
LISTA B 

 

Estimados amigos e associados do Lar de Santa Isabel. 

Somos um grupo de associados que se propuseram a apresentar uma candidatura aos 

Órgãos Sociais, por perceberem que o caminho que tem sido seguido por alguns membros 

da Direção, não é seguramente o que o Lar de Santa Isabel necessita, uma vez que a 

insatisfação por parte dos utentes, funcionários e familiares, é uma realidade. A prova 

está nas baixas continuas, nas rescisões de contratos de funcionários e despedimentos 

injustos, sem causas aparentes com gravidade, que possam justificar tais procedimentos. 

O Lar Santa Isabel atravessa momentos difíceis a saber:  

- Descrédito na opinião pública; 

- Pouco pessoal para os utentes que o Lar tem a seu cuidado; 

- Descontentamento generalizado de sobrecarga no trabalho que os funcionários 

executam; 

- Falta de meios para proporcionar mais empenho, e atenção para com os utentes; 

- De referir que por falta destes meios, há utentes que nunca saem dos quatros para verem 

a luz do dia; 

- Também, e não menos importante, a logística e liderança, não alcança o patamar que 

esta Instituição deveria adquirir, como um dos melhores Lares de referência local, o que 

infelizmente não acontece. 

Por tudo isto e por muitos outros motivos debaixo de outras jurisdições, este grupo de 

voluntários, que nada reivindicarão pelo trabalho que querem desempenhar, colocam-se 

à disposição de todos os associados e da Instituição, solicitando o apoio ao voto na Lista 

B. 

Queremos fazer diferente, e sobretudo queremos fazer com que o Lar Santa Isabel possa 

seguir um caminho mais saudável e promissor, oferecendo uma vida melhor aos nossos 

utentes jovens e menos jovens, que tanto precisam para melhorar o seu bem-estar… 
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ASSEMBLEIA GERAL: 

Presidente:              Eng.º Amadeu Coelho de Almeida Azevedo 

1ª Secretária:           Dr.ª Margarida Adelina Silva Cardoso 

2.ª Secretária:          Joana Andreia Ribeiro Silva 

 

DIREÇÃO: 

Presidente:              Dr.ª Alcina da Silva Santos Silva 

Vice-Presidente:     Joaquim de Magalhães Leite 

Secretária:               Dr.ª Emília Maria Sousa Gonçalves Freitas 

Tesoureiro:              Dr. Alberto José Fernandes Paiva 

Vogal:                     Artur Manuel Vieira Almeida 

Suplente:                 José Rodrigues da Silva 

Suplente:                 Ana Madalena Reis Fortuna 

 

CONSELHO FISCAL: 

Presidente:              Dr.ª Isabel Cristina de Jesus Ribeiro 

Vogal:                     Maria Manuela Moreira da M. Bixa 

Vogal:                     Abílio Augusto Teixeira 

Suplente:                 Jorge Artur Correia Almeida 

Suplente:                 António Maria Pastor 

Suplente:                 Manuel Augusto Ferreira 

 

  

 

  

  

 


