Com bolachas, carinho e atenção ajudámos a Associação Cantinho dos
Animais com ração!

No final do primeiro período, os alunos do CEF-RBE, da Escola de Santiago
Maior, confecionaram bolachas alusivas à época natalícia, com o objetivo de angariar
dinheiro para ajudar a Associação Cantinho dos Animais. Os alunos, juntamente com os
professores tutores das disciplinas da turma, utilizaram a cozinha do refeitório da escola
para confecionar e decorar as bolachas. Primeiramente, foi necessário unir receitas para
escolher a mais adequada, depois foi fácil: os alunos arregaçaram as mangas e puseram
as mãos na massa! Curiosos por conhecer esta receita? Não precisam! Aqui fica a que os
alunos confecionaram:


300g de alegria (farinha);



4 redondos sorrisos (ovos);



200g de abraços (manteiga);



Humor q.b. (sal);



Miminhos que untam o coração q.b. (manteiga para untar);



Polvilhar com magia q.b. (farinha para polvilhar);



Separar a alegria da tristeza (ovos – 2 gemas);



Medir a felicidade em colheres (leite – 2 colheres de sopa).



Glacé – cobertura das bolachas:



Um amor de paixão (1ª clara);



A metade de um abraço (sumo de ½ limão);



Beijos doces (300 g de açúcar em pó).

Numa tigela, coloque a farinha e faça uma cova no meio. Coloque as claras de
ovo e misture. Junte a manteiga (amolecida e cortada aos pedaços), o açúcar e uma pitada
de sal. Trabalhe bem a massa e envolva-a em papel aderente, colocando-o no frigorifico
durante meia hora. Aqueça o forno a 180º C. Barre um tabuleiro com manteiga e polvilhe
por cima com farinha. Estenda a massa com um rolo, de forma a ficar com 1,5 mm de
espessura. Corte as bolachas com cortadores de várias formas (estrelas, bonecos,
corações…). Com um garfo, bata as duas gemas com leite e pincele as bolachas. Decorar,
a gosto, as bolachas com o glacé. Levar ao forno durante 15 minutos.

Após quatro semanas de trabalho, esforço e dedicação os alunos conseguiram
angariar dinheiro suficiente para oferecer 140kg de ração à Associação Cantinho dos
Animais. Os animais de quatros patas ainda tiveram direito a um miminho oferecido pelos
alunos, um saquinho de biscoitos. Aquando da entrega dos sacos de ração, os alunos
descreveram o momento como “emotivo e marcante”, pois o trabalho deu frutos:
solidariedade com os novos amigos “patudos”.
Através desta atividade e contacto com a associação surgiu também a
oportunidade de os alunos, voluntariamente, passearem, uma vez por semana, alguns dos
cães que se encontram na associação.
Estas atividades são muito estimulantes para os alunos, por um lado porque são
desafiantes, por outro porque se aprende os verdadeiros valores que os seres humanos
podem e devem empregar para contribuir para uma sociedade melhor.
A turma agradece a todos aqueles que os ajudaram e que contribuíram para esta
causa, bem como à Fundação Manuel Gerardo Sousa e Castro pela disponibilidade do
transporte dos alunos e ração.

