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Os dados estão lançados!
Desde que tomou posse, a atual Direção
tem dedicado especial atenção à organização interna para que a mesma seja financeiramente estável.
Com esforço e muito empenho de todos,
os objetivos têm sido alcançados, sendo
que, grande parte dos resultados tem ultrapassado as expetativas. Tomámos algumas medidas determinantes, que nem
sempre foram populares, mas gradualmente têm sido compreendidas pela maioria.
Foi neste mandato (2013/15) que aumentámos o transporte na carrinha, de 5€ para 10€/mês, o que na altura gerou algum
descontentamento. Era impossível continuar a fornecer um serviço que, mesmo
sendo pago, não cobria (e ainda não cobre) os custos que o mesmo acarreta.

Já em 2015, celebrámos um acordo,
que julgamos ser de grande importância
para o equilíbrio financeiro da Associação. Revogámos por mútuo acordo com
a funcionária, a extinção do posto de
trabalho, transformando este serviço,
em voluntariado.
Atualmente, temos uma rede de voluntários que colaboram de forma ativa na
realização das tarefas. Temos 10 voluntários para a confeção dos lanches e 7
voluntários para o serviço de motorista
no transporte de utentes. Continuamos
no entanto a necessitar de novos voluntários, nomeadamente para motorista, a
quem pedimos apenas 30 minutos por
semana, em horário fixo. Se gosta de
voluntariado, quer ajudar e participar na
vida da Associação, venha ter connosco, precisamos de si!

No nosso mandato, instituímos o lanche
Atualizámos o ficheiro de sócios; em 22
pago. O pagamento simbólico, traduz-se
anos foi a segunda vez. Aproveitamos
numa melhoria do serviço prestado aos
para solicitar a todos os sócios que
utentes.
mantenham as quotas em dia, é outra
O Centro de Convívio tem sido uma das forma de colaborar.
nossas prioridades, tendo melhorado em
Unidos em torno desta causa, colaboramuito no último ano. Estamos a preparar
mos para um futuro risonho da Associaum Regulamento Interno (que nunca exisção. É para isso que estamos a trabatiu) para adequar o seu funcionamento às
lhar.
metas a que nos propomos.
Os dados estão lançados, só é necessáA inscrição e frequência no Centro de
ria a vossa colaboração e compreensão.
Convívio sempre foram gratuitas, situação
Obrigado.
que, infelizmente, não se enquadra nos
tempos atuais. A partir de Maio, estes serviços passam a ser pagos de forma sim- Miguel Roquete
bólica, por quem os utiliza, a exemplo do Presidente da Direcção
que sucede noutras associações.
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Voluntário é o cidadão que doa o seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não
remunerada, para causas de interesse social e comunitário.
Gestos voluntários não são novos. Doa-se tempo, trabalho e talento em favor dos outros desde
que o homem existe.
É uma participação responsável e solidária dos cidadãos em iniciativas de combate à exclusão
social e melhoria da qualidade de vida. Vivemos hoje um novo momento: o alargamento deste
círculo com a inclusão de todos aqueles para quem o voluntariado é, sobretudo, expressão de
participação cidadã.
Movido por uma ética da solidariedade, voluntário é quem doa tempo, trabalho e talento para
causas de interesse social e comunitário. Neste sentido, a ação voluntária não substitui o Estado nem se choca com o trabalho remunerado.
Exprime, isto sim, a capacidade da sociedade de assumir responsabilidades e agir por si mesma. Os temas e formas de ação também se ampliam. Voluntariado não é só o trabalho assistencial de apoio aos grupos mais vulneráveis da população. Inclui as múltiplas iniciativas dos cidadãos nas áreas da cultura, defesa de direitos, meio ambiente, desporto e lazer.
Trabalho voluntário hoje é uma via de mão dupla: não só generosidade e doação, mas também
abertura para novas experiências, oportunidade de aprendizagem, prazer de se sentir útil, criação de novos vínculos de pertencimento, afirmação do sentido comunitário. Este novo voluntariado é uma realidade ainda pouco visível. Dar e ver a riqueza e a diversidade das experiências
de trabalho voluntário promovidas tanto por organizações como por indivíduos é o novo desafio
lançado à nossa sociedade.
O que é trabalho voluntário?
Trabalho voluntário é uma atividade não remunerada, exercida em toda a sociedade, que fortalece o sentido de solidariedade e responsabilidade social. É uma via de mão dupla, que gratifica
quem trabalha, ao mesmo tempo possibilita novas experiências e mais oportunidades de aprendizagem.
O que é necessário para exercer trabalho voluntário? Basta decidir ajudar, escolhendo uma forma de utilizar as aptidões que temos em benefício de alguma causa ou instituição.
Quanto tempo é necessário dedicar a esse trabalho?
Algumas horas por dia, por mês ou por ano, podendo ser uma atividade ocasional ou rotineira.
O importante é assumir um compromisso com aquilo que se pode cumprir. O trabalho voluntário
não deve comprometer o lazer ou o tempo dedicado à vida social.

Quer ser voluntário?
Procuramos voluntários para motorista que possam despender apenas 30
minutos por semana.

Junte-se a nós, seja solidário!
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12 de Abril, 15 horas

1º FESTUMA
Festival de Tunas de Manique
1º de Maio, 13 horas

Almoço de Caldeirada
com Sessão de FADOS
17 de Maio, 15 horas

10º Festival de
Folclore
Brevemente

Excursão a FONTANELAS
(em data a anunciar)

Para assistir à nova revista que vai
fazer a sua estreia em Março.
Nota: A actual responsável pelas excursões da
Associação é a Manuela Silva Telef: 91 885 24 93
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Já participou nos nossos almoços das quartas feiras?
Todas as quartas feiras, às 12,30h venha almoçar connosco.
Reservado a sócios (inscrição até às 15h de terça feira)
Menu completo 4 euros
Possibilidade de Takeaway (encomende e leve para casa)

MENU ABRIL
Dia 8
Rojões
Dia 15
Caldeirada de Bacalhau
Dia 22
Jardineira
Dia 29
Bacalhau à Brás

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com a alínea b) do art.º 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 22 de Março de 2015 (Domingo), pelas 14h30m, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
§ - Apreciação e votação do relatório e contas 2014 e parecer do Conselho
Fiscal.
Se à hora marcada não estiver presente número suficiente de sócios para que a assembleia possa funcionar, reunirá pelas 15h00m com qualquer número de presenças.
Manique de Baixo, 27 de Fevereiro de 2015
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Carlos Inocêncio
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13,00 horas - Almoço
Menu: Feijoada à
transmontana
14,30 horas
Assembleia Geral
16,00 horas
Baile da Pinha

Inscrições:
(até ao dia 20, 8,00€
após esta data 9,00€)
21 445 80 94(sede)
91 885 24 93 (Manuela)
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