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EDITORIAL

Em 2002 surgiu com a finalidade de divul-
gar a festa de Aniversário da Associação o
nº 1 do .

Passados 9 anos verificamos que este é
um meio de informação que os sócios já
não dispensam, motivo pelo qual nos te-
mos empenhado para que traga noticias
sempre do interesse de quantos o lêem.

Esta edição nº 40, comemorativa do 18º
aniversário da Associação, mereceu um
cuidado especial na sua apresentação.

Esperamos que o seu conteúdo seja do
agrado de todos, e prometemos trabalhar
de forma a poder manter este boletim
sempre jovem e actual.

A Direcção
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18º ANIVERSÁRIO
Quando nos anos 80 um grupo de idosos se reunia às quartas-feiras na Socie-
dade de Manique para conviver não imaginavam certamente que estavam a
contribuir para a fundação da Associação que hoje somos.

O que tem caracterizado esta Associação nestes 18 anos de vida, é o esforço
que os seus sócios, utentes e directores têm feito na organização de actividades
para angariação de fundos, não se tornando em “subsídio-dependentes”.

É claro que esperamos sempre o apoio das entidades oficiais e particulares,
que são muito importantes para a conclusão dos nossos fins, mas quando pen-
samos realizar uma actividade esta é programada sempre de acordo com as
nossas disponibilidades.

Foi o que aconteceu este ano com a criação da UNIVERSIDADE SÉ-
NIOR DE MANIQUE. A direcção em boa hora decidiu criar a Univer-
sidade, independentemente dos seus custos, pois considerou ser
de extrema importância esta valência, não só para Manique,
mas também para o Concelho de Cascais. Aproveitamos para
agradecer à Câmara Municipal de Cascais o apoio que nos con-
cedeu na aquisição do mobiliário para a Universidade.

Ao tomar posse há 1 ano esta direcção deparou-se com a necessidade de
realizar obras na sede, algumas de extrema necessidade, especialmente no que
toca a infiltrações.

Quem nos visitar possivelmente não verá grandes modificações, mas estamos
a executar obras que ultrapassam os 15.000 euros. Toda a zona do bar foi iso-
lada, assim como o telhado foi reparado de forma a impedir infiltrações.

A rampa tardoz foi melhorada com a colocação de chão antiderrapante, permi-
tindo assim um melhor acesso ao jardim, sempre bem tratado pelo “Zé da
Carris” com a ajuda do Sr. Grilo.

Para 2011 queremos continuar a melhorar as condições da nossa sede para que
os nossos utentes se sintam confortáveis. Temos consciência que muito há
ainda para fazer, nomeadamente ao nível do aquecimento do edifício, que no
inverno é muito frio. Prometemos que essa é uma das nossas preocupações e
iremos tentar melhorar a situação.

No entanto, para que seja possível a concretização destes projectos, necessita-
mos do apoio de todos os sócios, comparecendo como sempre têm comparecido
nas nossas actividades.

A Direcção
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GRUPO DE TEATRO SÉNIOR

No dia 6 de Junho, o nosso Grupo de
Teatro Sénior levou à cena as peças:

Maldita Televisão e Viagem de Com-
boio, com encenação de Manuel Maduro.

Foi uma tarde agradável e bem divertida!

Aguardamos para breve nova apresen-
tação!
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EXCURSÃO A ERVEDAL / AVIS
PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE COROS

A Associação organizou uma excursão
no dia 26 de Junho de 2010 a fim de
acompanhar o nosso Coro que partici-
pou no 1º Encontro de Coros do Grupo
de Cantares de Ervedal / Avis.

Para recordar aqui ficam algumas foto-
grafias.
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CENTRO DE CONVIVIO
A Associação de Apoio Social Nª Senhora das Neves de Manique de
Baixo começou por funcionar na sede da Sociedade 31 de Janeiro,
em 1993.

Ao mesmo tempo tentavam angariar fundos para a construção de
uma sede própria, o que iria permitir o funcionamento do tão
desejado Centro de Convívio.

Em 2002, após inauguração da
sede, foi finalmente assinado o

protocolo com a Câmara Municipal de Cascais para
promover o funcionamento do Centro de Convívio
de Pessoas Idosas, exigindo o respeito de determi-
nadas regras e a contratação de uma técnica supe-
rior que ficasse responsável pelo planeamento das
actividades da valência.

Mas, afinal, o que é o Centro de Convívio?
O Centro de Convívio é uma valência que pretende apoiar o desenvolvimento de activi-
dades sócio-recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com a participação activa

dos idosos. Tem como principal objectivo promover o
bem-estar físico e psíquico dos seus utentes, através da
ocupação dos tempos livres, incentivando sempre as rela-
ções interpessoais. Como o próprio nome indica, está
mais vocacionado para a animação e lazer, e funciona de
2ª a 6ª feira, das 14h às 18h.

Quais são os objectivos do Centro de Convívio?
– Prevenir a solidão e o isolamento;
– Incentivar a participação e potenciar a inclusão social;
– Fomentar as relações interpessoais e intergeracionais;
– Contribuir para retardar ou evitar a dependência dos idosos e a institucionalização.

Quais são os critérios de admissão?
– Ser sócio da Associação de Apoio Social Nª Sra. Das Neves de Manique de Baixo;

– Ter idade igual ou superior a 50 anos;

– Ser reformado e/ou pensionista, ou desempregado de longa duração.

Após esta breve apresentação do Centro de Convívio, resta informar quais foram as novi-
dades nestes últimos 3 meses de 2010:

– Retomámos as actividades de continuidade, tais como a ginástica, a hidroterapia, o
grupo coral, o teatro, o serviço de cabeleireira e a confecção de compotas.



– O nosso Grupo Coral participou no Encontro de
Coros da Freguesia de Alcabideche e ainda
actuou na Festa da Nossa Senhora das Neves;

– Assistimos a uma Sessão de Esclarecimento
para a Saúde sobre a SIDA e a Terceira Idade
(projecto com a CMC);

– Participámos no Passeio a Mafra promovido pela
Junta de Freguesia de Alcabideche;

– Assistimos a uma Sessão de Esclarecimento
sobre a Segurança, apresentada pela GNR;

– Comemorámos o Dia de S. Martinho com baile, castanhas e água-pé;

– Participámos num mini-campeonato de Sueca e Dominó promovido pela Associação de
Reformados e Idosos do Murtal;

– O Grupo Coral ainda actuou, com as novas canções de Natal, na Escola Primária de
Tra-jouce e na Sociedade dos Vinhais;

– Participámos na Exposição de Natal promovida pela Junta de Freguesia de Alcabideche,
onde mostrámos e vendemos alguns dos trabalhos realizados pelos nossos utentes;

– Para comemorar o Natal em beleza tivemos uma festa no Centro de Convívio de
Bicesse, o já tradicional Almoço de Natal da JFA e a Festa de Natal do nosso Centro de
Convívio com troca de presentes.

É desta forma que procuramos sempre promover
a animação e o convívio entre os nossos frequen-
tadores, um dos principais objectivos do Centro de
Convívio. Este facto pode ser confirmado com a
opinião de alguns dos nossos utentes.

Quando perguntei “Porquê que o Centro de Con-
vívio é importante para si?”, as respostas foram
muito semelhantes. Alguns falaram da importân-
cia do convívio, da companhia e a forma de fugir à

solidão, tais como a Amália Chapelas, o Francisco Branquinho e a Teresa Quintino.
Outros sublinharam o facto de terem uma ocupação, uma distracção, é uma forma de
saírem de casa e de evitarem o isolamento, tais como a Carolina Pedro, a Alice Moreira
e o Joaquim Reis.

Tenho a certeza que esta será a opinião da maioria dos nossos utentes, o que é confir-
mado pelo contínuo crescimento de novas inscrições.

Por isso, se está sozinha/o e procura uma distracção, inscreva-se no nosso centro e
venha CONVIVER CONNOSCO!!!

Liliana Cruz Guerra
Técnica do Centro de Convívio
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Universidade, 1ª Aula, 6/9 Lanche de Natal, 12/12

Parabéns, 13/6 Baile das Bruxas, 31/10

17º Aniversário A nossa quermesse

As nossas especialidades O nosso DJ, Manuel Garrett
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10

Cozinheiras, 12/12 Festa de Natal, 12/12

O nosso jardim Encontro de Ranchos, 16/5

Venda de Natal, 12/12 Passeio às Caldas da Rainha

Carnaval Passeio da Universidade a Grândola



UNIVERSIDADE SÉNIOR
As Universidades Seniores são "a resposta socio-educativa, que
visa criar e dinamizar regularmente actividades sociais, cultu-
rais, educacionais e de convívio, preferencialmente para e pelos
maiores de 50 anos. Quando existirem actividades educativas
será em regime não formal, sem fins de certificação e no con-
texto da formação ao longo da vida".

As Universidades Seniores, Universidades da Terceira Idade ou
Academia Seniores, independente da denominação são sempre
um espaço privilegiado de inserção e participação social dos

mais velhos. Através das várias actividades desenvolvidas (aulas, visitas, oficinas, blogs,
revistas e jornais, grupos de música ou teatro, voluntariado, etc) os seniores sentem-se
úteis, activos e participativos.

Existem milhares de Universidades no mundo inteiro, com base no exemplo francês ou
no exemplo inglês, e apesar da primeira UTI ter surgido em Portugal apenas três anos
após a criação da primeira em França, em 1973, só nos últimos anos este modelo se
implantou verdadeiramente com o nascimento de dezenas de novas Universidades,
passou de 30 em 2001 para 160 em finais de 2010.

No modelo francês são criadas pelas universidades tradicionais, têm professores
remunerados, garantem certificação e seguem um modelo mais formal.

No modelo inglês, que Portugal segue, as Univer-
sidades nascem no seio de organizações sem fins
lucrativos, os professores são voluntários, são
mais informais e não garantem certificação.

Em Portugal estão representadas pela RUTIS
(Rede de Universidades da Terceira Idade) e são
um exemplo de vitalidade da sociedade civil e en-
velhecimento activo. As Universidades nacionais
são frequentadas maioritariamente por mulheres,
entre os 60-70 anos, com graus de instrução
variável, desde a 4ª classe ao Doutoramento e
essencialmente por reformados.

Em Manique a Universidade Sénior surgiu através da Associação de Apoio Social Nossa
Senhora das Neves, tendo sido apresentada oficialmente no dia 20 de Maio de 2010 e
iniciado as aulas a 6 de Setembro.

De referir que esta foi a 2ª Universidade Sénior a ser criada no Concelho de Cascais,
conta actualmente com cerca de 60 alunos e 20 disciplinas.

A Universidade Sénior de Manique tem as suas portas abertas a todos os seniores que
pretendam participar de uma forma activa e positiva neste projecto, convivendo e
melhorando os seus conhecimentos, porque nunca é tarde para aprender!

Maria Luisa Anes
Coordenadora da Universidade
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O PRAZER DE VIVER
Quando atingimos a idade da reforma, regra geral questionamo-nos,
o que vamos fazer agora ??? Será uma vida monótona, sem nada que
fazer, que aborrecimento.

Mas existe sempre algo que podemos fazer. Frequentar uma Univer-
sidade Sénior. O melhor passatempo que existe para termos uma
vida social agradável, ganharmos conhecimentos nas mais variadas
áreas, passear com a Universidade e reconhecermos que o nosso
tempo, afinal, até é pouco mediante a satisfação que dá frequentar

um ambiente agradável.

Como monitor desta Universidade, constato que os alunos da aula de Nutrição sentem
prazer em estar nas aulas e só faltam em situações extremas.

Nas aulas práticas o desejo de ajudarem é grande, o que só demonstra que atingir a
reforma não é sinal de afastamento da sociedade, mas que existem alternativas muito
válidas para continuar a desfrutar a vida.

Rui Barbosa
Professor de Nutrição

Foi em boa hora que recebemos a novidade da implantação da Uni-
versidade Sénior na nossa aldeia. Com umas instalações óptimas,
embora cedidas pela Associação de Apoio Social Nª Sr.ª das Neves e
com um corpo docente esplêndido, desenvolvem-se um conjunto
variado de temas bem actuais e necessários para os tempos de hoje.
Podemos escolher desde as Línguas, Informática, Psicologia, Políti-
ca, Música, Tai-chi, Ateliers de Artes Decorativas, Pintura, Yoga, entre
outros, ocupando os nossos tempos livres aprendendo ou melhorando

os nossos conhecimentos adquiridos, mas sem pressas ou outros
condicionamentos que nos apoquentem, a não ser o tempo que passa
muito rápido. No desenvolvimento das nossas actividades, damos
primazia ao conhecimento, mas não descoramos nem o lúdico nem
o social, aspectos importantíssimos para o nosso nível etário. Os
nossos agradecimentos à Associação que nos aceitou, à Câmara de
Cascais que nos apoia, assim como à Direcção Pedagógica da Univer-
sidade na diversidade dos conteúdos postos à nossa disposição, para
que possam dar continuidade a este projecto.

Marília da Conceição dos Santos Amado Gomes
Luiz Fernando Amado Gomes
Alunos da Universidade
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TUNA DA UNIVERSIDADE
A música é a melhor terapia para todas as pessoas, pois ajuda-as a
menorizar os efeitos da solidão, da tristeza, da depressão, etc. Neste
sentido, iniciámos os ensaios da tuna com a aprendizagem de alguns
instrumentos que irão fazer parte da mesma, e também com apren-
dizagem de canções preferencialmente portuguesas que fazem parte
do nosso património. Resta dizer
que todos os alunos estão sa-
tisfeitos e que estão muito em-

penhados em que a nossa Tuna possa representar
a Universidade com dignidade. È uma Tuna sem fins
lucrativos e é o fruto da dedicação e do empenho
de todos os elementos que abraçaram este projecto.
A qualidade musical, espírito jovial e boa disposi-
ção é o que caracteriza esta Tuna.

Américo Boiça
Professor de música

A INFORMÁTICA AO ALCANCE DE TODOS
“Informática é o termo usado para se descrever o conjunto das
ciências da informação…”

O objectivo da nossa informática, na Universidade Sénior de Mani-
que é utilizar o computador como um recurso prático no nosso dia,
sempre assente em bases pedagógicas sólidas, que nos enriqueçam
a todos de aula para aula. Assim, de lição em lição vamos caminhando
a vários ritmos, mas sempre com um objectivo em mente, aprender
cada vez mais.

O optimismo, a sabedoria e a persistência destes nossos alunos são uma lição de vida
para qualquer pessoa.

Como professor a leccionar a disciplina de Informática sinto-me honrado em pertencer
a uma tão “Nobre Família” como é a da Associação de Apoio Social Nossa Senhora das
Neves, de Manique de Baixo.

Virgílio Neves
Professor de informática
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UNIVERSIDADE SÉNIOR
ANO LECTIVO 2010/11

HORÁRIO

PLANO DE ACTIVIDADES 2011
ASSOCIAÇÃO

Horas

10.00h

11.00h
11.30h

12.00h Espanhol

Tai-Chi

Inglês 0 Economia

Politica e
Direito

Francês Tuna

Inglês 1

Danças
Salão

Informática
0

(turma 1)

Informática
1

Informática
0

(turma 2)

Musica
(instrumentos)

Yoga

Nutrição

Hist.
Cultura

Portuguesa

13.00h

14.00h

15.00h

16.00h

17.00h

18.00h

3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

A
rt

es
D

ec
or

at
iv

as

P
in

tu
ra Es

ta
nh

o
Vi

tr
al

2ª feira

P
si

co
lo

gi
a

A
rr

ai
ol

os

7-8-14-15 JAN

30 JAN

06 MAR

13 MAR

27 MAR

08 MAI

15 MAI

19 JUN

03 JUL

11 SET

30 OUT

20 NOV

11 DEZ

Férias: 8 a 26 Agosto e 26 a 30 Dezembro

Janeiras

Almoço / Festa 18º Aniversário

Excursão de Carnaval

Baile Pinha / Concurso de doçaria

Almoço / Assembleia Geral (Contas)

Almoço / Encontro de Coros

Encontro de Ranchos

Santos Populares / Festa das Maravilhas

Excursão a Fátima

Excursão / Passeio Mistério

Almoço

Almoço / Assembleia (Plano Actividades) Magusto

Festa de Natal



14 Convívio nº 40 – Janeiro 2011

ACTUAÇÃO DO RANCHO EM ALMODÔVAR
NA FEIRA DA MEMÓRIA

O Nosso Rancho deslocou-se a Almo-
dôvar, no dia 26 de Setembro a fim de
actuar na Feira da Memória.
Mais uma vez deliciou a assistência
com uma excelente actuação, ficando no
final a promessa de voltar brevemente.
Para recordar aqui ficam algumas
fotografias



18º ANIVERSÁRIO
30 de Janeiro de 2011 - 13 Horas

Almoço de Convívio
Menu:

Sopa da horta
Bacalhau à Braz

Vinhos/Aguas/Sumos
Bolo de Aniversário

Espumante
Café

Durante o almoço
Actuação do Grupo de musica popular CANTARES DA TERRA

Durante a tarde, actuação de:

– Rancho Folclórico NOSSA SENHORA
DAS NEVES

– Coro NOSSA SENHORA DAS NEVES

– Tuna da Universidade Sénior
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Inscrições:
91 885 24 93 (Manuela) • 21 445 80 94 (Sede)

Preço por pessoa: Sócios 10,00€ - N/ Sócios 11,00€



Visite-nos em

www.nevesmanique.net

Se pretende receber noticias regularmente da Associação
por correio electrónico envie-nos o seu contacto para

geral@nevesmanique.net

Também estamos no facebook
Visite-nos e adicione “Universidade Sénior de Manique”

Boletim Informativo da
Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves de Manique de Baixo

IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social
Fundada em 30 de Janeiro de 1993

Sede: Praceta da Saudade, 22 – Manique de Baixo – 2645-614 ALCABIDECHE
Telefone: 21 445 80 94 – Fax: 21 448 00 53

E-mail: geral@nevesmanique.net – www.nevesmanique.net


