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Neste boletim por vezes escreve-se segundo a nova ortografia, outras vezes nem por isso.
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Manter o rumo
Estamos a chegar ao final de 2014 e também ao final do 2º ano
de mandato dos atuais Órgãos Sociais.
Ao tomar posse tivemos como rumo proceder a algumas alterações na vida da Associação, nomeadamente tentar estabilizar as
suas contas que durante anos deram saldo negativo, bem como
aumentar os serviços disponíveis quer no Centro de Convívio,
quer na Universidade Sénior.
Julgamos estar no rumo certo. Em 2013 apesar de termos atingido o final do ano com saldo negativo, o mesmo foi drasticamente
reduzido.
Em 2014 o Centro de Convívio, comparando com 2013, já aumentou 25% o número de utentes, aumentado também significativamente as suas atividades através de novos voluntários. Apesar
de termos previsto para 2014 o funcionamento do Centro de Convívio todo dia, isso não aconteceu por não haver número suficiente de inscrições.
A Universidade Sénior, neste mandato, aumentou 100% o número de alunos e também o número de disciplinas através da disponibilidade de novos professores.
Vamos continuar a tentar manter o rumo que consideramos certo,
na esperança de conseguirmos atingir os objectivos a que nos
propusemos.
Aguardamos que em 2015 surjam também novos voluntários para assim podermos melhorar e aumentar os serviços disponíveis.
Porque estamos em época festiva queremos desejar a todos os
sócios, familiares e amigos um Santo e Feliz Natal e que 2015
traga saúde e felicidade.

BOAS FESTAS
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Almoços Quartas-Feiras

Alfabetização de Adultos
A

Alfabetização de Adultos está a
acontecer todas as quintas-feiras no
Centro de Convívio da Associação
Nossa Senhora da Neves.

Os

almoços das quartas-feiras
continuam a ser um sucesso, estamos a servir cerca de 50 refeições.
Agora com a novidade de TakAway (encomende e leve para casa).
A refeição completa custa 4 euros,
pode levar só o prato por 2,50€ ou
só sopa por 1€ (com embalagem incluída).
Estes almoços são reservados a
sócios e têm de ser encomendados até às 15h de terça-feira,
após esta hora mais 0,50€ (sujeito
a disponibilidade).
No dia 17 de Dezembro (quartafeira) o almoço é reforçado: COZIDO
À PORTUGUESA (refeição 6€ TakAway 4€).
Como será o último almoço antes
das férias de Natal, haverá festa
durante a tarde.
Será apresentada uma peça de
teatro com autoria e encenação
da Rosa Sardinha.
Estamos a ponderar servir almoços mais 1 dia por semana no
próximo ano, em princípio será às
quintas-feiras.
Brevemente daremos mais informações.
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A primeira aluna e grande entusiasta é
a Joana Santos. Com a sua grande dedicação e desenvoltura os livros e as
palavras já viviam no seu colo, só faltava um empurrãozinho e uma companhia para as leituras mais delicadas. As
conversas e os livros vão-se desfolhando e fazem desaparecer os receios.
Nesse espaço de tempo, impera o carinho e a boa disposição, assim devagar
vão-se aprendendo coisas novas, onde
o professor e o aluno trocam de lugar
constantemente.
Bem haja Joana.
Cristina Querido
Professora Voluntária da UniMa
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Conversas de Comadres

Oficina de Trabalhos Manuais

Este projeto já existe desde o ano
passado, mas só este ano é que foi
batizado como “Conversas de Comadres”, o que demonstra o espírito
descontraído e divertido como encaramos estas tardes de convívio.
Aqui o que se propõe são diversas
dinâmicas de grupo, onde todos trocamos experiências e vivências,
exercitamos a memória, a atenção e
o raciocínio lógico, e adquirimos conhecimentos novos ou recordamos
outros que julgávamos esquecidos.

Esta oficina surge da procura de alguns utentes de uma atividade onde
pudessem aprender a fazer trabalhos
manuais com diversos materiais, mas
com técnicas mais acessíveis à nossa
população e suas limitações físicas.

O Projeto “Conversas de Comadres” demonstra-nos como é possível divertirmo-nos em grupo de formas muito diferentes, quer seja expressando as nossas ideias, receios, alegrias e preocupações, quer
seja desafiando as capacidades da
nossa mente ou estimulando os
nossos sentidos com diversos jogos.

Com a colaboração da Fátima Silva
foi, então, criado o grupo de trabalho
que, cheio de boa disposição e vontade, começou logo a escolher os modelos a seguir, pensando na época
natalícia que se aproxima.
O lema desta oficina é “Do velho se
faz novo!”, por isso irá apostar muito
no artesanato popular e na reciclagem como base de trabalho, estimulando a criatividade dos nossos artistas, sempre num clima de bom convívio.

Tanto podemos passar a tarde a rir,
como nos podemos emocionar com
a história que o outro nos está a
contar… mas sabemos que aqui todos ouvem e respeitam a nossa opinião, podemos partilhar os nossos
pensamentos e brincadeiras e sabe
sempre bem ter uma tarde de BOA
CONVERSA… com comadres e
compadres!
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ACTUALIZAÇÃO DO
FICHEIRO DE SÓCIOS
PAGAMENTO DE QUOTAS
Recordamos que no início
de 2015 vamos atualizar o
ficheiro de sócios.
Todos os sócios que até
ao final de 2014 não regularizem as suas quotas de
acordo com os Estatutos,
serão eliminados.
As quotas poderão ser pagas por transferência bancária, através do NIB

0036.0139.99100040993.95

(Montepio) devendo informar a Direcção sempre
que utilizar este meio.
De preferência pague as
quotas na sede.
Qualquer dúvida contacte
a nossa cobradora através
do telemóvel 91 642 39 23
(Fátima).

Quer ser voluntário?
Gostava de ajudar os outros, mas não
sabe muito bem como, nem a fazer o quê?
O voluntariado é mais simples do que parece!
Dizemos de nós próprios, portugueses, que
gostamos de ajudar o vizinho, o amigo, o conhecido e o desconhecido. O que os números
mostram é que o fazemos fora das organizações.
Portugal está entre os países da União Europeia em que a participação em actividades de
voluntariado é mais baixa.
A quem quer dar um pouco do seu tempo aos
outros mas não sabe por onde começar, com
trabalhos mais ou menos especializados,
basta dirigir-se à nossa Associação.
Sabia que existe uma ‘missão’ à medida de
cada voluntário? As horas que lhe dedica
também dependem da sua disponibilidade,
ninguém impõe nada a ninguém.
O mais difícil para si é dar um passo em frente e ter a coragem de dizer: contem comigo?

Dê! Nós contamos consigo!

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 14 de Dezembro de 2014 (Domingo), pelas 14,30 horas,
com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS

Apresentação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2015.
Se à hora marcada não estiver presente número suficiente de sócios para
que a Assembleia possa funcionar, reunirá pelas 15,00 horas com qualquer
número de presenças.
Manique de Baixo, 22 de Novembro de 2014
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Carlos Inocêncio
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INFORMÁTICA PARA TODOS é um novo projecto da Associação.

Atendendo ao elevado número de alunos de informática existente na Universidade Sénior e aos pedidos que nos chegam para criar aulas extra Universidade, a Associação irá dar início a aulas de informática a partir de 2015. As
inscrições são abertas a todas as idades, sócios ou não da Associação.
As aulas serão às terças-feiras em horário a definir, entre as 11h e as 17h.
Se estiver interessado contacte-nos!
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14 de Dezembro
15 horas
Após a Assembleia Geral para aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2015, vamos
ter uma tarde recreativa com BAILE e atuação
dos nossos grupos.
Não faltarão também as deliciosas MARAVILHAS
DE MANIQUE, as BROAZONAS, o LICOR DA JUVENTUDE, a FEIRA SOLIDÁRIA, a QUERMESSE e
tantas outras surpresas!
No final haverá lanche para todos!

Não falte!
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