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7ª INICIATIVA DA RECOLHA NACIONAL DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

O Clube Millennium bcp apela aos seus associados que 
se juntem a esta iniciativa.

E t 7ª i i i ti d B S lidá i A i l d áEsta 7ª iniciativa do Banco Solidário Animal decorrerá 
em 213 estabelecimentos de Portugal Continental, 
Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos 
Açores, nos seguintes dias:
- 26 e 27 de setembro, nas Lojas Continente e 
Continente Bom Dia;
- 10 e 11 de outubro, nas Lojas Continente Modelo e 
Pet & Plants.

São precisos mais de 3000 voluntários para tornar 
possível esta iniciativa que visa ajudar milhares de 
animais em risco que se encontram sob a proteção de 
cerca de 130 associações ou que pertencem a centenas 
de famílias carenciadas e pessoas sem-abrigo.

Em 2014, o Banco Solidário Animal decorreu em 160 
estabelecimentos e reuniu no total das duas iniciativasestabelecimentos e reuniu, no total das duas iniciativas, 
mais de 400 toneladas de ração que permitiram 
alimentar mais de 25 mil animais. A Associação 
Animalife espera conseguir angariar, nesta segunda 
iniciativa de 2015, mais de 250 toneladas mas, para 
isso, precisa do apoio e contribuição de todos os 
portugueses para uma causa tão solidária como esta.

Como ajudar?Como ajudar?

• Através do Voluntariado:
A recolha de toneladas de alimentos implica tornar 
operacional uma grande logística, por isso, participar 
como voluntária(o) numa das Lojas Continente 
aderentes é uma das formas de ajudar esta grande 
iniciativa.

Aj dem nos a aj dar! • Para aceder ao formulário de inscrição dos 
colaboradores/voluntários: https://goo.gl/q0pBol

• A participação poderá ser individual, nas lojas mais 
próximas da zona de residência dos associados, ou em 
equipa, preenchendo turnos numa determinada loja. 
Caso optem pela segunda opção, pedimos que 
indiquem a(s) loja(s) que gostariam de participar.

Ajudem-nos a ajudar!

Nota: 
Poderá ajudar também através do N.º Solidário: 760 300 540 (€ 0.60 + IVA)
animalife.pt | facebook.com/animalife.pt

d que (s) oj (s) que gos de p c p .

https://docs.google.com/forms/d/1-b3NZcMOlBOH5I31k-kFZ9eSOWzIRGKPyYkM5luAwK0/viewform
http://home.animalife.pt/pt/home
https://www.facebook.com/animalife.pt

