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Na próxima quarta-feira, dia 13, é feita a entrega dos cabazes de natal de 2017 às famílias carenciadas

Mais de 18 toneladas de alimentos
distribuídos pelos Congregados

Álvaro Magalhães

o relatório de atividades que enviou
ao DM, é indicado
que «a Equipa Sócio-Caritativa da Basílica
dos Congregados, durante
o ano de 2017, distribuiu
mais de 18.000 quilos de
géneros alimentícios e
fruta, 9658 peças de roupa e 782 pares de sapatos».
No grupo dos alimentos distribuídos, a equipa
dos Congregados salienta que recebeu do Banco
Alimentar um total superior a 18.500 quilos de
alimentos que totaliza um
valor estimado de cerca
de 17.800 euros.
Todavia, para além do
grosso dos alimentos, a
equipa assumiu a distri-
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buição de 104 pacotes de
massa, 19 litros de óleo
alimentar, 42 garrafas de
azeite, 92 quilos de arroz, 2 bacalhaus, 18 pacotes de bolachas, 65 caixas
de flocos de cereais, 305
litros de leite, 89 enlatados, 77 pacotes de feijão,
3 alheiras, 2 embalagens
de aletria e 29 produtos
higiénicos.

86 cabazes de Natal
Em 14 de dezembro do
ano passado, foram distribuídos pelos Congregados 86 cabazes de Natal a
outras tantas famílias. Estes, para além dos géneros
alimentícios provenientes do Banco Alimentar,
«foram enriquecidos com
doações da Santa Casa da
Misericórdia de Braga»,

destaca o relatório tornado público.
Dias depois, em 17 de
dezembro, realizou-se no
salão anexo à Basílica dos
Congregados a Festa de
Natal dedicada aos meninos e meninas apoiados
pela Equipa Sócio-Caritativa. Nesta, houve espaço
de animação, seguido de
uma merenda e da distribuição de brinquedos novos a 26 crianças, oferecidos pelos funcionários
e clientes do BPI.

Caridade
com saldo positivo
Com todas as despesas, a
Equipa Sócio-Caritativa
da Basílica dos Congregados informa que gastou
pouco mais de 28 mil euros. Dos donativos que recebeu, obteve uma receita

de 30.600 euros, pelo que
as contas finais apresentam «um saldo positivo»
de cerca de 2500 euros.
Estas contas referem-se à gestão entre o período de 21 de novembro de 2016 a igual data
deste ano.
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Mais de 18
toneladas
de alimentos
foram distribuídos
durante o ano
de 2017, pela
Equipa SócioCaritativa da
Basílica dos
Congregados, no
centro da cidade
de Braga, informou
aquela entidade ao
Diário do Minho,
que agradece,
particularmente,
a colaboração e
genorosidade da
Santa Casa
da Misericórdia
de Braga,
do Banco
Alimentar
e do BPI.

Entrega
dos cabazes 2017
Está agendada para a próxima quarta-feira, dia 13
de dezembro, a distribuição dos cabazes de Natal
às famílias assistidas durante o corrente ano.
Também as crianças
irão receber um brinquedo, de novo oferecido pelos funcionários e clientes
do BPI. Nos géneros alimentícios que integram
os cabazes, destaca-se o

contributo do banco alimentar e da Santa Casa
da Misericórdia de Braga.

Segundas
e quintas-feiras
A Equipa Sócio-Caritativa da Basílica dos Congregados é constituída por 14
voluntários: 12 elementos
do sexo feminino e dois
do sexo masculino.
Esta equipa atende as
pessoas nas tardes de segunda e quinta-feira e,
«sempre que possível, faz
visitas domiciliárias», refere o relatório enviado.
Durante o ano de 2017,
a Equipa Sócio-Caritativa da Basílica dos Congregados apoiou, todos
os meses, com mercearia,
72 famílias, num total de
175 pessoas. Foram feitos
792 sacos de mercearia.

Basílica dos Congregados é polo de assistência caritativa da Igreja

