
Boletim Informativo n.º 44 – Janeiro 2012

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

A
n ive rsário

AA
nn iivvee rrssáárrii oo

1199
9933 •• 22001122

19º19º



2 Convívio nº 44 – Janeiro 2012

N.º 44 – Janeiro 2012

Boletim informativo da

Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves Manique de Baixo - IPSS

Fundada em 30/1/1993

Praceta da Saudade, 22 – Manique de Baixo – 2645-641 Alcabideche

Telefone 21 445 80 94 – Fax 21 448 00 53

geral@nevesmanique.net

www.nevesmanique.net

Responsável pela Edição:

Direcção da Associação

Colaboram neste número:

Liliana Guerra
Maria Luisa Anes
Virgílio Neves
João Chuva

Impressão:

800 exemplares

OR
OMUMC
Serviços Gráficos, Lda.

Grupo de Teatro



Convívio nº 44 – Janeiro 2012 3

EDITORIAL
Um Bom Ano de 2012!

São os votos da Direcção para todos os associados, neste que é o 3º e último ano de
mandato do triénio 2010-2012. Apesar de estarmos ainda no início de 2012, já é possível
fazer um balanço positivo deste mandato, estando já concretizados os principais
objectivos definidos. Destacamos as seguintes realizações:

1. O Centro de Convívio tem dinamizado novas actividades, que têm incentivado a adesão
dos sócios;

2. Foi feito um enorme esforço financeiro para a realização de todas as obras de bene-
ficiação e manutenção necessárias na nossa sede, por forma a garantir a segurança
e o conforto dos nossos utentes, alunos e sócios;

3. O edifício sede, com grande esforço da actual Direcção, foi legalizado;

4. A Associação tem prestado um serviço de qualidade reconhecida publicamente por
todos os parceiros sociais, tendo criado a Universidade Sénior de Manique e dina-
mizado as restantes valências: Centro de Convívio, Coro, Teatro e Rancho Folclórico.
Tem angariado novos sócios e estabelecido elos de ligação e colaboração com outras
associações, partilhando conhecimentos, ideias e convívios.

5. Tendo por base o princípio A UNIÃO FAZ A FORÇA, tem promovido o espírito de união
entre os sócios e o associativismo.

Quero aproveitar para vos convidar para o
almoço do próximo aniversário da Associa-
ção, dia 12 de Fevereiro de 2012 às 13.00h,
prometendo música, alegria e boa disposi-
ção. Iremos ter as actuações do Grupo de
Música Popular Portuguesa Cantares da
Terra, da Tuna da Universidade Sénior de
Manique, do Coro, do Rancho desta Associa-
ção e terminando com um Baile.

Contamos com a vossa presença!

A Direcção

Dr. Carlos Carreiras, Pres. Câmara Municipal de Cascais, na apresentação da Tuna aos sócios

Actuação da Tuna e do Coro em conjunto
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CENTRO DE CONVÍVIO
Mais um ano termina… já lá vão 7 anos que estamos juntos… é mais
um ano de encontros e desencontros, de partilha de vivências, de
novas experiências, mais um ano de salutar convívio. Alguns parti-
ram, outros voltaram, outros chegaram de novo.

Desde Outubro que temos uma companhia nova na nossa equipa – a
Andreia Gonçalves – que é aluna de Serviço Social e está a fazer o
estágio connosco até Junho de 2012. Posso dizer que já aprendeu

muito sobre Manique e as suas gentes, especialmente sobre os idosos, e está muito sa-
tisfeita de estar aqui na Associação.

Nestes últimos trêsmeses de 2011man-
tivemos as actividades regulares: ginás-
tica, hidroterapia, medição da tensão
arterial, grupo coral, serviço de cabelei-
reira, grupo de teatro, confecção de com-
potas e, desde Outubro, costura.

No último trimestre as novidades foram:

–Actuação do Grupo Coral na Festa de
Nossa Senhora das Neves;

–Sessão de Esclarecimento sobre Segu-
rança na Terceira Idade apresentada
pela GNR de Sintra;

–Actuação do Grupo Coral na Escola
Básica de Trajouce;

–Passeio de SãoMartinho a Mafra orga-
nizado pela Junta de Freguesia de Alcabideche;

–Passeio ao Cristo Rei de Almada;
–Actuação do Grupo Coral em Alcabideche na Festa de Nossa Senhora do Cabo;
–Participação na Exposição de Natal promovida pela Junta de Freguesia de Alcabideche
no Espaço Montepio;

–Actuação do Grupo Coral juntamente com a Tuna da
Universidade Sénior de Manique na Festa de Natal da
nossa Associação;

–Almoço deNatal da Junta de Freguesia de Alcabideche,
em Murches;

–Actuação do Grupo Coral na Festa de Natal do Centro
Comunitário de Tires;

–Por fim, a tradicional Festa de Natal com troca de presentes no nosso centro.

Agora temosdepôrmãosàobrapara receber onovoano. Temosplaneadasmuitasnovidades.
Entretanto, nestes dias frios, para fugir à solidão pode contar connosco, temos sempre
entretenimento. Venha conviver!

Liliana Cruz Guerra
Técnica do Centro de Convívio

Passeio ao Cristo Rei
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MISSA DE HOMENAGEM AOS SÓCIOS

Pelos que já partiram e não estão entre nós.

Missa na Capela de Nossa Senhora das Neves,

pelas 10h do dia 12 de Fevereiro.

Agradece-se a presença de familiares e amigos

para esta cerimónia religiosa
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UNIVERSIDADE SÉNIOR DE MANIQUE
Durante o ano de 2011 continuámos com o projecto Universidade
Sénior que, apesar de alguns contratempos, tem vindo a funcio-
nar razoavelmente. Tivemos algumas desistências de alunos por
motivos de saúde (alguns bastante graves), mas também tivemos
novas inscrições. As aulas de informática, artes decorativas
e a música são as que continuam a ter
mais afluência. A seguir estão as aulas
de inglês e nutrição.

Conseguimos, finalmente, arranjar pro-
fessores para a atividade física (vulgar-

mente chamada ginástica) em parceria com a Faculdade de
Motricidade Humana. Os alunos aderiram muito bem e neste
momento é a aula mais concorrida, pois além de nos fazer
mexer, também é divertida e no fim todos saem bem dispostos.

Temos também uma aula de costura, cuja professora também é aluna da Universidade,
e em que fizeram imensos trabalhos para que fossem vendidos na venda de Natal, a
favor da Associação.

Quanto à Tuna tem tido imenso sucesso, com várias atuações em 2011, tais como:

3 de Abril – Aniversário da Associação Amigos da Paz de Bicesse;
29 de Abril – Festa da música em Sintra, a convite da ACTIS;
8 de Maio – Encontro de Tunas de Universidades Séniores, em Miranda do Corvo;
20 de Maio – 1º Aniversário da nossa Universidade;
10 de Julho – Almoço de encerramento do ano lectivo 2010/2011;
Setembro – Atuação no Green festival, Estoril;
9 de Outubro – Festa em honra de Nª Srª das Neves, Manique;
Novembro - Festa para angariação de fundos para a igreja do Murtal
Dezembro – Festa de Natal da nossa Associação;
6 de Janeiro 2012 – Cantar as Janeiras ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de

Alcabideche;
8 de Janeiro 2012 – Festa do V Aniversário do Coro Polifónico de Cascais, Centro Cultural

de Cascais.

A Tuna comprometeu-se ainda a cantar as
Janeiras em Manique a favor da nossa
Associação, apesar do frio que se fez sentir
tivemos o calor humano de todos quantos
participaram e penso que, apesar de todas
as vicissitudes, conseguimos cumprir o
nosso objetivo.

A nossa Universidade vai sendo reconhecida
pelas entidades oficiais do Concelho, apesar Apresentação da Tuna aos sócios
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Janeiras 2012

de ainda necessitarmos de mais algumas
ajudas. Fomos convidados, pela Câmara
Municipal de Cascais, a participar no Green
Festival, que se realizou em Setembro no
recinto da Feira do Artesanato do Estoril,
para queanossaUniversidadepudesse fazer
a devida divulgação e também apresentar
os trabalhos que foram sendo realizados
durante o ano lectivo. Quero aqui salientar
a preciosa colaboração do nosso Prof. de
Informática que sem hesitar nos preparou

um filme sobre as instalações e actividades existentes na Universidade e que esteve em
constante passagem no computador durante os dias em que estivemos no Green festival.
Bem haja pela sua disponibilidade, que não só tem demonstrado ao longo do ano bem
como em período de férias.

1º Aniversário da USM

FIARTIL/Green Festival
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Todos os professores têm sido excecionais, tanto no apoio que nos têm dado como na
transmissão do seu conhecimento aos alunos, nas diversas disciplinas que leccionam.
Sem a sua boa vontade não seria possível levar por diante este projecto. Um obrigado
muito sincero e um pedido para que continuem sempre connosco.

No dia 20 de Maio de 2011 celebrámos o nosso 1º aniversário juntamente com os nossos
colegas que se disponibilizaram imediatamente e colaboraram para que se apresentasse
um lanche aos nossos convidados. Tivemos como convidados na qualidade de
representantes da Câmara Municipal de Cascais, as Srªs. Vereadoras da Cultura (Drª
Ana Clara Justino) e dos Assuntos Sociais (Drª Mariana Ribeiro Ferreira), o Sr. Presidente
da Junta de Freguesia de Alcabideche, a Direção da Associação, o coro da Junta de Fre-
guesia da Parede e a Tuna da Universidade Sénior de Sintra, bem como os utentes do
centro de convívio da nossa Associação.

A Tuna da Universidade Sénior de Sintra presenteou-nos com uma canção, tendo a letra
sido feita por uma aluna daquela tuna e que depois nos foi oferecida, o que muito nos
sensibilizou. São encontros destes que nos fazem crescer e que mostram como é
divertido e saudável conviver. É pena que não tenhamosmais pessoas a aproveitar estas
Universidades, talvez por desconhecimento de que elas existem e de como funcionam,
deveria ser dada mais divulgação.

Maria Luisa Anes
Coordenadora da Universidade

INFORMÁTICA
Se é verdade que os provérbios populares são a voz do povo, então,
há que aplicá-los, sabiamente, na nossa vida, no nosso dia a dia.
Na disciplina de Informática, daUniversidade Sénior deManique, o pro-
vérbio “Aprender atémorrer” está sempre presente nas nossasmentes
e, quando não está, passa a estar através de um lembrete do professor.
Osmenos jovens quando se deparamcomas novas tecnologias pensam
não seremcapazes de as utilizarem,masbasta querer (querer é poder) e
chegamàconclusãoquenãoéassimtãodifícil comoàpartidaparecia ser.

A Informática, independentemente da idade, só vem trazer benefícios, pois poderá pro-
porcionar-nos uma excelente actividade mental, na medida em que obriga, cada um, a
exercitar a sua memória.
Assim, há que romper as barreiras e os preconceitos de que os computadores são só para
gente “nova”. Temos que acabar com o receio de mexer, teclar, pesquisar, “navegar”…
Não me canso de dizer aos meus alunos:
–A primeira regra na Informática é nunca entrar em pânico, não ter medo de errar, de
colocar questões e de insistir uma, duas…, as vezes que for preciso.

As nossas aulas são um ponto de encontro com o conhecimento, onde conseguimos
reunir e conciliar a aprendizagem com a amizade, boa disposição e convívio.
A Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves está de parabéns em acolher e
apoiar a Universidade Sénior de Manique, pois ela é fonte de inspiração, prestígio e
sabedoria para alunos, professores e responsáveis dirigentes.

Virgílio Neves
Professor de informática
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PLANO DE ACTIVIDADES 2012

Associação
Tendo a Associação cerca de 700 sócios, é de salutar importância a realização de
actividades que possam fomentar o convívio entre todos os sócios, pelo que se propõem
as seguintes iniciativas, as quais servem igualmente para angariação de fundos:

27-28 Dezembro – Janeiras
3-5 Janeiro – Janeiras
12 Fevereiro – Almoço/Festa Aniversário
19 Fevereiro – Excursão

18 Março – Baile da Pinha
25 Março – Almoço/Assembleia/Contas
15 Abril – Almoço Convívio/Concurso de doçaria
13 Maio – Almoço/Encontro de Coros
27 Maio – Encontro de Ranchos

10 Junho – Almoço e Baile/Santos Populares/Festa das Maravilhas
08 Julho – Excursão
29 Julho – Almoço Churrasco e Baile
Agosto – Férias

16 Setembro – Almoço Convívio e Baile
14 Outubro – Almoço/Baile da Rosa
28 Outubro – Churrasco/Baile das Bruxas

18 Novembro – Almoço/Assembleia/Plano de Actividades
09 Dezembro – Festa de Natal

ALMOÇOS DE CONVÍVIO ÀS 4ªFS
Uma nova iniciativa em 2011 foi a realização de Almoços de Convívio semanais, à 4ª feira,
a preços sociais, para todos os utentes do Centro de Convívio e da Universidade Sénior
de Manique e restantes sócios reformados. As expectativas foram superadas com imensa
adesão e boa disposição dos presentes.
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RANCHO NOSSA SENHORA DAS NEVES
DE MANIQUE DE BAIXO

O Rancho tem vindo a progredir de ano para ano sendo, pelas sonda-
gens, um dos grupos do concelho de Cascais que temmais actuações
ao longo destes anos de existência.

No ano de 2011 participou em 3 festivais de Folclore, um Internacio-
nal, em Coruche, ondemais uma vez mostrámos o nosso brilho e nos
foi pedido para encerrar o mesmo.

Estivemos emmais festivais, em Almodôvar e Monfirre (Mafra), como
já fazemos há alguns anos, também com imenso êxito.

Recentemente estivemos no Festival em Póvoa e Meadas (Portalegre), onde também nos
pediram para encerrar o mesmo Festival, não falando nas actuações no concelho de

Cascais e Almada. O Rancho tem crescido em termos de performances e temos agora
alguns jovens que já se encontram a ensaiar com os adultos, trazendo sangue jovem e
alegria ao Rancho.

Em 2011 o Rancho realizou actuações na Costa da Caparica, Póvoa e Meadas (Portalegre),
Almodôvar, Coruche, Monfirre (Mafra) e diversas no concelho de Cascais.

João Chuva
Ensaiador

Almodôvar Monfirre (Mafra) Vila Nova de Cerveira

FESTA DE FIM DE ANO 2011
A festa de passagem de ano 2011/2012 proporcionou muita alegria e música aos pre-
sentes. Esperamos repetir!



19º ANIVERSÁRIO
12 de Fevereiro de 2012 – 13 Horas

Almoço de Convívio
Menu:

Sopa de Legumes
Carne Assada com Castanhas e Arroz

Vinhos/Águas/Sumos
Arroz Doce

Bolo de Aniversário
Espumante

Café

Durante o almoço

Actuação do Grupo de musica popular CANTARES DA TERRA
Durante a tarde, actuação de: – Rancho Folclórico NOSSA SENHORA DAS NEVES

– Coro NOSSA SENHORA DAS NEVES
– Tuna da Universidade Sénior
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Inscrições:
91 885 24 93 (Manuela) • 96 230 00 97 (Guida) • 21 445 80 94 (Sede)

Preço por pessoa: Sócios 10,00€ - N/ Sócios 11,00€
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EXCURSÃO DE CARNAVAL
ÀS GRUTAS DA MOEDA

A Associação organizou uma Excursão de
Carnaval às Grutas da Moeda (Fátima) no dia
6 de Março de 2011. Para recordar aqui fica
a fotografia.

Em 2012 irão continuar a ser realizadas ex-
cursões, cujos programas serão anunciados
oportunamente, nomeadamente a Vila Viçosa
em 19/02/2012.

BAILE DA PINHA
18 de Março – 15.30h




