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EVENTOS LEONINOS

35 anos de Leões de Portugal
Na passada quinta-feira, 17 de Outubro, no Zeno Lounge do Casino Estoril, realizou-se  
a Gala de Aniversário da IPSS mais antiga do país ligada a um clube desportivo 

Nesta noite de celebra-
ção, os Leões de Por-
tugal contaram com 
vários representantes 

do universo Sporting: Rogério Al-
ves, presidente da MAG do SCP, 
que enalteceu a importância da 
Instituição no nosso universo e 
pediu união e solidariedade por 
mais 35 anos, Joaquim Baltazar 
Pinto, presidente do CFD do SCP, 
João Sampaio, vice-presidente do 
CD do SCP, José de Sousa Cintra, 
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António Bessone Basto, Pedro 
Gomes, Alexandre Batista, Fer-
nando Fernandes, foram algumas 
das personalidades presentes, 
contando, também, com repre-
sentantes da Junta de Freguesia 
do Lumiar e dos Núcleos de Ven-
das Novas e Almoçageme.

Foi uma grande noite de festa 
e emoção, conduzida por Henri-
que Salgado e animada por Antó-
nio Pinto Basto, Bebé Mesquitela, 
Paulo e Catarina Santos, Rui Neiva 
Correia, e Sancha Pinto Correia, 
onde se ouviu o icónico fado de 
Moniz Pereira “Valeu a Pena”, pela 

voz de uma grande amiga da insti-
tuição, Cláudia Recto, foi apresen-
tado o filme “35 anos de Leões de 
Portugal” e foram homenageados 
os dois principais fundadores, 
Moisés Ayash e João Palrão, e o 
presidente emérito Raul Gomes.

No final, a presidente da Ins-
tituição, Helena Dias Ferreira, 
soprou as velas com a D. Rosa 
Ferreira, uma das associadas mais 
antigas e utente do Centro de Dia, 
de um bolo feito pelo pasteleiro 
mais famoso de Portugal, fervoro-
so sportinguista, Marco Costa.

Obrigado a todos!

Jaime Ayash, filho de Moisés Ayash – fundador dos Leões de Portugal 
e um dos homenageados da noite

Baltazar Pinto, presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do SCP, 
com a mulher (esquerda) e Margarida Caldeira da Silva (direita)

Catarina Santos abriu o espectáculo

Helena Dias Ferreira, presidente dos Leões de Portugal, e D. Rosa, 
uma das sócias e utentes mais antigas, festejam o aniversário

António Pinto Basto encerrou o espectáculo musical Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting 
CP, dirigiu-se aos presentes´

Helena Dias Ferreira durante o discurso de encerramento Cláudia Recto cantou o fado ‘Valeu a Pena’, de Mário Moniz Pereira Os filhos de Raul Gomes receberam o prémio que Isabel Trigo  
de Mira entregou em homenagem ao pai

Carlos Coutinho, presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Leões de Portugal, 
na homenagem ao fundador João Palrão através da sua filha e da sua mulher


