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Objetivos
A LojaSocial do Município de Reguengos
de Monsaraz tem como objectivos:
Suprir as necessidades imediatas de
famílias carenciadas, através de donativos
em espécie ou em dinheiro;
Sensibilizar a comunidade para a recolha
de bens materiais, nomeadamente, roupa,
calçado, utensílios domésticos, livros e
outros;
Responder a situações de emergência
social;
Actuar em situações de rupturas familiares
graves;
Fomentar a rede de parceria interinstitucional concelhia.

Tipos de bens e produtos
A LojaSocial irá dispor dos seguintes
bens:
Utensílios domésticos;
Acessórios/calçado;
Têxteis/vestuário;
Brinquedos e material didáctico;
Mobiliário;
Livros Escolares;
Outros...

Horário
Dias úteis das 14h30 às 18h00.
Sábados de manhã, apenas para recepção
de material e sob marcação prévia.

Onde estamos?
Bairro Residencial, Praceta Doutor
Francisco Sá Carneiro, 2 (antiga casa dos
juízes), Reguengos de Monsaraz
38°25'37.74"N | 7°32'13.11"W
Tel. (+351) 266 508 170
Tlm. (+351) 924 458 932
gas@cm-reguengos-monsaraz.pt
www.cm-reguengos-monsaraz.pt

