
Fundo solidário católico apoia cada vez mais
pagamento de prestações e propinas

Desde o início do ano o
fundojá distribuiu mais
de 142 mil euros para apoiar
mais de 1100 pessoas

Auntónio Marujo

OFundo Social Solidário FSS da
Igreja Católica está a apoiar cada vez
mais o pagamento de rendas de casa
e prestações bem como dívidas con
traídas com cartões de crédito O pa
gamento de propinas universitárias é
outro dos destinos de verbas do fun

do constituído no ano passado pela
Conferência Episcopal Portuguesa
para apoio de situações de emergên
cia provocadas pela crise económica
que o país atravessa
Eugénio Fonseca presidente da Cá

ritas Portuguesa uma das entidades
gestoras do FSS disse ao PÚBLICO
que das mais de 200 situações aten
didas em Janeiro e Fevereiro deste
ano mais de uma centena são relati
vas ao pagamento de prestações ou
rendas de casa As necessidades ali

mentares não são em regra cobertas
pela ajuda do FSS Eugénio Fonseca
explica que isso se deve ao facto de
haver já uma vasta rede de institui
ções locais que prestam esse apoio
aos mais necessitados

Desde Janeiro e até ao fim da pri
meira quinzena de Março o fundo
transferiu já um total de 86 220 eu
ros para apoiar 351 casos e 1112 pes
soas A estas verbas no entanto de
vem somar se outros valores a nível

local ou de cada diocese os fundos
solidários são também chamados a

responder aos casos concretos Ou
seja além dos valores referidos res
peitantes às verbas transferidas pelo
fundo nacional devem juntar se os
valores das verbas conseguidas pelas

dioceses ou pelas paróquias para o
mesmo fim Essas verbas totalizam
respectivamente 38 240 e 18 765 eu
ros Assim o total do FSS católico
contabilizando verbas nacionais dio
cesanas e locais financiou já 142 225
euros de dívidas prestações e outras
necessidades de diferentes pessoas

Estamos a sentir commaior acui

dade um acréscimo de pessoas que
pede ajuda à Igreja comenta Eugê
nio Fonseca Nada de novo aliás já
que o presidente da Cáritas Portugue
sa tem referido nos últimos meses
que vem crescendo exponencialmen
te o número de pessoas que pede aju
da Este fundo aliás pretende apenas
acorrer a situações de emergência
os casos de ajuda às situações de po

breza persistente passam por outras
instituições
Ainda na semana passada o bispo

do Porto D Manuel Clemente afir
mou que a Cáritas diocesana quintu
plicou o apoio que tem prestado na
diocese Ao trabalho da Cáritas deve

adicionar se no entanto o apoio das
Conferências de São Vicente de Pau

lo um movimento católico de acção
social e que tem centenas de gru

pos na diocese do Porto e outros or
ganismos como a Obra Diocesana de
Promoção Social 12 centros de apoio
aos bairros periféricos da cidade as
28Misericórdias e dezenas de centros

sociais das paróquias
O Algarve é outro exemplo onde a

ajuda cresceu muito triplicou diz
Eugénio Fonseca Na Igreja não con
seguimos quantificar tudo porque há
múltiplas instituições a prestar ajuda
mas a percepção que temos é que o
fluxo de pedidos de ajuda é cada vez
maior E acrescenta tudo o que
se possa recolher fica aquém do ne
cessário Ontem terminou o pedi
tório nacional da Cáritas que desde
quinta feira mobilizou em todo o país
quase três mil voluntários

OFundo Social Solidário FSS po
de ter um aumento de verbajá no fi
nal de Abril até à Páscoa os católicos
são chamados a prescindir de bens
que considerem supérfluos ou menos
necessários canalizando as verbas
que neles gastariam para apoiar cau
sas sociais É a chamada renúncia
quaresmal que este ano em vários
casos será destinada ao FSS
Este ano doze dioceses decidiram

que o dinheiro recolhido nesta Qua
resma o tempo litúrgico que prepara
a Páscoa será integralmente destina
do ao FSS Estão neste caso as dio

ceses do Algarve Angra Coimbra
Évora Funchal Guarda Lamego
Leiria Fátima Portalegre e Castelo
Branco Porto Santarém e Vila Real
Mas outras quatro Beja Braga Setú

bal e Viana do Castelo dividem aque
las verbas com outros objectivos
No caso de Coimbra a aplicação

através do fundo solidário diocesano

dará prioridade a quem não consegue
pagar receitas médicas e a agregados
familiares com desempregados que
perderam os abonos de família Já em
Santarém uma parte da verba será
para as vítimas do tornado que afec
tou os concelhos de Tomar e Ferreira
do Zêzere em Dezembro de 2010

Em outros casos as verbas da re
núncia quaresmal irão para países lu
sófonos Aveiro e Beja apoiam São To
mé e Príncipe e Braga apoia a diocese
angolana de Luena Lisboa destina
uma parte a Mindelo diocese cabo
verdiana para onde foi nomeado re
centemente um novo bispo o padre

Ildo Fortes pertencente ao clero do
patriarcado
Outros casos no entanto são para

financiar a construção de casas para o
clero idoso uma parte do dinheiro de
Aveiro ou obras da catedral caso de
Bragança onde a catedral provocou
polémica há alguns anos por causa
do projecto de arquitectura e de igre
jas caso de Viana do Castelo
Eugénio Fonseca presidente da

Cáritas Portuguesa considera posi
tivo que os crentes possam ter este
gesto de apoio a uma causa concreta
Mas já lhe merecem reservas alguns
destinos da renúncia quaresmal Se
ela traduzir uma prática da caridade
está correcto Mas deveria ser sempre
destinada a outra diocese e não para
aprópria
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