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

Ano Novo, Vida Nova!

É poca de Natal e fim de ano, período de reflexão e

tomada de decisões para o Ano Novo que se aproxima a passos largos. Nesta altura, existe a eterna
esperança que o próximo ano será melhor que o anterior e assim desejamos “uma entrada” que seja digna
de memória.
Para comemorar em “família” a época festiva que se
aproxima, realiza-se no dia 15 de Dezembro a habitual
festa de Natal onde iremos apresentar as BROAZONAS DE MANIQUE. Contamos com a vossa presença
neste convívio.
A nossa Associação vai organizar também a Passagem de Ano, em ambiente
familiar, com jantar incluído. Estimados sócios, contamos com a vossa presença e
dos familiares e amigos que se queiram juntar a esta iniciativa, para que nos fique
de lembrança a transição do ano de 2013 para 2014. Ano Novo, Vida Nova!
Estamos a trabalhar para que 2014 seja melhor que 2013. Esteja atento...
Esta é a altura do ano em que se fala mais de solidariedade. A Solidariedade
deveria existir todos os dias do ano, em cada canto, em cada família, em todos os
corações. Se Natal é quando o homem quiser, então sejamos solidários no Natal!
A todos um bom Natal e um excelente 2014, são os votos dos Órgãos Sociais da
Associação.
Visite o novo espaço da Universidade no site da Associação em www.nevesmanique.net
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Quermesse
Feira Solidária
Maravilhas de Manique
Licor da Juventude
Compotas
E as…
BROAZONAS DE MANIQUE
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