PRESS RELEASES 2011

16 Dezembro 2011
CARRIS VAI RECOLHER ROUPAS E BRINQUEDOS PARA OS
MAIS CARENCIADOS
Até 20 de Dezembro, a Linha da Alegria apela à solidariedade
dos lisboetas

Hoje e amanhã (16 e 17 de Dezembro), o autocarro da Linha da Alegria tem
paragem obrigatória, entre as 10h00 e as 20h00, na Gare do Oriente para apelar à
generosidade dos lisboetas. O objectivo é recolher fraldas (para crianças e adultos),
roupas e brinquedos, que serão entregues à Entrajuda uma instituição de
solidariedade social. Os produtos recolhidos serão depois distribuídos aos mais
necessitados.
Num momento em que as dificuldades atingem muitas famílias e milhares de
portugueses, a CARRIS pretende desta forma contribuir para que todos possam ter
um Natal mais feliz. A Linha da Alegria faz parte do projecto Carris Presente, que
integra todas as acções de Responsabilidade Social da Empresa, de que é exemplo
o Eléctrico de Natal, que nos últimos dias tem percorrido as ruas da Lisboa antiga.
Na segunda-feira, dia 19 de Dezembro, o autocarro da Linha da Alegria desloca-se
para outra paragem, na Avenida Duarte Pacheco, em frente às Amoreiras. Até ao
dia 20 de Dezembro, o autocarro da Carris abre mais uma vez as portas a todos os
que quiserem doar roupas e brinquedos para quem mais precisa. A iniciativa, que
conta também com o apoio da EMEL, teve início esta quarta-feira em frente ao El
Corte Inglés.
A CARRIS, empresa de transportes públicos de passageiros à superfície, pretende
contribuir, de forma activa, para o desenvolvimento sustentável da cidade de
Lisboa, assumindo um compromisso com as várias vertentes da sustentabilidade. A
“Linha da Alegria” é uma iniciativa que a CARRIS tem vindo a valorizar, num
projecto
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global

que

evidencia

o

compromisso

da

Empresa,

desenvolvimento de projectos de apoio solidário aos que mais precisam.
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