
Sociedade do Euromilhões
a favor da Paróquia de S. Francisco Xavier

RELATÓRIO E CONTAS DO 1º Semestre de  2020

Estimados sócios
Continuamos sem poder alegrar-vos
De facto, registamos apenas 3 prémios, de “pouca consolação” e apenas no valor de 18,09 €.

A maioria dos nossos sócios satisfez os seus compromissos mensais – alguns, por estarem confinados, não
o puderam fazer e outros atualizaram os valores em Julho, pelo que farão parte da receita do 2º semestre.

Das nossas quotizações, prémios e saldo anterior, no valor total de 3.051,12 € fizemos entregas à Paróquia,
em géneros, da quantia de 2.747,96 €.

Também transferimos(como reforço) para a conta corrente do Bankinter, a quantia de 500,00 € para
reforço da sua conta corrente, representando um total de 95% das verbas acumuladas até 30 de Junho.

O saldo apurado transita para o exercício do 2º semestre

Segue, um pequeno resumo das verbas gastas a favor da Paróquia:

1- Sacristia – 778,60 €  

Aquisição de uma cruz processional e de 2 lanternas e respetivo suporte.               
Estas peças, que são imprescindíveis, não existiam na nossa Igreja.

Aquisição de uma caixa com 6 garrafas de vinho de missa.

2- Máquinas/ferramentas– 60,68 €

Uma rebarbadora de 700 watts e disco de 115 mm, para substituição
de uma outra emprestada à Igreja e que se queimou. A adquirida foi 

adicionada ao Inventário da Paróquia.

3 – Obras – 600,55 €
3a - 354,9
Reparação de paredes  e pintura  da “capela de São
Francisco Xavier.
Colocação de um vidro temperado no balcão de atendimento do Secretariado.

SALDO 1º semestre 2020

Receitas até 30 de Junho                                  3.051,12

Despesas até 30 de junho -2.872,96

178,16

RECEITAS 1º sem DESPESAS 1º sem
Saldo do exercício de 2019 1.153,03 Boletins do Euromilhões - 2 p/ semana 125,00 €

Quotizações 1.880,00 Manutenção e apoios à Paróquia 2.747,96 €

Prémios do Euromilhões 18,09

Total 3.051,12 Total 2.872,96

Movimentos

1

(Cento e setenta e oito Euros e dezasseis cêntimos)



3b - 245,59
Tendo havido infiltrações pluviais na zona do Coro Alto
junto à sanca de iluminação, analisadas as causas, foi 

e                                                                                efetuada uma profunda intervenção nas quatro condutas                  
d                                                                               de escoamento, com  isolamento  asfáltico em 49 junções 

das calhas metálicas
A mão de obra foi pro bono.

4 – ELETRICIDADE – 150,80 €

- Diversos trabalhos de melhoramento no sector da ele-
- trico, onde se intervencionou a zona da varanda do
- Coro Alto e topo das colunas do Batistério.
- Adquiriram-se cabos elétricos, calhas técnicas, caixas 

- derivação, bucins, quadro elétrico, disjuntores e outros.
-

5- Covid-19 – 442,59 €
- Esta verba foi a nossa contribuição para a aquisição de produtos de limpeza e 

h                                  higienização e de 4 dispensadores de álcool gel, sendo 3 automáticos
- Acabando a Pandemia, estes dispensadores substituirão os existentes nas casas 

d                                  de  banho que estão em fim de vida (já não vedam bem).

- Adquiriu-se também um tapete para higienização dos pés à entrada da
- i igreja .

6- Presépio 2020 – 46,99 €
- Adquirida uma nova bomba de água para substituição da anterior, muito degradada.

7- Diversos – 162,76 €
-
- Construção de uma Cruz para a Via Sacra (madeira, tinta e massa                                                                        
- acrílica).

- Montagem de 3 redes metálicas idênticas à da vedação, para             
- proteção do mini jardim, entre as colunas da escadaria.       

8- Donativo – 500,00 €
Foi reforçada a conta corrente do Bankinter por estarmos com dificuldade na obtenção de verbas.

2-2

Zona de união entre 
calhas , corroídas.

Para melhor consulta, digitalizámos a folha das nossas quotizações, a folha de cálculo Excel, as chaves 
do Euromilhões e as despesas a favor a Igreja.

Um dossier com todos os movimentos, boletins, chaves e faturas, está à vossa disposição no Secretaria-
do da Paróquia, numa prateleira junto à secretária da Carla.

As melhores saudações, votos de boas férias, se for o caso.
Lisboa, 2020.08.06
O sócio e paroquiano Manuel Orlando Pereira (91 705 61 32)


