AGRADECIMENTO À COMISSÃO ADMINISTRATIVA
DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PORTALEGRE

Na hora de homologar os Corpos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre,
manifestamos publicamente o nosso agradecimento à Comissão Administrativa da referida
Santa Casa que, desde a primeira hora, em colegial responsabilidade, se dedicou de alma e
coração à Instituição. Granjeou simpatia, formou equipa, deu o seu melhor. Convenhamos
que não foram tempos fáceis, aos quais se veio juntar a pandemia que, se a todos fez sofrer,
muito mais dolorosa se tornou na Santa Casa, para utentes, colaboradores e responsáveis.
Convocada a Assembleia dos Irmãos para o Ato Eleitoral, apresentaram-se duas Listas, o
que foi muito bom para que os Irmãos pudessem fazer a sua opção. Todos partimos do
princípio de que as Listas candidatas aos Corpos Sociais e quem as propõe são Irmãos que
estimam a Santa Casa, apreciam a sua bela história de serviço à comunidade, são
conhecedores do Compromisso ou Estatutos, e têm consciência das responsabilidades que
uma administração da Santa Casa implica. As Listas foram devidamente publicitadas para
que todos os Irmãos eleitores se inteirassem da sua constituição e votassem de forma
responsável e consciente, pensando no melhor para a Instituição. Não houve contestação,
nem da parte da outra Lista concorrente nem de qualquer Irmão da Misericórdia, quer
sobre a composição das Listas quer sobre o Ato Eleitoral.
No respeito pela vontade dos Irmãos que, conscientemente, assim o manifestaram pelo
voto, já homologámos os novos Órgãos Sociais da Irmandade da Santa Casa, formulando
votos para que tudo corra bem.
Reiteramos a nossa maior gratidão aos membros da Comissão Administrativa, isto é, às
Senhoras Dr.ª Ana Margarida Garcia de Oliveira Bicho e Dr.ª Ana Sofia Carita de Oliveira
Miguéns, e aos Senhores Dr. António Belo Salvado Pratas, Dr. Miguel Nuno Vicente Roseta
Fino e Sr. Manuel de Jesus Nicolau Marques. Bem hajam!
Como é evidente, cessam as suas funções logo após a tomada de posse dos novos Órgãos
Sociais.
Portalegre, 14 de setembro de 2021.
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