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Redobrada esperança e determina-

ção para o Novo Ano que agora se 

inicia. Chegámos a 2015, com vonta-

de de fazer mais e melhor do que em 

2014. Alguns dirão que é sempre as-

sim no princípio do ano… Em parte é 

verdade, mas quando se obtêm re-

sultados animadores, devido ao es-

forço e dedicação da equipa, o espíri-

to de enfrentar novos desafios é tam-

bém maior!  

Os objectivos que foram delineados 

em 2013, tiveram a sua continuidade 

em 2014 e culminarão no decurso de 

2015. A estabilidade financeira foi al-

cançada com gradual redução de 

custos e aumento de receitas e assim 

prevemos manter o nosso trajecto 

económico. 

Recordamos, que nem sempre foram 

positivos nos últimos anos e, debate-

mos mensalmente os investimentos 

possíveis da tesouraria, no sentido 

de conseguirmos o equilíbrio das 

contas e honrar todos os nossos 

compromissos. À presente data, é 

com orgulho que afirmamos: a Asso-

ciação tem os pagamentos em dia 

em relação a funcionários, fornecedo-

res, Autoridade Tributária, Segurança 

Social e demais entidades. 

Prezamos, acima de tudo, o bom no-

me da instituição e quem frequenta “a 

nossa casa”, sabe disso. Lembramos 

os sócios que estamos no último ano 

do mandato 2013-2015, e como tal, 

há que preparar a “transmissão da 

pasta” para uma nova Direcção, no 

fim deste ano. O nosso trabalho tem 

sido também no sentido de deixar 

condições para que os próximos Ór-

gãos Sociais possam desempenhar o 

seu mandato sem preocupações. 

“Trabalhar no presente e pensar no 

futuro” tem sido um dos nossos le-

mas. 

Vivam com entusiasmo e confiança 

este novo ano. 

Saúde e Sucesso para todos! 

Miguel Roquete 
Presidente da Direcção 

Esperança e determinação 
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Plano de 

Atividades 

aprovado na 

Assembleia de 

14 de Dezembro 

de 2014   

Mês DIA ATIVIDADE 

Janeiro 

3 Janeiras 

 4 Janeiras 

 9 Janeiras 

 10 Janeiras 

 30 22º Aniversário 

      

Fevereiro  8 Festa do 22º Aniversário 

      

Março  29 Almoço/Assembleia Contas 

      

Maio 
 1 Caldeirada 

 17 10º Encontro de Folclore 

      

Julho 5  Festa de Verão 

      

Agosto  3 a 28 Férias,  

      

Outubro  25 Fados 

      

Novembro  29 Assembleia Plano de Atividades / Eleições 

      

Dezembro  13 Festa de Natal 

Na Assembleia Geral de 14 de dezembro de 2014 foi aprovado o Plano 

de Atividades e Orçamento para 2015. 

Com base nas atividades propostas, para os sócios em geral, a Direção já 

calendarizou algumas dessas atividades. 
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21º Aniversário da Associação Universidade, 4º Aniversário 

Assembleia Geral Almoço de Natal Colaboradores 

Conversas de comadres Caminhada Solidária 

Convívio Facebookiano Jogando 
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Visita de estudo Colaboradores cozinha 

Fados Sessão de esclarecimento ERSE 

Encontro de Coros Exposição de pintura 

Teatro Passagem de Ano 
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Este Encontro de Natal enquadra todo 
o espírito da época e procura enfatizar 
os objetivos desta Associação. Traba-
lhamos em prol dos idosos da nossa 
comunidade, promovendo o convívio 
social e a ocupação dos tempos livres. 

A todos os que colaboraram connosco, 
quer na cozinha, quer no palco, o que 
implica trabalho extra e sacrifício de al-
guns momentos da vida pessoal, o nos-
so sincero agradecimento. 

Na Páscoa haverá mais festa e conta-
mos com todos vós. 

Até lá, aproveitem a vida! 

 
Liliana Guerra 
Técnica responsável 
pelo Centro de Convívio 

No passado dia 17 de Dezembro reali-

zou-se mais um Encontro de Natal na 
nossa Associação e, tal como aconte-
ceu o ano passado, contámos com a 
presença dos utentes do Centro de 
Convívio, os alunos da UniMa e todos 
os sócios e amigos que se juntaram a 
nós nesta comemoração. 

A festa começou bem, com um delicio-
so cozido à portuguesa para cerca de 
100 pessoas. Depois seguiu-se uma 
tarde animada com um grande espetá-
culo criado e encenado pela Maria Ro-
sa Sardinha – “Natal no coração”. Este 
espetáculo era composto por duas mar-
chas, uma história de Natal e uma co-
média e contou com a participação de 
alguns utentes do Centro de Convívio e 
alunos da Universidade Sénior. Foi uma 
festa muito divertida, com muitas garga-
lhadas e cantorias incluídas. 

Para terminar tivemos um lanche parti-
lhado organizado com a contribuição de 
todos os que puderam ajudar. 

Encontro de Natal 
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Como estamos em tempo de celebra-
ção e festa com a comemoração do 
aniversário por parte da Associação 
que nos alberga, acho justo congratular 
todas as pessoas que aqui deixam a 
sua contribuição. 

Este meu pequeno texto serve de mote 
para nos lembrarmos que podemos fa-
zer sempre mais e melhor. Serve tam-
bém, para dizer a todos os outros que 
não nos conhecem, que teríamos muito 
gosto em conhecê-los e convidá-los a 
partilhar os seus saberes. 

 
Cristina Querido 
Professora da UniMa 

Cheira a amizade …cheira a abra-

ços….cheira a partilha. 

Quando se entra na UniMa cheira a ca-
lor e a boas energias. 

Esta fragrância de boas praticas e 
aprendizagens colaborativa proporcio-
nam um ambiente floral e bonito para 
quem entra no nosso espaço. 

A Universidade Sénior de Manique ga-
nhou um novo fôlego e uma dinâmica 
contagiante. 

As aulas estão cheias de sorrisos e boa 
disposição, estes momentos abrem por-
tas para um mundo cheio de novas pro-
postas. 

Se falarmos no plural esta Instituição 
tem vindo a dar frutos com o seu traba-
lho focado e novo. 

Se olharmos ao pormenor, cada aluno, 
é para nós, um fôlego para fazer mais e 
melhor. 

Cheira a Amizade 



 

Convívio nº 62 - Janeiro 2015                                                                                                                                                            Página  8 

10,00 horas - Missa na Capela Nª Sª das Neves 

12,45 horas - Hastear da bandeira 

13,00 horas - Almoço 

14,45 horas - Parabéns 

15,00 horas - Sessão Solene 

16,00 horas - Tarde recreativa 

(atuações do Coro, da Tuna e do Rancho da Associação) 

Menu almoço: 

 

Arroz à Senhora das Neves 

 

10,00€ 

 

Inscrições: 
(até ao dia 6, 10,00€ 

após esta data 11,00€) 

 

21 445 80 94 (sede) 

91 885 24 93 (Manuela) 

Durante o almoço atuação do Grupo de Musica Popular 
CANTARES DA TERRA 


