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Depois das
férias…
… o regresso!

Neste boletim por vezes escreve-se segundo a nova ortografia, outras vezes nem por isso.
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… o regresso
Depois de um retemperante e sempre apetecível período de férias, voltamos com
energias redobradas para dar início ao novo
ano letivo da Unima e à nova fase em que
vamos entrar no Centro de Convívio.
No ultimo ano letivo conseguimos ultrapassar em muito os objetivos, quer em numero
de alunos, quer em atividades realizadas.
Cada vez há mais gente envolvida neste
projeto que dignifica a Associação e o interior do Concelho de Cascais.
A grande maioria das Universidades Séniores existentes no país pertence a entidades
públicas (caso de Câmaras Municipais e
Juntas de Freguesia) ou a grandes instituições de âmbito nacional.
A UniMa - Universidade Sénior de Manique,
pertence à Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves, uma pequena Associação do Interior do Concelho de Cascais,
nestes seus 5 anos de existência tem vindo
a afirmar-se como uma referência a nível
nacional, quer pelo nível de ensino, quer pelas atividades que proporciona aos seus alunos.
O próximo ano letivo está aí, as matrículas
começam a 7 de setembro e no dia 28 será
a receção ao Caloiro e apresentação dos
professores.
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Uma grande aposta da Direção foi no Centro de Convívio, a partir de agora existe
um regulamento (que nunca existiu) permitindo assim um melhor funcionamento do
mesmo.
Mais e novas atividades se esperam!
Não hesite, venha ter connosco, inscrevase no Centro de Convívio ou na Universidade Sénior, e se gostar de voluntariado,
temos inúmeras atividades para si!
Nas páginas seguintes apresentamos algumas das atividades que vamos realizar
em setembro e outubro. Vamos ainda participar na Festa das Neves e no dia 11 de
outubro vamos realizar o 2º Convívio Facebookiano, que embora destinado a utilizadores do Facebook, todos poderão também participar e conviver.
No boletim de Novembro traremos as atividades que estamos a preparar para o final
do ano.
A passagem de ano também está em preparação. Atendendo ao numero limitado
de lugares, se quer participar, faça atempadamente a sua reserva.
A Direção
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