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Seniores

COM VIDA

Boletim informativo da Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves - MANIQUE

No dia
30 de janeiro
comemorámos

IPSS
Instituição Particular de
Solidariedade Social
• Centro de Convívio
• Universidade Sénior
Contactos:
21 445 80 94
91 113 91 04
geral@nevesmanique.net
Praceta da Saudade, 22
Manique de Baixo
2645-614 Alcabideche
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Mensagem da direção
Estimadas e estimados Sócios da AASNSN de Manique de Baixo,
O ano de 2022 começou incerto, tão incerto como se revelou o ano
de 2020 e, se confirmou o ano de 2021.
No decorrer deste período das nossas vidas e, na vida da nossa
Associação, muitos foram, são e vão continuara a ser, as incertezas, os avanços e recuos. Momentos aos quais nos temos de
adaptar, dar resposta imediata. Circunstâncias às quais nos vamos
inexoravelmente habituando.
Durante o ano de 2021 foram retomadas as atividades presenciais possíveis: regressou de forma faseada o nosso Centro de Convívio e regressaram as aulas
presenciais à UNIMA, mantendo-se igualmente a UniMaOnline em funcionamento. Foram realizadas obras de requalificação e remodelação da nossa sede, por
forma a melhorar ainda mais as nossas condições de segurança e de conforto.
Resolveram-se algumas antigas questões, procurando sempre o regresso definitivo à normalidade.
Porém, não houve ainda, a oportunidade para regressarmos, para regressarmos
ao habitual. Ao habitual convívio entre todos. Convívio para o qual todos contribuímos, do qual tanto necessitamos e o qual muito apreciamos.

Acredito que as incertezas deste início de 2022, serão o preâmbulo de um ano
diferente, um ano de regresso, um ano para voltar a fazer funcionar em pleno a
nossa casa. Eventualmente ainda com algumas limitações, mas com a vontade
renovada de apoiar, ajudar e acompanhar, os nossos sócios, os nossos utentes,
alunos e professores na vivência plena da nossa Associação de Apoio Social
Nossa Senhora das Neves de Manique de Baixo.
Porque para garantir o funcionamento e gestão de uma Instituição como a nossa
só é possível em equipa, quero aqui deixar uma palavra de agradecimento aos
nossos parceiros, pela sua confiança, aos nossos voluntários e professores pela
sua abnegada disponibilidade e entrega.
Porque dessa equipa fazem obviamente parte os nossos colaboradores e equipa
de apoio. Quero relevar, pela sua infinita disponibilidade o Carlos Inocêncio e o
Artur Silva. Igualmente a Liliana Guerra, a Patricia Brás e a Paula Silva, pilares
essenciais do nosso dia a dia. Ainda, aos restantes membros da Direção e a todos os restantes membros dos órgãos sociais, agradecer e reconhecer o espírito
de missão que os caracteriza.
A todos, bem hajam.
Paulo Duarte
Presidente da Direção

Rua Fernando Pó, 11 | Atelier A, | Matarraque | 2785-447 São Domingos de Rana
Tel./Fax: 218 227 466 | www.tracodecal.pt | info@tracodecal.pt
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29º Aniversário
No dia 30 de janeiro de 2022, de forma controlada mas de coração cheio, celebrámos mais um aniversário.
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Entrega IRS
Já próximos da entrega do IRS de 2021, apelamos à colaboração de
todos na consignação do IRS/IVA
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Estamos de volta!
Depois de mais de um ano com as atividades suspensas, em Junho o Centro de
Convívio pôde finalmente reabrir.
Era um dia muito esperado por todos. Como diz a nossa utente Inês Brigadeiro (86
anos): “Senti muita falta do convívio com as colegas… em casa estava sozinha.” O
que reflete o sentimento da maioria dos seniores, ansiosos por saber notícias e rever os amigos.
O regresso foi feito cumprindo todas as normas de segurança e, mesmo não tendo a lotação completa,
temos feito um esforço para voltar à “normalidade” e vamos retomando as atividades como é possível.
Até já nos aventurámos a sair para visitar o Museu do Mar, o que agradou bastante às nossas seniores.
A nossa utente Mª de Jesus Mira (84 anos) afirma sem hesitar: “Estou muito contente de ter voltado e
estava desejosa de voltar. Gosto de fazer qualquer trabalho aqui no centro, mas gosto mais de costura.
E também gosto muito de conversar com as minhas colegas.”
Confirma-se assim a importância que estas respostas sociais têm na vida dos nossos seniores e a carência a nível de convívio e estimulação que esta pandemia provocou. Prova disso é a opinião da nossa
utente Maria Pires (82 anos), que ingressou no nosso centro há 2 meses: “Para mim é tudo novo, mas
gosto muito de estar aqui. Não conhecia estes sítios… em casa estava sempre sozinha e eu gosto de
me dar com as pessoas, gosto de estar entretida.”
Certos de que fazemos a diferença na vida de quem nos procura, continuamos a trabalhar com o objetivo de contribuir para um Envelhecimento ativo e saudável. Venha conhecer-nos! Esperamos por si!
Liliana Guerra/Centro de Convívio

Adaptação em tempos de pandemia
A pandemia de COVID-19 que vivemos há quase dois anos, trouxe-nos a todos
situações inesperadas e desafios para os quais não estávamos preparados, quer como indivíduos, quer
como sociedade, impondo-nos novas formas de relacionamento com familiares, com amigos e com simples conhecidos, muito diferentes das que conhecíamos de toda a vida.
Sabemos hoje que os longos confinamentos e a mudança radical nos relacionamentos trouxeram consequências muito sérias para a saúde mental da generalidade da população, embora com manifestações muito diferentes segundo o escalão etário das pessoas envolvidas.
No nosso caso, alunos e professores da UniMa, vimos repentinamente interrompidas as aulas que nos
permitiam conviver, aprender e trocar experiências e que eram uma parte importante da nossa vida, assegurando-nos a necessária atividade mental para nos mantermos cidadãos activos e úteis à comunidade.
Confrontada com o fim das aulas presenciais e com a necessidade dos alunos de manterem esta actividade, em boa hora a UniMa decidiu substitui-las por aulas on-line através da plataforma Zoom, pese
embora o facto de alguns dos alunos poderem ter problema em se adaptarem ao novo modelo.
Decorrido mais de um ano de aulas on-line, tenho que considerar que a experiência com a plataforma
Zoom foi um êxito, permitindo que na disciplina de Cultura, Saberes e Cidadania haja uma presença média de 10 alunos por aula, entre 15 inscritos.
É certo que alguns alunos que assistiam a aulas presenciais não se sentiram confortáveis com a mudança, mas todos temos a esperança de um dia podermos voltar às aulas presenciais e ao são convívio que
elas permitem.
Finalmente, uma palavra para a Patrícia Brás, Coordenadora da UniMa, que desenvolveu com sucesso
os esforços possíveis e impossíveis para pôr alunos e professores a trabalhar no novo modelo de aulas
através da plataforma Zoom.
José Luís Oliveira /professor na Universidade Sénior

Nunca é tarde para concretizar um sonho

Sempre foi o meu grande sonho entrar para um grupo de teatro e nunca tive essa oportunidade senão
agora. Nunca desisti desse meu sonho, pesquisei e através de tanta pesquisa, tive a felicidade e a sorte
de encontrar a Universidade Sénior de Manique, onde hoje faço parte do grupo de teatro. O meu muito
obrigada a todos os que fazem parte desta universidade. Um grande bem haja.
Cristina Ferreira (aluna na UniMa desde 2021)
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Aos sábados, depois das 15:00 horas, venha lanchar ou
apenas tomar um café. Cá esperamos por si.

Praceta da Saudade, 22 Manique de Baixo 2645-614 Alcabideche
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Atualização do ficheiro de sócios
Caros Associados
Estamos a atualizar o ficheiro de sócios, muitos dos dados estão completamente desatualizados tornando difícil o contacto.
Quando enviamos o boletim algumas cartas são devolvidas com indicação
de morada incorreta, principalmente o número de porta. Os correios raramente entregam correspondência se na morada não constar o número de
porta.
Uma das formas de chegar mais rapidamente aos associados é a utilização
de correio eletrónico (E-mail), pelo que solicitamos que nos indique o seu Email, caso possua.
Necessitamos igualmente do número de contribuinte para emissão dos recibos de pagamento das quotas.
Indicamos em baixo os dados constantes no ficheiro da Associação, agradecíamos que conferisse e nos informasse todos os dados corretos. Poderá faze-lo por correio, por e-mail, por telefone, entrega na nossa sede ou na caixa de correio, por SMS ou WhatsApp para o número 91 113 91 04.
Solicitamos ainda que mantenham as quotas atualizadas. O pagamento pode ser efetuado na sede, em dinheiro ou multibanco, por transferência bancária para o NIB/IBAN PT50 0010 0000 26216750001 46, (neste caso deverão enviar comprovativo ou informar a secretaria) ou poderão solicitar à nossa cobradora, Fátima Silva, Telemóvel 91 642 39 23, para que se desloque à
vossa residência em dia e hora a combinar.

Vamos retomar os
almoços das quartas feiras
A partir do dia 16 de março!
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27 de Março (domingo)
13:00 Horas

Inscrições: (até 22 de Março)
Telefone : 21 445 80 94
Telemóvel: 91 113 91 04
Sócios: 8
Acompanhantes: 10
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