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Nunca desista
das coisas
que o fazem
Sorrir.
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Neste boletim por vezes escreve-se segundo a nova ortografia, outras vezes nem por isso.
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Terminado o verão, período habitual de férias, regressamos com energias redobradas e com a vontade que nos caracteriza para proporcionar atividades que vão de
encontro à vontade dos nossos sócios, utentes do Centro de Convívio e alunos da
Universidade Sénior.
O Centro de Convívio tem vindo a reforçar os objetivos para que foi criado: proporcionar aos seus utentes momentos de lazer e convívio contribuindo para um envelhecimento ativo e combatendo a solidão.
Passeios, festas de convívio, yoga, ginástica, hidroginástica, alfabetização, são algumas das atividades em que os nossos utentes podem participar no dia-a-dia.
Se ainda não conhece o nosso Centro de Convívio, venha ter connosco e disfrute de
todas as nossas atividades.
A Universidade Sénior, com apenas 6 anos de existência, é já uma
referência no Concelho de Cascais. Temos alunos de praticamente
todas as localidades do concelho, o que nos deixa orgulhosos pelo
trabalho desenvolvido e pela importância que a mesma está a ter na vida dos alunos. As Universidades séniores são uma excelente forma de proporcionar novos conhecimentos e aprendizagem ao longo da vida, combatendo igualmente o isolamento e a solidão.
Venha visitar-nos e conhecer as inúmeras atividades que temos para si.

Informações:
gymsenior.manique@gmail.com
Telef. 912645229
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Manhã - Visita ao Museu da Cerâmica
Almoço - Bacalhau com natas (menu completo)
Tarde - Visita ao Mosteiro de Alcobaça

15 € (Inclui viagem, almoço e visitas)
Às quartas feiras venha almoçar à nossa sede a preços sociais (4,50€ refeição completa) - Só para sócios. A marcação deve ser efetuada até às 15h de terça feira.
O ano letivo na
UniMa iniciou-se
a 19 de setembro.
As inscrições estão
abertas todo o
ano.
Inscreva-se!
PAGAMENTO DE QUOTAS
Relembramos que o pagamento das quotas pode e deve ser efetuado na sede.
Venha visitar-nos e pague as suas quotas, só com a ajuda de todos
poderemos manter as nossas atividades.
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Tarde musical:




Grupo de Cantares de Ervedal (Avis)
Tuna da UniMa
Cantos de Cá

Quermesse
Broazonas
Maravilhas

NÃO FALTE!
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Menu almoço:
Feijoada à Transmontana
Inscrições: 10 €
21 445 80 94 (sede)
91 885 24 93 (Manuela)
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