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Convívio 

Felizes são os que envelhecem 

sentindo a alegria e a felicidade 

de terem vivido a vida. 
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 CONVIVER COM SABEDORIA 
 

Eis-nos chegados ao mês de Outubro, no cair da folha do Outono, com algum 

frio, nevoeiro e chuva à mistura… Para compensar temos as castanhas, a água-
pé (para quem aprecia) e as Festas em 
Honra de Nossa Senhora das Neves. 
Aproveito esta oportunidade, para enviar 
em nome da Associação, os nossos 
agradecimentos à Direção do Grupo 
Musical e Desportivo 31 de Janeiro, que 
organiza a tradicional festa de Manique 
de Baixo, pelo convite que nos endere-
çou para participarmos na mesma. Pre-
sentes à chamada com o nosso espaço 
“Maravilhas de Manique”, na Procissão e 
com a atuação do Rancho Folclórico Nossa Senhora das Neves e do Coro do 
Centro de Convívio. 

Quanto à UniMa-Universidade Sénior de Manique, as inscrições estão e conti-

nuam abertas, com uma ótima adesão de alunos, o que muito nos motiva e aos 
professores que lecionam as várias disciplinas. Aprender também dá saúde! 

Mantemos as diversas atividades em curso e como reflexo 
deste trabalho, tem dado origem à inscrição de novos 

sócios. Damos as boas vindas. 

Com a entrada de mais sócios, gradualmente, representa-
remos uma maior fatia da população, por vezes alheia aos 
serviços prestados à comunidade sénior da Freguesia de 

Alcabideche e do Município de Cascais. 

É anseio desta direção reformular o Centro de Convívio, 
torna-lo mais apelativo por forma a poder servir mais efi-
cientemente a população sénior. Para isso estamos a distri-
buir uma ficha de pré-inscrição para os interessados em fre-
quentar o Centro durante todo o dia, com fornecimento de 
almoço e lanche. Aguardamos as vossas inscrições para 
poder dar inicio a este projeto. 

Nos almoços de convívio de 4ª feira tem crescido o número 

de participantes, semana após semana, assim como nos 
passeios realizados a diversas regiões de Portugal. 

Este mês, no dia 27, organizamos o 8º Encontro de Grupos 

Corais. Esperamos por todos vós, que queiram e possam 

comparecer a este evento.  

Miguel Roquete 

Presidente da Direção 
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 A importância do 
convívio social 

 

Nos idosos o contacto social frequente estimula o funcionamento do cérebro, reforça o sistema 

imunológico (que nos protege das doenças) e diminui a tensão arterial. Tudo isto contribui para 
uma vida mais saudável, ajuda a controlar o stress e as preocupações com o envelhecimento e 
até retarda os efeitos de algumas doenças, como a Doença de Alzheimer 

Os médicos e psicólogos defendem que “O mais determinante para prolongar a vida são as 
atividades de lazer e as relações sociais”. O bom convívio social forma uma espécie de 
“cápsula protetora” que pode retardar o aparecimento de doenças. 

Quando estão reformadas as pessoas encontram tempo e disposição para fazer o que gostam. É 
nesta altura que é chegado o momento de intensificar a vida, em vez de ficar em casa a pensar no 
passado… Os idosos devem procurar novas experiências e vivências, ocupações que os ajudem 
a recuperar o tempo perdido e a manter as capacidades que ainda têm… por isso o Centro de 
Convívio tem um papel importante! 

As atividades desenvolvidas pelo nosso Centro procuram: incentivar e desenvolver práticas de 
exercício; promover o lazer, o acesso à arte e à cultura; aumentar a autonomia; criar hábitos sau-
dáveis; potenciar as capacidades dos idosos; tornar as pessoas mais ativas e participantes na 
sociedade; promover a partilha de experiências e saberes; apoiar na ocupação dos tempos livres; 
promover a valorização pessoal e social; dignificar a condição do idoso; prestar apoio psicosso-
cial; incentivar aprendizagens variadas; e, não menos importante, combater o isolamento e a soli-

dão; 

Em suma, procuramos promover o bem-estar físico, mental e social do idoso, otimizando a sua 
qualidade de vida e a sua auto-estima. 

Não fique em casa a ver os dias passar quando ainda há tanto para aproveitar… 

Junte-se a nós neste convívio saudável e torne a sua vida mais colorida. 

Envelhecer é uma arte! É preciso lutar para que cada dia valha a pena! 

Liliana Guerra 
(Técnica responsável pelo Centro de convívio) 

O Centro de Convívio é uma respos-
ta social de apoio à população ido-
sa, que proporciona um acompa-
nhamento psicossocial dos partici-
pantes, incentivando um envelheci-
mento activo e construtivo. 
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Depois das férias de verão, o reinicio das nossas atividades aconte-
ceu no dia 15 de setembro, com um passeio pedestre logo pela 
manhã, seguido de um almoço convívio. 

Para este grupo o centro dá-lhes: a distração 
e o convívio de que tanto precisam. Aqui 
podem conversar, jogar às cartas, participar 
em atividades de que gostam (como o grupo 
coral…). Aqui não se sentem sozinhos. 

Hernâni, Amália, Amélia e Teresa 

 

 

Neste grupo a opinião é a mesma: o centro 
dá alegria e companhia. Aqui sentem-se 
bem, podem conversar e conviver e a tarde 
passa-se melhor. Já faz parte do dia-a-dia! 

 

Mª José, Isilda, Beatriz, Antónia, Mª Jesus e Carolina 

A opinião dos nossos utentes 
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Por motivo de doença, Maria Luisa Anes deixou 

a coordenação da Universidade Sénior de Mani-
que e o cargo que ocupava nos Órgãos Sociais. 

A coordenação ficou agora a cargo da Patrícia 
Brás, sob orientação da direção. 

Apesar dos tempos de crise que se vivem, a direção tem colocado algum dinamismo no 
novo ano letivo, que se iniciou com a criação de um novo símbolo para a Universidade 
que passou a designar-se abreviadamente por UniMa. 

O novo ano iniciou-se com 15 disciplinas e cerca de 50 alunos que têm demonstrado um 
enorme carinho e uma vontade muito grande de abraçar este projeto em prol da popula-
ção sénior. 

Apesar do ano letivo ter tido o seu inicio a 16 de setembro, continuamos a receber novas 
matriculas, demonstrando o entusiasmo que a Universidade tem despertado. 

A Tuna também iniciou os seus ensaios, agora com novo acordeonista, o Joaquim Nunes, 
que abraçou com entusiasmo este novo desafio. É nosso objetivo no próximo ano organi-
zar um encontro nacional de Tunas. 

Fernando Costa, 1º aluno a inscrever-se no novo ano A 1ª aula de Francês, com a Professora Ester 

A 1ª aula de Costura, com a Professora Ana O 1º ensaio da Tuna 
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Os almoços às quartas feiras continuam com mui-
ta aderência! 
Na ultima 4ª feira de setembro o menu foi cozido 
à Portuguesa. Servimos 60 almoços! 
Quarta feira esperamos por si! 
(Reservado a sócios - 4 euros refeição completa) 

FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES - 2013 
 

A Associação esteve mais uma vez presente com o seu stand nas festas anuais 
organizadas pelo Grupo Musical e Desportivo 31 de Janeiro de Manique de Bai-
xo, que se realizaram de 27 de setembro a 6 de Outubro. 
As “Maravilhas de Manique” foram mais uma vez um sucesso de vendas, junta-
mente com as compotas e o “Licor da Juventude”. 
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Estimado(a) Sócio(a), 

A Associação está a ponderar alargar o horário de funcionamento 

do Centro de Convívio, das 9h às 18h, de 2ª a 6ª feira. Desta forma 

poderemos dar mais apoio aos idosos e suas famílias quando é 

necessário um acompanhamento a tempo inteiro, incluindo o servi-

ço de almoço e lanche diários. 

No entanto, só podemos começar a funcionar com um número míni-

mo de utentes. Estaria interessado(a) neste novo serviço? Conhece 

alguém que estivesse interessado ou que tenha um familiar interes-

sado? Então preencha já esta ficha de pré-inscrição e entregue-a na 

nossa sede ou envie-a por email    ( geral@nevesmanique.net ). 

Nome do idoso:   

Data de Nascimento:   Idade: 

Nome do responsável: 

Parentesco: Contacto: 

Morada: 

  

 

Outros serviços de que necessite (lavandaria, higiene pessoal, outras refei-

ções…): 

  

Obrigado pela sua colaboração. 

mailto:geral@nevesmanique.net
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A UniMa - Universidade Sénior de Manique tem por objetivo promover atividades de 
envolvimento intelectual e físico para os seniores do concelho de Cascais, pretendendo 
contribuir para a atualização de conhecimentos, para a criação e manutenção de relações 
sociais e culturais. 

Venha participar nas diversas atividades que temos disponíveis para si: 

Esteja a par de todas as atividades e novidades no nosso Facebook. 
Junte-se a nós, venha aprender e conviver! 

Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves 
Praceta da Saudade, 22 - Manique de Baixo - 2645-614 Alcabideche 

Contactos: 21 444 12 34 - 91 113 91 04 
geral@nevesmanique.net  |  Site oficial: www.nevesmanique.net 

Facebook: www.facebook.com/universidadesenior.demanique 

Literatura Portuguesa 

Francês 

Encontros de Partilha 

Costura 

Tuna 

Dança 

Inglês 

Informática 

Estanho 

Artes Decorativas 

Pintura 

Cultura 

Ginástica 

História e Filosofia 

Introdução ao Direito 

Artes Plásticas 

Tertúlias 

Visitas de estudo 
Etc. 

Inscriç
ões aberta

s! 

C
onhece a

 U
niM

a? 
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Se gosta de voluntariado, a Associação procura voluntários nas 
seguintes áreas: 

 

Formadores (para a Universidade Sénior). 

Animadores (para o Centro de Convívio). 

Cabeleireiro/Manicure/Pédicure. 

Motoristas. 

Cozinheiros/Ajudantes de cozinha 

Serviços gerais 

 

Se tem disponibilidade e gosta de voluntariado, contacte-nos: 

Na sede: Praceta da Saudade, 22  - Manique de Baixo 

geral@nevesmanique.net  - 21 445 80 94  - 21 444 12 34 

Ainda não decidiu onde 
vai fazer a passagem de 

ano 2013/2014? 
Venha passar connosco 

em ambiente familiar, 
com jantar e musica.  

Lugares limitados! 
Brevemente daremos 

mais informações. 
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Coro Nossa Senhora das Neves 

Coral Vozes do Estoril 

Grupo Vocal Discantus 

Menu: 

Carne Assada 

21 444 12 34  /  21 445 80 94   (sede) 
96 230 00 97   (Guida) 

91 885 24 93   (Manuela) 


