
Uma pandemia, um desafio à solidariedade 
 
 

Vivemos tempos difíceis para todos nós, especialmente para os mais fracos, a 
exigir de nós cadeias de solidariedade, de partilha, de compaixão e de consolo. «Há que 
dar todo o apoio aos grupos mais vulneráveis, como os idosos, evitando de todos os 
modos que eles tenham que se expor a riscos (fazendo compras por eles, por 
exemplo)»; «o combate à pandemia exige uma consciência mais apurada do bem 
comum. Só unidos poderemos superar o desafio» (Nota da Comissão Nacional de 
Justiça e Paz, 16.03.2020). 

 
A Comunidade da Capela do Rato e a Comunidade de Sant’Egídio saúdam-vos 

e vêm, neste tempo de "prova", convidar-vos a um desafio solidário. 
 
Antes de mais, esperamos que se encontrem todos bem de saúde. O momento 

que atravessamos é, devido ao COVID-19, penoso para todos e particularmente para 
os mais desprotegidos. A nossa Comunidade, que desenvolve atividades de apoio a 
idosos, a crianças carenciadas e a pessoas sem-abrigo, conhece vários casos 
preocupantes que trazemos ao vosso conhecimento: 

 
- Famílias em grandes dificuldades económicas (e com doenças crónicas, como 

asma) que recebiam apoio alimentar da “Refood”. Como será certamente de vosso 
conhecimento, a “Reefood” suspendeu agora significativamente as ajudas, porque os 
restaurantes fecharam, o que diminuiu as entregas de alimentos àquela entidade de 
solidariedade social. Muitas destas famílias confrontam-se, assim, com reais 
dificuldades para conseguir comprar os seus alimentos e os medicamentos de que 
necessitam para o tratamento das patologias crónicas. 
 

- Pessoas que, para acompanharem os filhos menores de 12 anos (que ficaram 
em casa devido ao encerramento das escolas) receberão apenas 2/3 de um ordenado 
muito exíguo (como 3 famílias do bairro Portugal Novo – Olaias que a Comunidade de 
Sant´Egídio acompanha semanalmente no âmbito do projecto de apoio escolar e social 
a crianças carenciadas denominado “Escola da Paz”.) 

 
- Duas famílias de africanos que vieram para Portugal (de Angola) realizar 

tratamentos médicos. Os tratamentos realizados (transplante renal num caso e anemia 
aplásica, noutro) comprometem significativamente o sistema imunitário. Estas pessoas 
são consideradas de alto risco caso sejam infectadas por este vírus. Como são pessoas 
desfavorecidas, costumavam receber semanalmente cabazes de comida e uma 
pequena ajuda monetária por parte de associações que fecharam para quarentena e 
que, por essa razão, suspenderam neste período esta ajuda semanal às famílias. Assim, 
os escassos recursos económicos de que dispõem é agora insuficiente para as compras 
e para a farmácia. E os seus casos clínicos tornam obrigatória a medicação... 

 
 

Como estas, certamente outras famílias ou pessoas singulares poderão ser 
identificadas e ajudadas. Basta estarmos atentos na área da nossa vizinhança e dos 
nossos contactos.  
 

Solicitamos a vossa ajuda e generosidade para o seguinte: 
1º Partilha de tempo: Quem tiver disponibilidade para ir uma vez por semana à 

farmácia ou ao supermercado envie um email para santegidioportugal@gmail.com com 
nome e telefone. Entraremos em contacto a disponibilizar mais informação.  



2º Partilha financeira: Pedimos a vossa contribuição financeira para ajudar nas 
despesas de supermercado e medicamentos. Quem puder ajudar deverá realizar uma 
transferência bancária para o NIB da Comunidade de Sant’Egídio, que seguidamente 
indicamos: PT50 0035 0413 00046647430 40. 

Agradecemos que refiram na transferência “Quaresma Solidária” - e, 
obviamente, facultaremos a consulta de extracto bancário a quem o deseje.  

Também será possível emitir recibo, sempre que solicitado por quem o 
pretenda e indicando a quantia doada. No final desta “operação”, prestaremos 
contas à Capela sobre quanto dinheiro entrou na conta e como foi aplicado. 

3º Viatura: Quem tiver disponibilidade para ir entregar os produtos a estas 
pessoas carenciadas,  pedimos que envie email para santegidioportugal@gmail.com 
com nome e telefone. Entraremos em contacto a disponibilizar mais informação. 

4º Partilha de Informação:  Caso conheça pessoas que precisam de ajuda (ou 
que conhecem outras que precisem), pedimos que envie email 
para santegidioportugal@gmail.com. 

 
Certos do vosso acolhimento, e agradecendo também as vossas sugestões para 

que possamos alargar a nossa rede de solidariedade e partilha nesta Quaresma tão 
desafiante,  

 
P. António Martins, Capela do Rato 
Joana Sales Dias, Comunidade de Sant’Egídio 
 

 


