
ACRAS AGOSTO 2020

Em plena pandemia… 
Os efeitos da COVID-19 são transversais a todas as áreas da vida. O flagelo clínico e sofrimento 
humano tem sido avassalador, mas não podemos ignorar o impacto sócio-económico nas famílias. 
O Centro de Apoio Social esteve sempre a funcionar desde o inicio da pandemia, assegurando a 
alimentação dos nossos utentes. Face ao aumento da procura, a Câmara Municipal de Lisboa 
contratualizou 200 kits sociais diários, composto por duas sandes, dois pães, leite, fruta, prato e 
sopa, assim assegurando uma alimentação diária equilibrada. A equipa fantástica do CAS tem-se 
esforçado para servir com excelência aos utentes, garantindo os cuidados necessários contra a 
Covid-19 enquanto investem na dignidade das pessoas. É uma honra ser parceiros com as 
entidades oficias e dar esperança e cuidado às famílias que nos procuram.  
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As dores do 
crescimento 

DEZ ANOS DE 
SERVIÇO E MAIS DE 
250,000 REFEIÇÕES

ESTRAGOS À VISTA 
INFILTRAÇÕES PARA O 

PISO INFERIOR 

O CHÃO DA COZINHA 
VAI SOFRER OBRAS 
JÁ EM SETEMBRO

NOTÍCIAS DA FAMÍLIA  
ACRAS

Desde junho que servimos 250 
refeições diárias. Protocolo 
com a Câmara Municipal de 

Lisboa assegura kits de 
refeições para famílias.
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Moçambique: não esquecido 
Após a destruição impiedosa provocada pelo ciclone Idai em 
março de 2019, uma equipa da ACRAS esteve na zona da Beira, 
tendo levado medicamentos e equipamento médico para 
apoiar a população. Desde então, a parceria com a ONG 
Missão África tem-se alargado e o trabalho desenvolvido tem 
sido fundamental para garantir a saúde e bem estar das 
famílias das mais de 680 crianças que estudam nas escolas da 
Missão África. Mais de 70 toneladas de alimentos distribuídos 
são testemunho desse tremendo esforço. 

Dar é bom. Faz bem a quem recebe e doa. Mas ajudar é ainda 
melhor, porque devolve dignidade ao necessitado. Nesse 
sentido, a Missão África continua a desenvolver atividades que 
promovem a autonomia e saúde: 

• formações para a prevenção da malária; 

• proporcionar água potável através de furos e canalizações; 

• criação de apartamento de apoio para 6 alunas da 
universidade da Beira; 

• coordenação no desenvolvimento de “machambas” - hortas 
comunitárias; 

• implantação de nova sede-escola no Dondo. 

Lar Almeirim 
A nossa equipa 
incansável do lar de 
Almeirim tem feito 
esforços tremendos 
para proteger os 
utentes, e esse 
esforço tem como 
principal 
recompensa a 
ausência de 
Covid-19, quer 
entre utentes, quer 
entre a equipa.  

Recentemente, dissemos adeus à nossa querida D. Idalina que 
alcançou a merecida reforma. Sentiremos a falta do seu brio 
profissional, carinho e boa disposição. 
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Investimento em 
Moçambique é mais 

do que dar, é 
ajudar!

Ter parceiros como a 
Master Fruits torna tudo 

mais fácil.  O vosso 
profissionalismo e a 

qualidade dos produtos 
são incomparáveis. 

Obrigado pela 
generosidade, serviço e 

apoio 

Um bem-haja de coração!
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