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

Quem tem um amigo,
mesmo que um só,
não importa onde se encontre,
jamais sofrerá de solidão

Reformas & Retomas

Inúmeras questões se levantam com o Orçamento de Estado para 2014. Tantas e
de tantos quadrantes que se torna difícil responder a todas elas em tempo útil.
Seremos todos atingidos, uns mais que outros é certo. Mesmo aqueles que não
votam, neste ou naquele partido, nesta ou naquela figura política, serão orientados na sua vida diária pelo O.E. 2014.
Tudo indica que será um ano de reformas e, dizem os entendidos, de retoma económica e financeira. Assim desejamos, pois é urgente inverter o rumo. A sociedade portuguesa exige dos políticos, novas formas de liderar e de agir na boa governança da “Res Publica”. Aos eleitos locais, Dr. Carlos Carreiras, Presidente da
Câmara Municipal de Cascais e Dr. Bruno Nascimento, Presidente da Junta de
Freguesia de Alcabideche, aguardamos respostas positivas aos nossos anseios.
Voto de bom mandato e esperança nas decisões/ações a tomar pelo Executivo no
Município de Cascais, especialmente nas destinadas a esta Associação, que tão
carecida está de apoios.
Isto para dizer que existe um paralelo entre as “forças vivas” da sociedade civil e
os poderes autárquicos, pois é desta relação de entreajuda que se consegue obter resultado satisfatório em relação à assistência da comunidade. Juntos, devemos combater o desemprego, a solidão e a pobreza dos mais necessitados. Promover a educação, contribuir para o bem-estar e saúde, aumentando o sentido de
Justiça e Estado de Direito em democracia. É nesse sentido que estamos e queremos trabalhar.
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Por último, apelo aos sócios a que participem no próximo almoço dia 17, seguido de Assembleia Geral e da Festa da
Castanha e da água-pé.
Entretanto, fiquem atentos às BROAZONAS de Manique…
Cá vos esperamos!
Miguel Roquete
Presidente da Direção

Fundada em 30/1/1993
Praceta da Saudade, 22
Manique de Baixo
2645-614 Alcabideche
Telefone 21 444 12 34
Fax 21 448 00 53
geral@nevesmanique.net
www.nevesmanique.net
- Centro de Convívio
- Universidade Sénior
- Rancho Folclórico
Responsável pela Edição:
Direcção da Associação
Tiragem: 600 exemplares
Convívio nº 54 - Novembro 2013

2

17 Novembro - 13 horas

Menú:

Depois da Assembleia:

Sopa de legumes



Perna de porco no forno
Agua pé/vinhos/sumos/aguas






Sobremesa





Animação musical
Bar com petiscos
Castanhas
Água-pé
Quermesse
Maravilhas
Licores
Compotas

INSCRIÇÕES PARA O ALMOÇO
21 445 80 94 (sede) - 96 230 00 97 (Guida) - 91 885 24 93 (Manuela)
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com a alínea c) do nº 2 do art.º 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 17 de Novembro de 2011 (Domingo), pelas 14,15
horas, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
Apresentação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2014.
Se à hora marcada não estiver presente número suficiente de sócios para que a Assembleia
possa funcionar, reunirá pelas 15,15 horas com qualquer número de presenças.
Manique de Baixo, 19 de Outubro de 2013
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Carlos Inocêncio
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Numero limitado
de reservas!

Preço p/ pessoa
15€
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