
Através: 

Site 
em www.a-valedeacor.pt fazendo 
o donativo directamente através da 
Easypay

Transf Bancária: 
IBAN PT50 003600439910044993319IBAN PT50 003600439910044993319
Por favor coloque DON VB/MC 
Vale, seguido do 1ª e último nome 
e envie comprovativo por correio, 
juntamente com este cupão.   

Cheque
passadpassado em nome de “Associação 
Vale de Acór”. Para Rua D. Álvaro 
Abranches da Câmara 4 , 2800-016 
Almada, juntamente com este 
cupão.

Nome 

Morada 

Codigo Postal     -         Localidade 

Tel-          Data de Nascimento    -   -

E-mail-

Nº Contribuinte                 (se necessário p/IRS)

Vale Benjamin
MC Vale

ACTIVIDADES DE VERÃO

Férias
que ajudam
a crescer.

Associação Vale de Acór
Rua D. Álvaro Abranches da Câmara 4

2800-016 Almada
Tel – 212721220 /Fax – 212721221
valedeacor@a-valedeacor.pt
www.a-valedeacor.pt

Ajude os nossos 
  benjamins a crescer

É sempre impressionante 
ver como o bem é tão 
generoso, crente no 
próprio bem e criativo no 
modo de se dar!

Pe. Pedro Quintela 



O Vale Benjamin é um campo de férias que 
decorre durante 1 semana em Agosto, orga-
nizado pelo Vale de Acór desde 2003.  
Recebemos anualmente cerca de 100 crian-
ças dos 3 aos 12 anos com características 
muito especiais:

• filhos dos residentes que se encontram na 
 nossa Comunidade Terapêutica;
• crianças que vivem na Casa das 
 Missionárias da Caridade de Setúbal 
 (obra da Madre Teresa de Calcutá), 
 incluindo deficientes profundos;
• filhos de reclusos do Estabelecimento 
 Prisional de Setúbal ;
•• crianças em risco, sinalizadas pela 
 Segurança Social de Almada.

A equipa que acompanha as crianças é 
composta por terapeutas, residentes da Co-
munidade Terapêutica e ainda muitos volun-
tários.

Para além de muita, muita brincadeira, idas 
à praia, jogos, pinturas, ateliers, desporto, 
etc.. as actividades têm uma vertente edu-
cativa/formativa complementada com Ca-
tequese.

Mas não são só os mais pequenos que 
ganham! Os monitores, entre os quais muitos 
residentes da nossa CT, vivem uma experiên-
cia de serviço e entrega ao próximo, que os 
preenche de uma forma nunca antes senti-
da. Os residentes que têm filhos no campo 
têm ainda uma oportunidade fantástica 
para reforçar laços familiares tantas vezes 
destruídos.

Que nos ajude a concretizar todas 
estas actividades.

Proporcionar uma semana de 
férias a uma criança tem um 

custo de 85€..

O que lhe pedimosA colónia mudou-me muito. 
Eu portava-me muito mal, 
mas a colónia foi-me dando 
afecto, carinho e emoções que 
nunca pensava vir a ter. Fiquei 
a pensar porque me portava 
tão mal, enquanto posso dar 
carinhcarinho como eu recebi.
     

Alexandre 

Do Vale Benjamim nasce o MC Vale. As 
crianças foram crescendo, e com muita 
pena, deixaram de ter idade para frequen-
tar o Vale Benjamin.

Surgiu assim em 2012 o MC Vale, que vem 
dar resposta a estes adolescentes, a maioria 
vindos bairros sociais acompanhados pelas 
Irmãs da Caridade. 

AlémAlém da semana no verão, no acampamen-
to cheio de diversões e aventuras, fazemos 
também mensalmente um trabalho conti-
nuado ao longo de todo ano. O MC Vale 
proporciona a estes cerca de 60 adolescen-
tes um verdadeiro encontro com a vida e 
com o que de mais bonito ela nos oferece.

O que é o 
Vale Benjamim?

O que é o 
MC Vale?


