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mulheres de Manique, apoiados pela Junta de Freguesia, Câmara Municipal de Cascais e Segurança Social,
foi possível avançar e tornar realidade este projecto.
Apesar das dificuldades que têm surgido não se verificou desânimo, continuamos com um número considerável de sócios (cerca de 600) e alguns colaboradores,
sempre disponíveis quando solicitados.
Considerado como projecto piloto na área de gerontologia, a Associação dispõe de instalações óptimas e de
respostas adequadas à população sénior – Centro de
Convívio e Universidade Sénior – enquadrando mais de
100 frequentadores diários, residentes no concelho de
Cascais.
Unidos pelo mesmo objectivo, a Associação conta com
uma equipa coesa, constituída por técnicos e voluntários
a quem agradecemos todo o esforço dispensado na concretização dos diferentes projectos.
Saudamos todos os que dão corpo a este projecto!
Bem hajam!
Anália Guerreiro
Presidente da Direcção
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Centro de Convívio
Conheço a Associação há 10
anos. É um apoio muito
grande à velhice e dão muito
carinho… é o que eu tenho
recebido aqui.
Desejo que a Associação
continue assim muitos anos.
O que faz falta é dinheiro…
aos idosos e à Associação!

Desejo muita saúde para as
pessoas que têm trabalhado
e para fazerem como têm
feito até aqui.
A Associação tem mudado,
mas não tem sido para pior.
As pessoas que estão à frente desta casa não fazem
mais porque não podem. Eu
sinto-me bem aqui e vou
continuar enquanto puder.

Esta casa cresceu muito, e
bem. O que faz falta é mais
velhotes como eu, de Manique. Há muita gente de fora
e poucos da terra. Temos
tido sorte com as pessoas
que trabalham e colaboram
connosco. Não são da terra,
mas fazem as coisas com
gosto, com carinho e atenção para nós.
Para mim, assim como a Associação está é bom.

Teresa Luz

Isilda Santos

Amália Chapelas

86 anos
Utente do Centro de Convívio

78 anos
Utente do Centro de Convívio

79 anos
Utente do Centro de Convívio

Trabalho nesta Associação há 12 anos e é com satisfação que tenho
acompanhado o seu crescimento. Deixámos de ser uma instituição
que só funcionava à 2ª e 4ª feira de tarde, para passarmos a funcionar todos os dias e com duas respostas sociais - Centro de Convívio e
Universidade Sénior. Fomos sempre procurando dar resposta às necessidades da população idosa, tentando inovar e oferecendo atividades diferentes. Porque participei neste crescimento conheço as dificuldades com que nos deparámos e sinto orgulho no sucesso que foi
alcançado.
Ainda existe espaço para melhorar e mais respostas para dar, por isso continuamos a trabalhar todos os dias! Pelo que foi conquistado nestes 24 anos de existência resta-me dar os
PARABÉNS à Associação e a todos os que nela sempre colaboraram.
Liliana Guerra - Técnica do Centro de Convívio
Estou cá desde o início. Assisti à colocação da primeira pedra e à
construção da sede.
Esta casa tem feito sucesso, tivemos muito trabalho para a construir, com muito amor e carinho. Fazia muita falta para os idosos e
agora também para os alunos da Universidade. É importante para
todos. Vamos continuar a crescer para apoiar os idosos de Manique. Era importante funcionar o dia todo, espero que isso aconteça
brevemente. Dou os parabéns à Associação e que continue a apoi- Inês Brigadeiro
82 anos
ar os que mais precisam.
Utente do Centro de Convívio
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Baptismo de voo
Foi com muito gosto que estive presente no Aeródromo
Municipal de Cascais para o
Baptismo de voo de 50
seniores dos 5 Centros de
Convívio de Cascais que
compõem o Projecto "Lado a
Lado" (Associação de Apoio
Social Nossa Senhora das
Neves de Manique, Associação Social dos Idosos da
Amoreira, Associação de Reformados e Idosos do Murtal, Associação de Bem Estar Social de Alcabideche e
Associação Amigos da Paz
de Bicesse).
Foi uma manhã inesquecível
e emocionante para os parti-

Parabéns

Frederico Pinho de Almeida

Vereador da Câmara Municipal Cascais

cipantes desta iniciativa
uma vez que tiveram a oportunidade de andar pela primeira vez de avião.
Esta iniciativa contou com o
apoio da Câmara Municipal
de Cascais, Aeródromo Municipal
de
Cascais
(administração e técnicos),
Aero Club de Portugal, NAV Controlador de Tráfego Aéreo, dos Comandantes e do
amigo Jorge Silva Cardoso.
Muitos parabéns aos Centros de Convívio e um agradecimento a todos os parceiros que permitiram que a
mesma se realizasse.

Rui Costa
Presidente da Junta de Freguesia de Alcabideche

A Associação Nossa Senhora das Neves comemora o seu
24º Aniversário, data que nos permite fazer um balanço
muito positivo da sua existência junto da comunidade e
particularmente da de Manique.
Tem sido uma evolução positiva nas respostas que tem
junto da comunidade, proporcionando em várias áreas de
intervenção como seja no apoio social ou na promoção de
atividades e fomento na aquisição de novos conhecimentos complementares. Estamos por isso perante uma Associação que não renega o seu papel reformador, constituindo-se num espaço de saber e partilha de experiências,
permitindo o envolvimento constante de todos, junto dos
objetivos pretendidos.
Por isso não é uma casa igual a outras, é um local vivo, desafiador e solidário, sempre
presente e que marca já na Freguesia de Alcabideche, um lugar de destaque no apoio e
resposta social.
Não posso deixar aqui de expressar também uma palavra muito especial a TODOS os dirigentes que ao longo dos 24 anos de vida desta instituição deram o seu tempo pelo projecto, pessoas que nos merecem todo o respeito pela dedicação e empenho, levando o
sonho à concretização de um local que marca a diferença e constitui um porto de abrigo
da comunidade.
Os meus parabéns e que sejam mais 24 anos de sucessos.
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Festa de Natal
A tradição é para ser cumprida, e mais um ano festejámos o Natal junto dos
amigos da nossa Associação. No dia 21 de dezembro, recebemos cerca de
uma centena de utentes,
alunos, professores e sócios, que celebraram connosco esta época festiva
com um almoço convívio e
uma festa recheada de actuações preparadas por
utentes do Centro de Convívio e alunos da UniMa.
Foi após o almoço que ini-

ciámos as actuações com
algumas leituras e interpretações de textos e poemas
por parte dos alunos das
aulas de Teatro da Universidade Sénior, ensaiados pela
professora Raquel Carabineiro.
Depois sorrimos, rimos e
até chorámos de tanto rir
com o teatro “Cada um com
a sua ideia”, realizado por
alguns utentes do Centro de
Convívio e alunos da UniMa,
escrito e encenado pela sócia e aluna Rosa Sardinha.

Patrícia Brás

Técnica da UniMa

No final, todos aplaudiram a
actuação do Coro do Centro
de Convívio, ensaiado pela
utente Clementina Silva.
A festa culminou com um
lanche partilhado, em que
reinou o convívio, a boa disposição e a alegria entre
todos. Terminámos assim
em grande o ano de 2016,
não deixando de agradecer
a todos os que são amigos
desta nossa Associação, a
quem agradecemos todo o
companheirismo, alguns já
há 24 anos!
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UniMa - Universidade Sénior
Na sociedade atual, o tempo de lazer é um direito da cidadania,
integrando a educação um pilar fundamental para a transformação do tempo livre num tempo de lazer satisfatoriamente vivido. A
educação do lazer resulta-se essencial para que os idosos possam
desenvolver a criatividade, a liberdade, a autonomia, a participação comunitária, a convivência intergeracional, etc., de forma que
a velhice seja um tempo de novas aprendizagens e de desenvolvimento pessoal e social.
Destacam-se os tempos de lazer dos idosos e a educação do lazer
familiar como importantes oportunidades educativas. Os tempos
de lazer, satisfatoriamente vividos, podem contribuir a superar a
visão negativa da velhice, à existência de tempos compartilhados
entre as diferentes pessoas da família e ao intercâmbio de saberes entre as diversas gerações, em uma perspetiva da aprendizagem ao longo da vida.
A Universidade Sénior de Manique está cada vez mais presente na vida da população da
nossa Freguesia e do Concelho de Cascais.
Este é um espaço de aprendizagens, que nasce dos saberes de cada um, caracterizado
por uma pedagogia de reforço positivo, que garante um clima muito afetuoso entre todos .
A UniMa tem vindo a ganhar um maior dinamismo, muito graças aos que trabalham nela
diariamente ao empenho dos nossos professores voluntários, bem como a participação
ativa dos alunos, todos juntos trabalhamos para levar este projeto a bom porto.
As Universidades Seniores são uma resposta social, que visa criar e dinamizar regularmente atividades sociais, culturais, educacionais e de convívio. Neste sentido, os nossos
objetivos são os de oferecer aos alunos, um espaço de vida socialmente organizado e
adaptado às suas idades, para que possam viver de acordo com a sua personalidade e a
sua relação social, proporcionar a frequência de aulas onde os seus conhecimentos possam ser divulgados, valorizados e ampliados estimulando um saudável espírito de convivência e de solidariedade humana e social.
A Aprendizagem ao longo da vida é uma atitude e uma forma de estar que aqui cultivamos.
Bibliografia de Apoio
Clifford, S. (sd). Os idosos usam redes sociais na intrenet para escapar da solidão. In http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1187486-6174,00
-IDOSOS+USAM+REDES+SOCIAIS+NA+INTERNET+PARA+ESCAPAR+DA+SOLIDAO.html [acedido em 25 /08/2012]

Cristina Querido - Professora e membro da equipa pedagógica

Ao longo de quase 30 anos de ensino e 12 de voluntariado, conheci
muitas pessoas e muitas instituições.
Foi pela mão de uma aluna que tomei conhecimento da UniMaUniversidade Sénior de Manique, já lá vão 7 anos. Fui convidada a
dar aulas de Artes Decorativas, aceitei e cá estou.
Durante este tempo, cresci profissionalmente e enriqueci com tudo o
que tenho aprendido com vocês, tem sido uma experiência única.
Só tenho a agradecer aos membros da direcção, aos meus queridos
alunos e a todos os outros voluntários, toda a amizade, carinho e respeito que me tem
dispensado. Espero continuar a contar com todos para uma aprendizagem conjunta e que
2017 seja para nós mais um ano de sucessos. Juntos vamos crescer em Arte, ideias criativas e como seres humanos. Muito obrigada por tudo.
Eduarda Sarmento - Professora de Artes Decorativas
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O saber não tem idade
Desde que o mundo é mundo e que
Deus criou o Homem, como único
ser pensante e racional a habitar o planeta, que o homem sentiu a necessidade de ampliar o seu saber e desenvolver a sua aprendizagem, no sentido de conseguir viver, marcando a
diferença, perante os outros animais, habitantes
da Terra.
Se os filósofos gregos, questionaram a razão da
sua existência, o homem ao longo dos séculos,
foi melhorando essa existência, através das suas descobertas, sempre na tentativa de encontrar formas e processos, de tornar o mundo melhor.
A ambição, a sede do poder, o egoísmo de alguns, por vezes vão atrasando o esforço de outros, mais empenhados neste objetivo, mas a
certeza absoluta é esta: O SABER, a APRENDIZAGEM, só podem melhorar o ser humano, pois leva-nos a compreender melhor a diferença entre
o bem e o mal, o certo e o errado.
Por este motivo, quando me reformei, ao fim duma atividade profissional de 40 anos de aprendizagem contínua, senti a necessidade de continuar a exercitar os neurónios, pois parar é morrer e a saúde não é só manter um corpo são – é
principalmente conservar a mente sã.
E assim em 2010, não hesitei em matricular-me
na UniMa, pois aqui vou aprendendo sempre, só
o que me interessa aprender, sem esforço, sem
obrigação, sem sacrifício, sem competição, sem
ter que fazer exames para mostrar o que aprendi, ou seja, sem me chatear nada.
E aqui fica o meu apelo a todas as pessoas que
gostam de aprender e querem manter a sua atividade intelectual – Façam a sua matrícula na
UniMa, pois tudo quanto se aprende, tudo aquilo
que sabemos, faz parte do nosso património e o
Saber não tem idade.
Maria Rosa Sardinha
Aluna da UniMa

O cata vento
Tive sempre um fascínio especial
por estes objetos. Do cume dos
telhados, sentem o pulsar do mundo no vento que os agita, na chuva que os fustiga, na neve que os
enfeita. Armados de Cupido, trazem e levam sabores, odores,
amores.
A todos os cataventos do mundo,
que vivem o momento, felizes e
despreocupados, dedico este poema.
Cata, cata, catavento,
altaneiro e atrevido,
trazes ao sabor do tempo,
disfarçado num lamento,
o sonho do amor perdido...
És Don Juan saltitante,
ou a fogosa donzela,
que juram amor constante,
mas basta um sopro distante
e abrem outra janela...
Quando a procela te agita,
mesmo que a chuva ameace,
( há muita gente que grita
outra que reza e palpita,)
tu nunca perdes a face...
Nas noites quentes de Verão
se uma estrela te acena
tu sabes bem a lição,
apontas ao coração,
e a pobre morre de pena.
cata, cata, catavento,
altaneiro e bailador,
traz-me o sabor doutro tempo
embrulhado num momento
para dar ao meu amor...
Manuel Maria de Sousa
Professor da UniMa

FESTA DE ANIVERSÁRIO

12 de Fevereiro de 2017 (domingo)
09:30h - Missa na Capela Nª Sª das Neves em memória
dos sócios falecidos
12:00h - Hastear da bandeira
12:45h - Receção
13:00h - Almoço (escalopes de porco c/champignons)
14:45h - Parabéns
Sócios10€
15:00h - Sessão Solene
15:30h - Tarde recreativa
Não Sócios12€

Grupo de musica popular Cantares da Terra

Rancho Folclórico Nossa Senhora das Neves

TuniMa - Tuna da Universidade Sénior de Manique

Coro do Centro de Convívio
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