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Matosinhos, 23 de julho 2019 

 
DONATIVO MISSÃO CONTINENTE ENTREGUE EM TAVIRA 

 
Decorreu na passada sexta-feira, 19 de julho, a cerimónia de entrega do donativo de 

23.500€ à Fundação Irene Rolo - FIR, uma das instituições vencedoras da edição 

2018/2019 do Donativo Missão Continente.  

Na cerimónia de entrega do Donativo Missão Continente estiveram presentes Carla 

Pires, Diretora dos Serviços e Administradora da FIR, José Mateus Domingos Costa, 

Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Tavira, colaboradores e 

utentes da FIR que assistiram à apresentação do projeto e testemunharam a entrega 

simbólica do valor de 23.500€ para financiar o projeto “Sabores com Afeto”. Depois 

das apresentações e discursos, os representantes das entidades visitaram o centro, 

nomeadamente as áreas que serão remodeladas com o donativo. Este vai permitir à 

Fundação remodelar a cozinha, o refeitório e o bar, promovendo uma alimentação 

saudável, variada e equilibrada junto da população alvo, utentes com deficiência e 

colaboradores, em trabalho próximo com os parceiros da Fundação. O projeto 

pretende também sensibilizar para a saúde alimentar e reeducar para 

comportamentos alimentares equilibrados e saudáveis, transformando a dinamização 

do bar numa atividade socialmente útil a desempenhar pelos utentes portadores de 

deficiência. 

O Donativo Missão Continente apoia os melhores projetos a nível nacional que atuem 

nas áreas da alimentação saudável, do combate ao desperdício alimentar e da inclusão 

social através do sistema alimentar. Na edição 2018/2019, o Donativo Missão 

Continente angariou, através da venda de presentes solidários em todas as lojas 

Continente, 240.000€ que distribuiu pelos 12 projetos vencedores, escolhidos entre as 

179 candidaturas recebidas. 
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Com esta iniciativa, a Missão Continente pretende apoiar financeiramente projetos 

locais com impacto direto nas comunidades onde se inserem, respeitando a autonomia 

das entidades na conceptualização e concretização de iniciativas na área da 

alimentação saudável, desperdício alimentar e inclusão social.  

O Donativo Missão Continente é uma das várias iniciativas de responsabilidade social da marca 

Continente, refletindo o seu compromisso para a construção de um futuro sustentável, 

saudável e justo, estando alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas. 
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