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A fundação 

Estávamos no ano de 1992 quando grupo que 

se reunia às quartas feiras na sociedade de 

Manique e que era conhecido como o “convivio 

da 3ª idade” começou a pensar em legalizar-se 

oficialmente como associação. 

Foi uma exigência da Junta de freguesia de 

Alcabideche que há vários anos ajudava os 

diversos grupos existentes na freguesia, 

atendendo que para apoiar monetariamente os grupos estes 

tinham de estar legalizados. 

Foi durante esse ano que, de porta em porta, começaram a 

angariar sócios para a futura associação. 

A Manuela Silva foi a principal impulsionadora na angariação de 

sócios para que a criação da associação fosse uma realidade. 

Em janeiro de 1993, com a ajuda da Junta de freguesia, foi 

enviada uma circular aos sócios existentes, diversas entidades 

e personalidades de Manique, a fim de se realizar uma reunião/

assembleia com o objectivo de se fundar uma Associação. 

Essa reunião decorreu no dia 30 de Janeiro de 1993 na 

Sociedade de Manique, tendo tido cerca de 50 presenças. 

Ai se decidiu criar a associação e foi nomeda uma Comissão 

instaladora que viria a elaborar os estatutos que seriam 

apresentados no Cartório Notarial de Cascais em 18 de 

Novembro do mesmo ano. 

Até ao final dos anos 90 a Associação não tinha sede, 

continuando o convívio a reunir na Sociedade. A parte 

administrativa era na casa da Manuela Silva e as reuniões de 

direção realizavam-se na casa do Carlos Inocêncio. 

Só a 24 de novembro de 2001 foi possivel concretizar o maior 

sonho, inaugurar a sede! 

Publicamos pelas páginas deste boletim alguns dos actuais 

frequentadores do Centro de Convívio, bem como algumas 

memórias que nos lembram outros tempos, com alguma 

saudade. 

Cassiano Pereira 

Sócio nº 1 

José Maria Sebastião 

1º Presidente 
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25 anos? 

Creio que terá sido há mais de quarenta anos que tudo come-

çou. 

Certo dia uma mulher de Manique, já não muito nova, lembrou-
se de convidar umas vizinhas, mais ou menos pela mesma ida-
de, para se reunirem em sua casa e conversarem um bocado 
(conversas de mulheres…). 

Dito e feito. Era quarta feira. Conversaram, beberam um chá e 
ficaram logo com marcação feita para as seguintes quartas fei-
ras. Pagando cada uma a sua parte. A coisa pegou. Pegou tão 
bem que os maridos de algumas começaram a ir com elas e foi nessa altura que intro-
duziram os jogos de mesa, pois os homens não têm tanta facilidade em arranjar tema 
de conversa como as mulheres. 

Como a casa não era grande e os convivas aumentavam decidiram pedir uma habita-
ção que se encontrava desabitada situada no centro de Manique, a qual pertencia aos 
herdeiros de um tal Dr. Calheiros, que ali tinha residido, tendo a mesma sido empresta-
da. Ali reuniram alguns anos. As condições eram poucas, mas remediavam. 

Mais tarde resolveram avançar com um pedido de espaço à Sociedade de Manique. 
Tendo em conta que alguns até eram sócios da mesma, o pedido foi aceite. Mudaram 
então para lá. Nessa altura já o grupo era conhecido pelo “convívio da 3ª idade de Ma-
nique” e a junta de freguesia de Alcabideche contribuía com 
um subsidio mensal para os lanches. Também a Assistente 
Social da junta lhes dava algum apoio. Mas as mulheres não 
param. Começaram a querer fazer atividades, tais como: te-
atro, marchas, cegadas e tudo o que servisse para diverti-
mento e ao mesmo tempo ajudasse monetariamente tam-
bém a pensar em terem uma casinha só para o convívio. Pa-
ra isso tiveram então necessidade de pedir auxilio. Esse au-
xilio chegou e foi a partir dai que com muito trabalho e empe-
nho de todos conseguiram transformar o convívio em Associ-
ação e construir a sua sede que é hoje o que está à vista de 
todos. Infelizmente há quem não queira, ou talvez não consi-
ga ver… 

Sinto uma enorme tristeza por grande parte da população de 
Manique não dar valor a uma Associação reconhecida não 
só no concelho como em todo o país como sen-
do uma referência no apoio à terceira idade.  
 

Manuela Silva 
Membro da Comissão Instaladora  e Tesoureira 
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COMISSÃO INSTALADORA 
Eleita na assembleia de 30 de janeiro de 1993 

 

Carmen Quinta, Carlos Inocêncio 

Manuela Silva, Cecília Madeira, Susette Renou 
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Emblema 25 anos 

Farmácia e 

Benfica 

Medalha 
Comemorativa 

 
Com estojo 

15 € 
Sem estojo 

10 € 

LICOR 
 

Bodas  
de 

Prata 
7 € 

Será no dia 15 de Abril, após um 
almoço de convívio, que se reali-

zará a cerimónia para entrega aos 
sócios do emblema e diploma de 

25 anos de associado. 
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José Filipe Ribeiro 
Presidente Junta de Freguesia de Alcabideche 
 

A Associação Nossa Senhora das Neves comemora Bodas de Prata! 

Vinte cinco anos de prestígio, Solidariedade Social, atividades regulares 
e, mais importante, uma Universidade Sénior que já é um sucesso e uma 
referência na Freguesia e no Concelho! 

Comemorar 25 anos de uma instituição é algo, que, de facto, merece ser 
celebrado efusivamente por uma comunidade. Tanto uma associação 
cultural, desportiva, recreativa, ou, como esta, de solidariedade social, procuram um objetivo 
concreto alicerçado por um conjunto de associados que querem dar uma resposta de qualidade 
às localidades onde estão inseridas. 

A Associação Nossa Senhora das Neves - Manique de Baixo nasceu da necessidade de dar 
resposta a um conjunto de pessoas que tinham o apoio, única e exclusivamente, na família e/
ou amigos. A instituição oferece condições para responder às exigências físicas, de acompa-
nhamento, e, por que não referir, também, a exigência emocional de proximidade. 

Um agradecimento aos diretores, sócios e voluntários desta instituição que todos os dias traba-
lham para que este barco chegue a bom porto, estando sempre disponíveis para que Associa-
ção Nossa Senhora das Neves – Manique de Baixo seja um amparo para todos os seus uten-
tes. 

Nesta hora festiva, a Junta de Freguesia de Alcabideche não pode deixar de recordar aqueles 
que se envolveram nesta causa e que, infelizmente, já faleceram. 

Bem haja! Parabéns e felicidades! 

Frederico Pinho de Almeida 
Vereador da Ação Social 

 

Um quarto de século! Trabalhar durante 25 anos em prol da comunida-

de é um marco que a Associação de Apoio Social N.ª S.ª das Neves de 
Manique de Baixo se pode orgulhar. 

Orgulhar, por apoiar de uma forma empenhada e dedicada os Seniores 
que acompanha; 

Orgulhar, pelo trabalho desenvolvido ao longo dos 25 anos; 

Orgulhar, pela proximidade e parceria com que participa e desenvolve os projetos que abraça e 
que a torna num modelo a seguir. 

Ao longo destes 25 anos foram várias as pessoas que passaram pela Associação de Apoio So-
cial N.ª S.ª das Neves de Manique de Baixo, dando o seu melhor a todos os que participam nos 
seus projetos e iniciativas.  

Seja através do Centro de Convívio ou da Universidade Sénior incluindo a respetiva Tuna, a 
Associação de Apoio Social N.ª S.ª das Neves de Manique de Baixo tem o seu foco no enrique-
cimento, aprendizagem e socialização da população sénior e o empenho na promoção do en-
velhecimento ativo e saudável. 

Por isso mesmo, por reconhecer o trabalho incansável, a Câmara Municipal de Cascais tem es-
tado sempre presente em todos os momentos de uma forma próxima e parceira, apoiando des-
de o primeiro momento o trabalho desenvolvido bem como lançando novos desafios. 

Aos corpos sociais da Associação de Apoio Social N.ª S.ª das Neves de Manique de Baixo, aos 
seus colaboradores, voluntários, utentes, e a todos os que já passaram por esta grande casa, 
quero felicitá-los por este aniversário e sobretudo pela esperança e pela felicidade que dia após 
dia transmitem a todos os que a frequentam. 

Muitos Parabéns!   
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Liliana Guerra 
Coordenadora do Centro de Convívio 

Feliz Aniversário! 

A Associação faz 25 anos, dos quais eu já partilhei 13… por isso co-
nheço um pouco da sua história. E tenho orgulho de fazer parte dessa 
história! 

Nestes anos todos a Associação procurou sempre dar resposta às 
necessidades da população mais idosa, contribuindo para a ocupação 
dos seus tempos livres e combatendo o isolamento e a solidão dos 

mesmos. Trabalho que tem realizado bem! 

Começou por criar um Centro de Convívio, mas com a mudança dos tempos e das vontades, 
surgiu a necessidade de outro tipo de resposta e assim aparece a Universidade Sénior de Ma-
nique, que eu tive o prazer de ajudar a nascer… 

Então, cada vez mais esta Associação alarga a sua área de intervenção, ajudando os seniores 
a envelhecerem ativamente e de forma saudável... Porque a velhice não tem que ser triste e 
solitária e existe sempre algo diferente para descobrir e conhecer.  

Por outro lado, com a sua forma de atuar a Associação também dá a conhecer o que se faz no 
interior do concelho de Cascais em prol dos mais idosos. 

Não tem sido um caminho fácil, nem sempre conseguimos realizar os nossos sonhos, mas 
não é por isso que vamos desistir. Esta casa tem amigos voluntários e funcionários dedicados 
sempre dispostos a lutar por esta causa e juntos conseguiremos seguir em frente. 

Sinto que todos nós estamos de parabéns e devemos continuar a unir esforços para suavizar 
o processo de envelhecimento e ajudar os idosos do concelho e as suas famílias, porque ain-
da há muito por fazer. Mas sem dúvida nenhuma que se deu um grande passo há 25 anos 
atrás…  

Bem-haja aos criadores desta grande Associação! 

Patrícia Brás 
Coordenadora da UniMa 

 

 

A nossa Associação faz 25 anos! Alcançar tal marca é apenas possível 
graças ao desejo de realizar sempre mais, aliado a uma enorme proxi-
midade da população. 

O meu caminho com a Associação cruzou-se à cerca de 5 anos, altura 
em que comecei o meu trabalho de coordenação da Universidade Sé-
nior de Manique (UniMa), com os objectivos de melhorar os seus pro-
cessos e de conseguir fazer chegar esta oferta a mais elementos da 
população para quem esta valência é tão necessária. Confesso que encarei esta missão com 
um sentido de enorme responsabilidade já que este projecto era ainda uma novidade, não só 
para a própria Associação, como para todo o interior do Concelho de Cascais.  

Hoje, 5 anos depois, observo que tanto a UniMa como a Associação conseguiram superar os 
seus desafios, sempre com todo o apoio e amizade de alunos, professores, voluntários e outros 
parceiros, sem os quais não teria sido possível aqui chegar. 

Todos os dias lutamos pelas muitas metas e sonhos que ainda estão pela frente, para que a 
Associação prospere no seu trabalho em prol da população sénior do Concelho. Parabéns por 
estes 25 anos de vida! 
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Assembleia que deu origem à Associação 
30 de janeiro de 1993 

Venda de gás butano, propano e todo o tipo de acessórios para gás doméstico e profissional 

ENTREGAS RÁPIDAS AO DOMICÍLIO 

PEDIDOS - Telefones: 21 452 14 32  *  96 245 33 10  *  sns.gas.rana@gmail.com 
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Mas que dizia eu? Dizia apenas «esta rua é alegre» 
O mais é só comigo e com a subjectiva forma como passo a minha vida. 

Ruy Belo, «Esta rua é alegre» (excerto) 
 

A Associação editou a sua primeira obra resultante de um projeto da Oficina 

de Escrita Criativa da UniMa, intitulada Uma Pescadinha de Passado na Bo-
ca. O lançamento desta novidade editorial foi no dia 23 de novembro de 
2017, contou com a brilhante e calorosa apresentação da escritora Alice Viei-
ra e do ator Ruy de Carvalho. Foi uma festa do livro com direito a leituras dra-
matizadas dos contos e a declamações espontâneas.  

A sala da Biblioteca de São Domingos de Rana, que simpaticamente acolheu 
o evento, encheu-se de amigos do livro e dos autores e dos amigos dos ami-
gos. Foi vibrante e emocionante! 

Falou-se do livro e do trabalho dos alunos, declamaram-se poemas e revela-
ram-se as inquietações do autor principiante. Por onde começar? que título? 
que frase? 

Há quem considere o começo de um livro o hall de entrada de uma casa, uma boa ocasião para 
fazer com que o leitor avance nas páginas e na história. A verdade é que todos, em algum ou 
alguns momentos da vida, temos necessidade de exprimir sentimentos, expressões, impres-
sões, memórias. Ora a palavra escrita, sem precisão de grandes ou dispendiosos aparatos, 
nem, aparentemente, de grande rigor técnico, parece prestar-se bem a esse desafogo. 

Assim foi, gente com mundos inteiros dentro da cabeça, cheios de vontade, ávidos mesmo, de 
mandar às urtigas as agruras, aceitando os cardos do desafio, lançaram-se num exercício de 
escrita mais demorado. Juntos, traçámos um plano cronológico e fixámo-nos nos passados a 
trazer para o presente, que, arrumados no formato livro, poderiam ficar cristalizados no futuro. 

A pergunta que se impunha, e saltava de boca em boca, era: E, então, eu sou criativo? Rapida-
mente se ripostava para desbloquear os medos da folha em branco e da primeira frase, da se-
guinte forma: qualquer pessoa já é criativa, já sabe ver as suas coisas de uma maneira muito 
própria. E é isso que faz a diferença.  

Tomando de empréstimo as palavras experientes do escritor Mário de Carvalho: com estas au-
las e iniciativas «pretende-se tão-só, num itinerário vagamundo, desvendar uns poucos cami-
nhos, anotar-lhes as curvas e contracurvas, prevenir dos salteadores e trapaceiros, e indicar al-
gumas razoáveis estalagens». 

Ora, a nossa estalagem onde ficaram hospedados todos os contos, apropriou-se de um nome 
que faz jus aos passados que nela adormecem: 

UMA PESCADINHA DE PASSADO NA BOCA — nove narrativas curtas, em prosa e poesia, 
inspiradas em temas livres.  

No final, a escolha de publicar tornou-se outro desafio, que envolveu toda a turma, como corolá-
rio desta feliz, criativa e produtiva relação de amizade. 

Resultado:  

 para nós, o livro mais falado e mais aguardado do último ano 

 o livro mais importante alguma vez escrito sobre as estórias de cada um 

 e, finalmente, uma fantástica experiência de atuação escrita 

Atuação escrita 
Laura Mateus Fonseca 
Professora Oficina de Escrita Criativa 
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Edição nº. 75 

Pouco a pouco, sem nos aperceber-
mos, chegámos à edição nº 75 do nos-
so boletim informativo! 
Foi precisamente há 16 anos que saiu 
o 1º número, aquando da comemora-
ção do 9º aniversário da Associação. 
Mais que um projecto, passou a ser um 
desafio! 
Esperamos que o mesmo se prolongue 
por muitos anos, levando a todos os 
sócios e amigos as noticias e activida-
des da Associação. 
Todos os sócios podem e devem cola-
borar, basta enviarem os seus textos. 
Colaborem! 
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Memórias... 

Rua Fernando Pó, 11 | Atelier A, - Matarraque - 2785-447 São Domingos de Rana 

Tel./Fax: 218 227 466  -  www.tracodecal.pt  -  info@tracodecal.pt 



Sócios 11€    *    Não Sócios 13€ 

21 445 80 94 - 91 113 91 04 (sede)  * 91 885 24 93 (Manuela) 

INSCRIÇÕES:  

Comemoração das 
Bodas de Prata 

- PROGRAMA - 

09:00 horas - Hastear da Bandeira 

09:30 horas - Missa (Capela Nª Sª das Neves) 

13:00 horas - Almoço 

14:45 horas - Parabéns 

15:00 horas - Sessão Solene 

Participação do grupo CANTARES DA TERRA 



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 



Apoios: 



Apoios: 


