das necessidades da comunidade e sociedade em geral. Asseguramos qualidade dos serviços
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Esta instituição visa a satisfação

Misericórdia da Freguesia de Sangalhos

a nossa Missão

A

Instituição Particular de
Solidariedade Social

prestados, em
colaboração com agentes

socio - económicos.
A nossa atuação incide sobre as
famílias, infância,
juventude, idade adulta, velhice
e pessoas doentes.

Queremos ser uma entidade de
referência pela excelência das

Contacte-nos

suas Boas Práticas,

Sede: Rua Narciso da Marça, n.º 262,

evoluindo tendo em conta as

Apartado 69, 3781- 908 Sangalhos

necessidades da sociedade.

Telefones: 234 742 511 / 925 969 054
Email: geral@mfsangalhos.pt

os nossos serviços
A Misericórdia tem os seguintes serviços: Creche, Estabelecimento de Educação Pré-Escolar, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Estrutura Residencial para Idosos
(Lar), Centro de Atividades de Tempos Livres, Atendimento e Acompanhamento Social, Centro de Acolhimento
Temporário (Casa da Criança) e Componente de Apoio à
Família da Educação Pré-Escolar da rede pública.

Estes serviços são desenvolvidos em 4 edifícios e ainda no Centro Escolar de Sangalhos, prestados por
110 funcionários sob uma única divisa: “A bem fazer
se viverá bem”.

a nossa história
No dia 27 de Julho de 1932 um conjunto de Sangalhenses (foto em cima) constituíram-se em Irmandade de
Misericórdia, com o objetivo de satisfazer carências
sociais e de praticar atos de culto católicos, em harmonia com o espírito tradicional das Misericórdias, orientado pelos princípios da doutrina e moral cristãs.
A Irmandade reúne ordinariamente duas vezes por ano
(Março e Novembro) em Assembleia Geral para aprovação do relatório, contas e apreciação e votação do
programa de ação e orçamento.
Em cada quatro anos, a Assembleia-Geral reúne para
eleger os Órgãos Sociais:
 A Mesa da Assembleia—Convoca e preside a reunião
da Assembleia de Irmãos pois é nesta que reside o
poder decisório;
 A Mesa Administrativa—Representa e obriga, para
todos os efeitos legais, a Misericórdia e promove os
atos de gestão necessários para o cumprimento da
sua missão;
 O Conselho Fiscal— Controla e fiscaliza efetuando
recomendações para o desenvolvimento de toda a
atividade.

Através das 14 obras de Misericórdia, o bem que
aqui se faz não só faz bem ao que precisa dele
como também melhora quem o pratica.
Todos estamos debaixo do manto de Nª Sª da
Misericórdia.

ser nosso irmão
Para aderir à Irmandade deverá preencher e entregar a
Proposta de Admissão de Irmão. Depois de ser admitido
pela Mesa Administrativa receberá uma carta confirmando o novo estatuto de IRMÃO, nosso Irmão.
Será convidado a contribuir com uma cota anual (mínimo
12,00€ para além do valor de joia (2,50€) e cartão de
identificação obrigatório (2,50€). Ao manter as cotas atualizadas, e depois de um ano de admissão, poderá votar
nas Assembleias-Gerais.
Esta Irmandade tem OPA e Vara da Irmandade, indumentária usada em eventos formais. Não sendo obrigatório a sua aquisição, poderá encomendar junto das secretarias, no valor total de 165,00€.

Sendo nosso Benemérito, também poderá oferecer 0,5% de consignação do IRS
pago ao Estado a esta instituição:
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