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Tradição e

Familiaridade,
o segredo desta

instituição!

A Creche Albino Dias Fontes Garcia surge com
o desenvolvimento da região de São João da
Madeira e de novas mentalidades em 1947,
quando a mulher começou a ter um papel mais
ativo na indústria portuguesa. Quase a festejar
72 anos, em janeiro de 2019, esta IPSS decide
partilhar a sua história.
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Tu d o c o m e ç o u c o m a
celebração de um acordo
com as Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada
Conceição “para tomarem
conta das crianças”, conforme
recorda José Maria Soares,
presidente da Creche há nove
anos.
Nos dias de hoje, a Creche
Albino Dias Fontes Garcia
é composta por 3 edifícios
que prezam em manter a
construção tradicional dos
antigos palacetes, desde o
dia em que foram doados à
instituição.
A partir de 1975, as
respostas sociais da instituição
dividem-se por estes edifícios,
a creche, o Ninho Da Criança,
acolhe bebés dos 4 meses aos
3 anos, apresentando uma
capacidade para 86 crianças.
A pré-escola, conhecida por
Colégio Santa Filomena, lida

com crianças dos 3 aos 6 anos,
podendo receber até 146.
De forma a garantir o melhor
apoio a todas elas, a instituição
conta atualmente com 42
colaboradores, apostando na
formação interna e contínua.
As mais-valias da Creche
Albino Dias Fontes Garcia
passam pelas atividades que
oferecem às suas crianças,
como as aulas de música e
de informática. Com o apoio
de professores externos, é
ainda possível a realização de
“aulas de ioga, de inglês e de
dança”, como nos é indicado
por Cristina Pereira, diretora
técnica há 30 anos.
A localização, os
profissionais e as instalações
são sem dúvida os fatores de
referência desta instituição.
Perante
isto,
o
reconhecimento da população
perante o trabalho que

desenvolvem é notório e “um
exemplo disso é que muitas das
crianças que aqui estão são filhos
de outras crianças que já cá
andaram”, realça a diretora técnica,
o que contribui para um conceito
mais familiar e de proximidade
com o outro.
Num futuro próximo, os projetos
passam pelo seu crescimento,
através da implementação de uma
nova resposta social - a terceira
idade - mediante a criação de uma
residência sénior e a prestação de
um serviço de apoio domiciliário.

