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Legião da Boa Vontade 

Tipo Instituição ecuménica de carácter social

Âmbito 
Geográfico   Brasil, Portugal, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Nova Iorque.

Campo de 
Acção

Assistência social, educacional, médica e alimentar a famílias e crianças carenciadas e 
sem abrigo.

Objectivos Agir no sentido de construir um mundo mais solidário.

Que apoio 
precisa?

Doações de produtos alimentares e de vestuário, de particulares ou empresas e 
voluntários.

Direcção José de Paiva Netto

Morada Porto - Centro Social da LBV- Rua João Ramalho, nº 263 / 4000 Porto  
Lisboa  - Rua D. António Caetano Sousa, nº 15 D - Benfica / 1500-222 Lisboa

Telefone 22 5095031 ( Porto); 21 7154890 (Lisboa)

Correio 
Electrónico lbveuropa@mail.telepac.pt

Página na Net http://www.lbv.org

Caracterização 
da Organização

Ajudar as pessoas a sair da droga, da rua, do desemprego, da miséria, da fome. É esta a 
missão da Legião da Boa Vontade (LBV). Para Nely Barduzzi, técnica da LBV ajudar 
significa "criar condições para que a pessoa possa dar um passo em frente".  
A "Ronda da Caridade" é um desses projectos e o mais conhecido da LBV. Aos fins de 
semana, a carrinha da organização distribui refeições quentes e roupas aos sem abrigo das 
cidades do Porto e Lisboa. Mas o trabalho da instituição não se esgota aqui. 
Através do programa "Um Passo em Frente" a organização distribui todos os meses 
alimentos, roupas e calçado a cerca de 200 famílias carenciadas.  
Para desenvolver estes porjectos, a organização conta sobretudo com a ajuda de 
particulares, empresas na área da alimentação, superfícies comerciais e de voluntários. 
As crianças oriundas de famílias com menos recursos ocupam também um lugar especial 
na instituição. O Centro Social da LBV do Porto dispõe de um ATL (Actividades de Tempos 
Livres) que desenvolve programas ludo-educativos durante todo o ano e abrange cerca de 
60 crianças com idades entre os 5 e os 16 anos. Em Lisboa, a LBV criou um consultório 
médico-dentário num autocarro doado pela CARRIS. O serviço, apoiado pela Associação 
Luso-Brasileira de Saúde Oral destina-se a dar formação e assistência dentária gratuita a 
crianças e adolescentes provenientes dos bairros sociais da Grande Lisboa. 


