
  
 

 

 

 

 

 

Quando os homens se convençam 

Que a força nada faz, 

Serão felizes os que pensam 

Num mundo de amor e paz. 

 

O mundo só pode ser 

Melhor do que até aqui, 

Quando consigas fazer 

Mais p’los outros que por ti! 

 

Se os homens chegam a ver 

Por que razão se consomem, 

O homem deixa de ser 

O lobo do outro homem. 
  

 António Aleixo, Este livro que vos deixo 
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Cabaz de Natal/2017 
 

A indiferença e o egoísmo estão presentes na nossa sociedade e é nossa tarefa mostrar 

a alegria que sentimos ao dar e partilhar com os outros. Os Homens no seu conjunto, 

independentemente da raça, política ou religião, formam a grande família universal e, tal 

como numa família, os laços que nos unem devem ser de amor, de compreensão e de 

entreajuda. Pois é, realmente é isto de que, se calhar, muita gente ainda não se deu conta! 

Estamos aqui para mostrar que não nos esquecemos!! 

Vamos lá “encher” um cabaz... Não esquecer que os produtos deverão estar dentro do 

prazo de validade; que não são permitidas bebidas alcoólicas, nem produtos perecíveis. 

Segue uma lista de turmas e produtos que facilitarão a organização dos cabazes. 
 

5º A - Óleo (garrafa) 

5º B – Arroz 

5º C – Leite 

5º D – Açúcar 

5º E – Massa 

5º F – Massa Aletria 

6º A –Azeite ( garrafa de plástico ) 

6º B – Leite 

6º C – Canela em pó ou pau de canela 

6º D – Compota, Doce ou marmelada 

6º E – Cereais 

6º F – Arroz 

7º A – Bolachas 

7º B – Atum (lata) 

7º C – Salsichas (lata) 

7º D – Pêssego em calda (lata) 

7º E – Feijão branco (lata) 

7º F – Feijão vermelho (lata) 

7º G – Feijão frade (lata) 

8º A – Azeite ( garrafa de plástico ) 

8º B – Leite 

8º C –Farinha para bolos 

8º C – Leite Condensado 

8º D – Cereais 

8º E – Massa 

8º F - Leite 

9º A- Óleo (garrafa) 

9º B- Leite 

9º C- Ananás em calda (lata) 

9º D- Salada de fruta em calda (lata) 

9º E- Bolachas 

CEF – Massa Aletria 
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