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Mensagem da direção 
Caros Sócios, 

Será verdade que já se passaram 30 anos?  É verdade sim senhor. 

Passaram-se 30 anos, em que por vontade de alguns e pela disponibilidade de 
muitos, se concretizou em Manique uma obra maior para o serviço à comunidade.  

Nascia, há 30 anos, a Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves de 
Manique de Baixo. Nascia uma Associação de cariz social que pretendia e preten-
de ser polo de convívio e apoio para a comunidade sénior e não só. Um local de 
momentos bem passados, momentos de partilha, local de encontro e espaço de 
entreajuda. 

Quando há 3 anos, os membros da actual Direção e restantes Órgãos Sociais to-
maram posse, estávamos todos longe de pensar que a seguir nos iríamos confron-
tar com um momento tão conturbado, um momento de incerteza no futuro, de me-
do no presente, como aquele que tivemos de enfrentar. A pandemia COVID-19. 

Desafio. Foi assim que entendemos os anos de 2020 e de 2021. Desafio perante o 
desconhecido, na procura de segurança, de garantia, de salvaguarda e de conti-
nuidade no serviço a todos os sócios e demais população que então nos procura-
ram. 

Estamos pois, todos de parabéns. 2022 foi já um ano com alguma regularidade, 
com regresso a uma certa normalidade, de regresso à quase plenitude da nossa 
actividade. 

O regresso à nossa normal actividade trouxe o desafio maior de aprender e apre-
ender a realidade à qual nos tínhamos proposto. Afinal a Associação tem dinâmi-
cas próprias, tradições consolidadas, é importante na vida de muitos de nós.  

Tem sócios que desde o dia primeiro vestiram a camisola, e que continuam com a 
camisola vestida, envergando-a com honra e dignidade. Sim, porque acreditamos 
que há 30 anos atrás, talvez nem esses mesmos sócios pensassem, que era pos-
sível, que com o trabalho e empenho de todos, serem pioneiros e capazes de reali-
zar obra social tão importante para Manique, para Alcabideche, para Cascais. 

Parabéns, 30 já cá cantam. Esta nossa/vossa casa está pronta e disponível para 
muitos mais. 

A todos os que nesta obra se empenharam, a todos os que se continuam e conti-
nuarão a empenhar um sentido e respeitoso Muito Obrigado. 

Bem hajam. Parabéns. 

Paulo Duarte 
Presidente da Direção  

PAGAMENTO DE QUOTAS - ACTUALIZAÇÃO DO FICHEIRO 
 

Lembramos que a direcção está a actualizar o ficheiro e que todos os sócios que se en-

contrem com pelo menos 1 ano de quotas em atraso serão eliminados de acordo com os 

estatutos. 

Para pagamento das quotas em atraso deverão contactar a cobradora Fátima Silva, pelo 

telefone 91 642 39 23, ou então deslocar-se à secretaria da Associação. 

Poderão ainda pagar por transferência bancária, devendo enviar comprovativo. 

NIB: 0010 0000 26216750001 45 

Contactos da secretaria: 21 445 80 94    |    91 13 91 04 
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Vai lá... 
Em Janeiro de 2013, quando tomei posse como Presidente da Direção, não ima-
ginaria que em Janeiro de 2023 escreveria de novo para o Boletim, enquanto 
membro da Mesa de Assembleia, após ter estado no Conselho Fiscal. Dez anos 
que passaram rápido, mas que muito gosto deram em estar presente (na medida 
do possível) na vida da Associação. 

Fazendo uma breve retrospectiva, lembro-me como se fosse hoje, das palavras 
de incentivo dos meus pais, Duarte e Fernanda: "Vai lá, faz-te sócio e dá o teu 
contributo." 

No seguimento da crise financeira/económica nacional de 2010, a Associação 
precisava de atingir o equilíbrio financeiro ou arriscava fechar as portas. Toma-
ram-se decisões difíceis, bastante discutidas e ponderadas. Houve necessidade 
de divulgar as actividades da Associação além das "fronteiras" de Manique, da 
Freguesia de Alcabideche, do Concelho de Cascais e aumentar gradualmente o 
número de sócios.  

Com a ajuda de bons homens e mulheres da nossa terra, tudo isto foi consegui-
do... com esforço e muita dedicação destas pessoas, grande maioria voluntárias, 
às quais presto a minha singela homenagem. 

Uma equipa coesa, com os seus altos e baixos e um objetivo bem definido: esta 
Casa, na altura a celebrar os 20 anos; esta Obra teria as portas abertas à comu-
nidade... No final do mandato alcançámos o sucesso, agradecendo aos nossos 
sócios, voluntários, fornecedores, colaboradores e demais Instituições que depo-
sitaram confiança nos Órgãos Sociais. De lá para cá, outros deram continuidade 
a este trabalho. 

Agora ao celebrar os 30 anos, também desejo dizer às futuras gerações:  

"Vai lá, faz-te sócio e dá o teu contributo."  

Manique merece! Viva Manique! 
 

Luís Miguel Roquete 

Membro da Mesa de Assembleia 

Antigo membro Conselho Fiscal 

Antigo Presidente da Direção  

Com a ajuda da Junta de Freguesia de Alcabideche, melhorámos a nossa entrada, tornando-a 

mais limpa e mais ecológica, não necessitando de rega e poupando água. 
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Comemoração do 
30º Aniversário 

 

12 de fevereiro de 2023 
 
  Programa: 

10;00 h - Hastear da Bandeira. 

10;30 h - Missa na Capela Nª Sª das Neves                       
em memória dos sócios falecidos. 

13;00 h - Almoço. 

14;30 h - Actuação do grupo de música popular   
“Cantares da Terra”. 

15;00 h - Parabéns. 

15;15 h - Sessão Solene. 

Inscrições e informações: 

Na sede ou pelos telefones 21 445 80 94  |  91 113 91 04 

Reservas até ao dia 8 de fevereiro 

Menu Almoço: 
Arroz de Pato 

Sócios  12 € 
Acompanhantes 15 € 

Fundada em 30 de janeiro de 1993 


