
Pois é! Acabámos de comemorar o 24º aniversário e já 

estamos a preparar o 25º! 

As bodas de prata são um marco importante de qualquer 

associação e nós não queremos fugir à regra. 

Todas as actividades realizadas a partir de agora estarão 

integradas nas comemorações. 

Vamos conceder a todos os associados com 25 anos 

emblemas e diplomas alusivos. 

Nas páginas interiores poderá encontrar as próximas acti-

vidades. Dia 26 de Março almoço, assembleia e tarde 

recreativa com os nossos grupos. Dia 30 de Abril grande 

espectáculo musical denominado CANTAR ALENTEJO em 

que participarão cerca de 50 músicos e cantores! 

Esteja atento às nossas actividades! 

Neste momento tão importante para a nossa Associação, 

junte-se a nós, ajude, seja colaborador voluntário, todos 

juntos faremos uma Associação cada vez maior! 

Aguardamos por si, contacte-nos. 

 

Anália Guerreiro 

Presidente da Direcção 

Numero 72 

A caminho  
do 
25º Aniversário 

Março 2017 
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geral@nevesmanique.net 
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Alfabetização 
Em 1 de Julho de 2015, começou uma nova etapa da minha vida, 

a reforma. Era importantíssimo manter alguma actividade, evitar a 

inércia, a todo custo. Os meses de Verão seriam para gozar umas 

férias bem merecidas e depois, gostaria de ter algumas discipli-

nas  na Universidade Sénior de Manique, Atelier de Restauro e 

Reciclagem de móveis e Voluntariado. 

Assim, para ficar a conhecer melhor as condições, funcionamento 

e datas de inscrição e início das aulas, dirigi-me à Universidade. 

Fui recebida pela Doutora Liliana, com quem estive à conver-

sa.  Ao falar no voluntariado, tentou convencer-me a ficar pela Associação, a coordenar um 

género de 'Clube de Leitura'. Ela reuniria alguns pequenos textos, que seriam lidos e 

comentados  com os sócios da Associação. Fiquei, então, convencida a fazer o voluntariado 

por aqui.  

Em Setembro, começaria tudo. O Clube de Leitura já era passado, sem nunca ter iniciado e 

o grande desafio era uma classe de alfabetização. Haviam umas sócias que queriam muito 

aprender a ler e a escrever.  As suas idades estavam com-

preendidas entre os 60 e os 76 anos. Por um motivo ou 

outro, as suas vidas não  tinham permitido que frequentas-

sem a escola, para grande desgosto seu. 

E agora? Seria eu capaz de levar este projecto, para mim 

tão arrojado, a bom porto? Meeeedo, meeeeedo!... 

Estava apavorada, não podia ficar aquém das expectativas. 

Os dias foram passando, aula a aula, os progressos faziam-

se mostrar, o pavor passou a prazer e satisfação pelos re-

sultados alcançados. Não existem alunas e professora, só 

um grupo de amigas que se junta uma vez por semana.    

Hoje já somos cinco e o leque de idades alargou. 

É delicioso e tão gratificante. De todas, a actividade que 

mais prazer me dá. 

Uns dias, portam-se lindamente e vão recebendo uns bom-

bons, tudo parece simples; outros custa a interiorizar, 

parece que lhes estou a pedir o impossível. Mas a enorme 

vontade de aprender, permanece e suplanta as difi-

culdades. 

Obrigada Doutora Liliana pelos momentos de infindável 

prazer e regozijo que me proporciona e um 

GRANDE OBRIGADO a vós, minhas amigas, Carolina, Elisa-

bete, Gertrudes e Joana. Tenho muito orgulho em todas 

vós. Continuem a mimar-me e parabéns, são umas grandes 

Mulheres.   

P.S. Esta Associação tem pessoas fantásticas, com quem 

vou tendo, também, o prazer de confraternizar.  

Profª Ana Maria Martins 
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Espaço de aconselhamento jurídico 

Consignação IRS 

Muitas são as dúvidas que, no dia-a-dia, podem surgir a qualquer um. Por vezes, não 

temos os conhecimentos necessários ou os mais adequados para saber resolver deter-

minada situação que nos está a incomodar. 

Tendo em conta esta realidade, e a necessidade que verificamos existir, nomeadamen-

te, junto dos sócios da Associação, iremos disponibilizar um espaço para aconselha-

mento jurídico. 

Este espaço será assegurado pela colaboração de um jurista, que estará disponível 

para oferecer informação e algum suporte jurídico aos nossos sócios. 

Horário: Segundas-feiras, às 16h30 (por marcação). 

Informe-se junto da Associação. 

A consignação de IRS não tem custos para o contribuinte, já que permite desviar 0,5% 

do imposto que entraria nos cofres do Estado (e não 0,5% do que é devolvido ao con-

tribuinte) para uma instituição a gosto do contribuinte. 

Quando preencher o IRS não se esqueça da nossa Associação, indique o NIPC 503 

381 594 no quadro 11 do modelo 3. 

Ajude-nos a ajudar! 
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Festa de Aniversário 12-2-2017 
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Aos homens e mulheres que 

sonharam este projeto, lhe 

deram um caminho na ligação à 

comunidade, a minha simples 

homenagem com este poema. 
 

 

A Senhora das Neves e Manique 

 

Era uma aldeia  menor, 

mas invadiu as colinas, 

e pintou da mesma cor , 

com risos, sonhos e dor, 

as ruelas e esquinas. 

 

A serra tornou-se gente, 

a gente tornou-se  espaço, 

parece a noiva  dolente, 

que se agita docemente, 

no aperto de um abraço. 

 

Na Associação benfazeja 

onde os esforços são tantos, 

vejo no amor que sobeja, 

a ternura que deseja 

enxugar todos os prantos. 

 

Gente que faz a sorrir, 

um lugar onde o sol brilha, 

fico a ver e  ouvir, 

dou comigo a refletir, 

no dom  que é a partilha... 

 

E penso ver a Padroeira, 

por um momento breve, 

a subir lenta a ladeira, 

a juntar-se à brincadeira, 

lançando flocos de neve... 

 

Manuel Maria de Sousa  

Professor da UniMa 

26 de março Domingo 

Almoço e assembleia 

5 de abril Quarta 

Almoço e festa da Páscoa 

28 de Abril Sexta 

Passeio 

30 de abril Domingo 

Festa Musical Cantar Alentejo 

26 de Maio Sexta 

Passeio 

2 de junho Sexta 

Viagem de finalistas 

23 de Junho Sexta 

Passeio 

25 de Junho Domingo 

Final ano e 7º Aniversário UniMa 

22 de Setembro Sexta 

Passeio 

25 de setembro Segunda 

Abertura UniMa 

30 de setembro Domingo 

Festival de Folclore 

27 de Outubro Sexta 

Passeio 

29 de outubro Domingo 

Almoço de Convívio 

26 de novembro Domingo 

Almoço e Assembleia 

17 de dezembro Domingo 

Festa de Natal Associação 

20 de dezembro Quarta 

Almoço e Festa Natal UniMa e C.C 

Na sequência das comemorações do 25º ani-

versário da Associação estamos a preparar as 

actividades para 2017. 

Deixamos as principais datas com previsão de 

eventos, alguns ainda não confirmados e que 

divulgaremos logo que estejam definidos. 
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Sócios 7€    *    Não Sócios 8€ 

26 de Março de 2017 (domingo)  

13:00h - Almoço 

  Arroz à Senhora das Neves 

14:30h - Assembleia 

15:30h - Atuações: 

  Do Rancho Folclórico ,  

  do Coro e da TuniMa 

ALMOÇO de 

CONVÍVIO 
e tarde recreativa 

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
De acordo com o nº 1 alínea b) do art.º 27º dos Estatutos, convoco os Sócios da Associação de 
Apoio Social Nossa Senhora das Neves de Manique de Baixo, a reunir na sua sede sita na Praceta 
da Saudade, 22, no próximo dia 26 de Março de 2017 (Domingo), pelas 14h30m, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

§ - Apreciação e votação do relatório e contas 2016 e parecer do Conselho Fiscal. 

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

Manique de Baixo, 9 de Março de 2017 

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artur Correia da Silva 



Apoios: 

- Reabilitação e recuperação de edifícios 
- Remodelações 
- Construção nova 
- Execução de projectos de arquitectura e especialidades 
- Decoração de interiores. 
- Restauro de mobiliário 
- Certificação energética 
- Coordenação e fiscalização de obra 
- Avaliação imobiliária 
- Gestão de projectos 
- Responsabilidade técnica de segurança 

Rua Fernando Pó, 11 | Atelier A, 

Matarraque 

2785-447 São Domingos de Rana 

Tel./Fax: 218 227 466 

www.tracodecal.pt 

info@tracodecal.pt 


