Boletim Informativo nº 51

- Julho 2013

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

Realizou-se nos dias 15 e 16 de Junho a 1ª Feira Solidária da Associação.
Participaram 11 vendedores mais a Associação
com bancas onde se poderia encontrar de tudo
em 2ª mão a preços incríveis!
Brinquedos, computadores, antiguidades, roupas, bibelôs, bijuteria, e também as nossas
Maravilhas de Manique fizeram a delicia de
quantos participaram.
Durante a feira foi possível degustar no nosso
bar diversos petiscos, tais como caracóis, pipis,
bifanas, etc.
Voltaremos em breve com nova feira!
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Participa na festa e traz adereços de verão.
(óculos, chapéu, camisa, chinelos, calções, etc)
Prémio para o mais divertido!

INSCRIÇÕES PARA O ALMOÇO

21 444 12 34 (sede) - 96 230 00 97 (Guida) - 91 885 24 93 (Manuela)
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ENVIO DO BOLETIM POR E-MAIL
Actualmente estamos a enviar o boletim pelo
correio aos sócios residentes fora de Manique
e fazemos a distribuição aos residentes em
Manique.
Também enviamos uma quantidade já razoável
por correio electrónico para os sócios que nos
forneceram o seu e-mail.
O envio por e-mail é a forma mais prática e
económica de envio, sendo também essa a
forma mais rápida de os sócios o receberem.

FÉRIAS
A sede vai estar encerrada
para férias de 5 a 23 de
Agosto, reabrimos dia 26.
Boas férias!

Todos os sócios que queiram receber por mail,
ajudando assim a Associação nas despesas de
impressão e correio, deverão enviar um e-mail
com essa indicação para:
geral@nevesmanique.net.
A todos os que colaborarem nesta iniciativa o
nosso muito obrigado.
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