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Mensagem da direcção
Aos sócios, uma breve missiva:
Os novos Órgãos Sociais da Associação de Apoio Social Nossa Senhora das
Neves de Manique de Baixo, assumem por missão e compromisso, dar continuidade ao trabalho que foi realizado nos mandatos anteriores. Procuraremos,
no decurso dos próximos 4 anos, não só dar continuidade ao trabalho social,
educativo e recreativo, que a Associação de Apoio Social Nossa Senhora das
Neves de Manique de Baixo, tem desenvolvido, mas também dar o nosso contributo na assunção de novos desafios e compromissos. Sempre no respeito
que cada um dos associados nos merece, procuraremos em diálogo, vencer e
ultrapassar as dificuldades que seguramente também irão surgir.
O respeito pela história, percurso e trabalho que a Associação tem desenvolvido, fica desde já reflectido na vontade de aprendermos e trabalharmos com todos vós, com os que já cá estão. Com os que diariamente trabalham em prol da
Associação nomeadamente o Carlos Inocêncio e a Manuela Silva, mas também
todos os outros que ao longo dos anos e abnegadamente tem apoiado esta casa na sua missão e objectivos. Assim sendo, afirmamos que a totalidade das rotinas do dia a dia, assim como a totalidade das iniciativas em vigor, se manterão
na sua plenitude.
Em casas como a nossa, aliás como em tudo na vida, o que contam são as
pessoas. Somos todos nós que ao nos relacionarmos uns com os outros, permitimos que a nossa história se escreva e as nossas ambições se concretizem.
Também assim é e continuará a ser na nossa Associação.
É na lembrança dos momentos passados em conjunto que nos realizamos, é
igualmente a esses momentos que vamos buscar inspiração e determinação
para a manutenção da vontade única que enquanto órgãos sociais desta casa,
temos, e que se resume no trabalho em prol do outro, neste caso em prol de todos os outros associados. Estamos ao vosso dispor.
Renovando os agradecimentos pela vossa generosidade, disponibilidade e amizade, afirmamos que tudo faremos, para não defraudar as vossas expectativas;
as quais nos honram e responsabilizam.
Bem hajam. E Até já.
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- Remodelações
- Construção nova
- Reabilitação e recuperação de edifícios
- 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
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Tomada de posse Órgãos Sociais 2020/2023

SENIORES COM VIDA

Comemoração do
27º Aniversário
9 de Fevereiro de 2020

09:00h - Hastear da Bandeira
09:30h - Missa (Capela Nª Sª das Neves)

13:00h - Almoço
14:30h - Parabéns / Cantares da Terra
15:15h - Sessão Solene e apresentação dos novos Órgãos Sociais
Sócios

9,00
N/ Sócios

10,00
Participação do grupo de musica popular Portuguesa CANTARES DA TERRA

Inscrições: 21 445 80 94 * 91 113 91 04 (sede)

91 885 24 93 (Manuela)

