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Seniores COM VIDA

Comemorámos

anos!
Manuela Silva e Carlos Inocêncio, diretores há 26 anos

Foi no passado dia 17 de fevereiro que cerca de 150 associados, familiares, amigos e
convidados se reuniram num saboroso almoço, na nossa sede, para comemorar o 26º
Aniversário da Associação.
A animação musical esteve a cargo do novo grupo “AcordaR” e também do novo trio
composto por Lúcia/Walter/Isabel, deixando a assistência encantada com as suas
musicas.
Este foi o ultimo aniversário organizado pelos atuais Órgãos Socias já que no final do
ano haverá eleições.
É tempo de os sócios começarem a preparar as suas listas, pois a atual lista não se
irá recandidatar.
No próximo dia 31 de Março realiza-se a Assembleia para aprovação das contas referentes ao exercício de 2018. Após a Assembleia será o BAILE DA PINHA, ao som do
Grupo de Concertinas “Os Sons de Cascais”, uma tradição na Associação que não se
tem realizado nos últimos anos. NÃO FALTEM!
Este ano voltamos a apelar aos Sócios para na altura de preencherem o IRS não se
esquecerem da Associação relativamente à consignação 0,5%. Consulte toda a informação no folheto que a direção editou.
Relembramos que continuamos com os almoços das quartas feiras em sistema de
self-service e também de take away.
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Reabilitação e recuperação de edifícios
- Remodelações
- Construção nova
- Decoração de interiores.
- Restauro de mobiliário
- Certificação energética
- Coordenação e fiscalização de obra
- Avaliação imobiliária
- Gestão de projectos
- Responsabilidade técnica de segurança
- Execução de projectos de arquitectura e especialidades

31 de Março

(domingo),

15:00 horas

BAILE
DA
PINHA

Animação musical
Grupo de Concertinas

Os Sons de Cascais
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com o numero 1 alínea b) e numero 2 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 31 de Março de 2019 (Domingo), pelas
14:30 horas, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
 Apreciação e votação do Relatório e Contas da Direção e Parecer do Concelho Fiscal,
referente ao exercício de 2018.
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, 13 de Março de 2019
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Artur Correia da Silva

