Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à RSA-LP Advogados, RL ter aceite
participar na Campanha Solidária de Natal da Associação Desportiva
Pastéis "É preciso ter lata!...para alimentar corações" a favor da Associação
CAIS. Muito nos honrou, e reconhecemos que a vossa ajuda foi fundamental
para o sucesso da Campanha. Em segundo lugar, agradecer também a todos
os colaboradores da RSA Advogados, RL que participaram com a entrega de
bens enlatados.
Como sabem, esta campanha decorreu ao longo de 3 semanas e a AD
Pasteis conseguiu, com a ajuda de várias empresas, clubes e escolas, entregar
à Associação CAIS mais de 6000 latas de alimentos. Sendo que das mais de
6000 latas, 1864 foram angariadas através do dinheiro doado pela RSA-LP
Advogados RL (Sociedade) e por latas entregues à Dr.ª Diana Postiço pelos
colaboradores da RSA-LP.
Como forma de dinamizar alguns projetos que a Associação CAIS dispõem e a
própria campanha solidária, a AD Pastéis propôs realizar uma cerimónia formal
de entrega de todos os bens angariados que decorreu no dia 15 de Dezembro
de 2018 no Pavilhão dos Loios, em Marvila. Para tal foram convidados todas as
empresas / clubes / escolas que participaram na campanha, de onde se
destaca a presença do executivo da Junta de Freguesia de Marvila, uma
representante da Raposo Subtil e Associados - Sociedade de Advogados, RL,
uma professora do Agrupamento de Escolas Dom Dinis e do Jardim-Escola
João de Deus - Alvalade, vários patrocinadores do clube assim como uma
equipa da Associação CAIS que acompanhou e apoio o evento.
Durante o evento a Associação Desportiva Pastéis realizou um jogo de futebol
amigável contra uma equipa do Projeto de Futebol de Rua - Associação CAIS,
sendo o pontapé de saída desse jogo um ato simbólico e dado por um dos
vendedores de revistas da CAIS (Sr. Samuel) e pelo Sr. Presidente da Junta de
Freguesia de Marvila (Dr. António Videira).
O evento terminou com um lanche entre a direção e atletas da AD Pastéis, os
atletas do Projeto de Futebol de Rua - Associação CAIS, alguns dos parceiros
da campanha ou seus representantes, patrocinadores do clube e a equipa da
CAIS que acompanhou o evento. Depois do evento terminar, uma equipa mista
composta por várias pessoas da AD Pastéis e da Associação
CAIS transportaram todos os bens enlatados (mais de 6000!) para a sede da
CAIS onde irão ser armazenados para mais tarde serem distribuídos sob forma
de cabaz alimentar, e que segundo a CAIS chegarão a cerca de 300 pessoas.
Sem dúvida que a campanha jamais teria o sucesso que teve se não fossem
todos os que nela participaram. E aí, uma dos destaques terá de ser dado sem
dúvida alguma à RSA Advogados, RL. Em meu nome, em nome da
direção da AD Pastéis e de todas as pessoas que os bens enlatados irão
ajudar: MUITO OBRIGADO!

