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Estimados paroquianos
Tenho o gosto de informar os paroquianos de S. Francisco Xavier que o Conselho para os Assuntos Económicos
da Paróquia de S. Francisco Xavier apreciou e aprovou as contas referentes ao ano de 2017, de que se salientam
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os seguintes principais pontos.
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Receitas totais:
138.067,87€;
Despesas totais: 		
145.024,84€
Resultado de exploração: -6.956,97€
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Procedeu-se ao pagamento dos encargos das dívidas ao Novo Banco e à Construtora de Vila Franca, Lda nos
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Entidade
Novo Banco
CVF – Construtora de Vila Franca, Lda
Total

Amortização
143.076,69€
123.422,59€
266.499,28€

Juros
83.847,47€
14.928,80€
98.776,27€
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• A dívida à Construtora de Vila Franca, Lda foi totalmente liquidada. A dívida junto do Novo Banco era, no final do
ano, de 1.609.615,39€. O Patriarcado de Lisboa contribuiu com 54.000€ para pagamento dos encargos desta dívida.
• Procedeu-se à venda da casa paroquial situada em Caselas, por leilão efectuado no dia 07 de Maio de 2017,
pelo valor de 270.000€;
• A paróquia obteve como receitas líquidas extras as referentes: ao Arraial no valor de 7.797,32€ e à Quermesse
no montante de 8.000€.
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Aproveitando a ocasião da apresentação destes aspectos mais salientes das contas da Paróquia de S. Francisco
Xavier, e em sintonia com o Conselho para os Assuntos Económicos da Paróquia, desejo agradecer a todos os
paroquianos e bem assim ao Patriarcado de Lisboa o seu generoso contributo, indispensável para o pagamento
de todas as despesas da paróquia e para a amortização das suas dívidas.
Agradeço também aos membros do Conselho para os Assuntos Económicos a grande dedicação e competência com que têm desempenhado as funções que lhe foram atribuídas, e estou certo de que este Conselho
continuará totalmente empenhado na procura de soluções para uma amortização, tão rápida quanto possível,
da dívida que pesa sobre a nossa paróquia.
A busca destas soluções, que deve continuar a comprometer todos os paroquianos, não nos fará esquecer, naturalmente, todas as outras dimensões da vida paroquial, designadamente as iniciativas de âmbito social e caritativo
dirigidas aos mais desfavorecidos, que devem também continuar a merecer todo o nosso interesse e empenho..
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