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Provedor 

MENSAGEM DO PROVEDOR 

NOVOS CORPOS SOCIAS DA REAL IRMANDADE PARA O TRIÉNIO 2022-2024 

No passado dia 5 de Junho do presente ano tomaram posse os novos Órgãos da Real 

Irmandade que assumirão a responsabilidade de conduzir os desígnios desta instituição de cariz 

religioso e solidário durante os próximos três anos. 

Como Provedor quero lembrar o contributo de todos os benfeitores ao longo da sua história, 

o qual permitiu prosseguir os propósitos que os cativaram, bem como saudar todos os Irmãos que 

voluntariamente num determinado momento da sua vida, segundo os preceitos católicos e as 

disposições estatutárias, acederam pertencer a esta comunidade cuja missão se pratica em prol da 

Igreja Católica e dos mais desfavorecidos, dando desta forma o seu contributo nesta Associação 

de Fiéis. 

Só com a ajuda de todos, seja pela fé que expressam, o trabalho voluntário que praticam e o 

contributo pecuniário e material que ofertam, através das respectivas quotas e outras dádivas, é 

possível dinamizar a actividade católica e solidária que tem como referência Nossa Senhora da 

Saúde e São Sebastião e se manifesta num conjunto de eventos de natureza católica na Freguesia 

de Santa Maria Maior, à Mouraria, em particular, e na cidade de Lisboa. Aos Órgãos Sociais 

cumpre assegurar que assim seja e que este trabalho decorra com harmonia e reconhecimento, pelo 

que os seus membros estarão disponíveis em permanência para este propósito, contando 

naturalmente com a ajuda e a colaboração de todos. 

Acresce naturalmente neste propósito o trabalho que o Conselho Executivo, colaboradores e 

voluntários dedicam à Fundação Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saúde, onde diariamente 

procuram melhorar a qualidade de vida dos respectivos Utentes, na certeza de constituírem uma 

família de acolhimento num espaço de alojamento, convívio e lazer, onde a manutenção e 

desenvolvimento de capacidades funcionais se mostra da maior importância. 

Expresso desta forma a minha saudação a todos os Irmãos e colaboradores, em nome da Mesa 

Administrativa que irá cumprir o presente mandato até Junho de 2025. 
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