
Campanha “Em Pratos Limpos” 
O fim anunciado do programa de Cantinas Sociais deixa sem 
apoio aos mais desprotegidos. 
Esta é a dura realidade daqueles que não são elegíveis para o novo programa 
de distruibuição de cabazes de alimentos da Segurança Social - por serem 
sem abrigo, ou por não terem condições para armazenar em frio ou 
confeccionarem alimentos em casa. São quase 100 pessoas que dependem da 
ACRAS diariamente para terem uma refeição digna. Como deixar estas 
pessoas sem apoio? Junta-te à campanha “Em Pratos Limpos” da ACRAS. 
Uma refeição completa custa apenas 2,50�. O teu apoio é essencial.  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Proximidades 
Notícias da família ACRAS - Ao Serviço do Próximo

NIPC da ACRAS 
Para efeitos de 

Consignação de  
IRS / IRC:  

503 283 134 

Ser Voluntário 
Fala connosco pelo 

218 056 101 ou 
envia correio para 

geral@acras.pt 

IBAN da ACRAS 
PT50 0035 0557 
000334541 3034 

Envia comprovativo 
para: 

geral@acras.pt 
Receberás o teu 

recibo para efeitos 
de dedução em 

sede de IRS / IRC.

CONSIGNAÇÃO IRS 
Coloca o NIPC da 

ACRAS na tua 
declaração de IRS.

1
SER VOLUNTÁRIO  
Fala connosco para 

saberes como podes 
fazer a diferença.

2
APOIA MENSALMENTE 

Envia o teu donativo 
para o IBAN da ACRAS. 
É deduzível em 140% 

no IRS / IRC.
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Apoio ao Estudo  
Já iniciou o muito desejado apoio ao 
estudo para os alunos da Oficina Fixe. 

Conseguir apoiar os alunos dos três primeiros 
ciclos do ensino básico é uma realidade, graças à 
parceria estabelecida com a o Serve the City.  

Quatro professores voluntários juntaram-se à 
equipa da Oficina Fixe do Centro de Apoio 
Social da ACRAS, para trabalhar com crianças 
que não dispõem de estruturas sociofamiliares 
adequadas para fazer face aos desafios 
escolares.  

Agora, a Oficina Fixe volta a ter a possibilidade 
de apoiar, de forma estruturada, os seus alunos 
na área da educação, para além das actividades 
lúdicas que se continuam a realizar. 

E tu? Tens formação superior e vontade de te 
envolveres neste projeto? É uma excelente 
oportunidade para te colocares ao Serviço do 
Próximo e participar numa equipa fantástica que  
serve as crianças e adolescentes com amor e 
dedicação. Fala connosco sobre a tua 
disponibilidade. Uma coisa é certa - quanto mais 
damos de nós, mais a vida tem significado.  

  

“Ceia de Natal 2017” 

O Natal simboliza o nascimento da esperança, 
pelo que é uma época de especial importância 
na ACRAS. Este ano, estivemos em família com 
quase 70 pessoas na noite de 24 de dezembro, 
desfrutando de um delicioso bacalhau com natas 
(e não só!!) e de um caloroso espírito de família 
com aqueles que, de outra maneira, passariam a 
noite da Consoada a sós. Os amigos da ACRAS 
proporcionaram prendas individualizadas para 
os nossos meninos da Oficina Fixe, e o “suspeito 
do costume” apareceu, vestido a rigor, trazendo 
miminhos para todos os presentes. As nossas 
voluntárias embrulharam todas as prendas, sem 
se esquecerem dos nossos utentes dos Lares de 
Almeirim e Bicesse. Obrigado a todos por 
tornarem este Natal mais digno para todos os 
beneficiários da ACRAS. 
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ALFABETIZAÇÃO PARA ADULTOS 
Sabias que a ACRAS, em parceria com a Alfalit, tem a decorrer um 
programa de alfabetização para adultos há um ano? É verdade, a 
nossa primeira turma de 10 alunos poderá ir a exame no próximo 
mês de junho para obter o certificado de habilitações literárias 
equivalente ao 4º ano. Isso é muito bom. Ouvi-los a ler e vê-los a 
escrever cartas para seus filhos e amigos é FANTÁSTICO! Só quem 
visitou um país onde onde se escreve com caracteres distintos dos 
nossos é que entende quão importante é para a inclusão social o 
saber ler e escrever. Obrigado às professoras Adriana e Leonor pela 
vossa dedicação e empenho!
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