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Aproximamo-nos do final de mais um ano e do início do último ano de mandato dos
atuais órgãos sociais.
Como temos referido noutros boletins, apesar das dificuldades temos tentado melhorar as valências que dão vida à Associação: O Centro de Convívio e a Universidade Sénior.
O Centro de convívio continua a crescer com novos utentes e atividades. Recentemente melhorámos o conforto da sala onde se reúnem os utentes com a aquisição de novo mobiliário.
A Universidade Sénior continua a crescer, quer em número de alunos, quer na diversidade de aulas disponíveis.
Em 2019 queremos continuar a melhorar as valências indo de encontro às necessidades e desejo dos nossos séniores.
Sabemos que poderíamos fazer mais e melhor, no entanto a falta de voluntariado nalgumas áreas não tem permitido alcançar alguns objetivos. Há mais de um ano que
solicitamos voluntários para algumas áreas e infelizmente não têm surgido candidaturas. Continuamos no entanto a aguardar a vossa disponibilidade.
No próximo dia 16 iremos realizar o nosso convívio de Natal, esperamos a presença
de grande número de associados a fim de participarem não só no almoço em que será servido um apetitoso ensopado de borrego, como haverá uma animada tarde musical com os nossos grupos, entrega de emblemas aos sócios com 25 anos, a assembleia para aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2019, sendo servido
no final um lanche para todos.
No dia 19 o almoço das quartas-feiras será de convívio e final de período do Centro
de Convívio e da Universidade Sénior, estando também aberto a todos os associados
que queiram participar. No dia 20, pelas 15:00 horas, será a festa de Natal do Centro
de Convívio e da Universidade
Sénior, com Teatro, musica, poemas e lanche partilhado para
todos!
Informamos que o almoço e
festa do 26º aniversário se realizará no dia 17 de fevereiro de
2019. Reservem este dia.
Porque nos aproximamos de
uma época festiva, desejamos
a todos os sócios, familiares e
amigos BOAS FESTAS
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com a alínea c) do art.º 27º dos Estatutos, convoco os Sócios da Associação de
Apoio Social Nossa Senhora das Neves de Manique de Baixo, a reunir em sessão ordinária,
na sua sede, sita na Praceta da Saudade, 22, no próximo dia 16 de Dezembro de 2018
(Domingo), pelas 16:00 horas, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
§ Apreciação e votação do programa de ação e orçamento para 2019
Se à hora marcada não estiver presente número suficiente de sócios para que a Assembleia possa funcionar, reunirá pelas 16:30 horas com qualquer número de presenças.
Manique de Baixo, 22 de Novembro de 2018
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Artur Correia da Silva

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

13:00 horas - Almoço
ENSOPADO DE BORREGO
15:00 horas - Tarde musical





TuniMa
Curiosidades musicais
Exposição de trabalhos
Entrega de Emblemas de 25 anos aos sócios

16:00 horas - Assembleia
17:00 horas - Lanche
Sócios 8,00 N/ Sócios 10,00
INSCRIÇÕES:

21 445 80 94 (sede) * 91 885 24 93 (Manuela)

