
Convívio nº 36 - Abril 2010                                                                                     

 

    

ConvívioConvívioConvívioConvívio    

Boletim Informativo nº 36 - Abril 2010 

Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves 
Instituição Particular de Solidariedade Social 

APRESENTAÇÃO OFICIAL DA UNIVERSIDADE SÉNIOR 

É com grande prazer que informo da realização da Cerimónia 
de Apresentação Oficial da Universidade Sénior de Manique, 
para o próximo dia 20 de Maio de 2010, pelas 16h, com a pre-
sença do Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cas-
cais, Dr. António Capucho e de mais convidados. Contamos 
com a sua presença, para partilhar este momento de alegria e 
ponto de viragem para uma nova etapa e desafio da nossa 
Associação, que proporcionará um serviço de utilidade social, 

para os seniores da Freguesia de Alcabideche, estando também aberta a seniores de outras 
freguesias do Concelho de Cascais que pretendam frequentar esta Universidade Sénior. 

Realizámos o Baile da Pinha no dia 7/3/2010, com muita diversão e música do DJ Azelpds que 
proporcionou bons momentos de baile. 

Em sintonia com o nosso objectivo de fortalecimento dos elos de ligação e colaboração mútua 
com outras associações, disponibilizámos aos Escuteiros de Manique as nossas instalações, 
tendo sido realizada no dia 13/3/2010 a I Festa da Sopa, onde estiveram presentes mais de 150 
familiares e amigos dos Escuteiros e representantes de várias entidades, designadamente Jun-
ta de Freguesia de Alcabideche, Associação Portuguesa de Nutricionistas, Confraria da Sopa, 
Salesianos de Manique, tendo sido realizado um concurso para a melhor sopa, que tal com 
todas, esteve maravilhosa! 

Teve muita adesão dos sócios, a Assembleia Geral Ordinária realizada no passado dia 
28/3/2010 de apreciação e votação do relatório e contas 2009, tendo sido antecedida pela Festa 
da Sopa da Pedra, que deliciou os presentes. 

Vamos dar início este mês ao curso de Iniciação à Informática e Internet, que já está a ter muita 
adesão e procura ainda antes de começar, procurando manter o ritmo de dinamização de activi-
dades para os seniores de Manique e levar a bom porto o futuro da Associação de Apoio Social 
Nossa Senhora das Neves, IPSS. 

Um abraço amigo, 

André Leite 
Presidente da Direcção 
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O CENTRO DE CONVIVIO  -  1º TRIMESTRE 

O centro de convívio da nossa Associação nunca pára e nestes três primeiros meses do ano 
já temos muito que contar. 
Para além das actividades de continuidade que desenvolvemos desde o ano passado 
(ginástica, hidroterapia, teatro, grupo coral, etc.), também tivemos: 

Uma sessão de esclarecimento sobre o funcionamento do novo Hospital de Cascais, onde os 
nossos utentes ficaram a saber que serviços estariam disponíveis e quais os acessos alternati-
vos ao hospital, entre outros esclarecimentos; 

O Baile de Carnaval, organizado pela Junta de Fre-
guesia de Alcabideche, que se realizou na Socieda-
de Musical de Alvide. Algumas das nossas utentes 
vestiram-se de doentes que fugiram do hospital e até 
cantaram uma música no palco. Foi muito divertido! 

A actuação da Troupe Caparidense. É um grupo de 
teatro sénior que veio à nossa Associação apresen-
tar uma Leitura Encenada intitulada “A Marcha do 
Mundo”. Tratou-se de uma peça ao estilo da revista 
portuguesa que se centrava nos defeitos do Homem. 
Foi uma tarde muito divertida em que demos boas gargalhadas e ainda cantámos algumas mar-
chas. 

A participação no Projecto EscolarIDADES, em parceria com a Escola Secundária Ibn Mucana 
e os Centros de Convívio da Freguesia de Alcabideche. Este projecto ocorreu durante a Sema-
na do Patrono da escola e foi constituído por dois momentos diferentes. Na primeira actividade 
houve uma partilha com os alunos de poemas escritos pelas nossas utentes sobre o tema “Se 
eu fosse…”. Depois disto as senhoras tiveram oportunidade de assistir a uma peça de teatro 
encenada pelos alunos da escola. Na segunda actividade os utentes dos centros de convívio 
mostraram que ainda estão numa boa forma física e participaram em aulas de ginástica com os 
próprios alunos. É sempre agradável participar nestas actividades de partilha de experiências e 
saberes com gerações mais novas, como é o caso dos alunos da Escola Ibn Mucana e este já é 
o terceiro ano em que organizamos um projecto em conjunto. 

Estas são as novidades do nosso centro de convívio, mas ainda há mais por organizar no próxi-
mo trimestre, tal como o início das aulas de Iniciação à Informática.  

Inscreva-se no centro de convívio e participe connosco nestas e noutras actividades. 

Liliana Guerra 

Directora Técnica do Centro de Convívio 

A nossa Técnica, Dr.ª Liliana Guerra, vai ser mamã, estando de licença 
até Setembro. Em sua substituição ficará a Dr.ª Ana Pinto, que já está 
ao serviço desde o inicio de Abril. 
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UNIVERSIDADE SÉNIOR DE MANIQUE 

Continua em marcha a criação da Universidade Sénior 
na nossa Associação.  

As aulas irão ter inicio em 6 de Setembro e a sua apre-
sentação oficial será no próximo dia 20 de Maio, pelas 
16horas na nossa sede, com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de Cascais, Dr. António Capucho, 
do Presidente da Junta de Freguesia de Alcabideche, 

Sr. Fernando Teixeira Lopes, bem como de outros convidados. 

 Temos já a confirmação de professores para as seguintes disci-
plinas: 

⇒  Inglês 0 (para pessoas que nunca aprenderam inglês) 
⇒  Inglês 1 (para pessoas que já têm alguns conhecimentos) 
⇒  Espanhol  
⇒  História da Cultura Portuguesa  
⇒  Nutrição  
⇒  Psicologia  
⇒  Arraiolos  
⇒  Yoga  
⇒  Artes Decorativas  
⇒  Pintura  
⇒  Ritmos Latinos  
⇒  Tai-chi  
⇒ Seminários do Saber  
 

Estamos a aguardar confirmação de professores para mais disciplinas, 
tais como Informática e Alemão , de entre muitas outras. 

Contamos também anunciar brevemente o período de inscrições, que 
em principio será a partir do mês de Junho. 

Porque o saber não tem idade, contamos com os nossos seniores para 
participarem neste projecto! 

Se desejar mais informações, contacte-nos na nossa sede ou pelo tele-
fone 21 445 80 94. 
Maria Luisa Anes  
Coordenadora da Universidade 
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CAMPANHA DE 
ANGARIAÇÃO DE SÓCIOS 

 
A nossa Associação sempre teve um número considerável de associados. 

Em 2007 atingimos os 1.000, número que consideramos muito positivo. 

Com a actualização do ficheiro esse número baixou para cerca de 700. 

Nos últimos tempos não tem havido muita aderência, talvez por falta de inicia-
tivas que levem as pessoas à Associação. 

A nova direcção está empenhada não só em criar novas actividades como 
também em ter um relacionamento de proximidade com as pessoas, escutan-
do-as para saber os seus desejos relativamente às actividades que preten-
dem que se realize na nossa sede. 

Só com a participação e colaboração de todos é possível atingir esse fim. 

O considerável numero de novos associados que aderiram no primeiro trimes-
tre deste ano leva-nos a crer que estamos no bom caminho e a ir ao encontro 
dos seus desejos. 

 
Apelamos a todos os sócios que divulguem esta campanha. 
 

 

O sócio que propuser mais 
novos sócios até ao final de 

2010 receberá um prémio surpre-
sa durante a festa do 18º Aniver-

sário! 
 

Vamos todos colaborar! 
 
 
(Utilize a proposta ao lado para angariar um novo sócio, poderá solicitar mais na secretaria. 
Só podem ser sócios da Associação maiores de 16 anos)  

Ajude! Colabore 
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Boletim Informativo da 
Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves de Manique de Baixo 

IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social 
Fundada em 30 de Janeiro de 1993 

Sede: Praceta da Saudade, 22 – Manique de Baixo – 2645-614 ALCABIDECHE 
Telefone:  21 445 80 94  -  Fax:  21 448 00 53 

E-mail: geral@nevesmanique.net   –   www.nevesmanique.net 

ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO 
A Associação pretende admitir um funcionário/a, reformado, 
para executar os seguintes serviços: 

- Administrativos 

- Motorista (carta de ligeiros) 

- Serviços gerais  

Os interessados deverão apresentar as suas candidaturas na 
sede até ao dia 14 de Maio. 

APRESENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE SÉNIOR 

Convidam-se os sócios e interessados a partici-
par na cerimónia de apresentação oficial da Uni-
versidade Sénior que se realizará no dia 20 de 
Maio, pelas 16,00 horas, com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Cascais, 
Dr. António d’Orey Capucho, Presidente da Jun-
ta de Freguesia de Alcabideche, Sr. Fernando Teixeira Lopes, 
entre outras entidades e convidados. 

No final será servido um Moscatel de Honra. 

Já estamos online!    Visite-nos em 

www.nevesmanique.net 


