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Não existe tempo certo,
momento oportuno, dia ideal.
A idade para ser feliz é hoje,
agora, sempre!
Neste boletim por vezes escreve-se segundo a nova ortografia, outras vezes nem por isso.
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Neste mês de Janeiro de 2014, completa-se

o primeiro ano de mandato dos atuais Órgãos
Sociais. Um ano que passou rapidamente,
pois quando se faz o que se gosta não custa
tanto. Aproveito este editorial para agradecer
a todos os que ajudaram ao longo do ano de
2013, pelo seu envolvimento e participação
nas atividades desenvolvidas pela Associação. Merecem o nosso reconhecimento e louvor pela atitude demonstrada em prol do bem
comum. O mundo será bem melhor, se conseguirmos cativar e aproximar as pessoas,
unidas em torno de uma causa justa.
“Ninguém nunca chegará a lugar nenhum se
não começar a fazer algo pelo próximo” - célebre frase de Melvin Jones, que também fez
a seguinte questão: "Que tal se os homens,
que têm sucesso devido à sua energia, inteligência e ambição, usassem os seus talentos
para melhorar as suas comunidades?"
Não posso deixar de evocar o exemplo de
Nelson Mandela, que ao longo dos seus 95
anos de idade lutou pelos ideais: Liberdade,
Justiça e Democracia. Custou-lhe 27 anos de
vida na prisão... A nós, que temos estes direitos como adquiridos e consolidados, temos o
dever de cuidar dos nossos familiares e amigos, mas também de vislumbrar mais além e
auxiliar quem precisa. Contamos com o vosso
apoio nesta missão, especialmente no próximo ano em que pretendemos que o Centro
de Convívio funcione todo o dia para assim
podermos proporcionar aos nossos utentes
que se encontram sozinhos em casa a possibilidade de se tornarem ativos e viverem uma
vida mais saudável e feliz.

Mas para que essa realidade seja possível
necessitamos que os interessados façam a
sua pré-inscrição, para assim podermos começar a preparar o principal objetivo que norteou a fundação da Associação.
Viva a Associação Nossa Senhora das Neves!
Viva Manique!
… E sejam felizes!
Miguel Roquete

Presidente da Direção

Lamentamos o falecimento do Presidente da
Junta de Freguesia de Alcabideche.
Na Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves de Manique de Baixo, sentimos
o vazio de sabermos que não voltaremos a
estar com a presença física do jovem Presidente Bruno Nascimento. Temos a certeza
que estará connosco, em espírito. Amigo de
confiança, uma pessoa com elevados valores
morais e padrões éticos.
Um profissional que honradamente desempenhou as suas funções de Presidente.
Ao Executivo da JFA desejamos que prossigam com sucesso o trabalho iniciado.

Fotografia da última
visita à Associação,
durante a Festa de Natal, onde expressa a
sua alegria entre nós...

Faleceu no passado dia 4 de Janeiro a
atual sócia nº 1 da Associação.
Apesar dos seus 94 anos, a "Ti Deolinda"
frequentava ainda diariamente o Centro
de Convívio, sempre alegre e com um
sorriso contagiante.
Paz à sua alma.
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Na Assembleia Geral de 17
de novembro de 2013 foi
aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para 2014.
Com base nas atividades propostas, para os sócios em geral, a Direção já calendarizou
algumas dessas atividades.

Mês

DIA
4

Janeiras

5

Janeiras

11

Janeiras

12

Janeiras

30

21º Aniversário

Fevereiro

9

Festa do 21º Aniversário

Março

30

Almoço/Assembleia Contas

1

Caldeirada

11

9º Encontro de Folclore

Junho

22

Festa das Maravilhas

Julho

13

Festa de Verão

Janeiro

Maio

Plano de

ATIVIDADE

Atividades
aprovado na
Assembleia de
17 de
Novembro de

Férias, de 4 a 29

Agosto
Setembro

21

Passeio Pedestre

Outubro

26

Almoço / Encontro de Coros

Novembro

23

Almoço Festa das Castanhas e Agua Pé / Assembleia PA

Dezembro

7

Festa de Natal

2013
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O ano de 2013 chegou ao fim e podemos dizer que o balanço final é positivo.
Para além de mantermos as atividades
que são muito do agrado dos nossos
utentes, como a ginástica, a hidroterapia e o grupo coral. As atividades novas
superaram as expetativas e pedem
continuidade, tais como os encontros
com outras instituições no Projeto "Lado a Lado", as dinâmicas
de grupo realizadas no âmbito do
Projeto "Pró-Bem" e o Encontro
de Natal, que este ano juntou os
alunos da Unima e os utentes do
Centro de Convívio. Foi um verdadeiro
sucesso!!!
Para o ano que se avizinha queremos
propor novas atividades que vão de encontro aos nossos principais objetivos promover um envelhecimento ativo,
saudável e bem-sucedido. Para começar, as novidades que temos são: dinâmicas de grupo, momentos de leitura e
aulas de iniciação à informática... mas
ao longo do ano vão surgir mais...
Na realidade, o grande plano para 2014
é alargar o horário de funcionamento do
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Centro de Convívio para dia inteiro e
assim prestar outros serviços aos nossos idosos e suas famílias. Podemos
combater ainda mais a solidão e o isolamento, desenvolver novas atividades
que promovam o convívio, acompanhar
os idosos enquanto as suas famílias
vão trabalhar, servir almoços de 2ª a 6ª
feira, entre outras coisas...
Está interessado?
Faça já a sua pré-inscrição!
No Centro de Convívio procuramos promover o bem-estar físico,
mental e social do idoso e, em
consequência, melhorar a sua Qualidade de Vida e Auto-estima.
Junte-se a nós!
Venha procurar novas experiências e
ocupações que ajudem a manter e melhorar as suas capacidades.
Estamos à sua espera!
Liliana Guerra
Técnica responsável pelo Centro de Convívio
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Ao entrar neste Novo Ano de 2014, a
UniMa mantém a mesma missão: continuarmos a contribuir para o desenvolvimento contínuo da pessoa humana pela via da formação cultural, científica e
técnica dos cidadãos com 50 ou mais
anos!
Foi em 2013, com três aninhos já feitos,
que demos início a uma nova
etapa na vida da Universidade,
adotando uma nova imagem e
uma abreviatura - UniMa, que
leve mais facilmente todos a
melhor reconhecer e a identificar a Universidade. Além disto, melhorámos a
página de apresentação e divulgação
da Universidade no nosso site oficial e
criámos o Jornal da UniMa, que distribuímos junto de todos os alunos, professores, colaboradores, sócios e outros amigos e conhecidos da nossa Universidade!
Trouxemos ainda para a UniMa novas
disciplinas e também dinamizámos novas atividades: ações de sensibilização,
apresentações de variadas temáticas,
aulas experimentais, comemoração de
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datas festivas, a nossa primeira visita
de estudo – ao Palácio Nacional da Ajuda, e as nossas primeiras sessões de
Tertúlias com chá – um agradável convívio entre alunos e professores.
Neste ano de 2014 que agora se inicia,
mais aulas, passeios e atividades estarão ao dispor dos nossos alunos, professores e de todos os que se queiram
a nós juntar. Iremos continuar
com o mesmo dinamismo e divulgar a UniMa ainda mais longe, para que possamos promover o convívio, a aprendizagem contínua e a melhoria da qualidade de vida
de mais pessoas.
A comemoração do nosso 4º Aniversário, no mês de maio, será um agradável
momento para relembrar o início deste
projeto e para celebrar a sua continuidade que é tão importante na vida da
nossa Freguesia e do nosso Concelho,
mas sobretudo na vida de todos aqueles que por aqui passam diariamente,
que regressam e que não esquecem
este espaço de “vida”!
Patrícia Brás

Coordenadora da UniMa
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20º Aniversário da Associação

Universidade, 3º Aniversário

Passeio Pedestre “Na Rota das Neves”

Caminhada Solidária, Quinta do Pisão

Assembleia Aprovação Plano Atividades

Stand na Festa das Neves

Reunião de Direção

O nosso jardim e o Jardineiro, José Guerreiro
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Feira Solidária

Tertúlias Com Chá

8º Encontro de Ranchos

8º Encontro de Coros

Almoços quartas feiras

Tarde de Talentos

Passeio a Tomar

Passeio ao Barreiro
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2013 terminou com diversas atividades que tiveram enorme adesão por parte
dos sócios.
Na festa de Natal foram apresentadas as “Broazonas de Manique” e tivemos
as atuações do Coro, da Tuna e do Rancho.
O ultimo almoço das quartas feiras foi o nosso almoço de Natal, um salutar
convívio ao qual se seguiu uma representação teatral durante a tarde, com
artistas da Universidade, do Centro de Convívio e do Rancho!
A Passagem de ano foi um momento inesquecível, com jantar e um animado
baile que durou pela noite dentro.
2014 iniciou com o Cantar das Janeiras, desejando um bom ano à população
de Manique.

Festa de Natal - Rancho

Festa de Natal - Tuna

Festa de Natal - Coro

Festa de Natal - Teatro

Passagem de Ano 2013/2014

Cantar das Janeiras
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O

Rancho Folclórico Nossa Senhora
das Neves de Manique de Baixo continua a ser um excelente cartão de visita
da Associação, através dos inúmeros
espetáculos que realiza pelo país, especialmente no concelho de Cascais.
Apesar dos constrangimentos financeiros, mantém a mesma qualidade, o
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mesmo dinamismo e o espirito intergeracional desde a sua fundação, em
2005.
Aos seus elementos o nosso muito obrigado pelo esforço e dedicação em prol
do Rancho.
João Chuva
Ensaiador
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As Universidades Seniores são um espa-

As universidades séniores
são um meio de envelhecer de forma ativa, mais saudável e feliz.

Esta não é uma boa ideia na
sua bela idade?
Vamos gostar muito de vos
receber para uma conversa
personalizada na companhia
de uma chávena de chá…
Sintam-se curiosos, não hesitem em contactar-nos e
venham conhecer a UniMa!

ço privilegiado de partilha, inserção e de
participação social dos mais velhos, onde
podem aprender, de uma forma informal,
tudo o que se aprende numa escola e
tantas outras curiosidades.
As aulas, teóricas e práticas, são ministradas por professores voluntários, que dão
o seu grande contributo para o maior sucesso da UniMa! Existem também outras
atividades, como visitas de estudo e passeios, encontros mensais, apresentações
de diversas temáticas, ações de sensibilização, comemoração de datas festivas,
aulas experimentais e workshops, que
contribuem para uma ocupação mais saudável e feliz da população sénior!

Queremos que 2014 seja um ano de mudança
O Centro de Convívio
é uma resposta social
de apoio à população
idosa, que proporciona um acompanhamento psicossocial
dos participantes, incentivando um envelhecimento ativo e
construtivo.
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no Centro de Convívio.
Atualmente a funcionar apenas das 14 às 17 horas, pretende-se que o mesmo passe a funcionar
todo o dia, com serviço de almoço e lanche. Desta forma podemos dar um apoio mais alargado
aos idosos e suas famílias, enquanto estas últimas vão trabalhar .
No entanto, só podemos começar com um número mínimo de utentes. Se estiver interessado
neste novo serviço faça já a pré-inscrição, ajudenos a começar o mais breve possível!
Contacte-nos através dos telefones:
21 445 80 94 / 21 444 12 34
Email: geral@nevesmanique,net
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Colaboradores:
 Drª Liliana Guerra
 Dr. António Teixeira

A Associação criou um Gabinete de Apoio Social para
ajudar os seus sócios no encaminhamento para a resolução de pequenos conflitos contratuais, psicológicos, entre outros.
A utilização destes serviços é feita por marcação prévia
de acordo com a disponibilidade dos colaboradores.
É um espaço de conforto e dedicação, que está disponível para conversar sobre todas as questões que possam
ser avaliadas quer no âmbito psicológico, quer jurídico.
Será certamente encontrada uma solução através de um
diálogo profissional, sério, dedicado e confidencial.
Temos uma psicóloga e um jurista ... para o/a ajudar a reencontrar o seu caminho.

Compotas

Broazonas de Manique
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Maravilhas de Manique

Licor
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10,00 horas - Missa na Capela Nª Sª das Neves
12,45 horas - Hastear da bandeira
13,00 horas - Almoço
14,45 horas - Parabéns

Menu almoço:
Arroz de Pato
10,00€

15,00 horas - Sessão Solene
16,00 horas - Tarde recreativa
(atuações do Coro, da Tuna e do Rancho da Associação)

Inscrições:
21 444 80 94 (sede)
21 444 12 34 (sede)
96 230 00 97 (Guida)
91 885 24 93 (Manuela)
Durante o almoço atuação do Grupo de Musica Popular
CANTARES DA TERRA
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