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Plantação das árvores antecedeu um conjunto de reuniões lions

Lions plantaram árvores
na Mata do Buçaco
111 Os Lions plantaram
árvores na Mata do Buçaco
para sensibilizar e alertar
para a importância de preservar o meio ambiente e
dar o seu contributo com
vista à recuperação daquele espaço. A plantação das
duas árvores – uma por
cada um dos Distritos Lions
que estão na base da divisão administrativa dos clubes no território nacional
– traduziu-se num compromisso público dos Lions em
dar o seu contributo para a
preservação e sustentabilidade ambiental.
Na mata estiveram dos
dois governadores do
Lions, Rosário Soares (Distrito Centro Note) e Raúl
Amado (Distrito Centro
Sul) e muitos outros lions
que quiseram associar-se
ao ato, que contou com António Gravato, presidente
da Fundação da Mata do
Bussaco, instituição que já
mereceu o apoio dos Lions
em 2010, através da entrega
de um donativo, no valor
de 3.000 euros, para custear a recuperação de duas
pontes de madeira, uma no
lago da Fonte Fria e a outra

no Vale dos Fetos.
Recorde-se que a preservação do ambiente esteve
sempre no centro das preocupações dos Lions de
Portugal que, desde 1989,
veem sensibilizando as
crianças do primeiro ciclo,
para a riqueza da terra e da
floresta – objetivo da sua
campanha “Eu Sou Vigilante da Floresta”. Trata-se
de uma ação pedagógica
destinada a sensibilizar e
ensinar as crianças do 4º
ano do ensino básico os
cuidados a ter com a preservação da floresta. A ação
decorre nas áreas de residência das crianças, dinamizada pelos Clubes Lions
aderentes, com atividades
informativas resultantes
do esforço conjunto dos
Clubes, das Escolas e dos
Bombeiros. Termina com
uma concentração festiva
organizada por um dos
Clubes aderentes e reúne
anualmente cerca de 2.000
a 2.500 crianças.
O ambiente é inclusive
uma das áreas chave do
programa do centenário
do Movimento Lions, que
se comemora este ano.

