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

Boletim Informativo nº 52 - Setembro 2013 

Convívio 
 



Convívio nº 52 - Setembro 2013                                                                                                                      2 

  

     Prontos para (re)começar! 
 

Setembro de 2013, iniciamos um novo ciclo após o habitual período de férias 

em Agosto. Retemperámos as nossas forças, estamos “fresquinhos” e prontos 

para (re)começar as actividades. 

No próximo dia 15 de Setembro, de manhã temos um passeio pedestre, desig-

nado por “Rota das Neves” que terminará na sede da Associação, com almoço. 

Este evento tem por objectivos, alcançar o sucesso da nossa 1ª Caminhada Soli-

dária e manter a máxima: “Mente sã em corpo são”. Neste mesmo dia, realiza-

se a 2ª Feira Solidária, da parte da tarde. 

Este mês abrem as inscrições para a Universidade Sénior de Manique (UniMa) 

e temos muito gosto em receber os nossos alunos e professores. Desejamos uma 

boa adesão, pois apostamos em mais disciplinas e é fundamental o maior envol-

vimento por parte da comunidade. A UniMa celebrou três 

anos de actividade e continuaremos a promover o seu cres-

cimento com a qualidade que merece, por forma a honrar o 

esforço e dedicação de quem a fundou. 

Destaque para o trabalho realizado pela 

estimada aluna e sócia Rosa Sardinha no 

âmbito dos XX Jogos Florais da U.A.T.I.-

Universidade do Algarve para a Terceira 

Idade, surpreendendo os elementos do Jú-

ri que acharam por bem conceder a Men-

ção Honrosa. 

Para o final, guardo uma palavra de apreço para os mem-

bros do Rancho Folclórico Nossa Senhora das Neves, que 

ao longo do ano têm participado e divulgado o nome da As-

sociação. Através de várias actuações realizadas, temos re-

cebido elogios e convites para diversos eventos, entre ou-

tros, FIARTIL 2013-Feira de Artesanato do Estoril (a cele-

brar 50 anos de existência) e para a antestreia do filme “A 

Gaiola Dourada” no Mercado da Vila. 

Obrigado a todos e a todas. 

Luis Miguel Roquete 

Presidente da Direcção 
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Informática 

Artes decorativas 

Pintura 

Costura 

Estanho 

Cultura 

(audiovisual) 

Português 

Francês 

Inglês 

História 

Encontros de Partilha 

(debates) 

Dançaterapia 

Tuna 

Entre outras.. 

As Universidades Seniores são "a resposta 

socio-educativa, que visa criar e dinamizar 

regularmente actividades sociais, culturais, 

educacionais e de convívio, preferencial-

mente para maiores de 50 anos. As activi-

dades educativas são em regime não for-

mal, sem fins de certificação e no contexto 

da formação ao longo da vida". 

São um espaço privilegiado de inserção e 

participação social dos mais velhos. Atra-

vés das várias actividades desenvolvidas os 

seniores sentem-se úteis, activos e partici-

pativos. 

Algumas disciplinas disponíveis: 

As universidades séniores 

são um dos meios de 

envelhecer de forma activa, 

mais saudável e feliz. 
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A Fundação PT ofereceu 

10 computadores portá-

teis bem como uma tela de projecção, que pos-

sibilitará um melhor ensino da informática.  

 

Cerca de uma centena de participantes 

esteve presente na Festa de Verão. 

Foi um dia muito animado que iniciou 

com um churrasco & sangria, tendo ter-

minado com um baile muito divertido 

abrilhantado por António Vicente. 

Festa também de encerramento do ano 

lectivo da UniMa-Universidade Sénior de 

Manique. 

No próximo ano lectivo prometemos vol-

tar com mais festas de convívio, passeios 

e visitas de estudo. 



Convívio nº 52 - Setembro 2013                                                                                                                      7 

 

 

 

10,00 H10,00 H  
Missa na Capela Nª Sª das NevesMissa na Capela Nª Sª das Neves  
  
11,00 H11,00 H  
Concentração dos participantesConcentração dos participantes  
(no Largo da Capela)(no Largo da Capela)  
  
11,15 H11,15 H  
Passeio pedestre até à AssociaçãoPasseio pedestre até à Associação  
(Percurso definido pela Organização)(Percurso definido pela Organização)  
  
12,30 H12,30 H  
Almoço de Convívio / ChurrascoAlmoço de Convívio / Churrasco  

INSCRIÇÕES: 
 

Associação de Apoio Social 
Nª Sª das Neves Manique de Baixo 
 

21 444 12 34   /   21 445 80 94 (Sede) 
96 230 00 97 (Guida) 
91 885 24 93 (Manuela) 
 

geral@nevesmanique.net 

8 Passos 

(Almoço incluído) 
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