Lar das Criancinhas da Horta / Castelinho
Instituição Particular de Solidariedade Social
Missão: Apoio à Criança e à Família
Final da década de 30 do século XX
• 1ª Designação:
o “Secção da Maternidade e Infância do Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da Construção Civil e
Ofícios Correlativos do Distrito da Horta”
• Funcionamento: internato e semi-internato.
• Localização: Rua Ernesto Rebelo
Ano de 1951 - 02 de Janeiro
• Designação:
o “Lar das Criancinhas da Horta”
• 1º Presidente da Assembleia Geral:
o Sr.ª Dr.ª Maria Francisca Paes Dias Pimentel
• 1º Presidente da Direção:
o Sr.ª Dona Alexandrina Machado Soares de Azevedo
Garcia de Matos
• Funcionamento: Apoio às Crianças abandonadas, em
regime de internato (RODA).
Nota: Através de uma escala mensal, as Senhoras passavam o dia com as
Crianças levando-lhes o Almoço, o Jantar, o Lanche e por vezes a Ceia. As
Crianças eram tratadas e educadas por uma Governanta.
Final da década de 50 do século XX
• Funcionamento: Apoio às Crianças abandonadas, em
regime de internato e admissão em semi-internato.
• Localizações:
o Rua Médico Avelar nº 26;
o Rua de São João, nº 60, 1º Andar;
Ano de 1969
• Localização:
o Adquiridas as instalações
conhecida como “Fredónia”.

atuais,

residência

Nota: A “Fredónia” foi a residência principal da família Dabney, tendo
sido também a residência do Diretor da companhia Inglesa Cable and
Wireles, durante a época dos cabos submarinos.
Ano de 1978
• Funcionamento: Término do regime de internato e
continuidade ao regime de admissão em semi-internato com
Creche e Jardim de Infância, entre as 8h15 e as 18h15.
Ano de 1997
• Funcionamento:
o Abertura de Atividades de Tempos Livres (ATL)
Ano de 2007
• Funcionamento:
o Abertura de Mini Creche
o Abertura do Gabinete Centro de Acompanhamento e
Apoio Psicossocial
Ano de 2008
• Funcionamento:
o Abertura da Rede de Amas
o Abertura do Gabinete da Equipa Multidisciplinar de
Apoio aos Tribunais
o Enquadramento de técnico de apoio à CPCJ
Ano de 2009
• Funcionamento:
o Abertura do Gabinete do Rendimento Social de
Inserção
Ano de 2011
(233 utentes e 60 colaboradores)
• Mini Creche (27 utentes; 6 colaboradores)
• Creche (50 utentes; 19 colaboradores)

•
•
•
•

Jardim de Infância (65 utentes; 13 colaboradores)
ATL (55 utentes; 3 colaboradores)
Rede de Amas (36 utentes; 10 colaboradores)
Gabinetes:
o CAAPS – (2 colaboradores)
o EMAT – (2 colaboradores)
o CPCJ – (1 colaborador)
o RSI – (4 colaboradores)

Ano de 2014
• Funcionamento:
o Encerramento da Mini Creche
o Abertura da 3ª Sala do CATL
(231 utentes e 53 colaboradores)
• Creche (51 utentes; 19 colaboradores)

•
•
•
•

Jardim de Infância (72 utentes; 13 colaboradores)
CATL (80 utentes; 4 colaboradores)
Rede de Amas (28 utentes; 8 colaboradores)
Gabinetes:
o CAAPS – (2 colaboradores)
o EMAT – (2 colaboradores)
o CPCJ – (1 colaborador)
o RSI – (4 colaboradores)

Ano de 2016 (10 junho)
• Funcionamento:
Atendendo ao início de obras de ampliação e requalificação
do edifício Fredónia realizou-se a passagem de todos os
serviços que funcionavam neste edifício (Creche, Jardim de
Infância, CATL, gabinete de coordenação das Amas) assim
como o gabinete do RSI que estava a funcionar na Rua
Conselheiro Miguel da Silveira, para o edifício Trinity
House.
Ano de 2018 (3 de setembro)
• Funcionamento:
Inauguração das novas instalações no edifício Fredónia e
passagem de todos os serviços que estavam,
provisoriamente no edifício Trinity House.
(260 utentes e 60 colaboradores)

•
•
•
•
•

Creche (77 utentes)
Jardim de Infância (75 utentes)
CATL (84 utentes)
Rede de Amas (24 utentes)
Gabinetes:
o CAAPS – (1 colaboradores)
o EMAT – (1 colaboradores)
o CPCJ – (1 colaborador)
o RSI – (4 colaboradores)

