SOCIEDADE DO EUROMILHÕES
A FAVOR DA PARÓQUIA DE S. FRANCISCO XAVIER, EM LISBOA

Estimados Sócios
Em todo o ano de 2018 só tivemos 5 prémios de "consolação", entre Maio e Junho, no valor
total, imaginem de 31,09 €.
Mantivemos o mesmo espírito do ano anterior, jogando sempre com a mesma chave, no sistema
mais simples (5 números e 2 estrelas). Não desbaratamos as nossas quotizações com a tentação
de jogar com mais números, no sistema de apostas múltiplas, reservando o excedente para a
Paróquia.
Assim, doámos à nossa Paróquia, 75,7% das nossas quotas sob a forma de pagamento de diversas
despesas no âmbito da manutenção e outros apoios.

RECEITA DE 2018 - 1º semestre
Saldo do exercício de 2017
Quotizações
Prémios do Euromilhões

RECEITA DE 2018 - 2º semestre
459,79 € Transporte do 1º Semestre
1.560,00 € Quotizações
31,09 € Prémios do Euromilhões
2.050,88 €

DESPESA DE 2018- 1º Semestre
Boletins do euromilhões-2 p/ semana
Manutenção e apoios à Igreja

2.050,88 €
1.880,00 €
0,00 €
3.930,88 €

DESPESA DE 2018- 2º Semestre
Transporte do 1º Semestre
1.191,75 €
130,00 € Boletins do euromilhões-2 p/ semana 130,00 €
1.061,75 € Manutenção e apoios à Igreja
1.912,37 €
1.191,75 €
3.234,12 €

MOVIMENTO ANUAL - 2018
Saldo do exercício de 2017
Quotizações
Prémios do Euromilhões
Bol eti ns do euromi l hões (2 p/ semana) 7,5%

Manutenção e apoios à Igreja

459,79 €

3.440,00
31,09
-260,00
-2.974,12

SALDO DE 2018
Receita (1º e 2º Sem)
Despesa (1º e 2º Sem)

3.930,88 €
- 3.234,12 €
SALDO
696,76 €

696,76

(SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS EUROS E SETENTA E SEIS CÊNTIMOS)

Segue,um pequeno resumo das verbas gastas a favor da Paróquia:
1 - Máquinas e ferramentas.................................................................................................................... 156,79 €
Adquiriram-se para a manutenção da Igreja:
1 martelo pneumático , 1 Lixadora elétrica, 1 a parafusadora e algumas chaves de fenda tipo Philips
2- Prateleiras- ............................................................................................................................... 147,50 €
Com o objetivo de libertarmos a garagem e as Capelas Mortuárias de estruturas utilizadas no Arraial e no Presépio,
optamos por utilizar e duplicar a área de arrumos (casa das flores das capelas mortuárias) com
a montagem de cinco enormes prateleiras.
Usamos 5 portas em madeira (usadas e algumas recolhidas no lixo) adquirindo-se apenas as ferragens necessárias
para as suspender do teto.

3- Arraial................................................................................................................................................................... 81,31 €
Toda a estrutura do Arraial foi montada com materiais dos anos anteriores. Excepção para o reforço da segurança
elétrica com tomadas de parede estanques e fichas anti chuva e anti choque elétrico.
4- CCTV ................................................................................................................................................................... 715,22 €
Está em fase de conclusão, a reativação e ampliação da rede de videovigilância da Igreja (tínhamos só 3 cameras)
que deixou de estar operacional, quando se queimou o gravador de imagens que tinha sido
oferecido, em fim de vida.
Duas ou três lamentáveis ocorrências verificadas este ano na igreja, obrigou-nos a repensar nesta ativação.
Reporto o desaparecimento de um saco de um dos peditórios, no interior da Sacristia e ao furto com vandalismo, de todas as caixas de ofertas , ocorrência reportada a uma 5ª feira da parte da manhã.
Assim, adquiriram-se mais duas cameras de vídeo (uma para a zona do Batistério e outra para a Sacristia) e
um gravador de imagens para 8 cameras de vigilância e respetivos acessórios e adaptadores. Conseguimos
também reutilizar uma outra câmera de vídeo, que estava em simulação, por cima da porta principal da igreja.
Temos assim, no total 6 cameras de vídeo ativas.
Após um ensaio em carga de 30 dias, daremos início, no início de 2019, ao processo de licenciamento.
5- Estrela de Natal.................................................................................................................................. 181,42 €
Esta estrela teve problemas de isolamento elétrico numa das fitas de led´s e no transformador de alimentação
tornando-a inoperacional.
Foi agora reconfigurada com a substituição da fita led circular de alto brilho e da fonte de alimentação, mais
resistentes aos raios ultravioletas e melhor isolamento às águas pluviais .

6- Almoços temáticos............................................................................................................................. 115,20 €
Estes almoços eram confecionados em fogões emprestados. Um deles avariou-se e um outro, vitro cerâmico,
oferecido, queimou-se. Houve necessidade de se adquirirem em duas ocasiões diferentes,
duas destas unidades para a confeção das ementas em curso.
7- Presépio.............................................................................................................................................. 293,34 €
Madeiras de balsa, prumos em madeira, colas, espuma de poliuretano. tintas várias em spray, figuras em gesso para pintura, papel de cenário e de Kraft, fichas e leds para iluminação das maquetes, entre outros, permitiram uma montagem mais ampliada do presépio deste ano. Última hora: queimou-se o motor da nora que
teve de ser substituído.
8- Diversos........................................................................................................................................... 1.262,07 €
Destacamos a instalação de uma película solar no vidro triangular da zona do Altar, para proteção ao quadro da
IMACULDA CONCEIÇÃO (anti raios ultra violetas), a recarga de todos os extintores de incêndio, a reparação da
máquina de café do Quiosque e a reorganização do site da Paróquia, entre outras despesas que podem ser
analisadas em PDF.

O valor das despesas entram na contabilidade da Paróquia mas suportadas por doação de igual valor.
Permitem assim, analizarem-se as despesas não suportadas pela conta da igreja.
Para melhor consulta, digitalizamos a folha das nossas quotizações, a folha de cálculo Excel com todos
os movimmentos , as chaves do Euromilhões 2018 e as despesas a favor da Igreja.
Um dossier com todos os movimentos do Euromilhões, está disponivel, para Vossa melhor consulta,
no Secretariado da Paróquia, numa prateleira junto à secretária da Carla.
Todos os boletins do Euromilhões e os boletins do MILHão, estão arquivados por data-hora.
Do saldo que transita para 2019, vamos reservar 500,00 Euros (14,55%) para iniciarmos uma campanha de
recolha de fundos para restauro do quadro da "IMACULADA CONCEIÇÃO"
Saudações, os melhores cumprimentos e um bom Ano Novo.
Lisboa, 2 de Janeiro de 2019
O sócio e paroquiano Manuel Orlando Pereira (917 056 132)

