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

 

SONHAR E RECORDAR 

“…Fecho os olhos e acontece sem-

pre um milagre. Por breves segun-

dos tenho apenas treze anos! Sou 

uma adolescente de cabelos aloura-

dos a esvoaçarem ao vento pelos 

ombros, acariciando a manguinha 

de balão do vestido branco com ris-

cas vermelhas; sou a menina que 

sonha que há-de estudar, tirar um 

curso, ter uma profissão que gosto; 

que sonha ser a jovem que um dia 

entrará na igreja, pelo braço do pai, 

vestida de branco, com um longo véu e grinalda para ir ao 

encontro do noivo que a espera no altar, com um sorriso 

comovido, que sonha ser a mãe que um dia há-de olhar os 

seus filhos com ternura, enquanto os adormece nos seus bra-

ços, que sonha ser uma mulher feliz…” (excerto de trabalho de 

Rosa Sardinha, premiado em jogos florais de 2013). 

Sonhar e recordar! 

Aproveitemos esta quadra para ver a vida de forma positiva. 

Já se sente no ar um cheirinho de Natal.  

Deixemos que o nosso cora-

ção se abra aos outros, olhan-

do mais para as virtudes de 

cada um e esquecendo o que 

menos bom possa existir. 

A todos um Bom Natal e um 

excelente 2017. 

Anália Guerreiro 
Presidente da Direção 
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A UniMa iniciou mais 

um ano letivo, a 19 
de setembro. A nos-
sa casa encheu-se de alegria com a 
presença dos nossos alunos, voluntá-
rios e também vários sócios e amigos. 

Contamos com cerca de 80 alunos inscritos e 
de 20 professores voluntários. A sua participa-
ção tem superado as nossas expectativas, o 
que nos deixa extremamente radiantes e com 
uma vontade reforçada em continuar o caminho 
que temos vindo a percorrer, para, a pouco e 
pouco, melhorar as nossas condições e acessi-
bilidades a todos os que nos procuram e estão 
interessados em integrar este projeto, seja 
como voluntário ou como aluno. 

Estamos gratos a todos vocês que tornam o 
projeto da UniMa uma realidade possível, e que 
nos inspira e acolhe a todos como um só. 
Venham visitar-nos, as inscrições continuam 
abertas!                                                              Patrícia 

Continuamos as nossas atividades no 

Centro de Convívio com a finalidade 
de proporcionar aos nossos utentes 
momentos de convívio e bem estar. 

No início de Setembro participámos no Passeio 
anual a Fátima que a Junta de Freguesia de 
Alcabideche organizou. Depois tivemos o nosso 
passeio a Elvas, para conhecer o Forte de San-
ta Luzia e o Forte de Nossa Senhora da Graça. 

Participámos no 1º Festival de Hidroginástica 
organizado pela Câmara Municipal de Cascais 
no âmbito do Projeto “Seniores em Movimento”, 
que se realizou na piscina dos Salesianos de 
Manique. 

Estivemos na Festa do Idoso, organizada pela 
junta de freguesia, em Murches, e fomos até às 
Caldas da Rainha conhecer o Museu de Cerâ-
mica e ao Mosteiro de Alcobaça. Comemorá-
mos o São Martinho com outras instituições da 
freguesia, na Quinta dos Mações. 

Em breve teremos um Batismo de Voo no Aeró-
dromo Municipal de Cascais, em Tires, com o 
apoio da câmara. Novas e aliciantes surpresas 
temos para os nossos utentes durante o próxi-
mo ano… 

Para além das novidades, continuamos com 
a ginástica, a hidroginástica, os trabalhos 
manuais, o grupo coral, as Conversas de 
Comadres e o Yoga. São sempre tardes 
divertidas! Apareça no Centro de Convívio 
para nos conhecer e participar nas nossas 
atividades.                                    Liliana Guerra 

Festa do Idoso, Murches 

1º Festival de Hidroginástica, Manique 

Yoga, às sextas feiras na  Associação 

Receção ao Caloiro 

Sessão de abertura do novo ano letivo 
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Sabia que às quartas feiras cerca de 

50 associados vêm almoçar à 

Associação? 

Os Almoços das Quartas Feiras são 

mais um excelente momento de 

convívio entre associados. 

Inscrições até às 15h de terça feira. 

Apareça e venha conviver 

ATUALIZAÇÃO DO FICHEIRO / PAGAMENTO DE QUOTAS 

Temos feito um esforço na tentativa de atualizar o ficheiro de sócios. Detetamos 

que algumas moradas se encontram incompletas ou desatualizadas, motivo pelo 

qual a correspondência é devolvida. Solicitamos assim a todos os sócios que muda-

ram de morada a atualizem. 

Estamos também a atualizar com inclusão do correio eletrónico (e-mail) e página do 
facebook. Todos os sócios que tenham e-mail ou facebook gostaríamos que nos 
informassem enviando mensagem através do e-mail geral@nevesmanique.net. 
O e-mail e as redes sociais são um meio de mais rapidamente podermos enviar 

informações aos sócios, além de que se torna uma forma de economia para a Asso-

ciação, nomeadamente em despesas de correio e impressão do boletim. 

Verificámos também que alguns sócios não têm a sua quotização em dia, pelo que 

apelamos que se desloquem à sede, durante as horas de expediente, a fim de 

regularizarem a situação.  

Brevemente iremos enviar carta a todos os sócios que se encontrem nesta situação 

a fim de regularizarem as suas quotas. Só com o apoio e a boa compreensão de 

todos poderemos continuar a manter as nossas atividades. 

VENHA CONVIVER 
 

Hoje em dia cada vez mais idosos permanecem 

nas suas casas, por vezes em completa solidão. 

O nosso Centro de Convívio está organizado de 
modo a constituir 
um tempo de 
convivência entre 
pessoas mais 
velhas, propor-
c i onando - l hes 
um espaço agra-
dável para estar, 
c o n v e r s a r , 
desenvolver ativi-
dades segundo 
os seus gostos e 
c a p a c i d a d e s . 

Esta valência funciona de segunda a sexta-feira, 
entre as 14:00h e as 17:30h. 

Poderá frequentar todos os dias ou apenas quan-
do lhe for possível. 

Para frequentar o nosso Centro de Convívio basta 
ser sócio da Associação e fazer a sua inscrição 
junto da técnica responsável, Dr.ª Liliana Guerra. 

mailto:geral@nevesmanique.net
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Quermesse 
Broazonas 

Maravilhas 

13:00 h - Almoço 
14:30 h - Assembleia 

15:30 h - Espetáculo teatral:  
  “CADA UM COM A SUA IDEIA” 

(autora e encenadora: Rosa Sardinha) 
         Com Alunos da Universidade Sénior 
            e utentes do Centro de Convívio 

17:15 h - Lanche  
Menu almoço:  
Jardineira mista 

Inscr ições:  10€  
 

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

De acordo com a alínea c) do art.º 27º dos Estatutos, convoco 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 Prace-
ta da Saudade, 22, no próximo dia 18 de Dezembro de 2016 (Domingo), pelas 14:30 horas, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

§ Apreciação e votação do programa de ação e orçamento para 2017 

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, 10 de Novembro de 2016 
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artur Correia da Silva 


