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No âmbito da Maior Ceia Solidária realizada em Dezembro

Intermarché de Sobreda/Charneca (Almada) faz doação
à Cruz Vermelha Almada de 500 euros
O Intermarché de Sobreda/Charneca (Almada) doou €-500.00, à Cruz
Vermelha Portuguesa de

Almada.

Esta doação insere-se na parceria que o Grupo Os

Mosqueteiros, detentor em Portugal das insígnias Intermarché, Bricomarché e Roady, e a Cruz
Vermelha Portuguesa estabeleceram, em dezembro do ano passado, para a realização da
Maior Ceia Solidária. O evento decorreu em 61 localidades portuguesas, de norte a sul do país
e proporcionou um donativo de 33.500 euros à Instituição.
Do valor total, a sede nacional da Cruz Vermelha Portuguesa recebe 3.000 euros e as 61
delegações recebem 30.500 euros. Esta doação do Grupo Os Mosqueteiros deve-se ao
reconhecimento e dedicação que a Cruz Vermelha e as respetivas Delegações colocaram em
prol da organização desta grande e generosa iniciativa.
“Graças à boa-vontade dos voluntários da Cruz Vermelha foi possível concretizar este projeto!
Em nome do Grupo Os Mosqueteiros, e do Intermarché em particular, gostaria de agradecer o
empenho de todos os que permitiram organizar, no terreno, este número recorde de refeições
e assim contribuir para que, os mais de 7 mil beneficiários e suas famílias, pudessem usufruir
de um momento de convívio no Natal”, refere João Magalhães, Administrador do Grupo Os
Mosqueteiros.
A ideia da Maior Ceia Solidária surgiu devido ao modelo de gestão diferenciador do
Intermarché. O facto de as lojas serem detidas por empresários independentes que vivem nas
localidades onde as lojas estão implantadas, permite-lhe conhecerem bem os seus clientes e
as instituições locais e assim desenvolverem uma relação de proximidade directa quer com os
seus clientes quer com as instituições da região.
Recorde-se que esta foi a maior ceia solidária alguma vez realizada em território nacional. Ao
todo, no mesmo dia, foram servidas refeições a mais de 7 mil beneficiários da Cruz Vermelha
Portuguesa.

A ceia solidária de Natal aconteceu em simultâneo de norte a sul do país, no passado dia 16 de
dezembro. Para além da maior ceia solidária de Natal organizada pela Cruz Vermelha
Portuguesa, no mesmo dia o Intermarché forneceu mais 24 ceias solidárias, perfazendo um
total de 83 ceias que chegaram a mais de 10 mil pessoas carenciadas.
Sobre a Cruz Vermelha Portuguesa
A Cruz Vermelha Portuguesa, fundada em 11 de Fevereiro de 1865, integra o Movimento Internacional da Cruz
Vermelha e do Crescente Vermelho e tem como missão prestar assistência humanitária e social, em especial aos
mais vulneráveis, prevenindo e reparando o sofrimento e contribuindo para a defesa da vida, da saúde e da
dignidade humana. Está implantada a nível nacional através de cerca de 170 Estruturas Locais e tem como principais
áreas de actuação, serviços e grupos beneficiários as Crianças e Jovens; Cuidados de Saúde; Emergência; Apoio aos
mais Vulneráveis, programa “Mais Feliz”; Ensino de Socorrismo, Profissional e na área da Saúde; Tecnologias de
Apoio à Distância; e Seniores.

Sobre Os Mosqueteiros
O Grupo Mosqueteiros é um dos maiores grupos de Distribuição mundiais multi-insígnia que opera em quatro
países europeus, entre os quais Portugal, atuando com um posicionamento muito particular, único mesmo num
setor de atividade tão moderno e criativo, já que a sua gestão global é partilhada pelo conjunto dos proprietários de
cada uma das lojas em cada país. Esta estrutura organizativa peculiar determina que o Grupo assuma como
característica fundamental da sua missão a máxima proximidade com as comunidades onde está implantado, dado
o envolvimento direto da sua gestão com a realidade circundante das respetivas lojas.
Em Portugal, O Grupo Os Mosqueteiros atua com três insígnias: Intermarché, supermercados especialistas em
produtos frescos, que se adaptam às realidades dos locais onde se localizam; Bricomarché, que integra cinco áreas
dentro do mesmo espaço (decoração, bricolage, materiais de construção, jardinagem e produtos para animais de
estimação); Roady, um centro-auto especialista na manutenção, equipamento, reparação, acessórios e peças para
automóvel.
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