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Neste boletim por vezes escreve-se segundo a nova ortografia, outras vezes nem por isso. 

Sessão de autógrafos com 
Ruy de Carvalho durante a  
festa do 21º Aniversário. 
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É com base nestas duas definições 

que devemos prosseguir o nosso tra-

balho durante o ano de 2014, pois 

somos uma IPSS – Instituição Parti-

cular de Solidariedade Social. 

Na sessão de abertura do Fórum Na-

cional de Redes da Sociedade Civil, 

realizada em Lisboa, o antigo Presi-

dente da República Dr. Jorge Sam-

paio, salientou que a sociedade civil 

portuguesa, "à partida enfraquecida 

por uma baixa taxa de participação", 

mostrou ter uma "notável resiliência" 

face à crise. Disse ainda que "se não 

fosse a densa rede de IPSS" existen-

te no País "estaríamos a braços com 

uma crise humanitária interna", resul-

tado da crise económica e financeira. 

Concordemos ou não com as frases 

reproduzidas anteriormente, na totali-

dade ou em parte, é objetivo, concre-

to e real, o importante papel desem-

penhado pelas organizações da Soci-

edade Civil. Defender e destacar o 

associativismo no panorama nacio-

nal, é também salvaguardar milhares 

de postos de trabalho do terceiro sec-

tor. Segundo a Conta Satélite da Eco-

nomia Social publicada pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), este 

sector representava em 2010: 2,8% 

do Valor Acrescentado Bruto nacio-

nal; 5,5% do emprego remunerado. 

Estes números dão que pensar… 

Despeço-me com as palavras sábias 

do actor Ruy de Carvalho: “Mesmo o 

mais duro dos homens morre um 

pouco por dentro quando se lhe des-

fazem os sonhos.” (Os anjos não têm 

asas) 
Para terminar, os nossos parabéns a 
Ruy de Carvalho, pelos 87 anos de 
vida, festejados a 1 de Março de 
2014. 
 
Miguel Roquete 
Presidente da Direcção 

Significado de Associação (in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa): Reu-
nião de pessoas para um fim comum; Sociedade; Comunidade; Conexão. 

Significado de Solidariedade (in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa): Qua-
lidade do que é solidário; Dependência mútua; Reciprocidade de obriga-
ções e interesses; Direito de reclamar só para si o que se deve a todos. 

Cantando os Parabéns por ocasião do 21º Aniversário da Associação (30-1-2014) 
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 O voluntariado é uma oportunidade excepcional 
para a prática do bem e da solidariedade. 
 

Ser voluntário é muito mais que oferecer uma parte do seu tempo, é muito 
mais que olhar para a necessidade do outro, muito mais que fazer parte de 
uma maravilhosa corrente, muito mais que colocar o seu entendimento e 
experiência em benefício do todo, vai além das expectativas do ser humano e 
o coloca em destaque, tanto para quem doa, tanto para quem recebe. 
O voluntário é um guerreiro silencioso que não busca fama, dinheiro ou 
oportunidade de riquezas, apenas dá o que tem de melhor. A visão do 
voluntário é ampla e bela, pois tem um alcance infinitamente maior sobre o 
que acontece ao seu redor e se integra a estas condições sempre com muita 
entrega e determinação. 
 

Tem algum tempo disponível? 
Quer ser voluntário na Associação? 
 

O tempo a doar será sempre de acordo com a disponibilidade do voluntário, 
tanto poderá ser diário e permanente como ser apenas uma hora por semana. 

Seja voluntário e colabore em causas de interesse social e comunitário e 

com isso contribua para melhorar a qualidade de vida da comunidade. 
 

Contacte-nos! Faça parte da grande familia do voluntariado! 
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Bolo de Aniversário Cantares da Terra 

Parabéns Brinde 

Sessão Solene O sempre simpático casal “Chá-Pum” 

Sociedade de Manique Andreia Gonçalves, agradecimento 

No dia 9 de Fevereiro realizou-se a festa comemorativa do 21º Aniversário com 
casa cheia! 
A direção aproveitou o momento para agradecer aos colaboradores que mais se 
distinguiram em 2013. Esperamos que em 2014 sejam muitos mais! 
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Integrado na Comemoração do 21º aniversário realizou-se na nossa se-
de uma sessão de autógrafos com o grande Sr. do Teatro Ruy de Carva-
lho. Sessão muito animada e bastante participativa, como demonstram 
as imagens. 
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No dia 26 de Janeiro realizou-se a primeira sessão de fados na nossa sede. 

Mais uma vez casa cheia e um espetáculo inesquecível proporcionado pelo 
Grupo de Fados em Sol do Centro Álvaro de Sousa do Estoril, a quem reco-
nhecidamente agradecemos toda a colaboração prestada. 
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Solicitamos aos associados que tenham a sua quotização em atraso, se tiverem dis-

ponibilidade, que paguem as quotas na sede. Estamos recetivos a que paguem as 

quotas atrasadas dentro das suas disponibilidades, pois não pretendemos eliminar 

nenhum associado por esse motivo. 

Os associados que o desejarem poderão pagar as quotas por transferência bancá-

ria, através do NIB 0010 0000 26216750001 46 (BPI), devendo no entanto informar a 

Direção sempre que utilizarem este meio. 

Solicitamos, mais uma vez, a compreensão e colaboração de todos, pois só assim 

poderemos continuar a desenvolver mais e melhores atividades em benefício da co-

munidade. 

Quem o desejar, também poderá agendar uma deslocação a sua casa, bastando pa-

ra o efeito contactar a cobradora através do telemóvel 91 642 39 23 (Fátima). 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

De acordo com a alínea b) do art. 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 30 de Março de 2014 (Domingo), pelas 14h30m, 

com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

§ - Apreciação e votação do relatório e contas 2013 e parecer do Conselho Fiscal. 

 Se à hora marcada não estiver presente número suficiente de sócios para que a as-

sembleia possa funcionar, reunirá pelas 15h00m com qualquer número de presenças. 

Manique de Baixo, 8 de Março de 2014 

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Carlos Inocêncio 
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12 h - Sessão de autógrafos 
e apresentação do livro 
“Dependo de Ti” 
com a autora Beatriz Lima. 
 

13 h - Almoço de Convívio 

14,30 - Assembleia (aprovação de contas) 

16 h - Baile da Pinha 

Durante a Festa realizar-se-á a                          
3ª Feira Solidária (venda de artigos em 2ª mão) 

Almoço: 8€ 

(carne assada) 

Inscrições: 

21 445 80 94 (sede) 

21 444 12 34 (sede) 

96 230 00 97 (Guida) 

91 885 24 93 (Manuela) 

Venha comemorar a 

Primavera e traga 

uma flor! 


