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PÁGINA 2

Mensagem da direção
A Associação Nossa Senhora das Neves é a segunda casa dos nossos queridos
sócios que, sem o nosso controlo, vos foi retirada de forma tão injusta. Por esse
motivo estamos todos com saudades e com vontade de regressar. Vontade de
regressar à normalidade, vontade de regressar à “nova normalidade”, simplesmente regressar!
Apesar de ainda não nos ter sido possível
“regressar”, a Nossa Associação não parou. Desde
o início, estivemos a trabalhar afincadamente no
programa “máscaras acessíveis”, com o intuito de
ajudar a proteger toda a população. Os colaboradores da Nossa Associação mantiveram as suas
funções, e trabalharam também eles, na linha da
frente para que nada faltasse a cada um dos utentes do Centro de Convívio, com contactos telefóniPrograma “Máscaras Acessiveis”
cos e visitas ao domicílio.
A UniMa deu início a uma nova realidade, às aulas remotas – UniMa Online. Um
salto gigante na nossa rotina, mas uma forma de, mesmo à distância,
“regressarmos”.
Este nosso trabalho, tem sempre como objetivo, dar
continuidade a uma Associação forte, como a que
sempre conhecemos. Para que consigamos continuar
o nosso caminho e manter esta Vossa segunda Casa
em funcionamento, é muito importante que as mensalidades e/ou quotas sejam, tal como tem vindo a ser feito, liquidadas. Apelamos a todos os sócios que ainda não tiveram oportunidade de liquidar as suas
quotas/mensalidades que o façam com a brevidade
que lhes for possível, pois a Associação continua a
manter todas as despesas de funcionamento, coVisitas domiciliárias
mo pagamento de água, luz, comunicações, bem
como o vencimento dos funcionários. Poderão regularizar na secretaria ou
mais comodamente por transferência bancária para o IBAN PT50 0010 0000
26216750001 46 , devendo neste caso enviar comprovativo por e-mail ou informar a Associação.
Contamos com o apoio de todos, só assim será possível manter em funcionamento a Nossa Associação.
Como é do vosso conhecimento, a Assembleia Geral para aprovação de contas
foi adiada devido à pandemia que atravessamos e à impossibilidade de reunirmos quórum de sócios que seja representativo da Associação para a realizar. No
entanto, convocamos-vos para a mesma no dia 27 de setembro de 2020, conforme convocatória na página 4.
É com grande satisfação e empenho que já estamos a preparar o nosso próximo
ano letivo/convívio, na esperança de nos voltarmos a ver, sempre em segurança.
Até breve, protejam-se e cumpram as recomendações da DGS.
Paulo Duarte
Presidente da Direção
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SENIORES COM VIDA

Comemoração do dia da Mulher
A nossa Associação teve o prazer de organizar uma festa de celebração do dia
da Mulher no passado dia 7 de março de 2020. Todas as senhoras foram convidadas a participar nesta data num encontro anual com muita diversão conjugado
no FEMININO.
Neste ano de 2020 foi possível a Associação
tornar-se parte ativa nesta celebração e conseguiu alcançar com sucesso um grupo alargado
de amigas e grandes Mulheres. A Associação
acredita que diferentes gerações se podem encontrar com um denominador comum: a alegria
e o prazer de ser Mulher, pelo que se sentiu
muito lisonjeada com a encantadora presença
de 110 lindas mulheres.
Curiosamente foi para a maioria destas senhoras o último grande evento social onde participaram, sem receios…, sem distância…, sem máscara… e na “antiga” normalidade!
O destino traz-nos estas coincidências, pelo que
sentimos que estava destinado a ser assim o
nosso dia da mulher de 2020: em partilha e na
melhor companhia na nossa Associação.
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SENIORES COM VIDA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com o número 1 alínea b) do artigo 27º dos Estatutos, convoco
os Sócios da Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves de
Manique de Baixo, a reunir na sua sede, sita na Praceta da Saudade, 22,
no próximo dia 27 de Setembro de 2020 (Domingo), pelas 15:00 horas,
com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
• Apreciação e votação do Relatório e Contas da Direção e Parecer do
Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2019.
Se à hora marcada não estiver presente número suficiente de sócios para
que a Assembleia possa funcionar, reunirá em segunda convocação pelas
15:30 horas com qualquer número de presenças.
Manique de Baixo, 2 de Setembro de 2020
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Artur Correia da Silva
Solicita-se aos associados que pretendam participar na assembleia que informem a direção a
fim de ser preparado o espaço de acordo com as recomendações da DGS.
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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

