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Caros Pais, Professores e restante comunidade escolar,   

 
Está a chegar o Natal e, por esta altura, o Grupo de Leigos do Porto Usera ComVida juntamente 
com o Colégio têm vindo a realizar uma campanha com o objetivo de recolher alimentos. O 
contributo dos Pais e de toda a comunidade do Colégio tem sido cada vez mais importante e 
muito precioso. Com estes bens alimentares angariados, tem sido possível apoiar 
diretamente, através da entrega mensal de cabazes, durante todo o ano, cerca de 25 famílias 
da zona, bem como incluir outras famílias da zona de Contumil a quem foram entregues alguns 
cabazes de mercearia e de produtos de higiene ao longo do último ano. 
 

Infelizmente, as nossas últimas campanhas (Natal 2021 e Amor de Deus 2022) não 
conseguiram angariar os alimentos que desejávamos, pelo que tivemos de gerir a quantidade 
de alimentos, por cada cabaz, para se conseguir entregar até ao presente mês. Avizinham-se 
novos tempos difíceis, com fortes aumentos nos preços dos alimentos e com possível recessão 
mundial que terão impacto direto nas famílias mais frágeis. É, por isso, demasiado importante 
este nosso apoio e não podemos cruzar os braços e sermos indiferentes a esta realidade. 
 
 

Precisamos, como nos anos anteriores, do vosso envolvimento e do apoio de toda a 
comunidade do Colégio, tal como uma família que somos. 
 

O que vos pedimos é que cada um contribua com o que puder e da forma que lhe for mais 
fácil. O objetivo é conseguirmos fazer os cabazes e a sua entrega durante os próximos 5 a 6 
meses! 
 

Os contributos poderão ser realizados da seguinte forma: 
- Em géneros alimentares entregues no Colégio, pelos vossos filhos, junto à secretaria: 
 

Semana de Bens Alimentares | Artigos 

28 novembro a 

2 dezembro 
Azeite, Arroz, Leguminosas Secas e 

Medicamentos (Bem-u-ron; mebocaína para dores garganta) 

5 a 9 dezembro 
Enlatados, Massas, Óleo, Bolachas e 

Medicamentos (Anti-gripine; xarope tosse; calmantes s/ receita) 

12 a 16 

dezembro 

Cereais, Farinhas Lácteas, Fraldas Adulto (Tam L) e 

Produtos de Higiene 

 
 

- Por transferência bancária para a conta PT50 0018 210303032675020 94, titulada por 
Associação Gesto e Palavra (com quem os Pais do colégio já têm colaborado na recolha de 
alimentos para famílias carenciadas), onde deve figurar na descrição “CNSL” e que servirá 
para conseguirmos comprar os bens alimentares em falta (é importante colocarem no 
descritivo “CNSL” para ser possível relacionarmos com esta campanha). 

 

Acreditamos que se cultivarmos o sentimento comum de alegria, solidariedade e partilha 
todos podemos fazer parte de uma mudança global da nossa Sociedade e, através de atos 
concretos como este, fazermos da nossa vida um verdadeiro presente para os outros. 
 

 
Este é o desafio deste ano. Podemos contar, mais uma vez, com a vossa generosidade? 

mailto:leigosad@gmail.com

