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4 Instituições de solidariedade social vão beneficiar com as Boas Festas dos portugueses  

Faça ‘Votos que valem Festas Felizes’  

e ajude uma instituição à sua escolha 
 O Grupo Os Mosqueteiros vai doar €120.000 a 4 instituições de solidariedade social e o 

seu voto pode fazer a diferença no novo ano de cada uma delas;    

 Associação Acreditar, Comunidade Vida e Paz, LPDA, e Refúgio Aboim Ascensão são as 

instituições em que pode votar em VOTOSFELIZES.PT  

 O período de votação decorre entre hoje, dia 20 de dezembro de 2018, e 1 de janeiro 

de 2019. 

 

 
E se lhe dissermos que os votos de boas festas que este 

ano vai desejar aos seus familiares, amigos e conhecidos, 

podem ajudar a proporcionar um 2019 melhor a uma 

instituição de solidariedade social à sua escolha?  

É verdade. Para que isto seja possível deve aceder a 

VOTOSFELIZES.PT escolher e votar na instituição que 

quer ajudar, e partilhar os seus votos, que assumirão o 

formato de cartão de boas festas, nas suas redes sociais, 

para que mais pessoas possam realizar votos solidários.   

 

“Votos que valem Festas Felizes” é uma iniciativa criada pelo Grupo os Mosqueteiros, detentor 

das insígnias Intermarché, Bricomarché e Roady, que proporciona aos portugueses a 

possibilidade de expressarem a sua vontade sobre a instituição que mais gostariam de ver 

reconhecida, de entre as 4 instituições ‘elegíveis’ no âmbito desta ação: Associação Acreditar, 

Comunidade Vida e Paz, Liga Portuguesa dos Direitos do Animal e Refúgio Aboim Ascensão. 

 

Para a instituição que reunir maior número de votos, reverterá o montante mais elevado, e 

assim sucessivamente, garantindo que as quatro instituições serão beneficiadas no início do 

novo ano.  

 

“As quatro instituições atuam em diferentes áreas mas todas elas têm um impacto real na 

sociedade e na vida dos portugueses. Quisemos garantir que todas seriam beneficiadas, 

proporcionando ao mesmo tempo aos portugueses a oportunidade de expressarem a sua 

http://www.votosfelizes.pt/
http://www.votosfelizes.pt/
http://www.acreditar.org.pt/pt
https://www.cvidaepaz.pt/
https://www.lpda.pt/
http://www.refugio.pt/


 

 

 
 

vontade coletiva, escolhendo a instituição com que mais se identificam, da qual se sentem mais 

próximas. Por isso criámos a iniciativa ‘Votos que valem Festas Felizes’” refere João Magalhães, 

administrador do Grupo os Mosqueteiros, reforçando ainda a importância que a proximidade 

às comunidades representa para o Grupo. 

 

A plataforma já está online e os portugueses poderão realizar os seus votos felizes até 1 

janeiro de 2019. Ao entrar no VOTOSFELIZES.pt só têm que votar na Instituição que 

escolherem. Podem ainda partilhar o seu voto na sua página de facebook ou instagram, ao 

fazê-lo, o voto ‘transforma-se’ num solidário cartão de boas festas com o qual pode brindar os 

seus amigos.  

 

Às 00H00 do dia 2 de janeiro, serão apurados os números de votos finais, sendo que a 

instituição que reunir mais votos irá receber €50.000, seguindo-se-lhes as 2ª, 3ª e 4ª 

instituições com maior número de votos às quais serão atribuídos, respetivamente, os 

montantes de €30.000, €25.000 e €15.000 (ver o regulamento em www.votosfelizes.pt). 

 

Faça os seus “Votos que valem Festas Felizes”! 
 
 
 
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.  

 
Sobre a Acreditar  
Desde 1994 e em quatro núcleos regionais -  Lisboa, Coimbra, Porto e Funchal - a Acreditar está presente em todos 
os ciclos da doença e desdobra-se nos planos emocional e social. Com a experiência de quem passou pelo mesmo, 
enfrenta com profissionalismo os desafios que o cancro infantil impõe a toda a família. Em 2017 foram apoiadas 
1.365 famílias e contámos com a colaboração de 628 voluntários. Momentos difíceis tornam-se possíveis de viver 
quando nos unimos.   
 

 
Sobre a Comunidade Vida e Paz 
Desde 1989, a Comunidade Vida e Paz vai ao encontro e acolhe pessoas em condição de sem-abrigo, ou em situação 
de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a (re)construir o seu projeto de vida, através 
de uma ação integrada de prevenção, reabilitação e reinserção. 
Em 2017 a Comunidade Vida e Paz apoiou diariamente uma média de 430 pessoas em situação de sem-abrigo 
através das Equipas de Rua nas cidades de Lisboa e Amadora, 277 frequentaram o programa de reabilitação nas 
Comunidades Terapêuticas e 155 pessoas foram integradas nas Comunidades de Inserção. 

http://www.votosfelizes.pt/


 

 

 
 

 
Sobre a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal (LPDA) 
 Criada em 1981, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, associação de utilidade pública sem fins  lucrativos, 
assenta essencialmente a sua actividade em campanhas de solidariedade com doação de alimentos a pessoas de 
fracos recursos económicos,  prestação de serviços clínicos com clínicas de custo controlado e apoio jurídico, entre 
outros. 
A LPDA representa em Portugal o Eurogroup For Animals , é membro da World Society for the Protection of Animals 
(WSPA) e associada à Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).  
Está registada na Agência Portuguesa do Ambiente, é sócia fundadora da Confederação Portuguesa das Associações 
do Ambiente e filiada em várias organizações para o Bem-Estar Animal. 

 
 

 
Sobre o Refúgio Aboim Ascensão - Emergência Infantil 
O Refúgio Aboim Ascensão foi fundado em 1933, em Faro. É uma Instituição Particular Cristã de Solidariedade Social 
(IPSS) que a partir de 1985 passou a desenvolver uma actividade de apoio a Crianças em Perigo – Emergência 
Infantil - para idades inferiores a 6 anos, tendo como objectivo o seu retorno à Família Natural no mais curto prazo 
e sempre que tal seja possível por entendimento da Segurança Social e de Tribunais de Família e Menores. 
Quando o regresso não é possível o Refúgio colabora com aquelas entidades no processo da sua Adopção. 
É o Primeiro Centro de Acolhimento Temporário de Emergência a ser criado em Portugal em 1986 para ajudar no 
cumprimento do Direito à Família que a todas as Crianças cumpre. 
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