
RELATÓRIO 
DA EQUIPA 
SÓCIO-CARITATIVA

No dia 16 de Dezembro serão distribuídos os cabazes de Natal às 
famílias assistidas durante o ano. As crianças irão receber um 
brinquedo oferecido pelos funcionários e clientes do BPI. Nos 
géneros alimentícios distribuídos destaca-se o contributo do 
Banco Alimentar e da Santa Casa da Misericórdia. 

10 
VOLUNTÁRIOS

70 
FAMÍLIAS APOIADAS

770
SACOS DE MERCEARIA

2020

Atende as pessoas nas tardes de segunda, quinta-feira e 
sexta-feira e, sempre que possível, faz visitas domiciliárias.

Durante o ano de 2020 apoiou mensalmente com mercearia 
70 famílias no total de 161 pessoas. Foram feitos 770 sacos 
com mercearia.

A Equipa é constituída por 10 voluntárias.

CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA

AGRADECIMENTOS

A Equipa Sócio-Caritativa deixa aqui um muito obrigado e um 
apelo para que nos continuem a ajudar e assim minorar as 
dificuldades dos mais necessitados. 

Braga, 23 de Novembro de 2020

Alguns géneros, roupas e calçado foram oferecidos por 
pessoas que mantêm o anonimato.

AA receita, de €19.686.00, é proveniente da partilha realizada 
nas Missas do fim-de-semana de 7/8 de Dezembro de 2019 
[rendeu €735], do contributo  da Santa Casa da Misericórdia 
[€1.500,00], da Junta de Freguesia de S. Lázaro [€500], da 
Junta de Freguesia de S. Vítor €1.100], do BPI [€200], da 
Primavera Software [€150], da Fundação São João de Deus – 
Lisboa [€1.000], de uma  “Feirinha Solidária” que rendeu  
€4.410€4.410 e de donativos de gente anónima e muitos 
benfeitores que ao longo do ano os foram entregando na 
Secretaria da Igreja. 



PROVENIÊNCIA 
DOS BENS DISTRIBUÍDOS

APRESENTAÇÃO

Do Banco Alimentar, a Equipa 
recebeu 13.752,48 kg de alimentos, o 
que equivale a €13.346,40.

Recebeu também uma grande 
quantidade de artigos diversos 
doados pela Entrajuda (apoio 
a instituia instituições de solidariedade social) 
e diversos géneros alimentícios do 
Colégio Paulo VI, da Junta de 
Freguesia de S. Vítor, do Quartel de 
Infantaria de Braga e das Guias de 
Portugal.

ROUPA, SAPATOS 
E OUTROS BENS

A Equipa distribuiu em 2020 um total 
de 4338 peças de roupa e 258 pares 
de sapatos. Distribuiu 8 enxovais para 
bebés e algumas dezenas de lençóis 
e jogos de cama. 

Rendas 
€2.540,94

Farmácia 
€3.358,87

Luz e Gás 
€6.606,54

BanBanco Alimentar 
€405

Água 
€2.528,28

Fisioterapia
€480 

Mercearia
€2.032,40€2.032,40  

Com apoios de diversa 
ordem, foram gastos 

€18.100,74.

DESPESAS QUE 
AJUDOU 
A PAGAR

A Equipa Sócio-Caritativa da Basílica dos 
Congregados, durante o ano de 2020, 
distribuiu mais de 13.000 kg de géneros 
alimentícios e fruta, 4338 peças de roupa 
e 258 pares de sapatos. 

AA 18 de Dezembro de 2019 distribuiu o 
Cabaz de Natal a 80 famílias. Para além 
dos géneros alimentícios do Banco 
Alimentar, foi enriquecido com doações 
da Santa Casa da Misericórdia.

Com todas as despesas, a Equipa gastou 
€18.110,74. 

Dos donDos donativos que recebeu teve uma 
receita de €19.686,00.  

As contas apresentam assim um saldo 
positivo de €1.575,26.

AAs contas agora prestadas referem-se ao 
período compreendido entre 21 de 
Novembro de 2019 e 23 de Novembro de 
2020.

ALIMENTOS 
DISTRIBUÍDOS

Além de 13.752,48 kg 
de alimentos 
oferecidos pelo Banco 
Alimentar, no valor de 
€13.346,46, a Equipa 
distribuiu:

55 pacotes de massa 
25 litros de óleo

18 garrafas de azeite
38 quilos de arroz
2 bacalhaus 

285 litros de leite
390390 enlatados

28 pacotes de feijão
285 produtos higiénicos
35 papas e leites de 

bebé
4545 embalagens de 
fraldas de adulto e 

bebé


