
O AERDL marca presença no Banco Alimentar Contra a Fome 

 

A atualidade em que vivemos tem implicações diretas na vida 

das pessoas em todo o mundo e muitas são as famílias que 

viram abaladas as suas dinâmicas por força dessa realidade.  

O Banco Alimentar Contra a Fome apoia 2600 instituições que 

apoiam cerca de 400.000 pessoas. 

 

O acréscimo dos preços dos produtos alimentares e da 

energia tem um impacto muito grande nas famílias 

mais carenciadas daí que seja expectável um aumento 

do pedido de ajuda. 

O Banco Alimentar é também semente do voluntariado, 40.000 voluntários 

deram a mão a esta causa e o Agrupamento de Escolas Rainha Dona 

Leonor esteve presente nos 

supermercados Lidl e Continente Bom 

dia de Alvalade com a presenla de 75 

alunos de turmas entre o 5º e o 12º ano  

(5º C, F e G - 6º A, B, C e D – 8º B -  9º C 

e 3ª – 10º 4ª – 12º 8ª e 9ª), contámos 

ainda com 12 Encarregados de Educação, 3 professoras além da 

equipa responsável e ainda tivemos a preciosa ajuda de uma futura aluna do agrupamento 

(familiar de uma aluna do 6.ºC) que foi uma ajuda preciosa e irresistível, a Mimi (Maria Matilde) 

a voluntária mais nova (5 anos). 

No Lidl foram recolhidos 1113Kg no sábado e 1024K no 

domingo. 

No Continente 1016Kg no primeiro dia e 1064 no 

segundo. 

 

 

 



 

 

Em conjunto ajudámos a recolher  4217kg de um total 

angariado de 419084kg do Banco Alimentar Contra a 

Fome de Lisboa, um dos 21 Bancos existentes a nível 

nacional.  

 

Patente no Projecto Educativo do AERDL “É prática do Agrupamento incentivar os alunos a 

participarem, quer individual, quer coletivamente, 

nas diferentes dimensões da vida escolar e 

comunitária. Essa responsabilização é fomentada 

desde a educação pré-escolar, através de tarefas e 

campanhas de 

solidariedade” e 

previsto no Plano 

Anual de Atividades “Colaboração/parceria com o Banco Alimentar 

Contra a Fome, no âmbito do domínio Voluntariado”.  

Este é um projeto verdadeiramente transversal a todo o 

agrupamento onde todos têm 

lugar.  

 

A recolha decorreu nos dias 28 e 29 de junho mas é possível 

fazê-lo também através da internet, até 5 junho 

https://www.bancoalimentar.pt/informacao/faca-um-

donativo/. 

 

 

A equipa agradece a todos o envolvimento e empenho 

nesta campanha que é de todos. 

Joana França / Marisa Gregório /Mª Cristina Antunes  
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