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

RELATÓRIO E CONTAS DO 2º Semestre de  2020

Estimados sócios
Relativamente ao semestre anterior, triplicamos os prémios do Euromilhões recebidos, mas de efeito
quase nulo.
De facto, obtivemos apenas 9 prémios de “consolação” no valor, imaginem de 41,22 €.

Das nossas quotizações, prémios, saldo anterior e uma receita extraordinária para obras, de que falaremos
mais à frente, num valor total de 4.812,16 €, fizemos entregas à Paróquia, em géneros, da quantia de
4.204,46 €, representando um total de cerca de 87,5% das verbas acumuladas de 1 de Julho a 31 de
Dezembro.
Sobram 477,70 € que serão utilizados, na recarga dos nossos extintores de incêndio e verificação dos
carreteis (mangueiras e agulhetas) orçamentados em 241,57 €. Não inclui a substituição de material
danificado. Esta intervenção está programada para o próximo dia 6 de Janeiro.

(QUATROCENTOS E SETENTA E SETE EUROS E SETENTA CÊNTIMOS)

O saldo apurado transita para o exercício do 1º sem 2021

Segue, uma pequena informação sobre algumas obras realizadas e um pequeno 

resumo das verbas gastas a favor da Paróquia:

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 2020 DESPESAS 1º sem 2020
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

Recordamos os Movimentos do 1º semestre 2020 insertos na apresentação do relatório e
contas enviado a todos no passado dia 06 Agosto último 
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(Cento e setenta e oito Euros e dezasseis cêntimos)
O saldo apurado transita para o exercício do 2º semestre

Inserimos agora os movimentos do 2º Semestre 

DESPESAS 2º Sem 2020
Boletins euromilhões semanais 130,00

Despesas com a manutenção 4.204,46

Total 4.334,46

RECEITAS 2º Sem 2020
Saldo do exercício do 1º sem 178,16

Quotizações 2.400,00

Prémios Euromilhões 41,22

Verba extraordinária pª obras 2.192,78

Total 4.812,16

SALDO 2º Sem 2020
Receitas 4.812,16

Despesas -4.334,46

Total 477,70
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Novas salas de Catequese

O complexo da nossa Igreja incluía um Edifício destinado à formação religiosa com diversas salas para a
Catequese.

Não foi construído por falta de fundos e assim, desde 2011, a Paróquia vem lutando com falta de espaço
com alguma dignidade, para administrar formação religiosa a crianças, jovens e adultos.

No tempo de pandemia que se instalou desde Março de 2020, em que as normas de higiene sanitária
obrigam a distanciamento e a outros cuidados de higiene sanitária, previa-se que muitos pais não
renovassem a inscrição das suas crianças na Catequese, porque já antes se manifestavam descontentes
com as condições em que o ensino catequético era ministrado na sala multiusos (piso -1), sem janelas nem
ar ventilado, e na garagem (sem o mínimo de conforto físico).

Antecipando o arranque do novo Ano Pastoral, e preocupada com a proteção de crianças e catequistas, a
Equipa de Coordenação da Catequese paroquial sugeriu à equipa de manutenção da Igreja que se tentasse
aproveitar o espaço do piso 1 sobre o Secretariado, abandonado desde o início por falta de verbas. Este
espaço mantinha-se aberto e em tosco, e logo que foi sugerido pela Equipa de Manutenção dar alguma
dignidade ao espaço, a Equipa de Coordenação da Catequese prontificou-se a contribuir com parte das
verbas necessárias para a realização desta obra.

Este espaço estava destinado à casa Paroquial.

A equipa de manutenção, sentindo que nos próximos 20 anos esse espaço não poderia ser utilizado
conforme projetado por causa dos condicionamentos com a dívida bancária que pesa sobre a Paróquia,
decidiu, com o conhecimento e o apoio do Sr. Prior, dividir o espaço aberto e nele construir três salas de
catequese e uma sala de espera ou de reuniões, deixando em “bruto” a zona da cozinha residencial, sem
interferir com o que estava para ali projetado, mas garantindo as normas de distanciamento r higiene
sanitária exigidas pela DGS, sem as quais a Catequese só poderia ser ministrada no batistério e na área de
culto da Igreja.

Poe essa razão, toda a construção é amovível: O chão em madeira foi assente sobre barrotes; as paredes
divisórias foram feitas em gesso cartonado (pladur).

Sendo esta construção precária e provisória, privilegiamos e reforçamos em todos os seus aspetos as
condições de segurança, nomeadamente no reforço estrutural da escada de acesso ao piso 1 (que envolve
o poço de um futuro elevador..

Sala de trabalho da Equipa de Manutenção da Igreja

A breve prazo, esta Equipa terá de abandonar o espaço ocupado que atualmente ocupa nas capelas
mortuárias, porque está em curso um procedimento concursal para a ativação destas capelas conforme
decidido em reunião do CEP do passado dia 10 de Novembro. A Equipa de Manutenção decidiu por isso
colocar um chão em madeira OSB no espaço projetado para a cozinha da casa Paroquial, contíguo às salas
de Catequese, e montar nesse espaço uma sala provisória para os trabalhos inerentes à manutenção da
nossa Igreja, cujos trabalhos estão em curso.

=================

Assim, descriminamos:

1- OBRAS das novas salas de catequese …………………………………………………………… …..…………. 3.291,20 €

Foram financiadas em 64% por alguns catequistas, por membros do grupo do Euromilhões e o por uma não 
paroquiana, sendo os restantes 36 % financiado pelas verbas do próprio Grupo .
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2- OBRAS - Nova sala para a Equipa de Manutenção da Igreja………… 539,07 €

A verba gasta reporta-se à compra de 
barrotes e placas de madeira prensada OSB 
para o assentamento de um chão pois este 

espaço “abandonado” está em bruto. 

3- OBRAS – outras ……… 37,76 €

Reconstruímos o banco de jardim que apresentava em
elevado estado de degradação.
Foi envernizado com verniz marítimo.

Substituímos várias grelhas partidas dos ralos
pluviais junto à entrada principal da Igreja.

4- ELETRICIDADE…………. 109,00 €

Adquiridas 25 lâmpadas fluorescentes de 8 watts para substituição nas várias
iluminarias de emergência.

5- PRESÉPIO………………… 114,55 €

Tintas, cola quente, e outros pequenos materiais, incluindo uma nova
bomba de água, permitiu a montagem deste nosso presépio, também ele
adequado ao reduzido espaço por efeito do distanciamento obrigatório



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

Incluímos também um PDF da súmula sobre as obras da Catequese, para conhecimento dos 
paroquianos não sócios que contribuíram em grande parte para a realização das mesmas.

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, com votos de um bom e santo Ano Novo

Lisboa, 2021.01.03
O sócio e paroquiano Manuel Orlando Pereira (91 705 61 32)

Resumindo
O grupo do Euromilhões doou à Paróquia, em todo o ano agora findo, em material adquirido para a

execução dos vários trabalhos, a quantia de 6.952,42 € correspondente a 88,4% da verba recebida.
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7- DIVERSOS………………… 17,98 €

Desratização da garagem sala multiusos, “bunker” e escadas do piso -1.

Foram adquiridas diversas embalagens de pasta que , numa 1ª fase, todas tinham sido comidas
pelos ratos.
Estes desapareceram. Devem estar mortos e secos em zonas não acessíveis .

Também se adquiriu para a garagem uma ratoeira que está montada com isco (naco de queijo).

6- MÁQUINAS/FERRAMENTAS………………… 94,90 €

Substituição do martelo “pneumático” que se avariou.
Foi adquirido um outro, de linha branca.


