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ALMOÇO 
17.º Aniversário 

Mais um aniversário, mais um al-
moço de convívio e pela décima 
sétima vez se cantou os parabéns 
à Liga dos Amigos da Quinta do 
Conde. Este ano foi festejado num 
restaurante da Quinta do Conde 
com órgãos sociais, convidados e 
colaboradoras. A todos agradece-
mos por nos honrarem com a vos-
sa presença, pelo convívio e boa 
disposição e pelos votos de para-
béns cantados com o respetivo 
bolo, depois de um almoço que 
esperamos tenha sido do agrado 
de todos os que se sentaram à 
mesa do 17.º aniversário da insti-
tuição. 

Dezassete anos, que comparados 

com a vida de um ser humano, é o 

início de uma longa caminhada de 

vida. Nasceu com a sua constitui-

ção em 2002, deu os primeiros                   
         Continua na página 3 
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A jeito de balanço do 1.º trimestre 
como presidente, diria que muito já 
foi feito e muito falta fazer. Reabri-
mos duas salas e esgotamos a nossa 
capacidade no que respeita a berçá-
rio e creche. No SAD reestruturou-se 
o quadro de pessoal e estamos a fe-
char a equipa para os primeiros 16 
clientes, objectivo que traçamos até 
ao fim de 2019. 
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SESSÃO SOLENE 

Cerimónia de Homenagem 
ao sócio benemérito 

José Anselmo 

Por proposta da Direção da Liga 
dos Amigos da Quinta do Conde, 
votada e aprovada em Assembleia 
Geral de Sócios no dia 24 de mar-
ço de 2019, realizou-se a cerimó-
nia de homenagem ao sócio be-
nemérito, José Franco Baptista 
Anselmo, com o descerramento 
de uma placa alusiva, pelo traba-
lho, dedicação e empenho, desde 
a criação da associação Liga dos 
Amigos da Quinta do Conde, em 
2002 até 2018. Durante todo este 
período de tempo exerceu o car-
go de Presidente da Direção. Este 
ato foi efetuado na presença dos 
órgãos sociais, convidados e cola-
boradoras da instituição.  
O atual Presidente da Direção  

Continua na página 3 

 

GESTÃO 
E SUSTENTABILIDADE 

DAS IPSS III 
Neste Boletim, achei por bem re-
produzir as palavras que o Sr. Pre-
sidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, disse numa visita 
que efetuou a uma IPSS e adicio-
nar alguns comentários. 
Artigo divulgado pela UDIPSS de 
Setúbal: 
O Presidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, disse saber as 
dificuldades atuais das instituições 
de solidariedade social e defendeu 
que, à medida que o país se 
"afasta da crise", se deve reforçar 
o apoio ao setor.  
Perguntamos nós: Quando é que 
isso vai acontecer? 
"Espero que, à medida que nos 
afastamos da crise, seja possível 
olhar com ainda maior atenção e 
apoio o esforço de instituições 
como esta", afirmou o chefe de 
Estado, numa intervenção durante 
a visita que efetuou à Associação 
de Desenvolvimento da Figueira, 
uma instituição particular de soli-
dariedade social. 
O diretor da associação, tinha-se 
queixado da insuficiência de apoi-
os do Estado às diferentes respos-
tas sociais. 
Marcelo Rebelo de Sousa afirmou 
que tomava "devida nota" das 
queixas do dirigente e referiu que 
a situação é semelhante à que tem 
observado em "muitas instituições 
de solidariedade social". 
"Sei que a Segurança Social faz o 
que pode em muitos domínios, sei 
que essas instituições, em muitos 
casos, esperariam um apoio mai-
or no domínio da saúde, e tam-
bém, em parte, da solidariedade 
social", referiu. 
O Presidente da República prosse-
guiu: "A obra que aqui é desenvol-
vida e muitas outras obras por 
todo o país defrontam-se com 
desafios financeiros, técnicos, ma-
teriais e às vezes humanos. Por-
tanto, precisam de uma atenção, 
de um apoio de uma solicitude 
ainda maior". 
Insistindo na importância das IPSS, 
Marcelo Rebelo de Sousa recordou  
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que, "quando o país atravessou 
várias crises, aquilo que suportou 
o tecido social, em larga medida, 
foi a rede de instituições de soli-
dariedade social, que chegava 
onde o Estado não chegava, che-
gava onde até as autarquias sozi-
nhas não podiam chegar, nem os 
municípios, nem as freguesias". 
Reafirmando saber as dificuldades 
daquele tipo de instituições porque 
desde novo colaborou com várias, 
onde foi dirigente. 
São palavras de esperança e con-
forto, mas quando se vai passar 
das palavras aos atos Sr. Presiden-
te? 

Carlos Azevedo 

 

Aniversários 2019 
Janeiro 

João António Franco 
 

Fevereiro 
Leonel Andrade Éfe 

José Pinheiro Machado 
José Carlos Carrilho Gomes 
José Manuel Lobo da Silva 

Francisco da Palma Éfe 
Francisco Paulo Macedo Ferreira 

Teresa Maria Parente Mimoso 

 

Março 
Raquel Pereira Dias Ferreira 
Manuel José Dias Marinho 

 

http://www.laqcquintadoconde.org/wp-content/uploads/2018/07/Estatuto-Editorial.pdf


 

 

SALA BRANCA 
No mês de Março, abriu a sala bran-
ca. Com a ajuda da Catarina e da Sara 
chegaram à sala novas crianças e to-
dos os momentos tem sido dedicados 
ao processo de adaptação. Enquanto 
equipa privilegiamos a disponibilida-
de física e afetiva para que a criação 
de laços pudesse acontecer. A pouco 
e pouco, as nossas crianças tem 
transmitido sentimentos de bem es-
tar, bem como as suas famílias. Ao 
entrarmos na nossa, todos dias acre-
ditamos que será a primeira vez de 
algo "as primeiras vezes em tanto" 
haverá sempre algo de novo que a 
criança acrescenta ao entendimento 
do grupo. Já temos também delinea-
da a nossa temática do projeto de 
sala, esta está relacionada com as 
histórias, uma vez que um conto de-
senvolve o pensamento narrativo, a 
linguagem, a capacidade de prever 
acontecimentos, a criatividade. A 
equipa da sala branca. 

A equipa da sala branca 
Catarina Farinha e Sara Matos 

COORDENADORA 
PEDAGÓGICA 

 

Olá pais, famílias e amigos… 
Bem vindos a 2019… mais um trimes-
tre que iniciámos com muita motiva-
ção, dedicação e carinho no coração. 
Realizámos inúmeras atividades. Mas 
a procura diária de parceria de forma 
a envolver as famílias foi e é um de-
safio para 2019, porque para a equi-
pa da LAQC, só faz sentido trabalhar 
com e para as crianças, famílias e co-
munidade. A participação ativa dos 
pais e das famílias foi sem dúvida um 
trabalho realizado em parceria e har-
monia com o que é feito em casa. 
Como coordenadora dou os parabéns 
a toda esta equipa fantástica que mu-
tuamente nos motivamos e sensibili-
zamos, assim como às famílias, para 
que a LAQC se transforme num espa-
ço recetivo ao envolvimento paren-
tal, para que todos colaborem de for-
ma harmoniosa e que isso se traduza 
numa melhoria de ambiente educati-
vo e na motivação das crianças. 

Marta Umbelino 
 

BERÇÁRIO 
Mais uma vez, vivemos novas experiências no Berçário. 

Aprendemos a retirar brinquedos dentro de um cestinho. 
Pintámos com os pezinhos, uma cartolina para fazer flores, abelhinhas, 
lagartinhas e borboletas, para decorar o nosso painel da primavera. 
No dia do pai, recebemos a visita dos papás, decoramos bigodes com os 
dedinhos e os nossos papás ajudaram. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                         

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

Sala de Pré-escolar 
Ao longo deste trimestre, a sala do pré-escolar tem vindo a viajar com o 

“Ratinho Marinheiro”. Iniciaram a viagem num barquinho de marinheiro, 

conheceram os mares e as profundezas dos oceanos. Descobriam ani-

mais marinhos e diversas estrelas do mar. Como a vida nos mares é lin-

da! 

Como em todas as viagens, sempre se conhecem novos locais e novas 

pessoas. A sala pré-escolar, no barquinho do “Ratinho Marinheiro”, co-

nheceu Vasco da Gama, um grande navegador e descobridor de terras e 

povos, que lhes disse que deveriam conhecer o mundo e descobrir as 

maravilhas que nele habitam. 

As famílias foram as primeiras convidadas a ajudar na descoberta do 

mundo, assim como toda a equipa docente e não docente da LAQC. To-

dos se empenharam em mostrar o que há em outros países e continen-

tes, desde povos, casas, escolas, crianças e alimentação.  

A sala pré-escolar já descobriu que vive em Portugal e já descobriu tam-

bém França, Londres, Itália e Timor Leste. Nos próximos tempos irão 

descobrir muito mais e assim enriquecer os seus conhecimentos acerca 

do mundo onde vivemos. 

 

 

 

Boa viagem, meninos! 

 

 

Equipa  da sala: 
Ana Rita e Ana Mendes  

SALA AZUL 

Os jardineiros! 
Olá amiguinhos temos andado 
muito ocupados durante estes 
meses, pois andamos a viver mui-
tas aventuras divertidas e interes-
santes.  

Em janeiro fomos todos reis e rai-
nhas com belas coroas na cabeça, 
exploramos o barro, os números 
com o nosso amigo Elmer e o in-
verno, brrrrr que frio! 

Em fevereiro fizemos postais apai-
xonantes para o dia dos amigos, e 
mais para o final do mês começa-
mos a ter muita cor pois começa-
mos a explorar o carnaval. Que 
divertido foi fazer o desfile de car-
naval fora da escola com os nossos 
papás a acompanhar. 

Em março celebramos o dia da 
mulher com postais para a mulher 
mais importante da nossa vida, 
aprendemos uma canção sobre o 
pai e festejamos o Dia do Pai com 
um grande convívio com os nossos 
pais. Foi muito divertido pintamos 
e brincamos com eles. Este mês 
abrimos na nossa sala a área do 
jardim, onde plantamos várias flo-
res. Esta é uma área de muita res-
ponsabilidade, todos os dias cuida-
mos delas e um de nós vai regar, 
porque as plantinhas precisam de 
água e muito carinho. 

Hoje tivemos uma dúvida sobre o 
nosso amigo Elmer, será que os 
elefantes têm boca? E comem 
com as patas? Vamos investigar e 
depois contamos tudo. 

Abracinhos, Sala Azul 
Joana e Bruna 

SALA VERDE 

Olá papás… 

No decorrer deste segundo tri-

mestre muitas foram as aventu-

ras vivenciadas pelas crianças da 

sala verde. Ouvimos e explorá-

mos algumas histórias. As que 

mais gostámos foram “O Cuque-

do”… é assustador e mete medo 

e “Não é uma caixa”. Das parti-

lhas vindas de casa e com as cai-

xas de cartão conseguimos cons-

truir um mundo imaginário. Para 

além de explorarmos os vários 

materiais da sala e do exterior 

ainda tivemos tempo de iniciar o 

nosso projeto sobre os animais, 

temos vindo a explorar os ani-

mais que trazem de casa e a nos-

sa área das ciências. No decorrer 

do projeto a nossa amiguinha 

Carolina ofereceu à sala verde 

dois lindos peixinhos e um aquá-

rio. Contamos com a colabora-

ção de todas as famílias para o 

nosso projeto sobre os animais e 

na participação de muitos mais 

que irão surgir. A relação escola- 

família deve ser uma mais-valia 

no processo de desenvolvimento 

das crianças e a sala verde privi-

legia a participação ativa e todas 

as partilhas. 

Equipa  da sala: Marta Umbelino e 
Vera Martins  

 

SALA AMARELA 

Olá papás, 
A sala amarela abriu há pouco tempo 
mas já conta com várias aventuras. Os 
pequenotes já se sentem familiariza-
dos na instituição e já distribuem sor-
risos a quem por eles passar. Os mi-
minhos, as canções e as brincadeiras 
das amiguinhas Catarina e Lurdes fize-
ram com que as crianças se sentissem 
felizes por aqui estar e permitiu que 
participassem nas rotinas com mais 
facilidade. 

Além de muita brincadeira, os mais 
pequeninos já participaram em várias 
festas como o carnaval, o dia do pai e 
o baile da primavera. Já fizeram al-
guns trabalhinhos como a prenda pa-
ra o dia do pai, pintaram uns bigodes 

com muita pinta e decoraram umas 
borboletas muito giras para dar as 
boas vindas à primavera. No dia da 
árvore plantámos salsa e mexemos na 
terra. Este é o início de muitas apren-
dizagens e amizades! 
 

Equipa da sala amarela 
Catarina Lopes e Lurdes Santos  
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
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Atualizamos vencimentos e criamos 
um novo espírito nas equipas de tra-
balho.  

Abraçamos o projecto do Movimento 
da Escola Moderna (MDM) como ino-
vação nos métodos de ensino e 
aprendizagem para as nossas crian-
ças. Estamos felizes e a envolver a 
comunidade no nosso projecto que 
batizei como "Escolinha dos Afectos", 
levando a mesma filosofia e mensa-
gem para os nossos idosos e outros 
necessitados que constituem os 
Utentes do nosso Serviço, que procu-
ramos ser de excelência e com muito 
carinho. 

Até junho, final do primeiro semestre 
conto ter melhorado ainda mais o 
nosso projeto. 

Bem Hajam.  

Presidente da Direção 

Francisco Ferreira 

PARCERIAS E PROTOCOLOS 

 A Liga dos Amigos da Quinta do Con-

de, IPSS, celebrou mais um protocolo 

de cooperação com  o LIDL  e Zero 

Desperdício, entidades em parceria 

para a recolha dos excedentes da 

Loja LIDL da Quinta do Conde. 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço Apoio Domiciliário 

O Serviço de Apoio ao Domicilio 
(SAD) na Liga dos Amigos da Quinta 
do Conde (LAQC) é um complemen-
to da instituição que visa a interven-
ção personalizada na população 
idosa mais carenciada das ativida-
des do quotidiano.  
Somos uma equipa multidisciplinar 
constituída por Ajudantes Familia-
res uma Diretora Técnica e a Dire-
ção da LAQC.  
As Ajudantes Familiares têm como 
função garantir a prestação dos 
cuidados de higiene pessoal diária 
e/ou semanal do idoso, garantir a 
manutenção das condições de higi-
ene habitacional, o acompanha-
mento a consultas e tratamentos, 
sempre que a família não reúna 
condições e seja fundamental o 
acompanhamento do idoso. A Dire-
tora Técnica garante o bom funcio-
namento, coordena e supervisiona 
a realização das tarefas executadas 
pelas Ajudantes Familiares, avalia a 
situação e estipula os planos de 
intervenção adequados às respeti-
vas necessidades do idoso. A Dire-
ção da LAQC supervisiona todos os 
serviços, procurando deste modo 
um trabalho conjunto e promoven-
do um serviço de excelência a quem 
recorre à LAQC. 
Apostamos na formação contínua 
da equipa com o objetivo de garan-
tir uma permanente atualização 
face às diferentes problemáticas 
que surgem diariamente. Procura-
mos através de avaliações regula-
res, assegurando e salvaguardando 
o bem estar e as condições socioe-
conómicas dos cidadãos, trabalhar-
mos a nossas competências pesso-
ais e profissionais perspetivando 
uma visão mais profunda e holística 
das necessidades individuais de ca-
da utente.  
Com o SAD pretendemos melhorar 
a qualidade de vida dos nossos 
utentes e suas famílias. Promove-
mos o acompanhamento profissio-
nal supervisionado garantindo as 
condições diárias do utente. Através 
deste acompanhamento pretende-
mos prevenir e evitar acidentes do-
mésticos, garantir a  toma de medi-
cação (ou seja o cumprimento da 
posologia prescrita), garantir uma 
alimentação adequada, assegurar 
as condições de higiene e conforto 
do idoso bem como facilitar e apoi- 

-ar na mobilidade (procurando retar-
dar situações de dependência). O SAD 
promove a criação e manutenção das 
condições habitacionais dignas e de 
segurança, permitindo assim que o 
utente continue no seu lar, evitando e 
protelando a institucionalização do 
idoso. Além destes aspetos funda-
mentais promovemos a socialização 
no seio da comunidade e famílias, 
combatendo desta forma a solidão e 
fortalecendo os laços familiares. 
Esta valência permite-nos também 
apoiar o cuidador informal que neces-
sita de apoio emocional e descanso. 
Importa ainda realçar que é objectivo 
do SAD aumentar o tempo e apoio da 
família, passando a especificar, o ido-
so tendo os serviços e necessidades 
assegurados, permite que o tempo 
disponibilizado pela família sejam 
momentos de partilha e afetos.  

Daniela Carvas—Assistente Social 

SESSÃO SOLENE 

Continuação da página 1 

convidou o sócio José Anselmo para 
o descerramento da placa alusiva e 
proferiu algumas palavras de agra-
decimento pelo trabalho, dedicação 
e empenho que o sócio benemérito 
José Anselmo prestou à instituição. 
O homenageado proferiu algumas 
palavras de agradecimento e referiu 
algum do historial da criação da 
LAQC até aos dias de hoje. 

Carlos Azevedo 

 

ALMOÇO 
17.º Aniversário 
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passos com as dificuldades ineren-
tes à primeira infância, passou à 
segunda infância já a pensar na ter-
ceira infância. Cresceu e ficou mais 
forte e  com a irreverência própria 
da idade, abalançou-se para proje-
tos e conquistas, que alguns julga-
vam ser difíceis, mas foi conseguin-
do, ultrapassando as dificuldades 
que foram surgindo pelo caminho, 
porque o objetivo estava traçado e 
apesar de alguns entraves a sua 
concretização era o horizonte até à 
adolescência. Já  nessa fase da vida 
continuou a progredir e a crescer e  
a fazer acontecer e a fazer obra e a 
fazer ajudar. Neste crescimento 
houve muitas coisas boas e algumas 
menos boas. Houve muita luta e 
muita disputa pelos sonhos, pelos 
objetivos e pelo sucesso. E como o 
querer é poder de certeza que terá 
uma adolescência, juventude e che-
gará à idade adulta no caminho das 
conquistas e vitórias. Parabéns à 
LAQC. 

Carlos Azevedo 

ASSEMBLEIA GERAL 
 DE SÓCIOS 

Realizou-se no dia 24 de março de 
2019 nas instalações da LAQC a As-
sembleia Geral Ordinária para delibe-
ração e votação do Relatório de Ativi-
dades  e Contas de 2018, assim como 
as alterações aos Regulamentos da 
Creche e do Pré-Escolar de acordo 
com o ISS e ainda a da votação para a 
atribuição da qualidade de sócio be-
nemérito ao sócio n.º 2, José Ansel-
mo e a eleição e tomada de posse da 
sócia Patrícia Lourenço para secretá-
rio do Conselho Fiscal e  também o 
Código de Conduta e Prevenção para 
Assédio no Trabalho.  
Algumas questões foram colocadas e 
as mesmas foram analisadas e res-
pondidas em conformidade com os 
Estatutos e Regulamentos da LAQC.  
O Sr. Presidente da Mesa colocou os 
diversos pontos à votação, sendo que 
todos foram aprovados pela Assem-
bleia Geral de Sócios. 

Carlos Azevedo 
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