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Neste boletim por vezes escreve-se segundo a nova ortografia, outras vezes nem por isso. 

Caminhar juntos, 

no mesmo sentido. 
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Caminhar juntos, no mesmo sentido. 

Caminhamos a passos largos para o 
final de mais um ano. 
É também o final do mandato dos atu-
ais Órgãos Sociais. 
Nestes últimos 3 anos tudo fizemos 
para caminhar juntos e no mesmo sen-
tido. 
Desde a primeira hora que tivemos co-
mo objetivo a estabilidade financeira 
da Associação por forma a garantir o 
futuro da mesma. 
Entendemos que essa estabilidade foi 
conseguida, no entanto é necessário 
ainda dotar a Associação de receitas 
fixas que permitam um futuro ainda 
mais risonho. 
Só com trabalho, planeamento e uma 
criteriosa gestão se conseguem atingir 
esses fins. 
Apesar da contenção financeira conti-
nuámos investir nas nossas valências, 
dotando-as com as condições essenci-
ais de funcionamento. 
Sabemos que nem tudo o que preten-
dia-mos fazer conseguimos, no entan-
to está à vista de todos o trabalho efe-
tuado. 
Temos a Universidade Sénior que qua-
se triplicou o numero de alunos, o Cen-
tro de Convívio funciona agora com 
base num regulamento que disciplina o 
seu funcionamento, tendo sido atuali-
zado o seu ficheiro de utentes que já 
estava obsoleto. 
Neste momento temos cerca de 70 
utentes inscritos e o número de inscri-
ções não pára de aumentar. 
O Rancho Folclórico, que neste mo-
mento funciona em parceria com o 
Grupo Musical e Desportivo 31 de Ja-
neiro, teve este ano mais de 30 atua-
ções, tendo participado em diversos 
festivais de folclore pelo país. 
Melhorámos a secretaria com aquisi-
ção de um computador e uma impres-
sora A3. 

Pintámos os muros e a caleira do al-
geroz do edifício. 
Comprámos um novo datashow para 
as aulas da Universidade. 
Realizamos diversos melhoramentos 
e manutenção no edifício. 
Dotámos a secretaria e sala de reuni-
ões de prateleiras para arquivo. 
Durante estes 3 anos de mandato 
tentámos realizar atividades diferen-
tes e apelativas por forma a aumen-
tar a aderência de participantes. 
Julgamos que esse objetivo foi atingi-
do dado o elevado numero de sócios 
presentes nos eventos que realizá-
mos. 
Dia 29 de Novembro vão realizar-se 
3 Assembleias; alteração aos estatu-
tos, apresentação do Plano de Ativi-
dades e Orçamento para 2016 e elei-
ção dos novos Órgãos Socias. 
Vai ser mais um dia importante para 
a Associação, esperamos a presença 
maciça dos sócios no almoço e nas 
Assembleias que o precedem. Os no-
vos diretores devem ter todo o seu 
apoio e carinho. 
Esperamos igualmente que surjam 
listas candidatas para esse fim. 
Não queremos terminar sem deixar 
uma palavra de apreço a todos os 
que voluntariamente trabalharam du-
rante estes últimos 3 anos, demons-
trando assim que com trabalho e de-
dicação é possível atingir os fins pre-
tendidos. Estamos cientes que sem 
essa colaboração não tinha sido pos-
sível. Para eles o nosso muito obriga-
do. 
Vamos todos caminhar juntos e no 
mesmo sentido! 
 
Miguel Roquete 
Presidente da Direção 
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Tem as quotas em dia? 
 
Umas das formas de colaborar com a Associação é pagar atempadamente 
as suas quotas. 
Venha visitar-nos e pague as suas quotas na sede. 
Poderá contactar a cobradora (Fátima) através do telemóvel 91 642 39 23 e 
agendar uma visita à sua residência em horário que lhe for mais convenien-
te. 
Lembramos que o cobrador apenas efetua cobrança em Manique, todos os 
residentes fora deverão pagar as quotas na sede. 
 

Atualização do ficheiro de sócios. 
 
Em Janeiro de 2015 efetuámos a atualização do ficheiro de sócios. 
Uma das atualizações que pretendemos obter dos associados é o seu en-
dereço eletrónico. 
Ao fornecerem o seu @-mail os sócios estão a ajudar a Associação e o 
meio ambiente, já que toda a correspondência, incluindo o envio do bole-
tim, será feito dessa forma. 
Receberão mais rapidamente a correspondência, poupando a Associação 
em envelopes, selos e na impressão dos documentos, protegendo assim 
também o meio ambiente. 
Colabore com a Associação, envie um @-mail para 
“geral@nevesmanique.net” informando que deseja receber a correspon-
dência por essa via. 
 

Publicações oficiais - sitio da Associação na internet 
 
A alteração aos estatutos que vai acontecer na Assembleia extraordinária 
de 29 de novembro, obriga à publicação no sitio da Associação na internet, 
dos documentos oficiais aprovados nas Assembleias. 
Poderá ali consultar as convocatórias das Assembleias, o projeto de altera-
ção aos estatutos e o Plano de Atividades e Orçamento para 2016, entre 
outros. 

Consulte em www.nevesmanique.net 
 

Dia 29 de novembro, não falte! 
 
Dia 29 de novembro não falte a mais um almoço de convívio, o mesmo se-
rá precedido de 3 assembleias muito importantes; alteração dos Estatutos, 
apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para 2016, e eleição 
dos novos Órgãos Sociais para o quadriénio 2016-2019. 
Não falte, é um dever de todos os associados participarem na vida da As-
sociação! 
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Festas em Honra de Nª Sª das Neves Degustação de Tortas de Azeitão e Moscatel de Setúbal 

Passeio a Palmela Encontro de Coros dos Centros de Convívio 

Almoços Quartas Feiras II Convívio Facebookiano 

Concurso de cultura geral Lanche dia do idoso 
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Teatro pelo Grupo Cénico da ABESA Medição da Tensão Arterial 

Cantares da Terra Fados 

Trabalhos manuais Atuação da Tuna em Ervedal/Avis 

Centro de Convívio Atuação do Coro na Festa das Neves 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

De acordo com as alíneas c) e a) do nº 2 do art.º 29º dos Estatutos, convo-

co os Sócios da Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves 

de Manique de Baixo, a reunir em sessão ordinária, na sua sede, sita na 

Praceta da Saudade, 22, no próximo dia 29 de Novembro de 2015 

(Domingo), pelas 14,15 horas, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

1 - Apresentação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2016. 

2 - Eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2016-2019 

Se à hora marcada não estiver presente número suficiente de sócios para 

que a Assembleia possa funcionar, reunirá pelas 15,15 horas com qualquer 

número de presenças. 

Manique de Baixo, 7 de Novembro de 2015 

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Carlos Inocêncio 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

De acordo com o nº 3 do art.º 29º dos Estatutos, convoco os Sócios da As-

sociação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves de Manique de 

Baixo, a reunir em sessão extraordinária, na sua sede, sita na Praceta da 

Saudade, 22, no próximo dia 29 de Novembro de 2015 (Domingo), pelas 

14,00 horas, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

Ponto único - Proposta de alteração dos Estatutos, em conformidade 

com o novo estatuto jurídico das IPSS, Decreto-Lei nº 172-A/2014 de 

14 de Novembro. 

Se à hora marcada não estiver presente número suficiente de sócios para 

que a Assembleia possa funcionar, reunirá pelas 15,00 horas com qualquer 

número de presenças. 

Manique de Baixo, 7 de Novembro de 2015 

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Carlos Inocêncio 
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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 DEZEMBRO 
 
Dia 2 
Frango c/ esparguete  
 

Dia 9 
Bacalhau à Brás 
 

Dia 16 
Feijoada à Transmontana 
 
(Encontro de Natal do Centro de Con-
vívio e da UniMa - Excecionalmente o 
preço deste almoço será 5 euros) 

29 Novembro 2015 
13,00 horas 

 
Menu: Jardineira 

Inscrições: 
 

Sócios: até ao dia 27  6,00€ 

              após esta data  7,00€ 
 

Não sócios:             8,00€ 
 

21 445 80 94 (sede) 
91 885 24 93 (Manuela) 

Almoço de 

Convívio 
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13 de Dezembro - 15 horas 

- Quermesse 
  - Maravilhas 
    - Broazonas 
 

LANCHE PARA TODOS 

Entrada livre 


