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EDITORIAL

CAROS ASSOCIADOS

Conforme é do vosso conhecimento, o mandato de três anos desta Direcção termina no
fim deste ano de 2012.

Consideramos ter realizado diversos novos projectos e actividades que dinamizaram esta
Associação e promoveram relações de parceria com entidades públicas, de solidariedade
social, recreativas e privadas.

Os dias de hoje, de grande austeridade e crise económica, obrigaram a uma gestão mais
eficiente da Associação, fazendo mais e melhor com menos recursos. No entanto acredi -
tamos num futuro risonho para a Associação e seus Projectos, nesta longa caminhada em
que, se todos caminharmos juntos para o mesmo lado, o sucesso e a realização nascem com
naturalidade. Foi neste sentido que escolhemos a fotografia acima, na corrida solidária ERP
Green Run, que teve enorme adesão e juntou a Solidariedade Social ao Ambiente, corrida
que nos deu força para encarar o futuro, com mais saúde e confiança. Destacamos ainda o
sucesso da realização do 7º Festival Internacional de Folclore, do Encontro de Coros e o
honroso convite dos Salesianos para fazermos parte da Comissão Organizadora da
Cerimónia da Visita das Relíquias de São João Bosco.

Queremos aproveitar para vos convidar para a Assembleia-Geral de Apresentação e Votação
do Orçamento e Plano de Actividades 2012, bem como para a realização de Eleições para
os Órgãos Sociais para o triénio 2013-2015, a realizar no dia 18 de Novembro.

Contamos com a vossa presença!

André Leite
Presidente da Direcção

Comissão Organizadora da Cerimónia da Visita das Relíquias de São João Bosco –
Salesianos (foto gentilmente cedida pelo Fotógrafo João M Ramalho)



4 Convívio nº 46 – Novembro 2012

CENTRO DE CONVÍVIO
Aqui estou mais uma vez para vos trazer notícias do nosso centro. O ano de 2012 já se
está a aproximar do fim… e tanto aconteceu ao longo destes meses!…

A “nossa” cabeleireira Naciolinda não teve um ano fácil em termos de saúde e já está
ausente há muito tempo. O Manuel Maduro (ensaiador do teatro) também teve um susto
e ficou em casa algum tempo. A nossa amiga Inácia Leirão deixou-nos mais sós…

Mas o centro não pode parar… Continuamos a contar com a presença da Andreia
Gonçalves, que já terminou o 1º ano de estágio e voltou para completar o segundo.

E ao longo deste ano mantivemos as atividades regulares: ginástica, hidroterapia, medição
da tensão arterial, grupo coral, grupo de teatro, confeção de compotas e costura.

Durante estes meses as novidades foram:

- Atuação do Grupo Coral no Lar das Fisgas para cantar as Janeiras;

- Visita dos alunos da Escola Básica de Trajouce;

- Baile de Carnaval na Coletividade de Alcoitão;

- Tarde de Fado Amador no Centro de Convívio de Bicesse;

- Participação no Projeto EscolarIDADES, em parceria com a Escola Secundária Ibn
Mucana;

- Apresentação da peça “Uma Mala de Gargalhadas” do nosso Grupo de Teatro Sénior –
Cenas de Manique;

- Atuação do Grupo Coral no Encontro de Coros no Murtal;

- Passeio a Montemor-o-Novo, com visita
ao Museu Agrícola;

- Atuação do Grupo de Teatro Sénior no
centro de convívio de Alcabideche;

- Ida ao Casino do Estoril para assistir à
peça “O melhor do La Féria”;

- Participação no Programa “Portugal no
Coração”, na RTP 1;

- Ida ao Teatro Gil Vicente para assistir à
peça “Eles andem aí”;

- Baile no centro de convívio de Outeiro de
Polima;

- Passeio a Fátima, organizado pela Junta
de Freguesia de Alcabideche;

- Atuação do Grupo Coral no Encontro de Coros da nossa Associação;

- Visita ao Museu do Moinho, em Alcabideche;

- Passeio ao Montijo, com visita ao Museu do Pescador;

Encontro de Coros - Murtal
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- Participação na Feira Saloia, em Alcabi -
de che;

- Participação no Community Day promo -
vido pelo Cascaishopping;

- Participação na Sessão de Educação para
a Saúde sobre a Solidão nos Idosos;

- Atuação nas Marchas Populares, na
Amoreira;

- Atuação do Grupo Coral na Festa de Fim do
Ano Letivo, na Escola Básica de Trajouce;

- Participação no Sarau de Ginástica no
Complexo Desportivo de Alcabideche;

- Passeio a Nazaré, com visita ao Santuário
Nossa Senhora de Nazaré;

- Visita ao Museu Condes de Castro
Guimarães, em Cascais;

- Passeio a Sintra, com visita ao Museu do
Brinquedo;

- Festa de Verão;

- Participação na corrida/caminhada ERP
Green Run;

- Passeio a Grândola, com visita ao Museu
Mineiro do Lousal;

- Atuação do Grupo Coral na Festa das
Relíquias de D. Bosco;

- Ida ao Complexo Empresarial do Estoril
para assistir à comédia “Saudades”;

- Atuação do Grupo Coral na Festa em
Honra da Nossa Senhora das Neves.

E pronto, aqui estão nove meses resumi -
dos… agora temos que preparar os novos
projetos que temos em mente, sempre a
pensar nos idosos de Manique…

Entretanto, nos dias frios que se avizinham,
para fugir à solidão pode contar connosco,
temos sempre diversão. 

Venha conviver!!!

Liliana Cruz Guerra
Técnica do Centro de Convívio

Coro na Festa das Relíquias de D. Bosco
(foto gentilmente cedida por João M Ramalho)

Passeio a Alpiarça ao Museu José Relvas

Visita ao Museu Mineiro do Lousal

Marchas Populares - Amoreira
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GRUPO CORAL ESTRELAS 
DO GUADIANA (Tires)

Coral Lares Novos Coro Nossa Senhora das Neves

ERP Green Run
“A ERP GREEN RUN nasceu com o objetivo de sensibilizar a população para duas causas –
Ambiente e Solidariedade Social. Neste sentido, destacamos a importância da reciclagem de
eletrodomésticos e pilhas em fim de vida, ao mesmo tempo que ajudamos quem mais
precisa, entregando um donativo a instituições de solidariedade social. A participação da
Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves foi bastante importante, na medida
em que grande parte dos corredores se
inscreveram na corrida através desta
instituição, contribuindo para o donativo de
5€ por corredor. No total, a ERP entregou um
donativo no valor de 2.230€, reconhecimento
do empenho dos colaboradores da Associa -
ção na conquista de inscrições.” - Ricardo
Neto, Diretor Geral ERP Portugal

“Por seu lado, a Direcção da Associação
gostaria de agradecer a todos os partici -
pantes por terem contribuído para esta causa
e à ERP Portugal por nos ter dado a possibi -
lidade de participar neste projeto inovador.”.

ENCONTRO DE COROS
Na sequência dos anos anteriores realizou-se novamente este evento - 13/05/2012.

GRUPO CORAL SOLAMI (Casal de Cambra) Audiência no Encontro de Coros
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UNIVERSIDADE SÉNIOR DE MANIQUE
Durante o ano de 2012 continuámos com o projecto Universidade Sénior que, apesar de
alguns contratempos, tem vindo a funcionar razoavelmente. Tivemos algumas desistên -
cias de alunos por motivos de saúde (alguns bastante graves), mas também tivemos
novas inscrições. As aulas de informática, artes decorativas, pintura, inglês e a música
são as que continuam a ter mais afluência.

A nossa Universidade vai sendo reconhecida pelas entidades oficiais do Concelho, apesar
de ainda necessitarmos de mais algumas ajudas. Fomos convidados, pela Câmara
Municipal de Cascais, a participar nas festividades da semana do Município tendo a tuna
atua do no mercado de Cascais e na Praça Luis de Camões. Todos os professores têm
sido excecionais, tanto no apoio que nos têm dado como na transmissão do seu conhe -
cimento 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.

A Câmara Municipal de Cascais ofereceu à nossa Universidade um retroprojetor e um ecrã
móvel para as aulas de informática, bem como alguns computadores. Esta ajuda foi bastante
preciosa pois desde o início que estávamos à espera de ter dinheiro para o comprar.

Esperamos que este projeto tenha continuidade, mas precisamos do apoio dos sócios,
bem como de mais alunos a frequentar a Universidade, para que este venha a ser um
gran de projecto e uma mais valia para a nossa Associação.

Ana Luísa Anes
Coordenadora USM

USM na Festa das Relíquias de D. Bosco nos Salesianos
(foto gentilmente cedida por João M Ramalho)
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Festa do 2º Aniversário da USM - Vereador da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Frederico de Almeida,
Presidente da Junta de Freguesia de Alcabideche, Sr Fernando Teixeira Lopes e o Vice-Presidente da Direcção
da Associação, Sr Alfredo Raimundo

CUTLA do Clube Universitário Tempo Livre da Amadora, no 2º Aniversário da USM

Tuna da USM  no 2º Aniversário  Tuna da USM no Mercado de Cascais
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Exposição do fim de ano lectivo da USM

Aula de Informática da USM  Aula de Artes Decorativas da USM

Presidente da Câmara Municipal de Cascais Dr Carlos Carreiras entrega computadores à Associação de Apoio Social
Nossa Senhora das Neves para as aulas de informática da Universidade Sénior de Manique - 8/05/2012.
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RANCHO NOSSA SENHORA DAS NEVES
DE MANIQUE DE BAIXO

O Rancho tem vindo a progredir de dia para dia e no presente conta com
nove pares todos a dançar. Para além dos espectáculos de verão promo -
vemos e participámos no 7º Festival Internacional de Folclore em 27 de
Maio, que foi um êxito. Actuámos recentemente em Espanha-Cáceres, onde
deliciámos os “nuestros hermanos” com as nossas danças, tendo este
grupo sido convidado para 2013 para uma actuação em Madrid.

Mais uma vez demos o nosso contributo à Festa de Nossa Senhora das Neves, esperando
para o ano que se avizinha começar a realizar espectáculos em hotéis no concelho.

Quero agradecer a esta Direcção e em nome do Rancho, o apoio que deram ao Rancho
dentro do possível com momentos bons e outros menos bons mas a vida é assim mesmo,
desejando a toda a Direcção felicidades profissionais e pessoais.

João Chuva
Ensaiador

7º FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE
Na sequência dos anos anteriores realizou-se novamente este evento - 27/05/2012.

Grupo de Coros e Danzas El Escaramujo Garrovillas (Cáceres-Espanha) no 7º Festival

Rancho Nª Sra Neves Manique de Baixo em Cáceres-Espanha
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18 de Novembro de 2012 – 13 Horas

Almoço de Convívio
Menu:

Creme de Coentros

Perna de Porco Assada com Arroz, 
Batata à Padeiro e Salada

Arroz Doce

Café

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€

Rancho Folclórico Juventude Atalaiense  no 7º Festival   Rancho Nª Sra Neves no 7º Festival

Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Minho no 7º
Festival
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