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Neste boletim por vezes escreve-se segundo a nova ortografia, outras vezes nem por isso.
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Centro de Convívio
Depois das férias de verão o Centro de
Convívio voltou com novas energias!
Informática, alfabetização, a hora do conto,
Conversa de comadres entre outras, são algumas das novas atividades que estão disponíveis.
Com a inscrição de novos utentes acreditamos que nos próximos tempos poderemos
continuar sorrir e fazer sorrir quem mais
precisa.
A festa do “Dia Internacional do Idoso” que
se realizou no dia 1 de outubro é prova disso!

UniMa - Universidade Sénior
Tal como prevíamos, tivemos um elevado número de novas inscrições, mantendo-se praticamente todos os anteriores alunos. Adaptámos e melhorámos
as salas existentes e estamos a criar uma nova sala atendendo ao elevado
número de alunos, que com enorme entusiasmo participam nas diversas disciplinas disponíveis.
Apesar do novo ano já ter iniciado, as inscrições continuam abertas!
Inscreva-se!
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ACTUALIZAÇÃO DO
FICHEIRO DE SÓCIOS
PAGAMENTO DE QUOTAS
No início de 2015 vamos atualizar

o ficheiro de sócios da Associação.
Todos os sócios que até ao final de
2014 não regularizem as suas quotas de acordo com o estipulado nos
Estatutos, serão eliminados.
As quotas poderão ser pagas por
transferência bancária, através do
NIB 0036.0139.99100040993.95
(Montepio) devendo no entanto informar a Direcção sempre que utilizar este meio.
De preferência venha visitar-nos e
pague as quotas na sede.
Solicitamos a compreensão e colaboração de todos, só assim poderemos continuar a desenvolver
mais e melhores actividades em
benefício da comunidade.
Qualquer duvida contacte a nossa
cobradora através do telemóvel 91
642 39 23 (Fátima).

PASSAGEM DE ANO
2014/2015
Estamos a preparar a
passagem de ano para
que, tal como no ano anterior, possa passar em
ambiente familiar com
alegria e animação.
Os lugares são limitados.
Faça a sua pré-reserva.
Menu:
Bacalhau Espiritual
e
Perna de porco no forno
17,50/pessoa

PASSEIO A VILA VIÇOSA
14 de Novembro de 2014
Pequeno almoço e almoço incluídos
Visita guiada ao Museu da Caça
Degustação de Vinho do Porto
Tarde dançante e lanche
19,90pessoa
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9º

Encontro de Grupos Corais

26 de Outubro de 2014 - 13 horas
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O encontro realiza-se durante um almoço de convívio.
Inscrições: 21 445 80 94 - 91 113 91 04 (tmn)
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