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Car@s Associad@s

Aproximamo-nos de mais um momento importante na vida da Associação.
Está a terminar o mandato dos atuais órgãos sociais e no próximo dia
24 de novembro vão realizar-se eleições.
Torna-se importante que os sócios se mobilizem e formem, pelo menos, uma lista para dar continuidade aos quase 27 anos de existência
da Associação em que muitos associados trabalharam para que fosse
possível atingir esta idade.
A não eleição poderá por em risco as inúmeras atividades existentes,
quer no Centro de Convívio, quer na Universidade Sénior. Por isso será
muito importante, não só a criação de uma ou mais listas concorrentes, como a presença na própria assembleia a fim de dar legitimidade
aos que se candidatarem.
Este é igualmente um momento importante na vida da Universidade
Sénior, pois está a comemorar o 10º aniversário da sua criação e durante o ano estão previstas diversas atividades comemorativas que poderão ficar em risco se não elegermos uma nova direção.
Um dos deveres de todos os associados é eleger e ser eleito!

Dia 24 de novembro não falte à Assembleia Geral.
Participe igualmente no almoço de convívio que se realiza a partir das
13 horas e no jogo do bingo após a assembleia, com muitos prémios
(não monetários).

Atuais Órgãos Sociais (2016/2019)
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SENIORES COM VIDA

Obras de beneficiação
A Associação tem estado a realizar obras de beneficiação e melhoramento a fim de preservar o edifício e criar mais conforto aos seus utentes. Destacamos a pintura exterior do edifício, bem como muros e gradeamentos, a colocação de pavimento antiderrapante na cozinha e pavimento flutuante no salão multiusos para a prática de atividades físicas. Adquirimos recentemente, em sistema de aluguer, uma máquina
de fotocópias que está ao dispor dos associados com preços reduzidos.

Almoço Convívio

Sócios

6,00
N/ Sócios

8,00
Inscrições: 21 445 80 94 * 91 113 91 04 (sede)

91 885 24 93 (Manuela)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com as alíneas c) e a) do nº 1 do art.º 27º dos Estatutos, convoco
os Sócios da Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves de Manique de Baixo, a reunir em sessão ordinária, na sua sede, sita na Praceta
da Saudade, 22, no próximo dia 24 de Novembro de 2019 (Domingo), pelas
14,30 horas, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS

1 - Apresentação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2020.
2 - Eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2020-2023
Se à hora marcada não estiver presente número suficiente de sócios para que
a Assembleia possa funcionar, reunirá pelas 15, horas com qualquer número
de presenças.
Manique de Baixo, 7 de Outubro de 2019
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Artur Correia da Silva

Após a assembleia haverá uma tarde muito divertida
com jogo do BINGO para todos os que queiram participar. Muitos prémios (não monetários).
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- Remodelações
- Construção nova
- Reabilitação e recuperação de edifícios
- Execução de projectos de arquitectura e especialidades
- Decoração de interiores.
- Restauro de mobiliário
- Certificação energética
- Coordenação e fiscalização de obra
- Avaliação imobiliária
- Gestão de projectos
- Responsabilidade técnica de segurança

