adequa-
do possível (podendo ser alterado 
a qualquer momento), desde as 
ajudantes familiares que se esfor-
çam por efectuar um trabalho de 
excelência e direto com cliente, 
seguindo as diretrizes da Direção 
Técnica.  
Futuramente planeamos apostar 
numa formação contínua da equi-
pa com o intuito de garantir a ac-
tualização face às diversas proble-
máticas que surgem diariamente. 
O esforço, dedicação, motivação e 
bom trabalho em equipa condu-
zem a uma intervenção social de 
sucesso e prepara-nos para novos 
desafios! 

Daniela Carvas—Assistente Social 

FEIRA FESTA 
Continuação da página 1 

os carrosséis e um espaço da Câ-
mara Municipal, com promoção 
da marca Sesimbra e Yes Sesim-
bra, foram outros atrativos da 
festa, que encerrou em grande 
no dia 16, domingo, às 24 horas, 
com fogo-de-artifício. 
O programa de animação não foi 
atrativo, exceto em dois ou três 
dias em que atraiu algumas cen-
tenas de visitantes ao recinto da 
feira. 

O stand da Liga dos Amigos da 
Quinta do Conde contou a com a 
colaboração e a presença das 
nossas colaboradoras e dos 
membros da direção, principal-
mente o Vice-Presidente José 
Taveira. 

A divulgação das valências da 
creche, pré-escolar e serviço de 
apoio domiciliário foram os obje-
tivos, contudo devido à fraca  
 

FEIRA FESTA 

afluência de visitantes na maior 
parte dos dias estes ficaram 
aquém do pretendido, mas con-
sideramos que a nossa presença 
no evento  foi positiva. A todas 
as colaboradoras que se disponi-
bilizaram para estarem no stand 
da Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde, a Direção agradece toda 
a disponibilidade, empenho e 
dedicação que prestaram. Muito 
obrigado.  

Carlos Azevedo 

FESTA 
Final de Ano Letivo 

Continuação da página 1 

todos os presentes poderam 
sentir o que cativamos ao longo 
deste caminho. Os nossos princi-
pezinhos e a equipa pedagógica 
vivenciaram toda a magia e en-
cantamento da história com en-
tusiasmo, dedicação e muita 
emoção, sendo o culminar de 
todo o trabalho desenvolvido ao 
longo do presente ano letivo. 
“Só se vê bem com o coração, o 
essencial é invisível aos olhos”. 
Também um muito obrigado a 
toda a equipa de colaboradoras 
da Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde que trabalharam para a 
realização do espetáculo, com 
muito empenho e dedicação e 
daí o sucesso obtido junto dos 
pais, encarregados de educação 
e todos os presentes na festa. 
Bem hajam e mais uma vez um 
muito obrigado da Direção. 
 

Marta Umbelino/Carlos Azevedo 
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