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EDITORIAL
É com orgulho e satisfação que fazemos um balanço positivo das actividades realizadas em 2010 e
as perspectivas para 2011 são animadoras.
A festa do 18º aniversário desta associação realizada no passado dia 30/01/2011 e os inúmeros
associados presentes provam que esta IPSS está
de boa saúde e recomenda-se! Foi com alegria que
vimos nesta festa as actuações vibrantes do Rancho, do Coro e da Tuna da Universidade Sénior! O
Rancho provou que está em forma e que vai fazer
um 2011 repleto de excelentes actuações, o Coro
continua a melhorar o seu desempenho musical e
a Tuna com a sua “pré”-inauguração deliciou os
presentes.
A Universidade Sénior continua a fazer a sua caminhada no seu 1º ano de vida, proporcionando mais
qualidade de vida aos mais de 70 alunos que a
frequentam.
Aproveito para recordar que no dia 27/03/2010
será realizada a Assembleia-Geral de Aprovação
das Contas de 2010 precedida de almoço de convívio.
André Leite
Presidente da Direcção
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FORNECIMENTO DE ALMOÇOS
É com grande satisfação que anunciamos que a
partir do dia 6 de Abril começamos a servir almoços
uma vez por semana, à 4ª feira. Para já começaremos só uma vez por semana e depois, com a experiência e com o aumento de interessados avaliaremos a continuidade de prestação deste serviço. Temos que ter sempre em consideração os custos que daí advirão e o aumento de trabalho, visto que actualmente não temos possibilidade de contratar mais pessoal.
Os almoços serão para todos os utentes do Centro de Convívio e da Universidade
Sénior de Manique e restantes sócios reformados.
A inscrição para os almoços deverá ser feita através de senha até à 3ª feira anterior
ao dia do almoço, contactando a Dr.ª Liliana Guerra, na nossa sede à tarde.
Em relação aos preços praticados ainda estamos numa fase experimental e só seremos capazes de os fixar no decorrer da prestação do serviço. No entanto, inicialmente
os preços serão:
- Só o prato do dia = 3,00 €;
- O menu completo (sopa, prato do dia, bebida (copo), fruta) = 4,00 €.
Relativamente aos menus, teremos sempre em conta os cuidados que todos temos
que ter com a alimentação, a qual deve ser equilibrada.
Para começar optámos por um prato que já é conhecido de todos – Arroz à Nossa
Senhora das Neves.
Assim, esperamos pela sua inscrição. Não se esqueça, dia 06 de Abril venha almoçar
connosco!
Liliana Guerra.
Ementa de Abril





6
13
20
27

Abril
Abril
Abril
Abril

- Arroz à Nossa Senhora das Neves
- Frango no forno
- Peixe no forno
- Jardineira

Não esquecer que é necessário adquirir senha antecipadamente!
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FESTA DO 18º ANIVERSÁRIO
No dia 30 de Janeiro aconteceu festa na nossa sede!
Os participantes, que encheram o nosso salão, tiveram oportunidade de
assistir a uma festa cheia de alegria e animação.
O grupo de musica popular “Cantares da Terra” animou o almoço, tendo
a tarde sido animada pelo Coro, pelo Rancho e pela Tuna da Universidade (que fez pela 1ª vez uma breve actuação) mostrando o bom trabalho
que a Associação tem realizado nestas áreas.
Durante o almoço a Direcção homenageou 3 associados que nos últimos
tempos têm colaborado assiduamente com a Associação:
- Maria Luisa Anes, Universidade Sénior
- Tina, Coro
- Manuel Maduro, Teatro
A festa terminou com baile abrilhantado pelo DJ Manuel Garrett.

Animação

Almoço

Parabéns

Brinde
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Manuel Maduro e Tina, homenageados

Luisa Anes, Homenageada

O bolo

Tocata do Rancho

Cantares da Terra

O Rancho apresentou uma dança nova

O Coro

A Tuna
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COBRANÇA DE QUOTAS
No inicio de 2010 o então motorista da Associação pediu a demissão.
A Direcção tentou a sua substituição no entanto
os diversas candidaturas que surgi ram não reuniam os requisitos que a Direcção pretendia.
Enquanto não foi poss ível a contratação de um
novo funcionário foi o nosso Cobrador, Mário Valente, que diariamente
desempenhou esse papel, passando praticamente toda a tarde na
Associação, colaborando também noutras tarefas.
Esse foi o motivo que l evou a que muitos associados tenham a sua
quotização atrasada, pel o que vimos solici tar a sua compreensão.
Solicitamos aos associados que
tenham a sua quotização atrasada,
se tiverem disponibilidade, que
venham pagar as quotas na sede,
assim como estamos receptivos a
que paguem as quotas atrasadas
dentro das suas disponibilidades,
pois não pretendemos eliminar
nenhum associado por esse motivo.
Os associados que o desejarem poderão pagar as quotas por transferência bancária, atrav és do NIB 0010 0000 26216750001 46 (BPI),
devendo no entanto informar a Di recção sempre que utilizarem este
meio.
Solicitamos, mais uma v ez, a compreensão e colaboração de todos os
associados, pois só assim poderemos conti nuar a desenvolver mais e
melhores actividades em benefício da comunidade.
Quem o desejar, também poderá agendar uma deslocação do Cobrador a sua casa, bastando para o efeito contactar através do telemóvel
96 248 39 87 (Mário Valente).
A Dir ec çã o
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ALMOÇO de CONVIVIO
1ª FESTA
DAS
SOPAS
27 DE MARÇO DE 2011 13horas
A Associação vai organizar a sua 1ª Festa das Sopas.
Os interessados em participar com uma sopa deverão fazer
a sua inscrição até ao dia 21 de Março. O Júri será composto por todos os participantes no almoço e as 3 sopas mais
votadas receberão um prémio.
As sopas deverão ser apresentadas numa panela de pelo
menos 10 litros.

A Associação apresentará uma

SOPA DA PEDRA
Os participantes no almoço terão direito a
provar todas as sopas.
Durante a tarde, após a Assembleia, haverá BAILE

Preço por pessoa: Sócios 6,00€ - N/ Sócios 8,00€
Inscrições:

91 885 24 93
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com a alínea b) do art. 29º dos Estatutos, convoco os Sócios da Associação de Apoio
Social Nossa Senhora das Neves de Manique de Baixo, a reunir na sua sede sita na Praceta da Saudade,
22, no próximo dia 27 de Março de 2011 (Domingo), pelas
14h45m, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS
§

Apreciação e votação do relatório e contas
2010 e parecer do Conselho Fiscal.

Se à hora marcada não estiver presente número
suficiente de sócios para que a assembleia possa funcionar, reunirá pelas 15h15m com qualquer número
de presenças.
Manique de Baixo, 28 de Fevereiro de 2011
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Carlos Inocêncio
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