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Neste Natal ofereça um Sorriso 

E uma mão cheia de Solidariedade! 



 

CAROS ASSOCIADOS 

Como já foi anunciado no último Boletim Informativo, foi realiza-
do no passado dia 18 de Novembro a Assembleia-Geral de 
Apresentação e Votação do Orçamento e Plano de Actividades 
2013, tendo sido aprovado por unanimidade. 

Um dos pontos da Ordem de Trabalhos era a 
Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 
2013-2015. No entanto a eleição não foi con-
cretizada por inexistência de pelo menos 
uma lista candidata aos novos Órgãos 
Sociais que irão conduzir o futuro da 
Associação nos próximos 3 anos. 

Nesse sentido e de acordo com os estatutos foi convocada nova 

Assembleia-geral para o dia 9 de Dezembro. 

Vimos apelar ao associativismo e participação de todos os 
sócios nesta eleição, decisiva para o futuro da Associação de 
Apoio Social Nossa Senhora das Neves, IPSS, pelo que é 
importante a colaboração e participação de todos os sócios, 
para que a eleição possa ser realizada, assegurando-se assim a 
transição e um futuro saudável e promissor desta Associação. 

Aproveitamos para convidar todos os sócios a participar na festa 
de Natal que se realizará após a Assembleia e que concluirá 
com um lanche. 

Porque se aproxima uma quadra festiva dese-
jamos a todos os sócios e familiares um feliz 
Natal e um ano de 2013 repleto de Solidarieda-
de. 

A Direcção 



No próximo dia 9 de Dezembro        
contamos com todos os sócios para 

mais este passo importante                 
na vida da Associação 

 

COMPARECE! 

PARTICIPA! 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

(2ª convocação) 

De acordo com o nº 2 da alínea a) do artº 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 9 de Dezembro de 2012 (Domingo), pelas 14h45m, 
com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

– Eleição dos Corpos Gerentes para o triénio 2013/2015. 
 
Se à hora marcada não estiver presente número suficiente de sócios 
para que a Assembleia possa funcionar, reunirá pelas 15h15 com qual-
quer número de presenças. 

Manique de Baixo, 18 de Novembro de 2012 

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Carlos Inocêncio 
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09 de Dezembro de 2012 (Domingo) 
(após a Assembleia Geral) 

BAILE 
E ainda as actuações de: 

- Coro Nª Sª das Neves 

- Rancho Nª Sª das Neves 

 

(entrada livre) 


