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Neste boletim por vezes escreve-se segundo a nova ortografia, outras vezes nem por isso.
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Motivos inesperados e aos quais somos alheios, levaram à convocação de
uma Assembleia Extraordinária para eleição de novos Órgãos Sociais que
assegurarão o funcionamento no quadriénio de 2016 a 2019.
A Direcção eleita irá assegurar o funcionamento adequado à concretização
dos objectivos da Associação dando resposta às necessidades das diferentes valências.
Apostamos na consolidação do trabalho planeado e comprometemo-nos a
desenvolver, estabilizar e sustentar o nosso modelo de intervenção.
Renovamos esforços para que, através de uma gestão refletida seja assegurado o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade desejados.
Manteremos como objectivos de atuação as valências em curso – Centro
de Convívio e Universidade Sénior – promovendo a inclusão social, a melhoria da qualidade de vida e incentivando a co-responsabilização da comunidade.
Através de um trabalho em equipa apostamos na melhoria contínua, adaptando e planeando de forma a atingir os melhores resultados.
Teremos como princípios, a qualidade da intervenção, o trabalho em parceria e a inclusão social.
Defendemos como valores, o respeito, o rigor, a confiança, a inovação e a
alegria.
Anália Guerreiro

Presidente da Direcção
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ENVIO DO BOLETIM
Há algum tempo que temos vindo a solicitar aos sócios que nos forneçam o seu
e-mail para envio do Boletim. Contamos com uma base de dados de quase 100
e-mails e criámos uma página no Facebook dedicada aos sócios para divulgação
das nossas actividades. Esta é uma forma não só de aceder mais rapidamente
às noticias, mas também de ajudar a Associação. São muitos os boletins que
não necessitamos de imprimir e despesas de correio que evitamos.
Se ainda não forneceu o seu e-mail, envie uma mensagem para:
geral@nevesmanique.net
Consulte e adicione a página no Facebook:
Sócios da Associação Nª Sª das Neves - Manique

PAGAMENTO DE QUOTAS
Relembramos os sócios que o pagamento das quotas pode e deve ser efectuado
na sede.
Venha visitar-nos e pague as suas quotas, só assim poderemos manter as nossas
actividades.

Passeio a Leiria

Passeio a Alcanena

Tapada de Mafra

Utentes do Centro de Convívio

Yoga para Séniores

Confeção das Maravilhas
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TARDE RECREATIVA
Tuna
 Coro
 Actuações e representações de
Alunos e Professores da UniMa
 Entrega de Diplomas aos Alunos
Finalistas.
 Surpresas.


Quermesse
Broazonas
Maravilhas

NÃO FALTE!
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Menu almoço:
Perna de Porco no forno
Inscrições: 8€
21 445 80 94 (sede)
91 885 24 93 (Manuela)
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