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Neste boletim por vezes escreve-se segundo a nova ortografia, outras vezes nem por isso. 
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23º ANIVERSÁRIO 

A festa do 23º aniversário realizou-se no passado dia 28 de fevereiro. 
Casa cheia de associados e amigos, estando também presentes o Sr. Vereador Frederico 
Almeida, o Sr. Rui Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Alcabideche e representan-
tes de diversas Associações amigas. 
Como vendo sendo habitual o grupo Cantares da Terra animou os presentes interpretando 
música popular Portuguesa. 
Depois do almoço cantou-se os parabéns e seguiu-se uma sessão solene onde foram entre-
gues diplomas de agradecimento aos colaboradores mais ativos da Associação. 
Durante a tarde realizou-se uma exposição de trabalhos de pintura e artesanato realizados 
pelos alunos da Universidade Sénior e pelos utentes do Centro de Convívio. 
A tarde terminou com as atuações do Coro do Centro de Convívio, da Tuna da Universidade 
Sénior e do Rancho Nª Sª das Neves. 

ASSEMBLEIA GERAL 

No próximo dia 17 de Abril vamos realizar mais um almoço de convívio. Após o almoço reali-
zar-se-á uma assembleia geral para aprovação das contas referentes a 2015 assim como a 
eleição para os cargos que se encontram vagos na direção por motivo de demissão. 
Logo de seguida será o habitual e tradicional Baile da Pinha, com inúmeros prémios para 
distribuir. 

CONSIGNAÇÃO 0,5% IRS 

Estamos na altura de preencher o IRS, pelo que solicitamos a todos os sócios e amigos que 
ajudem a Associação com a consignação de 0,5%. 
A consignação de IRS não tem custos para o contribuinte: permite desviar 0,5% do im-
posto que entraria nos cofres do Estado (e não 0,5% do que é devolvido ao contribuinte) pa-
ra uma instituição à escolha do contribuinte. 
O Estado distribui anualmente pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social ou 
Pessoas Coletivas de Utilidade Pública, 0,5% do imposto pago pelos contribuintes. Se não 
indicar nenhuma Instituição a consignação de 0,5% será sempre entregue e distribuída por 
aquelas que foram indicadas por outros contribuintes. 
Ajude a Associação a contribuir para uma melhor qualidade de vida dos Séniores! 
Quando preencher a sua declaração de IRS lembre-se da ASSOCIAÇÃO. Basta indicar o 
NIF 503 381 594 e está a oferecer 0,5% de consignação do IRS liquidado. 
Os nossos Séniores agradecem! 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
De acordo com o nº 1 da alínea b) do art.º 27º e nº 2 do art.º 27º dos Estatutos, convoco 
os Sócios da Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves de Manique de Bai-
xo, a reunir na sua sede sita na Praceta da Saudade, 22, no próximo dia 17 de Abril de 
2016 (Domingo), pelas 14h30m, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

1 - Apreciação e votação do relatório e contas 2015 e parecer do Conselho Fiscal. 

2 - Eleições parciais para os lugares  demissionários. 
 

 Se à hora marcada não estiver presente número suficiente de sócios para que a as-
sembleia possa funcionar, reunirá pelas 15h00m com qualquer número de presenças. 

Manique de Baixo, 31 de Março de 2016 

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artur Correia da Silva 

ALMOÇOS DAS 
QUARTAS FEIRAS 

 
Às quartas feiras é dia de 
vir até à sede e participar 
nos nossos almoços de con-
vívio a preços sociais. 
Almoço completo: 4€ 

MENU ABRIL 
  6 - Iscas com elas. 
  13 - Jardineira de frango. 
 20 - Bacalhau escondido c/ 
        grão. 
 27 - Empadão. 
 
O almoço deve ser reserva-
do até às 15 horas de terça 
feira. 
Também pode encomendar 
e levar para casa. 

No dia 8 de Março, dia da mulher, as 
nossas utentes do Centro de Convívio 

foram ao cabeleireiro e manicure. 
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Menu almoço: 
 

Feijoada à 
Transmontana 

 
Inscrições: 

 

Sócios:                          6,00€ 

               
 

Não sócios:             8,00€ 
 

 
21 445 80 94 (sede) 

91 885 24 93 (Manuela) 

Quermesse 

Broazonas 

Maravilhas 

NÃO FALTE! 


