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Bem vindos a 1993!  
Engano? Não há qualquer lapso… Apenas recuamos 20 anos no 
tempo, para recordar a fundação da Associação. Neste espaço de 
editorial, aproveitamos a oportunidade para prestar um agradeci-
mento público a todos os nossos sócios, voluntários, funcionários 
e anteriores membros dos Órgãos Sociais, que com o seu espírito 
de dedicação e por vezes sacrifício das suas vidas pessoais, se 
entregaram de corpo e alma a esta causa social. Com o vosso 
empenho e profundo sentido de dever cumprido,  se construiu o 
que existe na actualidade. A nossa gratidão é imensa e não a 
conseguimos resumir em breves palavras. 

Li algures, “analisar o Passado para projectar o Futuro”, ou segun-
do o ditado popular: “Recordar é viver”. Na verdade, não vivemos 
do Passado mas sabe bem recordar as glórias passadas, para 
então projectarmos o Futuro, de que a maioria da população 
anseia, risonho para as próximas gerações de Portugueses. 

Pois bem, um apontamento de história, conhecida por alguns, 
desconhecida por muitos. A Associação foi fundada em 30 de 
Janeiro de 1993, com o objectivo de criar e manter um Centro de 
Convívio Sénior. Desde essa data até aos dias de hoje, muita 
obra foi feita, com esforço e apoio inexcedível dos sócios e volun-
tários desta casa. Os fundadores podem ter orgulho no resultado 
alcançado ao longo de duas décadas de árdua realização. 

Actualmente, somos centenas de sócios em torno desta nobre 
acção, que prestigia não só a nossa bonita localidade, Manique, 
mas que também dá o seu contributo e boa imagem à Junta de 
Freguesia de Alcabideche e à Câmara Municipal de Cascais. Este 
valor acrescentado tem sido reconhecido por ambas as entidades 
referidas, com a oferta dos seus estimados préstimos em favor 
desta Associação. Uma palavra de apreço à autarquia e represen-
tantes do poder local, pois graças à vossa colaboração e                       
ajuda,  esta  Associação  e  outras  colectividades  do  concelho,                                        
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conseguem assegurar a prestação de serviços, com a qualidade que os nossos utentes mere-
cem. Obrigado, muito obrigado. 

A Associação existe, de facto, para beneficiar a comunidade envolvente. Por esta razão, ambi-
cionamos maior número de sócios, mais e melhor associativismo, usufruindo das instalações e 
do saudável convívio entre as pessoas que, diariamente, se deslocam à nossa e vossa Sede. 

Como projectar um Futuro risonho, perante as adversidades que enfrentamos? Comecemos 
pela união das pessoas, afinal, a união faz a força. Tornado em costume estranho e obsoleto, 
embora permaneça como algo de extraordinário, a força do Associativismo marca o Concelho 
de Cascais. Isso provou-se justamente no dia 22 de Janeiro de 2013 (Dia do Patrono São 
Vicente), aquando das Comemorações do 172º Aniversário da Freguesia de Alcabideche. 
Parabéns! 

A Associação esteve representada, lado a lado com o Grupo Musical e Desportivo 31 de 
Janeiro de Manique de Baixo (celebrou o Centenário) e os seus jovens desportistas que rece-
beram várias medalhas de Mérito. Podemos afirmar em alto e bom som: “Manique, presente!” 

É nossa obrigação manter as boas relações entre as instituições. Faremos tudo o que estiver 
ao nosso alcance para promover e estreitar as ligações com as “forças vivas” do nosso conce-
lho. Fomentar a participação activa em diversos eventos, dentro e fora de fronteiras regionais, 
será uma aposta na divulgação das nossas respostas socais. Temos em funcionamento, além 
do Centro de Convívio, a Universidade Sénior, que visa oferecer aos alunos a frequência de 
aulas e cursos onde os conhecimentos possam ser transmitidos e aprofundados. 

Destaque para o nosso Rancho Folclórico Multigeracional, que na sua diversidade, preserva a 
história, cultura, valores e tradições. Desejamos que nos tempos vindouros haja actuações 

para que as novas gerações não esqueçam as suas origens. 

Apostar no voluntariado em diversas tarefas operacionais, será um recurso solicitado e empre-
gue. Desenvolver actividades relacionadas com o Envelhecimento Activo e a Solidariedade 
entre Gerações, com base na boa vontade, auxiliar e melhorar as condições de vida da popu-
lação sénior. Recorrer à juventude que pretende ganhar experiência e ingressar no mercado 
de trabalho, demonstra altruísmo valorizado pelas empresas. É uma forma de aprendizagem 
que contribuiu para o seu enriquecimento curricular. 

Actualização do site (www.nevesmanique.net), divulgação através da página do Facebook e 
distribuição do Boletim via e-mail (para quem possuir) serão prática corrente, no sentido de 
chegar a um vasto público e, ao mesmo tempo, poupar em gastos supérfluos e injustificados. 
Se temos ferramentas à disposição e novas formas de comunicar, porque não empregá-las? 

Termino, com a citação da capa deste boletim: “Não te esqueças voluntariamente, de quem 
involuntariamente se esquece de ti.” A frase sintetiza o propósito ao abraçarmos este projecto: 
Cuidar da geração que cuidou de nós até sermos adultos. Olhar para os idosos e reconhecer 
que foram ELES os nossos protectores ao longo da vida, que nos defenderam dos perigos e 
nos educaram para ultrapassar os desafios. Oferecer-lhes a justa recompensa, atribuindo-lhes 
o devido valor. Respeitar pais e avós, com essencial amparo. A todos, um grande bem haja! 

Miguel Roquete 
Presidente da Direcção 
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 Novos Órgãos Sociais tomaram posse 

Após a realização de 2 assembleias sem terem surgido listas candidatas aos Órgãos 

Sociais, um grupo de associados juntou-se e apresentou uma lista na 3ª assembleia que 

se realizou no dia 13 de Janeiro, tendo tomado posse nesse mesmo dia. 

 

LISTA DOS ÓRGÃOS SOCIAIS ELEITOS PARA O TRIÉNIO 2013/2015 

 

MESA DA ASSEMBLEIA 

PRESIDENTE - Carlos Ferreira Esteves Inocêncio - sócio nº 217 

1º SECRETÁRIO – Anália João da Encarnação Correia Guerreiro - sócia nº 491 

2º SECRETÁRIO – António Anacleto Varela Rijo - sócio nº 194 

 

DIRECÇÃO 

PRESIDENTE – Luis Miguel Monteiro Torres Roquete Duarte - sócio nº 823 

VICE-PRESIDENTE – Fernando Ferreira Esteves Inocêncio - sócio nº 280 

SECRETÁRIO – Maria Luisa Castela Alves da Costa Anes - sócia nº 746 

TESOUREIRO – Maria Manuela Vicente dos Santos Silva - sócia nº 10 

VOGAL – Franklin Moreira Roquete- sócio nº 201 

1º SUPLENTE – Maria Rosa Sardinha Mira Esteves - sócia nº 178 

2º SUPLENTE – José Silvestre Guerreiro - sócio nº 679 

 

CONSELHO FISCAL 

PRESIDENTE – Francisco Lourenço Teixeira - sócio nº 546 

1º VOGAL – Vitor Jorge Moreira Freire - sócio nº 560 

2º VOGAL – Maria Graça Correia Roquete - sócia nº 202 

SUPLENTE – Henriqueta Rodrigues de Freitas Silva - sócia nº 736 
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Proposta de alteração ao 

Plano de Actividades 2013 

 Ao iniciarem o seu mandato os novos Órgãos Sociais analisaram o Plano de Activida-

des de âmbito geral para 2013 e sentiram necessidade de realizar algumas alterações 
por forma a melhorar a sua eficácia, pelo que irão apresentar na próxima assembleia a 

seguinte proposta: 

Os Planos de Actividades das diversas valências não sofrem alterações. 

 

DATA ACTIVIDADE 

12 Fevereiro Excursão ao Carnaval de Elvas 

3 de Março Comemoração do 20º Aniversário 

24 de Março Almoço de Convívio (Festa das sopas) / Assembleia Geral / Baile da Pinha 

1 Maio Almoço de Convívio (Caldeirada) / Concurso de doçaria 

26 Maio Encontro de Folclore 

16 Junho Churrasco / Arraial / Festa das Maravilhas 

7 Julho Excursão (local a indicar) 

14 Julho Almoço de Convívio / Festa de Verão (encerramento das actividades) 

5 a 23 Agosto Férias 

15 Setembro Almoço de Convívio / Festa de reinicio de actividades 

27 Outubro Almoço de Convívio / Encontro de Coros 

17 Novembro Almoço de Convívio / Festa da Castanha e água pé / Assembleia Geral 

8 Dezembro Festa de Natal 

23 Dezembro 

a 3 Janeiro 
Férias 
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As universidades séniores 

são um dos meios de 

envelhecer de forma activa, 

mais saudável e feliz. 

 

Para que o aumento da terceira idade não seja visto como um problema mas como uma 

riqueza, é preciso investir nas condições e na qualidade de vida dos idosos. As universida-
des séniores, felizmente em amplo crescimento a nível nacional, são uma parte da resposta 
que a sociedade deve acarinhar e apoiar.  

Foi por esse motivo que a Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves tomou a 
iniciativa de criar uma Universidade Sénior. A par do Centro de Convívio existente, a Univer-
sidade Sénior é mais uma forma de conviver e de dar aos idosos uma outra qualidade de 
vida, podendo esta actividade ser perfeitamente conciliada com o Centro de Convívio. 

As Universidades Séniores são a resposta socio-educativa, que visam criar e dinamizar 
regularmente actividades sociais, culturais, educacionais e de convívio, preferencialmente 
para maiores de 50 anos. 

As actividades educativas são em regime não formal, ninguém fica comprometido com 
“exames”, “provas”, ou qualquer outro tipo de certificação. Não há “chumbos”, “trabalhos de 
casa” ou qualquer actividade que impeça o convívio e a liberdade de aprender apenas o que 
se quer. 

As Universidades Séniores são um grande Centro de Convívio onde podemos exercitar a 
nossa memória, aprendendo, de forma informal, tudo o que se aprende numa escola, pois as 
aulas são ministradas na sua maioria por professores voluntários já aposentados. 

 As Universidades Séniores são um espaço privilegiado de inserção e participação social dos 
mais velhos, através das várias actividades desenvolvidas (aulas, visitas, oficinas, jornais, 
grupos de música, teatro, voluntariado, etc.) 

O exercício da leitura e da escrita são poderosos instrumentos revigorantes para o cérebro. 
A actividade intelectual na terceira idade é fundamental para manter os mais idosos activos e 
para evitar ou retardar o surgimento ou a progressão de doenças neurológicas degenerati-
vas, que levam a memória e trazem as demências. A investigação tem demonstrado que o 
treino do raciocínio indutivo, da memória e de outras funções mentais é importante na manu-
tenção da saúde mental. 

O objectivo é tornar os seniores a sentirem-se úteis, activos e participativos. 

É por tudo isto que convidamos a frequentar a nossa Universidade! 

http://www.rutis.pt/documentos/conteudos/ExemplodeumHorariosemanal.pdf
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Envelhecimento  

Bem-Sucedido 

O papel do Centro de Convívio 
 

O envelhecimento é uma realidade comum a todas as pessoas, por isso não deve ser visto 

como um problema, mas sim como uma parte natural do ciclo de vida. 

O envelhecimento humano é um processo de mudança progressivo a nível biológico (físico, 
saúde), a nível psicológico (tomar decisões, adaptar-se às mudanças) e a nível social (papel 
que o indivíduo desempenha na sociedade). E embora este processo seja normal e universal, 
as alterações causadas pelo envelhecimento desenvolvem-se a um ritmo diferente de pessoa 
para pessoa. Podemos, então, dizer que existem muitas formas de se ser velho! 

Assim, actualmente o que nos interessa não é só prolongar a vida das pessoas, mas sim pro-
mover um envelhecimento o mais saudável e bem-sucedido possível. 

Mas o que é isto de Envelhecimento Bem-sucedido? É o envelhecimento em que a pessoa 
se consegue adaptar à sua nova situação, mantendo as suas actividades e relações sociais e 
desenvolvendo um sentimento de satisfação com a vida em geral. Isto implica que a pessoa se 
mantenha activa a todos os níveis, promovendo um contínuo investimento em si própria. 

O envelhecimento saudável ou bem-sucedido depende de 3 factores na área pessoal: 

- a saúde biológica; 

- a manutenção de um bom funcionamento mental e físico; 

- a manutenção da participação social. 

Assim, o envelhecimento bem-sucedido implica um indivíduo activo e participativo na comuni-
dade em que se insere, e é aqui que o Centro de Convívio desempenha um papel impor-
tante. E porquê? Porque no centro de convívio se desenvolvem actividades pensadas espe-
cialmente para as pessoas de idade mais avançada, com o objectivo de as manter activas a 
nível físico e mental, diminuindo a solidão e o isolamento. 

Aqui procuramos motivar o idoso a desenvolver novas ocupações quer físicas, intelectuais ou 
sociais. Incentivamos as pessoas a investir em tarefas nas quais se sentem bem-sucedidas e 
que proporcionem o bem-estar pessoal. 

No centro de convívio desenvolvemos diversos projectos com o objectivo de aumentar a quali-
dade de vida das pessoas em idade avançada e de contribuir para uma maior integração na 
sociedade. 

Venha conhecer o nosso espaço e o nosso trabalho. O envelhecimento bem-sucedido está ao 
alcance de todos… Só depende das atitudes de cada um de nós! Estamos à sua espera. 

Liliana Guerra 
Técnica do Centro de Convívio 



  Convívio nº 48 - Fevereiro 2013                                                                                                                                   8 

 

Manique vestiu-se de gala para celebrar 
os 100 anos da Sociedade! 

A nossa Associação esteve representa-
da nas comemorações, tendo sido agra-
ciada com a medalha comemorativa do 
Centenário. Uma festa com protocolo, 
pompa e circunstância que a solenidade 
exigia. Merecida por todos os habitantes 
de Manique,  sócios, convidados e insti-
tuições presentes neste memorável 
evento. No final, houve espectáculo de 
fogo de artifício, que encheu o céu de cor e alegria redobrada. A população de Manique tem 
motivos para se sentir orgulhosa desta obra, que iniciou a sua constituição no longínquo ano 
de 1913, inicialmente com a designação de Grupo Recreativo de Bandolinistas 31 de Janeiro 
de Manique de Baixo. Hoje, é das mais antigas colectividades do Concelho de Cascais e, 
segundo consta, a mais antiga em actividade na Freguesia de Alcabideche. Muito se fez, 
muito se faz, muito há para fazer… Os anos vindouros vão trazer, para a nossa terra, maio-

res conquistas. É hora de arregaçar as mangas e acreditar! 

O Rancho Folclórico Nossa Senhora das Neves é o nosso melhor cartão de visita! 

Apresentam de forma única, as danças tradicionais e, desde a sua apresentação oficial, con-
tam oito anos de experiência em actuações. Movem-se em palco com paixão e este senti-
mento revela o que gostam de fazer: dançar sem parar…Parabéns a todo o grupo e ao seu 
ensaiador  João Chuva! 

Parabéns ao 

GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO 

31 DE JANEIRO DE MANIQUE DE BAIXO 

Pela passagem do seu centenário 
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“Devemos aprender durante toda 
a vida , sem imaginar que a sabe-
doria vem com a velhice.” 
 

Platão 

PAGAMENTO DE QUOTAS 

Solicitamos aos associados que tenham a 

sua quotização em atraso, se tiverem 
disponibilidade, que as venham pagar na 
sede. Estamos receptivos a que paguem 
as quotas atrasadas dentro das suas dis-
ponibilidades, pois não pretendemos eli-
minar nenhum associado por esse motivo. 

Os associados que o desejarem poderão 
pagar as quotas por transferência bancá-
ria, através do NIB 0010 0000 
26216750001 46 (BPI), devendo no 
entanto informar a Direcção sempre que 
utilizarem este meio. 

Solicitamos, mais uma vez, a compreen-
são e colaboração de todos, pois só assim 
poderemos continuar a desenvolver mais 
e melhores actividades em benefício da 
comunidade. 

Quem o desejar, também poderá agendar 
uma deslocação a sua casa, bastando 
para o efeito contactar a cobradora atra-
vés do telemóvel 91 905 92 24 (Fátima). 

ALMOÇOS 4ª FEIRA 

Continuamos com muita aderência aos 

almoços das quartas feiras! 

Os almoços são para todos os utentes do 
Centro de Convívio, da Universidade 
Sénior e restantes sócios reformados. 

A inscrição para os almoços deverá ser 
feita através de senha até  às 15 horas do 
dia útil anterior. 

Menu completo (sopa, prato do dia, bebida 

(copo), fruta) = 4,00 €. 

A direcção está a pensar em fornecer 
almoços noutros dias da semana, para 
isso aguardamos as vossas opiniões, 
assim como estamos receptivos a suges-
tões para menus. 

Esperamos por vós às quartas feiras! 

No dia 30 de Janeiro apagámos as velas do 20º aniversário, dia 3 de Março é a festa! 

http://pensador.uol.com.br/autor/platao/
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- Programa - 

13 horas - Almoço de convívio 
(durante o almoço actuação do grupo de musica popular CANTARES DA TERRA) 

15 horas - Atuação dos diversos grupos da Associação 

16 horas - Grupo de Concertinas          

INSCRIÇÕES 

21 445 80 94 (sede) - 96 230 00 97 (Guida) - 91 885 24 93 (Manuela) 

Menu almoço: 

 Creme de Coentros 

 Arroz de Pato 

 Sobremesa 

 Vinhos/sumos/águas 

 Café 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
De acordo com a alínea b) do art. 29º 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 24 de Março de 2013 (Domingo), pelas 14h30m, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 
1 - Apreciação e votação do relatório e contas 2012 e parecer do Conselho Fiscal. 
2 - Proposta de alteração ao Plano de Actividades para 2013 
 Se à hora marcada não estiver presente número suficiente de sócios para que a assem-
bleia possa funcionar, reunirá pelas 15h00m com qualquer número de presenças. 

Manique de Baixo, 2 de Fevereiro de 2013 
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Carlos Inocêncio 

A Associação vai organizar a sua 2ª Festa das Sopas. 

Os interessados em participar com uma sopa deverão fazer a sua inscrição (grátis) até ao dia 
18 de Março. O Júri será composto por todos os participantes no almoço e as 3 sopas mais 

votadas receberão um prémio. 

As sopas deverão ser apresentadas numa panela de pelo menos 10 litros. 

2ª Festa 

das 

sopas 

INSCRIÇÕES PARA O ALMOÇO 

21 445 80 94 (sede) - 96 230 00 97 (Guida) - 91 885 24 93 (Manuela) 
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INSCRIÇÕES 

21 445 80 94 (sede) - 96 230 00 97 (Guida) - 91 885 24 93 (Manuela) 

 

Durante a tarde: 

 Concurso de doçaria 

convidamos os participantes a levar um bolo. 

Serão atribuídos prémios a todos os participantes! 

 Muita animação durante a tarde! 

Quermesse - Baile - Bar com petiscos 
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CENTRO DE CONVÍVIO 

Objectivos: 

Promover o convívio dos utentes, combater o isolamento e a solidão; 

Contribuir para o bem-estar físico, mental e social; 

Proporcionar actividades lúdicas e culturais. 

Pré-requisitos: 

Ser sócio da Associação; 

Ter idade igual ou superior a 50 anos; 

Ser reformado, pensionista ou desempregado de longa duração. 

 

Para além destas actividades semanais, realizamos também convívio com outras 

instituições, festas e passeios ao longo do ano. 

 

Saia de casa e venha passar umas tardes agradáveis de 
convívio connosco! 

Actividades 
semanais 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

14 horas     
Medição T. 

Arterial 
Sessões de 

Grupo 

“Pró-Bem” 

  

15 horas Ginástica Costura / 
Trabalhos 

Manuais 

“A Alegria de 

Envelhecer” 

Atendimento 

Psicossocial 

16 horas   Coro     

17 horas Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 
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 As universidades séniores 

são um dos meios de 

envelhecer de forma activa, 

mais saudável e feliz. 


