ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE REDONDO
EDITAL
JOSÉ LUÍS NUNES MARQUES MÓNICA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE REDONDO, faz saber que em reunião da Assembleia Municipal de Redondo, realizada
no dia 21 de dezembro de 2021, foi aprovada, por unanimidade e em minuta, a
moção/recomendação/proposta apresentada pelos membros do MICRE – Movimento
Independente do Concelho de Redondo, que de seguida se transcreve:

MOÇÃO - “Santa Casa da Misericórdia de Redondo Saudação aos Corpos
Sociais agora Eleitos”
“A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Redondo elegeu, ontem, dia 20 de
dezembro, os novos órgãos administrativos.
Essa Entidade acompanha há meio milénio a vida e assiste os mais carenciados nas suas
necessidades. Executando o seu “Compromisso” estatutário procura realizar, na forma
mais adequada a cada tempo, as 14 obras de misericórdia que os ensinamentos de Jesus
Cristo inspiram e determinam.
Nunca foi fácil ser rosto da solidariedade e acorrer aos mais desfavorecidos. Mas, hoje,
tal como nunca, esse desafio se põe, no sentido de um contributo qualificado para o
desenvolvimento humano e para a qualidade de vida e em particular na atenção aos que
a vida conduziu a situações de pobreza física, psíquica e espiritual.
Nesse sentido, apresentamos um voto de congratulação aos homens e mulheres que
assumiram tão grande desafio, o desejo que o seu labor e dedicação se reflitam na vida
da comunidade e manifestamos toda a disponibilidade para ter esta Assembleia
Municipal, nos limites das suas atribuições, ao serviço dos caminhos definidos pelos novos
Corpos Sociais.”
Redondo, aos 17 dias do mês de janeiro de 2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
JOSÉ LUÍS NUNES MARQUES MÓNICA
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