
Ex.º Sr. Presidente da República 
O Professor Marcelo Rebelo de Sousa veio almoçar ao Centro 
de Apoio Social da ACRAS. 
Num gesto que já vem sendo habitual, quando Presidente da República sente 
que a justiça social não está a ser devidamente assegurada, o Prof. Marcelo 
Rebelo de Sousa intervém. Assim, o Sr. Presidente quis conhecer, in loco, o 
trabalho da ACRAS. Após almoçar, conheceu as instalações e aproveitou para 
dizer aos jornalistas presentes que o fecho das cantinas sociais é um erro. 
Leia aqui a reportagem completa: http://www.presidencia.pt/?
idc=10&idi=134694 e https://www.jn.pt/nacional/interior/marcelo-almoca-
por-tres-euros-em-cantina-social-8750292.html. 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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.

3

  
PÁSCOA 2018

AJUDAR
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O que é a Páscoa? 
A festa judaico-cristã celebrada há mais 
de três mil anos. 

Amêndoas, coelhos, ovos e folares. Será isto o 
que representa corretamente a Páscoa? Vejamos. 

A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que 
significa ultrapassar ou passar por cima. O povo 
de Israel esteve cerca de quatro séculos 
escravizado no Egipto. Deus avisou os egípcios 
que haveriam pragas se eles não permitissem o 
êxodo dos hebreus. Antes da última praga, os 
judeus tiveram que colocar sangue de um 
cordeiro sem mancha nas ombreiras das portas e 
comê-lo em família. Diz a Bíblia que o anjo da 
morte fez Pesach sobre as casas dos judeus 
manchadas por sangue, poupando dessa forma a 
vida dos primogénitos que ali se encontravam. 
Após isto, os egípcios libertaram o povo de 
Israel. 

Mais de mil e duzentos anos mais tarde, Jesus 
foi crucificado para perdão dos pecados da 
humanidade e, conforme o ensino bíblico, 
ressuscitou no domingo de Páscoa. Assim, os 
cristãos celebram a Páscoa como a festa da 
passagem da morte para a vida, da escravidão 
para a liberdade e das trevas para a luz.  

Então que dizer sobre as amêndoas, os coelhos 
de chocolate, os ovos e os folares? São o 
resultado da inclusão de tradições de várias 
culturas e crenças ao longo de vários séculos. O 
aproveitamento económico da venda destas 
doces iguarias tem feito dos mesmos os símbolos  
que se associam normalmente à Páscoa hoje em 
dia.  

É, por tudo isto, fundamental lembrar as origens 
desta quadra: a celebração da vida e da 
liberdade. Os chocolates, amêndoas e afins, 
também são bem-vindos, mas por acréscimo!! 

Leia por si: in Bíblia Sagrada - Êxodo 12; S. 
Mateus 26-28
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AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA SECUNDÁRIA D. DINIS. 
No passado dia um de março, a ACRAS foi convidada pelos alunos 
do 9º ano da escola secundária D. Dinis de Marvila, a participar num 
debate sobre a importância das instituições sociais na sociedade civil. 
Com a participação de mais de 150 alunos e outras 5 IPSS, foi 
encorajador ver o empenho e curiosidade dos estudantes por esta 
temática. Os alunos foram convidados a visitar as Instituições e 
envolverem-se em voluntariado, gesto fundamental para o avanço da 
justiça social.  

Parabéns aos alunos, professores e direção da escola que 
organizaram este evento. Fica o compromisso de voltar!
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