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Diálogo entre um europeu e um árabe.
Pergunta o europeu ao árabe: Qual a razão para os árabes terem muitos escritos
e falarem tanto sobre a água? O árabe responde: A água é um bem precioso e
escasso nas nossas paragens. Por isso, escrevemos e falamos deste assunto.
Pergunta o árabe ao europeu: Qual a razão para os europeus escreverem tantos
poemas, romances e histórias de amor? Também será por escassez deste bem
precioso nas vossas vidas?
A rábula representa o plano de duas civilizações distintas, ambas com falta de
recursos: de um lado a água, do outro o amor. Há quem pergunte, que tipo de
amor? Existem vários tipos de amor, qual deles? Gostaria
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Caros sócios e amigos, 2013 é um ano difícil mas não terá
de ser forçosamente um ano de azar! Até porque diz o
ditado: “Depois da tempestade, vem a bonança.” Essa
sim, é inevitável. A travessia do deserto bem sabemos que
é penosa, mas um dia teremos a recompensa do oásis,
com sombra e água frescas para nos ajudar a descansar e
a fortalecer para novos desafios. Este é o discurso da
esperança e do optimismo. Necessitamos de realismo e
fortes convicções! Encaremos o novo Futuro, que depende
das nossas decisões no Presente. E qual o nosso melhor
presente? Trabalho, pois com muito trabalho há crescimento, riqueza e progresso para todo o povo português.
Agradecendo sempre o vosso estimado apoio e participação activa.
Até breve.
Luís Miguel Roquete
Presidente da Direcção
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Realizou-se no passado dia 12 de Maio a 1ª Caminhada Solidária da nossa Associação, na Quinta do Pisão – Parque Natureza e o resultado superou as expectativas!
Com o tema “Envelhecimento… um caminho que todos percorremos”, esta
caminhada tinha como objetivos principais, a angariação de fundos para a Associação e a promoção do envelhecimento activo e bem-sucedido.
A resposta por parte da população ao nosso convite foi positiva e juntos desfrutámos de uma manhã agradável, em boa companhia, numa belíssima paisagem.
Conseguimos aliar a prática de exercício físico ao convívio com familiares e amigos, num ambiente tranquilo, longe da correria e do stress do quotidiano.
Em simultâneo pudemos apreciar a natureza em toda a sua plenitude, num
ambiente protegido, mas sempre ao nosso alcance, desde que a saibamos respeitar.
No final da manhã era notória a satisfação no rosto dos participantes pelo belo
passeio de que desfrutaram, pelos “tesouros” que encontraram e pelo sentimento
de “missão cumprida” por participarem num evento solidário. Logo ali começaram
a surgir sugestões para a próxima caminhada e foi manifestado interesse em participar novamente. O que muito nos satisfaz.
Gostaríamos de agradecer a todos os que colaboraram na realização da nossa 1ª
Caminhada Solidária. Em particular ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcabideche Fernando Teixeira Lopes, por ter percorrido este
caminho connosco. À Camara Municipal de Cascais e à Cascais Ambiente pelo acolhimento no
local e às pequenas empresas e particulares pela
participação ativa neste evento.
Obrigada a todos! Para o ano há mais!
Liliana Guerra
Andreia Gonçalves
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Mesa de Honra

Parabéns

Dr. Carlos Carreiras, Presidente da CMC

Junta de Freguesia de Alcabideche

Chefe Luis Marques

Almoço
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Salesianos de Manique

Escuteiros de Manique

Antigos Alunos Salesianos de Manique

Sociedade de Manique

Rancho Nossa Senhora das Neves

Grupo de Musica Popular Cantares da Terra

Tuna da Universidade Sénior

Coro Nossa Senhora das Neves
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Para comemorar o 8º aniversário do nosso rancho realizou-se no dia 26 de Maio o 8º Encontro
de folclore que teve a participação dos seguintes
grupos:
 Grupo Danças e Cantares Nª Sª da Assunção
 Grupo de Danças hora Moldovenilor - Moldávia
 Rancho Folclórico de Arreciadas - Abrantes

O encontro realizou-se no salão de festas do
Grupo Musical e Desportivo 31 de Janeiro de
Manique de Baixo.
A numerosa assistência teve oportunidade de
presenciar a actuação muito alegre de todos os
grupos intervenientes, que se exibiram no seu
melhor.
O nosso obrigado a todos os que colaboraram
na realização desta festa!

Rancho Folclórico Nª Sª das Neves - Manique

Grupo Danças Hora Moldovenilor - Moldávia

Grupo Danças e Cantares Nª Sª da Assunção - Zambujeiro

Rancho Folclórico de Arreciadas - Abrantes

Convívio nº 50 - Junho 2013

8

Convívio nº 50 - Junho 2013

9

PAGAMENTO DE QUOTAS
Após o nosso apelo no boletim de Fevereiro,
foram muitos os sócios que se deslocaram à
sede para regularizarem as suas quotas.
Em janeiro do próximo ano vamos actualizar o
ficheiro, todos os sócios que tenham mais de 2
anos de quotas em atraso serão eliminados.
Quem tiver mais de 2 anos em atraso, estamos
receptivos que paguem dentro das suas disponibilidades, pois não pretendemos eliminar
nenhum associado por esse motivo.
O pagamento também poderá ser feito por
transferência bancária, através do NIB 0010
0000 26216750001 46 (BPI), devendo informar
a Direcção sempre que utilizar este meio.
Solicitamos, mais uma vez, a compreensão e
colaboração de todos, pois só assim poderemos continuar a desenvolver mais e melhores
actividades em benefício da comunidade.
Se desejar, poderá agendar uma deslocação a
sua casa, bastando contactar a cobradora através do telemóvel 91 905 92 24 (Fátima).
ENVIO DO BOLETIM POR E-MAIL
Actualmente estamos a enviar o boletim pelo
correio aos sócios residentes fora de Manique
e fazemos a distribuição aos residentes em
Manique.
Também enviamos uma quantidade já razoável
por correio electrónico para os sócios que nos
forneceram o seu e-mail.

FUNDAÇÃO INATEL
A Associação estabeleceu um
protocolo com a FUNDAÇÃO
INATEL, o qual permite aos
sócios usufruir de descontos em
inúmeras actividades daquela Fundação.
Turismo:
10% de desconto (épocas média e baixa) nas
Unidades Hoteleiras, Parques de Campismo e outras Unidades de Turismo.
Participe em excursões e viagens nas mesmas condições concedidas pela Fundação
aos seus associados.
Acesso a salas de conferências e de reuniões.
Desporto:
Utilize as instalações desportivas da Fundação.
10% de desconto na participação em actividades desportivas.
Cultura e Formação:
10% de desconto em cursos de formação e
acções no âmbito da cultura promovidos
pela Fundação.
Aceda a espectáculos de música, dança,
ópera e teatro promovidos pela Fundação,
nas mesmas condições concedidas aos seus
associados.
Se é sócio da Associação aproveite já os
descontos da Fundação Inatel!
Para mais informações contacte-nos.

O envio por e-mail é a forma mais prática e
económica de envio, sendo também essa a
forma mais rápida de os sócios o receberem.
Todos os sócios que queiram receber por mail,
ajudando assim a Associação nas despesas de
impressão e correio, deverão enviar um e-mail
com essa indicação para:
geral@nevesmanique.net.
A todos os que colaborarem nesta iniciativa o
nosso muito obrigado.
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No fim de semana de 15 e 16 de Junho, a partir das 15 horas, no nosso salão multiusos, vamos organizar a 1ª FEIRA SOLIDÁRIA.
Esta feira destina-se a vendas em 2ª mão, nela participando 15 vendedores mais a
Associação.
Esperamos grande aderência nesta iniciativa onde poderão encontrar inúmeros bens
a preços muito convidativos.
As Feiras Solidárias não são apenas meras vendas para angariar dinheiro, são também uma forma de passar os dias de puro convívio e alegria.
Haverá roupa, para adultos e crianças, brinquedos, bijuteria, decoração, e tantos
outros produtos que certamente serão do seu agrado.
Todos nós temos sempre em casa coisas que já não usamos e já não queremos.
Objectos que ficam simplesmente a ocupar espaço. Porque não passar esses objectos a outros que lhes darão uso?
Se tem em casa objectos que não quer pode oferecê-los à Associação, é uma forma
de ajudar.
Se pretender vender objectos a Associação trata disso, em troca apenas de uma
pequena comissão.
Colabore connosco, seja solidário!
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16 de Junho - 13 horas

INSCRIÇÕES PARA O ALMOÇO

21 444 12 34 (sede) - 96 230 00 97 (Guida) - 91 885 24 93 (Manuela)
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