Dica do mês:
Acompanhe as
NOSsas atividades
no Facebook!

Visite-nos em www.nos.org.pt

Setembro/Outubro 2017
Editorial
Iniciou-se um novo ciclo de ano letivo 2017/2018 e com isto chegámos a mais um Outono, início de
projetos e realização de alguns.
Esperamos ir ao encontro das expectativas dos nossos colaboradores, sócios, utentes, parceiros,
famílias e amigos no sentido de oferecermos sempre as melhores respostas. Sei também que nem
sempre é fácil; por vezes, os serviços correm menos bem. Contudo, como pessoas que somos, temos
que superar os desafios que vão surgindo.
Com tudo isto e para terminar, vem a boa notícia que tanto ansiávamos, finalmente vamos ter água
de rede pública no NOSso Lar Residencial ‘Nossa Casa’, graças ao esforço de todos Nós. Também se deve à boa iniciativa e vontade
do Município da Moita. Um Bem-Haja a tod@s!
Pedro Santos, Membro da Direção da NÓS

Evento de Angariação de Fundos
Isabel Angelino apresenta «Cante P’ra NÓS» a 21 de outubro
No próximo dia 21 de outubro, a NÓS vai promover
mais um evento de angariação de fundos, desta feita
numa tarde em que o Cante Alentejano vai ganhar vida
com apresentação por Isabel Angelino, Madrinha
desta Instituição.
O Ginásio Atlético Clube da Baixa da Banheira é o
parceiro da NÓS que, mais uma vez, vai servir de palco
a este espetáculo musical que terá início pelas 16h00.
Durante cerca de duas horas, esta tarde solidária
dedicada ao Cante Alentejano contará com a atuação
dos grupos convidados ‘De Moda em Moda’, ‘Seara
Nova’ e ‘Unidos do Lavradio’, bem como com a
atuação da jovem acordeonista Milene Pratas.
Os bilhetes estão à venda na sede da NÓS e no Ginásio
Atlético Clube da Baixa da Banheira e têm o valor de 5
Cantos Solidários. Bilhetes à venda também no dia e
local do evento, a partir das 15h00.
De referir que os bilhetes para crianças até aos seis
anos de idade (inclusive) não são pagos, ainda que deva
ser identificada a sua presença para reserva de lugares
juntos dos seus responsáveis.
Para a organização deste evento dinamizado pela
Equipa de Angariação de Fundos da NÓS, a Associação
conta com o apoio da União de Freguesias de Baixa da
Banheira e Vale da Amoreira, do Ginásio Atlético
Clube da Baixa da Banheira, do Município de Viana do
Alentejo, do Portal Compra Solidária e do designer
gráfico Milton Duarte.
Contamos consigo!

Email: geral@nos.org.pt_ Tel. 212 149 000_ Tlm: 93 055 74 99 | https://www.facebook.com/nos.associacao

Setembro/Outubro 2017
Exposição ‘Nós Fazemos Lugar’
De 18 a 31 de outubro, no Instituto da Segurança Social – CDSS Setúbal
O Instituto da Segurança Social, I.P. vai receber, no edifício-sede do Centro Distrital da
Segurança Social (CDSS) de Setúbal, a exposição ‘Nós Fazemos Lugar’, uma mostra
diferente e inovadora, enquadrada no 35º Aniversário da Associação NÓS. O ISS,I.P.
consolida-se, assim, como mais um Parceiro a «Fazer Lugar» com a adesão a este
projeto.
Recorde-se que a exposição ‘Nós Fazemos Lugar’ baseia-se num projeto criado pela
Associação NÓS de celebração dos seus 35 anos. É nosso propósito ultrapassar os
preconceitos em torno da inclusão social de pessoas com deficiência e em situação de
desvantagem social. Cada cadeira recriada e transformada associa-se a uma história de
inclusão, ilustrando o papel-chave dos parceiros envolvidos nessa missão de cidadania.
Consulte a brochura com as Histórias de Inclusão retratadas nas Cadeiras em exposição.

NÓS em atividade!
Jovens de CAO em modo ‘Colónia de Férias’
Nos dias 7, 8 e 9 e 14, 15 e 16 de setembro, os jovens dos Centros de Atividades
Ocupacionais da NÓS – Lavradio e Barreiro - participaram nas colónias de férias
desta resposta social no Lagus Campo & Aventura.
Decidimos tirar uns
dias de descanso e ir até
ao campo aproveitar o
ar puro dos pinheiros, a
piscina e o contacto com
os animais!
Foram dias de muita
animação, convívio e
descanso!
Por este ano acabaram-se as férias; agora esperamos pelo próximo ano para
podermos ter mais experiências maravilhosas como esta!
O NOSso Obrigado ao Lagus Campo & Aventura pelas condições proporcionadas!

NÓS em Parceria
Clínica VSMA-VET Santa Maria, Lda. é nova parceira da NÓS
A Associação NÓS celebrou, recentemente, um protocolo de parceria com a VSMAVET Santa Maria, Lda, (sedeada na Av de Santa Maria Nº 25-A, 2830-007 Barreiro),
que entrou em vigor a 9 de Outubro de 2017.
Para todos os que são Trabalhadores, Sócios, Utentes e Voluntários da nossa
Associação, este protocolo inclui como vantagens um desconto de 15% nos serviços
de Consultas, Vacinas, Cirurgia, Imagiologia, Análises Clínicas (Bioquímicas e
Hemogramas), Banhos e Tosquias. O protocolo abrange ainda a possibilidade de os
NOSsos Utentes terem neste parceiro um local de realização de Atividades Socialmente Úteis.
Os beneficiários deverão fazer-se acompanhar do respetivo Cartão de Identificação da NÓS no momento de apresentação na
VSMA-VET Santa Maria, Lda; no caso dos Utentes e dos Voluntários, se não possuírem cartão de identificação, poderão apresentar
uma declaração emitida pela Secretaria da NÓS comprovando o seu vínculo à instituição.

Ligue 760 300 444 e AJUDE-NOS A AJUDAR!
Linha de Valor Acrescentado (custo de 0,60€+IVA revertendo 0,48€ para a Associação NÓS)

