Iniciativas a favor d'Os Malmequeres
2016
- Chá Dançante. Organizado por um grupo de mães dos nossos utentes à semelhança do que
foi realizado em 2015. Para além dos familiares e amigos envolvidos, participaram nesta
iniciativa os DJ's Fernando Pereira e César Costa, o Grupo de Concertinas da Rebolaria, a
Associação de Dança de Leiria e o Sr. Hélio da Silva. Este evento realizou-se num espaço
cedido pela Câmara Municipal de Leiria, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.
2015
- Chá Dançante. Um grupo de mães dos nossos utentes organizaram um “Chá Dançante” a
favor d’Os Malmequeres, numa sala do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, gentilmente cedido pela
Câmara Municipal de Leiria.
2014
- Garraiada Académica de Leiria. A Tertúlia Vertical organizou uma Garraiada, no âmbito
das festas académicas do IPL e ofereceu a’Os Malmequeres o produto das inscrições.
- A Medicis, clínica dentária, tratou, a preços muito reduzidos, os dentes de uma das nossas
utentes que não tinha recursos para o fazer. Esta intervenção estendeu-se até 2015.
2013
- Um casal, Elizabete e Joel, propuseram aos convidados do seu casamento que em vez de
lhes oferecerem uma pequena prenda, juntaram a quantia e perguntaram a’Os Malmequeres
o que necessitavam dentro dessa quantia. Assim foi adquirido um videoprojector para a
instituição.
- 2.º Leiria X-MAS Night Trail. A associação OFFTEL Runners, da Juventude Vidigalense,
organizou uma corrida/caminhada e ofereceu a’Os Malmequeres o produto das inscrições.

- IV Gala da Inclusão. Os Malmequeres recebeu a Distinção Honrosa na IV Gala da Inclusão,
organizada pelo IPL e Município de Leiria, que teve lugar no dia 7 de dezembro, no Teatro José
Lúcio da Silva. Na gala foram também oferecidos dois donativos: de Offtel Runners, que
ofereceram um cheque no valor de mil euros e da FNAC um computador e uma impressora.
2010
- A correr por uma boa causa! A Leirivending organizou um rally de carros em que, por
cada km percorrido ofereceu 1€ à instituição. Aquando da entrega do cheque trouxe um dos
carros de corrida e ofereceu uma pequena volta no carro a cada um dos utentes.
2008
- Vírus - 1ª Mostra de Banda Desenhada, Ilustração e Cinema de Animação
A primeira edição do Vírus movimentou centenas de jovens, amantes de BD e autores. Nesta
edição foram entregues os "prémios JORNAL DE LEIRIA aos vencedores do concurso Vilões,
vilanias e outras ironias, para BD, Ilustração e curtas metragens. (...) A organização optou por

não atribuir o prémio destinado a argumentos de BD, que reverteu para Os Malmequeres (...)"
in Jornal de Leiria, 20 de Março de 2008
2007
- Contraponto - Publicidade, Lda.
- Alunos da Escola Afonso Lopes Vieira. No âmbito de um projeto para pôr em prática
conhecimentos adquiridos no curso de Educação e Formação de Técnicas Comerciais na Escola
Secundária Afonso Lopes Vieira, os alunos do 12ºH, com o patrocínio de algumas empresas
da região, fabricaram artigos de bijuteria e marroquinaria, que colocaram à venda numa banca
instalada na escola. Com parte da receita obtida com as vendas, esta turma, numa visita aos
Malmequeres, ofereceu uma playstation com jogos.
2005
- Fazer o bem olhando a quem O semanário Região de Leiria desenvolveu a iniciativa "Fazer
o bem olhando a quem", através da qual foram vendidos vários jornais por personalidades,
em vários pontos da região. A receita da venda da edição deste semanário reverteu a favor de
quatro instituições de apoio a pessoas com deficiência, incluindo Os Malmequeres.
2002
- Café das Quintas
A 6 de Junho, a diretora da revista Xis, Laurinda Alves, foi convidada para falar sobre " A
poesia na educação", no Café das Quintas (uma iniciativa do Orfeão de Leiria, no âmbito da
qual são convidadas personalidades para falar de um tema, intercalando com música). A
convidada não quis receber o cachet, tendo decidido doá-lo aos Malmequeres.
2001
- Região de Leiria
O jornal Região de Leiria, no âmbito da comemoração dos seus 65 anos, organizou um
espetáculo para a entrega dos galardões Afonso Lopes Vieira; a bilheteira desse espetáculo
reverteu a favor de duas instituições, uma nacional, a AMI, e outra regional, Os Malmequeres.
A entrega formal do valor atribuído às duas instituições foi feita a 9 de Fevereiro de 2001.
- Escola de Dança de Regueira de Pontes
A Escola de Dança de Regueira de Pontes encerrou o seu ano lectivo com uma festa em honra
d'Os Malmequeres no dia 21 de Julho, cuja receita foi usada para a compra de um expositor
do material produzido na instituição.
1998
- Câmara Municipal de Leiria e Galeria 57
Por iniciativa da Câmara Municipal de Leiria, com o apoio da Galeria 57, foi feito um leilão de
obras de arte, cuja receita reverteu a favor d'Os Malmequeres e de duas outras instituições de
Leiria

