
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL  Nº 16/IX-2º/2006 
 

 (Saudação à Misericórdia de Almada) 

 

EU, JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE D A ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA  

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Extr aordinária realizada no dia 20 de 

Novembro de 2006, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a seguinte Saudação: 

SAUDAÇÃO  

Saudamos a Misericórdia de Almada pelo seu aniversá rio e por tudo o que tem feito em 

prol dos mais necessitados do nosso Concelho. 

O valioso contributo que esta Instituição de Solida riedade Social, tem feito ao longo dos 

450 anos em Almada, merece todo o nosso respeito, a poio e carinho. 

As Misericórdias têm representado ao longo da sua e xistência o sentido de solidariedade 

e humanismo próprios do povo português. 

Ao contrário do que é comum pensar-se,  estas insti tuições não dependem da 

Misericórdia de Lisboa, nem recebem qualquer rendim ento relativo aos jogos da “Santa 

Casa”. A Misericórdia de Lisboa é um Instituto Públ ico e não pertence sequer à União das 

Misericórdias, onde as Misericórdias se integram e associam. 

Foi, no entanto o ideal e a postura da Misericórdia  de Lisboa que constituiu e motivou a 

criação e o espírito de todas as posteriores irmand ades e traçou o caminho de todos os 

irmãos na prática de “obras de misericórdia”. 

Nos primeiros tempos o caminho seguido pelas Miseri córdias foi a construção e gestão 

de hospitais. Actualmente, com a integração da maio ria dos hospitais no Sistema 

Nacional de Saúde veio libertar as Misericórdias pa ra outras formas de Serviço em 

benefício e apoio em outras situações de Solidaried ade Social. 

Nos dias de hoje, a Misericórdia de Almada actua no s sectores de assistência à 3ª idade, 

do trabalho com crianças e jovens e ao combate à ex clusão social, sectores onde existem 

grandes carências no nosso Concelho. 
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1) Pelo seu trabalho meritório, útil e exemplar; 

2) Pela sua história ao longo de 450 Anos; 

3) Pelos frutos produzidos: 

� Dois Lares de 3ª Idade; 

� Centro clínico vocacionado para a Geriatria e Fisio terapia; 

� Apoio domiciliário a quase três centenas de idosos;  

� Três Centros de Dia e de Convívio a quase duas cent enas de idosos; 

� Um Lar para cinco dezenas de Crianças e Jovens; 

� Desenvolve múltiplas parcerias e projectos dirigido s às populações juvenis, que 

visam combater o abandono escolar e proporcionar a aquisição de 

competências básicas e profissionais; 

� Ajuda populações carenciadas e desinseridas socialm ente, através da promoção 

e acompanhamento de actividades económicas autónoma s (micro empresas) e 

de empresas de inserção. 

Por todos os factos mencionados, a Assembleia Munic ipal de Almada reunida no dia 20 

de Novembro de 2006, saúda a Misericórdia de Almada  e a todos os Irmãos e Mesários 

actuais desta instituição de Solidariedade Social, e presta a devida homenagem a todos 

os que contribuíram para a mesma, mas que já não es tão entre nós, serão sempre 

recordados e se encontram gravados nos nossos coraç ões. 

 
 
POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO 

E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCE LHO. 

 
Almada, em 21 de Novembro de 2006 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

            (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


