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Editorial
Passaram quatro meses após a abertura do período considerado para o inicio das celebrações/comemorações das bodas de prata da Associação de Apoio Social Nossa Senhora das
Neves.
Iniciou-se uma série de contactos com serviços e instituições com vista à divulgação dos nossos projetos e angariação de parceiros.
Procedeu-se a obras de melhoramentos, conservação e modernização das instalações que vão contribuir para o bem estar e satisfação dos nossos associados, frequentadores diários e colaboradores.
A Associação a todos acolhe de forma cuidada e sorridente, deixando a quem
a frequenta ou visita, vontade de voltar.
O programa sócio cultural está a ser cumprido, tendo realizado não só almoços
de convívio mas também atividades de expressão dramática, teatro, musica e
cantares.
De referir também as atividades que visam o desenvolvimento e fortalecimento físico e motor, tendo sido realiza uma caminhada e passeios.
E… o programa comemorativo das bodas de prata vai continuar!...
Contamos com a sua presença!
Tudo isto só é possível se estivermos juntos.
Um obrigado a todos os que tornam possível esta realidade.
Anália Guerreiro
Presidente da Direção
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Espaço de aconselhamento jurídico
Muitas são as dúvidas que, no dia-a-dia, podem surgir a qualquer um. Por vezes, não
temos os conhecimentos necessários ou os mais adequados para saber resolver determinada situação que nos está a incomodar.
Tendo em conta esta realidade, e a necessidade que verificamos existir, nomeadamente, junto dos sócios da Associação, iremos disponibilizar um espaço para aconselhamento jurídico.
Este espaço será assegurado pela colaboração de um jurista, que estará disponível para oferecer informação e algum suporte jurídico aos nossos sócios.
Horário: Segundas-feiras, às 16h30 (por marcação).
Informe-se das condições junto da Associação.

Melhoramentos na sede
Com a finalidade de melhorar as instalações a direção tem vindo a realizar alguns melhoramentos na sede.
Alguns não são muito visíveis, mas são muito úteis para o conforto e otimização dos
espaços.
Foi criado um novo e adequado espaço para a bomba de água associado ao depósito
de emergência que ultimamente tem sido bastante necessário devido às obras realizadas na estrada da Quinta.
O palco teve algumas alterações no acesso e na instalação elétrica e sonora, brevemente iremos fazer melhoramentos nas cortinas.

Lâmpadas fluorescentes: dão-se!
A fim de reduzir o consumo energético substituímos todas as lâmpadas fluorescentes
da sede por lâmpadas led.
As lâmpadas fluorescentes substituídas estão em boas condições. Se necessita de algumas, estas estão disponíveis para oferta. Se estiver interessado, contacte-nos.
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UniMa - Universidade Sénior
A UniMa teve este ano letivo mais um ano recheado de disciplinas, festas comemorativas,
muito convívio e ainda várias atividades extra:
- sessões temáticas e conferências sobre temas como: as Cantarias no nosso Concelho, a
Mumificação Egípcia, curiosidades históricas
sobre Portugal e o Brasil no tempo do reinado
de D. Pedro IV e ainda sobre a importância da
nutrição e do exercício físico.
- workshops sobre pasta de papel e decoração
de bolachinhas.
- visitas à Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves
e ao Museu do Teatro Romano, bem como a
nossa caminhada/piquenique, que este ano foi
às Linhas de Torres, em Sobral de Monte Agraço e a viagem de finalista a Gavião e Belver.
Estamos na reta final, mas ainda estão agendadas mais três atividades finais, para as
quais estão todos convidados!
As inscrições para o próximo ano letivo iniciam
a 11 de Setembro, e o novo ano letivo
2017/2018 começa a 25 de Setembro, com a
Festa de Abertura e Receção ao Caloiro. Até lá,
desejamos boas e saudáveis férias a todos os
nossos alunos e professores!

Patrícia Brás
coordenadora da UniMa

CONVÍVIO
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Centro de Convívio
Já o ano vai quase a meio e as novidades seguemse umas às outras. Mesmo mantendo as atividades
semanais: ginástica, medição da tensão arterial,
grupo coral, dinâmica de grupo e Yoga para seniores, temos sempre uma atividade extra para propor
aos nossos utentes aos longos dos meses.
Em Janeiro comemorámos o Dia dos Reis e o Dia Internacional do Obrigado, bem como o 24º aniversário da nossa Associação.
Em Fevereiro tivemos um convite para ir ao cinema
no CascaisVilla, uma Sessão de Esclarecimento sobre Cuidados de Saúde na Terceira Idade e a Festa
de Carnaval.
Em Março fomos à Escola de Formação Profissional
de Alcoitão para aproveitarmos o Serviço de Cabeleireiro e de Massagem.
Em Abril tivemos um mês em cheio: o Baile da Flor
oferecido pela Junta de Freguesia de Alcabideche,
ida ao Teatro Gil Vicente para assistir a uma Revista
à Portuguesa, a Festa da Páscoa com teatro realizado por alunos da UNIMA e utentes do Centro de Convívio, o Encontro de Grupos Corais promovido pela
Junta de Freguesia de Alcabideche e um belo passeio de dia inteiro ao Bombarral e ao Jardim da Paz.
Em Maio voltámos à Escola de Formação Profissional de Alcoitão para disfrutarmos de uma Massagem Geriátrica, participámos no 2º Festival de Hidroginástica promovido pela Câmara Municipal de Cascais, tivemos um passeio até Campo Maior para visitar o Museu do Café e participámos numa Caminhada em Monsanto no âmbito do Projeto Lado a Lado.
Neste mês de Junho ainda teremos mais uma atividade do Projeto Lado a Lado sobre a Autoestima, teremos uma Sessão sobre Segurança nos Idosos, a
Festa da Ginástica Sénior no Pavilhão Desportivo de
Alcabideche, um novo passeio de dia inteiro a Constância e a comemoração dos Santos Populares.
Para além disto tudo, ainda temos para oferecer aos
nossos utentes o Atendimento Psicossocial e o Serviço de Manicure e Pédicure. Como vê as nossas tardes não são monótonas e temos sempre novidades.
Junte-se a nós e venha passar uma tarde divertida!
Liliana Guerra, Técnica do Centro de Convívio
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CONVÍVIO

Bodas de prata
Continuamos em contagem decrescente para a comemoração do 25º aniversário da Associação!
Um dos momentos altos da comemoração será a atribuição a todos os sócios com 25 anos de associado (considerados fundadores),
um diploma e emblema comemorativo.
Estão contemplados todos os sócios até ao numero 176.
Vai ser ainda disponibilizada a possibilidade de aquisição de emblema da Associação em prata pura a preço de custo.
Vai ser uma edição muito limitada, pelo que os sócios interessados deverão efetuar uma pré-reserva.
Brevemente daremos mais informações.

Protocolo com
Farmácia e Ortopedia Marques
A Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves estabeleceu um protocolo com o Grupo Marques, detentor da Farmácia Marques situada na Estrada
de Benfica, 648, 2500-108 Lisboa, telefone 21 760 00 96 e Ortopedia Marques, situadas na Rua da Republica Peruana, Loja 15B, 1500-550 Lisboa, telefone 21 764 82 97.
Os sócios da Associação poderão adquirir produtos nestes estabelecimentos a
preços mais vantajosos.
Poderão ainda efetuar compras online através do site
www.ortopediamarques.pt.
Boas compras!

Farmácia e

Benfica
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Cantar Alentejo
No dia 30 de Abril aconteceu festa na nossa Associação
com o espetáculo “Cantar Alentejo”.
Sala repleta para um almoço de gastronomia tipicamente
Alentejana.
Após o delicioso repasto os grupos “Cantar d’Amigos de
Ota”, “Vozes do Campo Branco” e “Cantares da Terra”, brindaram-nos com um espetáculo de musica Alentejana que
encantou todos os presentes.
O nosso agradecimento aos grupos participantes e ficámos
com vontade de repetir no próximo ano!

A Associação tem organizado passeios a diversos lugares do país que se têm tornado um
sucesso, esgotando as lotações em muito pouco tempo.
Temos previsto mais alguns passeios, deixamos a informação sobre os mesmos:

23 de Junho - Constância
22 de Setembro - Fátima
27 de Outubro - Local a designar
Atendendo ao enorme sucesso da viagem de finalista da UniMa, estamos a preparar novo passeio ao Gavião e Belver destinado aos sócios, em data a indicar oportunamente.

25 de Junho de 2017 - 13 h

Almoço de convívio
(Perna de porco no forno)

Comemoração do 7º Aniversário da
UniMa - Universidade Sénior de Manique
Encerramento do ano letivo 2016/2017.
Entrega de Diplomas a Professores
e alunos finalistas
Tarde recreativa

Coro do Centro de Convívio

TuniMa - Tuna da Universidade
Sénior de Manique

Tuna Sénior da AISA - Malveira

Sócios
INSCRIÇÕES: 21

8€

* Não Sócios 10€

445 80 94 (sede)

*

91 885 24 93 (Manuela)

Apoios:

Rua Fernando Pó, 11 | Atelier A,
Matarraque
2785-447 São Domingos de Rana
Tel./Fax: 218 227 466
www.tracodecal.pt
info@tracodecal.pt

- Reabilitação e recuperação de edifícios
- Remodelações
- Construção nova
- Execução de projectos de arquitectura e especialidades
- Decoração de interiores.
- Restauro de mobiliário
- Certificação energética
- Coordenação e fiscalização de obra
- Avaliação imobiliária
- Gestão de projectos
- Responsabilidade técnica de segurança

Apoios:

Apoios:

