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Caros Lions,

Na minha missão como presidente internacional, eu tenho estado 100% ocupado a 
tentar ser a vossa melhor representação possível. No dia-a-dia, eu estou completamente 
absorvido com os detalhes da utilização do meu tempo – a pessoa com quem falo, o 
objecto da nossa discussão, como podemos fortalecer os Lions.

É trabalho!

E todos os dias, lendo as vossas histórias e a falar convosco, (por vídeo conferência, nestes últimos 
tempos) dou-me conta do esforço contínuo que é necessário para se poder ter um clube de sucesso. 
Coordenar endereços  electrónicos para garantir que todos sejam convidados para as reuniões virtuais, 
passar horas à procura das muitas maneiras de fazer as máscaras com o tecido que nos foi oferecido, 
trabalhar em rede com as autoridades locais para garantir que ajuda chegue onde é mais necessária.

É trabalho!

 Mas é também é alegria.

Eu vejo tudo isso na paixão e na energia notável que cada um põe naquilo que faz. Quer seja servindo 
com máscara ou servindo à distância, os Lions continuam a dedicar-se ao trabalho que impulsiona a nossa 
missão e faz de Lions Clubs International a maior e mais incrível organização de serviços do mundo.

Por isso, eu gostaria de vos agradecer, Lions, pelo vosso trabalho árduo e contínuo face às adversidades 
globais que presentemente atravessamos. E quero também agradecer-vos pela alegria que transmitis 
através das vossas acções.

Cumprimentos,

Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional de Lions Clubs International

S

O SERVIÇO CONTINUA 
COM ALEGRIA 

Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional de Lions Clubes

Com este segundo número da nossa revista LION do Ano 
Lionístico de 2020/21, iniciamos uma série de quatro edições 
sucessivas publicadas exclusivamente em versão digital. 

A partir deste Ano Lionístico dos seis números da revista a se-
rem editados apenas dois, o primeiro e o último, serão publicados 
em versão impressa. Caminhamos assim no sentido do preconizado 
por Lions Internacional para as revistas de todo o mundo, através 
da criação da plataforma digital que vinha a funcionar em regime 
experimental até ao anterior Ano Lionístico e que pretende criar uma 
imagem global para a LION.

Nesta edição, além das histórias de serviço da habitual secção 
internacional, dos textos de opinião dos líderes do Movimento, dos 
artigos sobre a saúde, e sobre a Lions Quest e da notícia do lan-
çamento do livro “Os Dentes do Tejo”, vencedor do Prémio Literário 
Lions de Portugal, na Feira do Livro de Lisboa, damos conta, entre 
outras notícias, das muitas actividades dos nossos Clubes Lions e 
Leos, em ambos os Distritos, focadas principalmente na ajuda às fa-
mílias e pessoas individualmente em situação de carência, agravada 
pelo actual contexto pandémico que vivemos.  

Um dos principais objectivos da Lion é levar até todos o conhe-
cimento das actividades dos clubes, fruto de muitas e muitas horas 
de trabalho voluntário e dedicação a favor dos mais necessitados. 
Para que isso possa acontecer é preciso que nos façam chegar a 
informação!

Boas leituras

editorial

CL Henrique Matos
Editor

C
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SELOS VALEM MUITO DINHEIRO 
PARA AJUDAR CRIANÇAS 
COM PARALISIA CEREBRAL 

O Lion Ross Paine tem 53.000 motivos pelos quais as pes-
soas deveriam reciclar selos. A Secção Australiana do LCI Stamp 
Club vendeu em 12 meses mais de 400 quilos (882 libras) de 
selos em leilão, arrecadando a quantia de 53.000 Dólares Austra-
lianos (US $ 38.333) para ajudar crianças com paralisia cerebral 
e mobilidade reduzida.

Todos os selos recebidos foram vendidos e todos os centa-
vos arrecadados pelos Lions foram doados à Fundação de Mo-
bilidade Infantil do Lions Australiana (ALCMF) para a compra de 
andarilhos para crianças com paralisia cerebral. Entre julho de 
2019 e julho de 2020, a Fundação entregou 63 andarilhos, bici-
cletas, triciclos e quadriciclos para menores de 18 anos.

O lion australiano 
Ross Paine está enterrado 
em selos, e isso é bom.

ASSINADO SELADO 
ENTREGUE REVENDIDO

Por Joan Cary

Os selos não precisam ser 
de colecção   ou antigos para 
valerem dinheiro. Selos que 
as pessoas não querem, selos 
postais retirados de envelopes 
– Foi isto que os Lions rece-
beram e venderam e que conti-
nuam a procurar mais.

O Lions International Stamp 
Club (LISC) foi fundado em 
1952, quando colecionar selos 
era um “hobby” popular entre 
as crianças e adultos, mas a 
ideia de reciclar e vender os 
selos para arrecadar fundos só 
surgiu em 1991, quando Ross 
Paine, de Queensland, e o fale-
cido Lion Max Laurie participa-
ram da Convenção de LCI em 
Brisbane. Ambos eram sócios 
activos do Clube de Selos de 
LCI. Max Laurie era presidente. 
Paine tinha este “hobby” desde 
a infância, colecionando selos 
da Austrália, Papua Nova Guiné 
e de outros países das ilhas do 
Pacífico.

De inicio o resultado da 
venda dos selos destinou-se a 
uma escola infantil para surdos 
e cegos, mas em 2006 mudou 
para a ALCMF, onde o lema é 
“Ande com orgulho”. No total, 
os Lions obtiveram mais de 
200.000 Dólares Australianos 
(US $ 144.809) para o ALCMF 
reciclando mais de 4 toneladas 
de selos.

Originalmente o projecto 
era  exclusivo dos Lions, porém, 
após artigos publicados em jor-
nais e revistas especializadas 
australianas chamarem a aten-
ção para a causa os selos vêm 
agora de pessoas de toda a 
Austrália que não têm nenhuma 
conexão com o Lions, diz Paine.

Anne Sanders, 
uma Tamworth Peel Valley 

Lion da Austrália, 
ajuda recortando 

e classifi cando 
selos em casa.

austrália
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O projeto cresceu tão rapidamente que há dois anos foi preci-
so nomear coordenadores de selos usados   em cada estado aus-
traliano apenas para receber, preparar e classificar as doações 
filatélicas de seu estado. Até então, Paine fazia quase todo esse 
trabalho de mão-de-obra intensiva, recortando e classificando 
milhares de selos com a ajuda de um vizinho não Lion.

As contribuições de selos agora são coletadas por cerca de 
metade dos 1.200 Lions clubes da Austrália, incluindo o Tamwor-
th Peel Valley Lions em New South Wales, onde Anne Sanders, 
Lion há 27 anos e entusiasta de selos, tem orgulho de fazer par-
te desta causa. “Eu sou apenas um canal e somos apenas um 
dos muitos clubes que em toda a Austrália ajudam na colecta 

de selos”, diz Sanders. “Cortar os selos é muito relaxante para 
as pequenas quantidades que chegam até mim. Mas o grosso é 
enviado para Ted e Ross. ” Ela refere-se a Paine e Ted Henebery, 
ex-presidente imediato do LISC.

Originalmente, a maior parte dos selos eram os recorta-
dos de correspondência recebida, mas agora a maioria deles 
vem de coleções que as pessoas herdaram. Assim, os selos 
são dados ao LISC na Austrália, onde são separados em lotes 
vendáveis   e que depois são vendidos a granel num centro de 
leilões em Sydney. Os compradores vêm de toda a Austrália e 
Ásia, onde o “hobby” e o negócio de selos como investimento 
está em alta.

Jaydyn, que tem paralisia cerebral, 
deu os primeiros passos com a ajuda 
de seu irmão e de um novo andarilho, 
graças ao projeto de reciclagem de selos 
do Lions e à Australian Lions Children’s 
Mobility Foundation

Paine de 79 anos, que agora está aposentado, pode dedicar o 
tempo que for necessário ao projecto. 

No leilão, os selos são vendidos em lotes de 5 quilos (11 libras), 
o que equivale a cerca de 5.000 selos, ou 10 quilos (22 libras), de-
pendendo se os selos estão ou não com o papel do envelope de 
onde foram recortados. De entre as muitas coleções que agora 
chegam estão os selos originalmente comprados nos correios ex-
clusivamente para coleções e nunca usados que podem depois ser 
vendidos pelo valor facial e usados.

Concluídas as tarefas necessárias, Henebery, em New South 
Wales, coloca os selos em caixas e entrega-as ao centro de leilões. 

O dinheiro obtido vai directamente para a ALCMF. O financiamento 
do projeto de selo do Lions tira a pressão de ter que pedir contri-
buições aos clubes individualmente, especialmente nesta época de 
COVID-19, disse Danny Richardson, presidente do ALCMF.

Mas os membros dos Lions envolvidos também acabam por ser 
beneficiados, diz Paine, já que este projeto combina seu “hobby” 
com um importante serviço Lionístico. “Acho que pode ser muito 
relaxante apenas ter o cérebro funcionando de forma neutra e não 
me envolver em nada físico”, diz ele. “Temos vários octogenários 
a auxiliar no corte e que estão muito felizes por estar envolvidos, 
pois isso permite que se sintam úteis dentro do Lions, contribuindo 
para um projeto que não exige nenhum grande esforço físico.”

Saco cheio de Selos
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Em Abril de 2020, na Nova-Escócia, no 
Canadá, um homem armado tirou a vida a 
22 pessoas. Os Lions rapidamente se mo-
bilizaram para ajudarem a população desta 
pacata comunidade rural, devastada pelo 
trágico acontecimento, a suportar o seu 
luto.

Em menos de 12 horas, nos dias 18 
e 19 de Abril de 2020, um atirador ma-
tou 22 pessoas na província Canadiana 
da Nova-Escócia. A pequena e tranquila 
comunidade rural ficou em estado de cho-
que depois deste incidente, e os clubes 
Lions da Nova-Escócia rápidamente se mo-
bilizaram.

REUNIR A ESCOLA, 
A FAMÍLIA 
E A COMUNIDADE

O Lions Clube de Parrsboro, que é o 
clube mais próximo do local onde o tiro-
teio ocorreu, forneceu café e comida aos 
agentes da Real Polícia Montada do Canadá 
(RMCP) enquanto estes trabalhavam em 
várias cenas de crime e participavam na 
caça ao homem, disse a Governadora de 
Distrito, Debbie McGinley.

Mas em situações como esta, a neces-
sidade real vem depois do evento traumá-
tico. A DG McGinley sabia disso por causa 
da sua recente formação no Lions Quest, 
o programa de aprendizagem social e emo-
cional desenvolvido pela LCIF. O Lions Quest 
foi criado para ajudar crianças e adolescen-
tes a desenvolver competências importan-
tes para a vida e baseia-se na crença que 
uma das chaves para o sucesso dos jovens 
é reunir escolas, famílias e comunidades.

OS KITS DO LUTO

O Distrito de McGinley tinha recebido 
recentemente um subsídio para reintrodu-
zir o Lions Quest na Nova Escócia tendo ela 
feito nessa altura uma formação sobre o 
programa onde soube dos kits de luto.

“Depois do 11 de setembro, muitas 
crianças ficaram de luto, razão pela qual 
foram desenvolvidos os kits de luto com 
o livro Where is Robert? (Onde está Ro-
bert?) de Christine Dernederlanden, para 
os ajudar a entender o que acontece 

LIONS AJUDAM COMUNIDADE
DA NOVA-ESCÓCIA ATINGIDA PELA VIOLÊNCIA

DEPOIS DO 11 DE 
SETEMBRO, MUITAS 
CRIANÇAS FICARAM DE 
LUTO, RAZÃO PELA QUAL 
FORAM DESENVOLVIDOS 
OS “KITS” DO LUTO COM 
O LIVRO “ ONDE ESTÁ 
ROBERTO?” (WHERE 
IS ROBERT?) PARA OS 
AJUDAR A ENTENDER O 
QUE ACONTECE QUANDO 
ALGUÉM NOS DEIXA

KITS DE LUTO AJUDAM 
A COMUNIDADE 
ATINGIDA PELA VIOLÊNCIA

quando alguém morre, e que é normal ter 
emoções perturbantes ”, diz McGinley.

Ela percebeu, imediatamente, que era 
disso que a sua comunidade precisava. 
“Em primeiro lugar liguei para os meus 
primeiro e segundo vice-presidentes, para 
o tesoureiro e para o secretário do Conse-
lho”, diz-nos ela. “Eu queria que isso fosse 
uma decisão da equipa, não apenas minha.”

Uma das vítimas do tiroteio era uma pro-

fessora da escola primária local. McGinley con-
tactou o director da escola e perguntou se ele 
queria que os Lions fornecessem os kits.

“De inicío ele pensou que eu estava 
apenas a falar das crianças que estavam 
na sua classe. Pelo que me pediu apenas 
27 kits. Não, disse-lhe eu, nós queremos 
fornecê-los para toda a escola.”

O director ficou surpreendido mas 
achou isso óptimo e ficou muito agrade-
cido, disse McGinley. Os Clubes Lions da 
Nova Escócia, em nome do Distrito, forne-
ceram 150 kits para aquela escola.

No entanto, McGinley sabia que o pro-
jecto não se poderia limitar apenas a esta 
escola. “É que na Nova Escócia, toda a gen-
te se conhece”, refere ela, era necessário 
publicitar, através da Real Policia Montada 
do Canadá (RPMC) e dos meios de comuni-
cação, que os kits estariam à disposição 
de quem precisasse. E isso foi feito.

COMO FALAR DA MORTE 
AOS MAIS NOVOS

No dia em que a notícia foi para o ar, ela 
recebeu numerosos pedidos de kits. Eram 
muitos aqueles que não sabiam como falar 
com seus filhos sobre este assunto. Alguns 
deles, até ali, nunca tinham ouvido falar dos 
Lions. “Ainda somos um segredo bem guarda-
do”, diz ela. Mas McGinley quer mudar isso. 
“Eu quero que os habitantes da Nova Escócia 
saibam que nós estamos aqui para os ajudar.”

Entretanto, McGinley encomendou um 
segundo conjunto de kits para outra possível 
onda de luto. “Ainda não acabou”, diz ela. E 
quando chegar a hora, os Lions estarão lá.

“ISTO NÃO ACABA AGORA”. 
QUANDO CHEGAR DE NOVO 
OS LIONS ESTARÃO LÁ.

NESTAS SITUAÇÕES, 
A VERDADEIRA 
NECESSIDADE, 
CHEGA APÓS 
O TRAUMATISMO 
DA PERDA

CANADÁ
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LIONS DO PARAGUAI 
ADOTAM UM HOSPITAL INFANTIL

Quando em 2017 Ana Maria Silva visitou pela primeira vez o Hospital Geral 

Pediátrico Acosta Ñú, sentiu um nó na garganta

“O NOSSO RELACIONAMENTO COMEÇOU ALI. 
FOI AMOR À PRIMEIRA VISTA”

BRINQUEDOS PARA O DIA DE REIS

Ana Maria Silva, Past-governadora do Distrito Lion M2 do Pa-
raguai, caminhou pela ala de cancro do hospital onde crianças 
recebiam quimioterapia. Ela e seus companheiros Lions trou-
xeram brinquedos para as crianças no Dia de Reis, um feriado 

sul-americano equivalente ao Pa i Natal. O espaço era muito pe-
queno e com pouca separação entre as crianças - “Mesmo com 
os brinquedos, as crianças pareciam desoladas”, diz, que refere 
também ter sentido uma ligação imediata com aquelas crianças 

PARAGUAI AMOR 
À PRIMEIRA VISTA 

Por Hal Conick

e decidiu que precisava de melhorar aquele hospital. “O nosso rela-
cionamento começou ali”. “Foi amor à primeira vista.”

O hospital - localizado em Assunção, Paraguai, capital do país 

e maior cidade - é a única unidade do Paraguai totalmente dedica-
da ao tratamento de crianças, tratando 360.000 doentes por ano, 
400 dos quais de cancro pediátrico. Todo atendimento é gratuito, 
atraindo por isso doentes de todo o Paraguai. Quando Ana Maria Sil-
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va visitou o hospital o número de doentes tinha duplicado recen-
temente e o espaço era limitado. A unidade tratava 25 doentes 
por dia, mas tinha apenas 13 cadeiras.

Desde aquela primeira visita, a Past-Governadora e três Clu-
bes Lions do Paraguai - Lions Clube Capiatá, Lions Clube Asun-
ción Centenario e Lions Clube Bernardino Caballero - continuaram 
o seu vínculo com o hospital apoiando a Associação Mitaí, que 
fornece instalações para doentes em tratamento e para as suas 
famílias . Aproximadamente um quarto dos que recebem trata-
mento no hospital precisam de um local para ficarem, então os 
Lions oferecem alimentos, brinquedos e remédios para ajudar as 
famílias das crianças.

“UMA PONTE 
PARA A VIDA”
UM SUBSÍDIO DE 37.203 DÓLARES 
PARA EXPANDIR E MELHORAR OS 
SERVIÇOS DE CANCRO PEDIÁTRICO 
CONCEDIDO PELA LCIF

Em 2018, a Lions Clubs International Foundation (LCIF) con-
cedeu-lhes um subsídio de US $ 37.203 para expandir e atualizar 
os serviços de cancro pediátrico no Acosta Ñú. Os Lions cha-
maram ao projeto de “Uma Ponte para a Vida”. Os fundos foram 
usados para expandir a unidade de cancro do hospital e para aco-
modar o aumento de pacientes. 

Criaram um novo espaço para tratamentos de quimioterapia, 
incluindo novas camas e móveis de cabeceira, uma área de re-
creio para as crianças e áreas de espera separadas para a fa-
mília.

OS LIONS OFERECEM 
ALIMENTOS, FRALDAS, 
BRINQUEDOS E LIVROS

Este ano o hospital voltou a crescer, quando o 
governo paraguaio financiou uma nova enfermaria 
COVID-19, que foi inaugurada em setembro. Desde 
a expansão do hospital, os Lions fazem visitas fre-
quentes levando alimentos, fraldas, brinquedos e 
livros. 

Presentemente os Lions tem em curso uma cam-
panha para fornecer às crianças 600 toucas de algo-
dão com imagens de super-heróis. Mais tarde, eles 
planeiam ajudar a iniciar a criação de uma horta para 
o cultivo de vegetais para as crianças e as suas fa-
mílias.

“MESMO COM TANTA DOR, ELES 
SABEM QUE HÁ PESSOAS QUE 
LHES DÃO O SEU APOIO E QUE 
OS LIONS ESTARÃO SEMPRE 
UNIDOS NO SERVIÇO”

Angélica Villamayor, presidente do Lions Clube 
Capiatá, afirma que o trabalho no hospital a faz sen-
tir-se bem, pois assim as crianças passaram a ter 
um lugar mais acolhedor para receber tratamento. 
“Mesmo com tanta dor, eles sabem que há pessoas 
que lhes dão seu apoio e que os Lions sempre esta-
rão unidos no serviço”, diz Villamayor.

O projeto deixou uma marca profunda no coração 
de Ana Maria Silva. Mais elementos Lions visitam 
agora o hospital, cada um leva novas maneiras de to-
car o coração das crianças. Ao mesmo tempo todos 
aprendemos lições importantes.

“Pessoalmente, aprendi a valorizar tudo o que 
tenho: a saúde, os filhos e os netos”, diz Silva. “Cau-
sa alegria e empolgação quando se ajuda e como 
resposta se recebe um sorriso ou alguns olhos bri-
lhantes como agradecimento. Aliviando dores e sofri-
mentos, tendo compaixão pelos pais que vivem an-
gustiados com a doença dos seus filhos e filhas; tem 
uma forte carga emocional, mas também nos enche 
a alma e fortalece o nosso desejo de servir.
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LEOS AJUDAM PESSOAS 
COM HIV-SIDA

O Coppell High School Leo Club, no Texas, contactou sete ins-
tituições sem fins lucrativos afim de escolherem uma delas para 
desenvolverem um projecto comunitário. A que eles escolheram 
veio confirmar que um pouco de gentileza e conversa durante uma 
refeição quente e caseira pode ajudar muito.

Em cinco ocasiões, o Coppell Leos AIDS Supper Club, em par-
ceria com o AIDS Services de Dallas, forneceu refeições aos 65 
residentes de Hillcrest House, uma instituição residencial para in-
divíduos e famílias que vivem com HIV / SIDA.

A CL Isabel Mascarenhas, na altura presidente dos Leos e agora 
presidente do Lions Clube da Universidade do Texas, foi a força mo-
triz que esteve por trás do esforço para este apoio.

Os Leos fizeram cinco visitas à Hillcrest House em Dallas ao 
longo de cinco meses e, com a ajuda de um Subsídio de Serviço Leo 
da LCIF, destinaram 350 Dólares para alimentos para cada visita. 
Os subsídios estão disponíveis para apoiar projectos de serviço de-
senvolvidos e implementados por Leos.

Os Leos planeavam cada refeição, variando-as para incluir uma 
ceia de Natal, comida italiana, mexicana, chinesa e americana, fa-
ziam as compras, preparavam as refeições e serviam os residentes 
em cada um dos jantares. Eles começavam por planear a ementa, 
na sexta-feira faziam as compras e no sábado os preparativos na 
casa dos Leos. No domingo cozinhavam e serviam os residentes. 

“Nenhum de nós era um cozinheiro de alto gabarito, mas as pes-
soas gostavam e nós também”, diz Isabel Mascarenhas. “Há muito 
estigma à volta das pessoas que vivem com SIDA. Para nós foi uma 
experiência reveladora poder falar com eles num nível mais pessoal 
e conhecer essas pessoas que vivem uma vida completamente di-
ferente da nossa. ”

O  Lion Coppell, Dan Madden, que é conselheiro Leo desde há 
cinco anos, diz que o projecto do Supper Club não apenas ensinou 
os Leos a implementar um projecto e a redigir uma proposta de sub-
sídio bem sucedida, como lhes permitiu trabalhar juntos ajudando 
os necessitados.

“Foi um compromisso significativo para um clube”, diz Madden. 
“Os nossos Leos fizeram um trabalho excelente.”

Isabel, cujo pai, Kevin Mascarenhas, é um Lion Coppell e uma 
inspiração para a filha, foi nomeada Leo Internacional do Ano 2019 
no DM 2X 1. Ela elogia Dan Madden por incentivar os jovens a per-
manecerem no Leo Clube que tem 36 sócios.

“Ele não está lá, apenas para garantir que nós recebamos 
o que precisamos e que chegaremos onde deveremos chegar, 
mas para compartilhar connosco ideias sobre coisas em que 
podemos ajudar”, diz ela. “Ele deu-nos uma oportunidade, e essa 
é uma parte importante de ser um Leo. ... Farei parte do Lions 
para sempre. ”

Os Leos Coppell 
compram alimentos 
para um jantar 
que planeiam fazer 
para os residentes 
da casa Hillcrest.

Os alunos 
do ensino médio 
poderiam não ser 
bons cozinheiros,
mas sabiam 
o valor 
de uma refeição 
caseira.
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FUNDAÇÃO SOLIDÁRIA
PCC Vítor Melo Presidente da Fundação

FUNDAÇÃO SOLIDÁRIA
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SERVIR COM AMOR NA DIVERSIDADE
CC  Carlos Manitto Torres Presidente do CNG Distrito Múltiplo 115

Temos de continuar a Servir, mas temos de fazê-lo  em 
segurança, não pondo em risco as pessoas das comunida-
des que servimos e também nós próprios. Para que isso 
aconteça é preciso que cada um seja agente responsável 
pelo cumprimento rigoroso das normas de segurança, se-
guindo escrupulosamente as indicações das Autoridades de 
Saúde Nacionais e também as emanadas de Lions Interna-
cional.

 A crise pandémica exige que as reuniões com presença 
física nos Clubes sejam evitadas ao máximo e utilizando-se 
como alternativa segura quer os meios digitais, hoje, feliz-
mente, postos à nossa disposição, quer a via telefónica. 

 Registo com satisfação a realização, através das 
plataformas digitais, de várias formações lionísticas no 
Distrito Múltiplo 115 e em ambos os Distritos, Centro 
Norte e Centro Sul.

As consequências da pandemia para o dia a dia, para a 
vida de muitos, vão muito além da possibilidade de contrair 
o vírus.

No entanto, no tempo que atravessamos, as questões 
relacionadas com a segurança não são as únicas que nos 
devem preocupar. As consequências da pandemia para o dia 
a dia, para a vida de muitos, vão muito além da possibili-
dade de contrair o vírus. Infelizmente para muitas famílias 
e pessoas individualmente, o desemprego, o subemprego, 
com consequente dificuldades económicas e as carências 
alimentares, são uma realidade já sentida por muitos.

A grande maioria dos nossos clubes Lions, sozinhos ou 
em parceria com as autarquias e outras instituições locais, 
têm ajudado a suprir parte destas dificuldades. Temos en-
tregue refeições, produtos alimentares, roupas, produtos de 
higiene e limpeza, material escolar e outros.

Entre outras actividades temos ainda, quando as condi-
ções de segurança o permitem, cuidado do ambiente urbano 
em acções conjuntas com os Leos. Prosseguimos na  re-
colha de fundos para as bolsas de investigação do Cancro 
Infantil, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Não obstante as dificuldades com que nos temos depa-
rado, os Lions portugueses continuam com muito entusias-
mo a Servir com Amor na Diversidade.

Saudações

A 
Missão da Fundação dos Lions de 
Portugal é satisfazer carências de 
caráter social, fomentando ativida-
des artísticas, formativas ou edu-

cativas e culturais, operando na área do 
ambiente e ajudando os mais carenciados, 
desde jovens a idosos.

Para Peter Drucker, conhecido pai da 
administração moderna:… uma empresa 
não se define pelo seu nome, estatuto ou 
produto que faz; ela define-se pela sua 
Missão. Somente uma definição clara de 
missão é a sua razão de existir e torna pos-
síveis, claros e realistas os seus objetivos.

Nada será mais poderoso para direcio-
nar uma organização para a Excelência e 
para o sucesso duradouro do que uma visão 
atraente, compensadora, realizável e com-
pletamente partilhada.

Cabe, por isso e aqui, o desempenho 
num papel muito importante, diferenciador 
e aglutinador dos Clubes.

Foi com este desígnio que esta Equipa 
definiu com amplitude a direção a seguir no 
seu ciclo estratégico (2 anos).

A nossa Fundação não regateia esfor-
ços para promover a Paz, para unir os nos-
sos Clubes do Continente e das Ilhas para 
prestar serviços humanitários, para unir os 
nossos Companheiros na senda do Volunta-
riado com ações específicas nos projetos 
da cidadania, da educação, no combate à 
fome e à pobreza, na promoção da saúde, 
no apoio aos recursos para o ambiente, 
na promoção cultural da música e da lite-
ratura, no apoio aos jovens com bolsas de 
estudo, etc, etc, e neste ano atípico para 
todos nós, na criação de uma linha de cré-
dito Covid-19.

Não deixámos de ser ousados nos nos-
sos objetivos, pois uma das nossas fun-
ções é também motivar os nossos parcei-
ros, porque para onde queremos ir IREMOS 
JUNTOS.

As campanhas são uma das melhores 
maneiras de comunicar, quer informações, 
planos ou estratégias.

Este ano tem sido um ano anómalo em 
que a Fundação se empenhou fortemente 
em contribuir para que os nossos Clubes 
sintam a nossa Missão e o nosso Apoio, de 
forma inclusiva, sendo que os Clubes usa-
ram exemplarmente os nossos subsídios.

Foram muitos os testemunhos, paten-

tes nos relatórios rececionados, dos quais 
nesta edição destacamos o Lions Clube da 
Senhora da Hora e o Lions Clube de Lagoa 
(Açores), mas dirigindo a todos o nosso 
agradecimento.

Caríssimos Amigos e Companheiros, 
com as nossas capacidades de trabalho e 
o nosso empenho voluntário e responsável, 
seremos mais e melhores para, em conjun-
to, SERVIRMOS os nossos Clubes.

BOAS PRÁTICAS – A NOSSA MISSÃO
OS NOSSOS CLUBES

 As consequências 

da pandemia para o 

dia a dia, para a vida 

de muitos, vão muito 

além da possibilidade 

de contrair o vírus.

 Não obstante as 

difi culdades com nos 
temos deparado, os 

Lions portugueses 

continuam com 

muito entusiasmo a 

Servir com Amor na 

Diversidade.

O 
ACTUAL CONTEXTO QUE VIVEMOS DEVIDO À PANDEMIA DA COVID 19, POUCO 
CONTROLADA, QUE INFELIZMENTE NÃO PARA DE CRESCER, EXIGE DE CADA UM 
DE NÓS, LIONS, RESPONSABILIDADES ACRESCIDAS.
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O lançamento do romance “Os Den-
tes do Tejo”, da autoria de Evelina Gaspar, 
vencedor do Prémio Nacional de Litera-
tura Lions de Portugal relativo ao AL de 
2019/20, patrocinado pela Fundação Lions 
de Portugal e editado pela prestigiada Edi-
tora Guerra & Paz, que garante a sua dis-
tribuição em todo o país, no âmbito de um 
protocolo assinado entre os Lions e esta 
Editora, teve lugar no dia 12 de Setembro 
de 2020.

A cerimónia de lançamento do livro que, 
na opinião do júri do Prémio, conta, com 
criatividade, uma história de amor e desa-
mor e utiliza como cenário um elemento 
geográfico, um rio, factor tão pouco apro-
veitado na literatura portuguesa, apesar 
do seu potencial como catalisador de his-
tórias reais ao longo dos séculos, decorreu 
no Anfiteatro Sul da 90º. Edição da Feira do 
Livro de Lisboa, no Parque Eduado VII, que, 
este ano, contou com a presença de um 
número recorde de editoras e expositores.

Perante uma assistência composta não 
apenas por numerosos companheiros lions 
e entidades lionísticas, mas também com 
a presença de não lions, usaram da palavra 

PRÉMIO NACIONAL DE LITERATURA LIONS DE PORTUGAL 2019/20

LANÇAMENTO DO LIVRO “OS DENTES DO TEJO”
NA 90.º FEIRA DO LIVRO DE LISBOA
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na apresentação do livro, além da autora 
Evelina Gaspar, e do editor da Guerra & 
Paz, Manuel Santos Fonseca, a PCC Isa-
bel Moreira, anterior presidente do CNG, o 
PCC Frederico Burnay, em representação 
da Fundação Lions de Portugal, e o CC 
Carlos Torres, actual presidente do CNG. 

A apresentação do livro esteve a cargo do 
escritor Paulo Fonseca, tendo o anterior 
vencedor do Prémio, José Martinho Gas-
par, feito a passagem de testemunho para 
a vencedora deste ano.

“O Lions de Portugal, a Fundação Lions 
e a Guerra e Paz saúdam Evelina Gaspar 

pela alta qualidade de Os Dentes do Tejo, 
pela força evocativa do seu romance e 
pela viagem ao longo do rio, entrecruzan-
do vidas, homens, mulheres, barqueiros, 
amigos, amantes, no que se espera que 
seja uma marca na e da literatura portu-
guesa contemporânea”.

PRÉMIO NACIONAL DE LITERATURA 
LIONS DE PORTUGAL 2019/20

SOMOS O QUE ESCOLHEMOS SER. 
E NÓS ESCOLHEMOS SER LIONS.
NÓS ESCOLHEMOS SER LÍDERES

DG  Carlos Ferreira Governador do Distrito 115 Centro Norte

V
ivemos tempos difíceis e tumultuosos. 
Todos os dias, renovamos a certeza da 
incerteza do que o mundo nos reserva. 
Mas a nossa base é sólida: mais de 

100 anos de experiência de uma Associação 
criada num mundo também em profunda re-
cessão e socialmente tumultuoso, pós Guerra 
Mundial e início dos primeiros casos da vasta 
e mortal pandemia provocada pelo vírus in-
fluenza que ficou conhecida por gripe espa-
nhola. A nossa missão, antes e agora: Servir!

E ste ano lionístico, mais do que nunca, 
deveremos praticar a persistência e a perse-
verança aliadas ao bom-senso.

UNIR 

Quando trabalhamos em equipa, cada um 
de nós deve reconhecer o valor e a dedicação 
de cada um dos nossos companheiros Lions, 
o espírito de sacrifício aliados ao forte sentido 
de compromisso na dedicação à nossa missão 
de melhorar a vidas das nossas comunidades. 

Somos o que escolhemos ser. E nós 
escolhemos ser Lions. Nós escolhemos 
ser Líderes.

Todos e cada um de nós é um líder, in-
dependentemente do cargo que desempenhe 
na equipa. Líderes ao sermos capazes de nos 
adaptar às situações, por maior que sejam 
as adversidades, sempre mantendo a atitude 
positiva. 

Líderes em unir as pessoas, trabalhando 
os relacionamentos, sabendo reconhecer 
e potenciar as competências de cada um e 
motivando-os a encontrar soluções ao invés 
da crítica. 

Líderes no pensamento estratégico, na 
criatividade e na inovação. 

Líderes ao sermos apaixonados pelo que 
fazemos, inspirando e motivando os outros a 
partilhar do mesmo sentimento. 

Líderes ao procurarmos a excelência, es-
tarmos dispostos a ouvir os mais experientes 
e dar o espaço aos menos experientes, pois 
ambos acrescem valor ao Serviço e à Orga-
nização. 

Líderes ao respeitar o espaço, limites pes-
soais e privacidade de cada um dos elementos 
da equipa. 

AGIR

Um dos focos de actuação este ano lionísti-
co é reforçar as competências de cada um dos 
membros, de forma transversal, mas também 
específica.

Dando oportunidade a todos os que ocupam 
cargos de Direção nos Clubes (a primeiro pro-
movida ainda em Junho, ou seja, ainda antes 
de tomarem posse) para que desenvolvam com-
petências e dando conhecimento das muitas 
ferramentas disponíveis, da orgânica da nossa 
Associação, desde a Estrutura de Clube Padrão, 
passando pelos Lions Clubes Portugal e Fun-
dação Lions Portugal até à orgânica do Lions 
Clubs International e Lions Clubs International 
Foundation.

Promovendo webinars para troca de expe-
riências, ideias e casos de sucesso.

Preparando e acompanhando as equipas da 
Equipa Global de Acção (GAT) ao nível da Lide-
rança (GLT), ao nível dos Membros (GMT) e ao 
nível do Serviço (GST).

Reforçando as relações entre membros de 
um mesmo Movimento, sejam Lions ou Leos.

CRIAR

Dando oportunidade aos membros para po-
tenciarem as suas competências individuais, ao 
nível do trabalho em equipa, ao nível da comu-
nicação, ao nível da liderança, ao nível da es-
tratégia e gestão, através do ELLI – Emergent 
Leadership Lions Institute – previsto decorrer 
ainda no neste ano lionístico, bem como outros 
workshops que em breve iremos divulgar.

Vamos também aproveitar a oportunidade de 
utilizar as ferramentas tecnológicas e de infor-
mação que nos permitem estar mais perto e em 
conjunto. Nomeadamente, promovendo um en-
contro de partilha de ideias – um brainstorming 
virtual - novas formas de actuar, novas formas 
de agir, diferentes alternativas de servir.

Juntos, vamos superar adversidades.
Vamos cultivar a união, preservar a sereni-

dade e fazer acontecer
Em equipa, vamos descobrir do que somos 

capazes e de como podemos potenciar o futuro.

UNIR 
Quando 

trabalhamos em 

equipa, cada

 um de nós deve 

reconhecer o valor 

e a dedicação 

de cada um 

dos nossos 

companheiros

 Lions. 

AGIR
Reforçar as

 competências

 de cada um dos 

membros, de

 forma transversal,

 mas também 

específi ca.

CRIAR
Dando

 oportunidade 

aos membros

 para potenciarem 

as suas 

competências 

individuais, ao 

nível do trabalho 

em equipa, ao nível 

da comunicação, 

ao nível da 

liderança, ao nível

 da estratégia e 

gestão.
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DG   João Campino Barroso Governador do Distrito Centro Sul

C
ompanheiras/os, não imaginam o 
orgulho que tenho em pertencer 
aos Lions no geral e aos Lions do 
Distrito Centro Sul em particular. 

Isto porque acompanho as atividades rea-
lizadas pelos clubes e como tal observo, 
que mesmo debaixo de todos estes tem-
pos diferentes, que de momento estamos 
a viver, existem clubes que se movimen-
tam na comunidade na ideia persistente e 
louvável de ajudar. 

Entrega de roupa, bens alimentares, 
etc., lá estão na linha da frente em nome 
do Lionismo. Sinto-me honrado por isso.

Isso enche de orgulho qualquer Governa-

dor que tem a felicidade de ter companhei-
ras/os de tão elevado espírito de ajuda.

Esta governadoria está na disponibili-
dade total, em participar, apoiar as inicia-
tivas para que for chamado. Este também 
é um papel de Governador.

PROMOVER, 
MELHORAR PARCERIAS, 
PROTOCOLOS, 
ENVOLVENDO MAIS UMA 
VEZ A COMUNIDADE.

Mas esta função, não se esgota nem 
pode ser só de visitas. Têm também de 
promover, melhorar parcerias, protoco-
los, envolvendo mais uma vez a comu-
nidade.

Trabalho persistente mas salutar, gra-
tificante, útil de uma maneira ou outra, 
sempre com a finalidade de servir os mais 
necessitados da nossa sociedade. 

Esta é a minha função, mas também a 
é de todos os companheiros.

Nesta parte entra sempre a ajuda ines-
timável desde o gabinete até ao membro 
mais recente de um qualquer clube.

RUTIS A PRIMEIRA DE VÁRIAS OUTRAS PARCERIAS OU PROTOCOLOS
Aliás, é neste contexto que apareceu 

a primeira  de várias outras parcerias ou 
protocolos programados. Refiro-me à Ru-
tis que origina a possibilidade de um qual-
quer Clube do Centro Sul poder organizar, 
criar uma Universidade Sénior, agregada 
ao seu clube ou em último caso com um 
outro clube vizinho.

A oportunidade do clube organizador, 
prestar mais um serviço à comunida-
de, mas também, por aí, poder ser mais 
conhecido e captar mais associados para 
o clube.

Uma oportunidade, a meu ver, a não 
perder. Como disse anteriormente, vêm 

mais a caminho, que também abrem vá-
rias portas no servir, na ajuda aos mais 
desfavorecidos.

DAR OS PARABÉNS E 
ENALTECER O TRABALHO 
DOS LIONS 
DO CENTRO SUL

Acrescento que está a decorrer o 
programa Lucas, com a criação das suas 
deliciosas bolachas e claro a sua oficina. 

A governadoria, com os lions no geral não 
param, estão em constante movimenta-
ção, que é o que se pretende.

Por tudo isto, dar os parabéns e enalte-
cer o trabalho dos Lions do Centro Sul pela 
sua grandeza de alma, seu espírito de ajuda, 
em descobrir meios para o serviço.

Mais uma vez se adapta a máxima do 
nosso Presidente Internacional, quando 
diz que a “ Bondade Importa “, e a outra, 
porventura mais singela “Unir e Construir”.

O caminho faz-se caminhando. Por 
isso, vos digo, que dentro das limitações 
e restrições, vamos caminhando e bem.

Obrigado a todos

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
E ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS

Isabel Oliva-Teles Directora Nacional Lions Quest 

A 1 de janeiro de 2016 entrou em vigor a re-
solução da Organização das Nações Unidas (ONU) 
intitulada “Transformar o nosso mundo: Agenda 
2030 de Desenvolvimento Sustentável”, constituí-
da por 17 objetivos, desdobrados em 169 metas, 
aprovada pelos líderes mundiais, a 25 de setembro 
de 2015, numa cimeira memorável na sede da ONU, 
em Nova Iorque (EUA). 

A colaboração conjunta da LCIF e o Escritório 
da Organização das Nações Unidas contra as Dro-
gas e o Crime (UNODC) no LIONS QUEST trabalha 
para alcançar cinco (5) dos dezassete (17) Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável. 

Cada vez que se introduz o programa LIONS 
QUEST nas escolas e nas comunidades, ajudamos 
a alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Susten-
tável número 3 “GARANTIR O ACESSO À SAÚDE 
DE QUALIDADE E PROMOVER O BEM-ESTAR 
PARA TODOS, EM TODAS AS IDADES”, ao ofe-
recer aos cidadãos mais jovens as competências 
que necessitam para tomar decisões saudáveis na 
vida, assegurando assim o seu bem-estar a longo 
prazo bem como o Objetivo número 4 “GARANTIR 
ACESSO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE QUALI-
DADE E EQUITATIVA, E PROMOVER OPORTU-
NIDADES DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA 
VIDA PARA TODOS”  contribuindo para a educa-
ção de estilos de vida sustentáveis, direitos hu-
manos, promoção de uma cultura de paz e de não 
violência, cidadania global e ainda dotando os pro-
fessores de competências adicionais.

Obtém-se também o efeito de bola de neve 
ao ajudar a prevenir e aliviar a pobreza, exponen-
ciando a consciencialização para a mobilização e 
reforço da cooperação e combate às desigualda-
des, contribuindo assim para o Objetivo número 1 
“ERRADICAR A POBREZA, EM TODAS AS SUAS 
FORMAS, EM TODOS OS LUGARES”.

E também a promover o potencial de emprego 
futuro de cidadãos ativos, fomentando a criativi-
dade do pensamento e potenciando a inovação e 
dotando-os de competências sócio emocionais, 
as denominadas soft skills que cada vez são mais 
valorizadas no mercado de trabalho, corresponden-
do ao Objetivo número 8 “TRABALHO DIGNO E 
CRESCIMENTO ECONÓMICO”.

E ainda tornar as nossas comunidades lugares 
mais seguros para viver, que corresponde ao Ob-
jetivo número 11 “CIDADES E COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS”

O 
Dia das Nações Unidas é comemorado a 24 de outubro 
desde 1948, assinalando o aniversário da entrada em vi-
gor da Carta das Nações Unidas, criada em 1945. O Lions 
Clubs International foi uma das primeiras organizações 

não-governamentais convidadas para auxiliar na elaboração da 
Carta da ONU. Dois anos mais tarde, em 1947, em reconhecimento 
do seu papel e da sua missão, a Organização das Nações Unidas 

concedeu a Lions Clubs International assento permanente e sta-
tus consultivo junto do Conselho Económico e Social da ONU. Por 
gerações, Lions e ONU têm partilhado metas e trabalhado em con-
junto para promover a paz, a prosperidade e o bem-estar de todos 
os povos da terra. A cada ano, Lions e a ONU comemoram o seu 
bom relacionamento dedicando-lhe o DIA DOS LIONS NAS NAÇÕES 
UNIDAS (LDUN).

LIONS QUEST, OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
E A PARCERIA COM A UNODC

OBJETIVOS

� ERRADICAR A POBREZA, 
EM TODAS AS SUAS 
FORMAS, EM TODOS OS 
LUGARES

� GARANTIR O ACESSO À 
SAÚDE DE QUALIDADE 
E PROMOVER O BEM-
ESTAR PARA TODOS, EM 
TODAS AS IDADES

� GARANTIR ACESSO À 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 
DE QUALIDADE 
E EQUITATIVA, 
E PROMOVER 
OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAGEM AO 
LONGO DA VIDA PARA 
TODOS

� TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO

� CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS”

“UNIR E CONSTRUIR”.
O CAMINHO FAZ-SE CAMINHANDO!



CL
U

B
ES

LE
O

S
D

IS
TR

IT
O

 M
Ú

LT
IP

LO
D

IS
TR

IT
O

S
EN

TR
EV

IS
TA

 >
 IN

TE
R

N
A

CI
O

N
A

L

24 SETEMBRO | OUTUBRO | 2020

D
IS

TR
IT

O
 C

EN
TR

O
 N

O
R

TE

24 SETEMBRO | OUTUBRO | 2020

A implementação do pro-
grama LIONS QUEST no resul-
tado da colaboração entre o 
UNODC e LCIF é monitorizado 
e avaliado globalmente. Após 
os resultados positivos previa-
mente alcançados no Sudeste 
da Europa, o programa expan-
diu-se para a Croácia, Guate-
mala, El Salvador e Costa do 
Marfim fruto desta colabora-
ção. Em março de 2020, no 
evento paralelo à 63.ª sessão 
da UNODC que decorreu em 
Viena de Áustria, denominado 
“Estratégias que funcionam 
para a prevenção nas escolas: 
A Parceria Global de UNODC-
-LCIF”, uma das formadoras 
certificadas do Lions Quest 
na Croácia, ao partilhar a sua 
experiência enfatizou que o 
Lions Quest foi “criado para 
responder às mudanças no 

mundo das crianças e respeti-
vas famílias, ajudando a gerir 
experiências, oportunidades e 
relacionamentos significati-
vos que as crianças precisam 
para se tornarem solidárias, 

capazes e ativas na socieda-
de.” Destacou ainda os bene-
fícios que o Lions Quest tem 
para os jovens, pois enfatiza 
competências básicas para a 
vida, desenvolvimento de ca-

ráter, prevenção de distúrbios 
de comportamento e aprendi-
zagem. 

Isabel Oliva-Teles
Diretora Nacional Lions Quest

IMPACTO E PAPEL DO LIONS QUEST DURANTE A PANDEMIA  
O CASO DA CROÁCIA

Para avaliar o impato e o papel do LIONS 
QUEST durante a pandemia, a Lions Clubs 
International Foundation (LCIF) e o Escritó-
rio das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) recolheram dados da implementa-
ção do programa pelos professores na Croá-
cia.

O resultado do estudo foi publicado no jor-
nal da Associação Americana de Psicologia 
Psychological Trauma: Theory, Research, Practi-
ce, and Policy“, em maio. O artigo „Competência 
do Lions Quest para a implementação na ado-
lescência durante os desafios da COVID-19 na 
Croácia“ resume a experiência positiva dos pro-
fessores croatas na implementaçao do Lions 
Quest durante o confinamento causado pela 
pandemia. A maioria dos professores reconhe-
ceu o valor de ensinar competências de aprendizagem socio-emo-
cional em quarentena e foram capazes de adaptar os exercícios do 
programa Lions Quest para o ensino online.

Embora tenham dado prioridade a disciplinas básicas como 
matemática e leitura, os mesmos professores continuaram 
a usar o programa Lions Quest porque este continua a ser rele-
vante para o desenvolvimento saudável e talvez seja ainda mais 
essencial à medida que os alunos enfrentam novos e complexos 
desafios. O artigo enfatiza a crescente procura por abordagens 
flexíveis para o ensino da aprendizagem socio-emocional, como 
o Lions Quest online.

Em 2019, a LCIF e UNODC expandiram os esforços de 
parceria para escolas de ensino médio croatas, formando 

92 professores em todo o país em estratégias efi cazes de 
aprendizagem sócio-emocional e equipando-os com mate-
riais do programa Lions Quest para potenciar a resiliên-
cia nos jovens e promover a resistência ao consumo de 
drogas. Professores em quatro cidades estão atualmente 
a implementar o programa como parte de um projeto pi-
loto de dois anos. As suas experiências são monitoradas 
continuamente de forma a recolhar dados de base para 
expansão local e mundial do programa.

Ariel Dickson
Especialista Programa Educacional // Lions Quest

Lions Clubs International Foundation

GLT – EQUIPA DE LIDERANÇA GLOBAL FORMAÇÃO

WORKSHOP PARA PRESIDENTES DE DIVISÃO
CL Joaquim Beja Simões Coord. GLT - D115 CN

No pressuposto de que a Formação constitui um pilar base 
da Liderança e que esta assume um papel extremamente rele-
vante nos programas do Lions Clubs International e, consequen-
temente, nos do D115 CN, foi realizado no passado dia 19 de 
Setembro, no edifício sede do Distrito, um Workshop para Presi-
dentes de Divisão.

Unanimemente considerada como um dos fatores críticos 
para o sucesso de qualquer organização, a Formação deve pro-
porcionar aos participantes os conhecimentos, as linhas de 
orientação e a motivação para um bom desempenho nas funções 
que lhes estão ou vão ser confiadas.

No que concerne particularmente ao Lions Clubs Internatio-
nal, a Formação é vista como decisiva para a capacitação dos 
líderes do amanhã, tornando-os eficazes e aptos a desenvolver e 
liderar equipas extraordinárias que se proponham, elas mesmas, 
alcançar os objetivos primeiros do Movimento Lions.

Aos Presidentes de Divisão, enquanto líderes reconhecidos 
pelos seus Governadores de Distrito e membros do GAT, cabe 
garantir o apoio à melhoria do desempenho dos seus Clubes de 
forma a que estes prossigam continuamente no caminho pela 
busca da Qualidade e da Excelência.

No Workshop foram apresentados quatro blocos formativos, 
respetivamente “As Funções e Responsabilidades do Presiden-
te da Divisão”; “Avaliação da Saúde dos Clubes”; “Definição de 
Metas e Planos de Ação” e “Resolução de Problemas”, estando 
sempre presente a preocupação pela possibilidade de aplicação 
prática dos conhecimentos adquiridos no quotidiano Lions.

Serviram como Instrutores, a CL PDG Maria Isabel Ismael, 

Coordenadora GLT do DM 115 (LC da Covilhã) e o CL Joaquim 
Beja Simões, Coordenador GLT do D115 – CN (LC de Águeda).

Participaram os CCLL, Presidentes de Divisão:
Divisão 1 - Agostinho Santos (LC Maia)
Divisão 2 - Armindo Faria (LC Vizela)
Divisão 3 - Luís Alves (LC Bragança)
Divisão 4 – Lúcia Oliveira (LC Trofa)
Divisão 5 – Agostinho Silva (LC Esposende)
Divisão 7 – Afonso Almeida (LC Vale de Cambra)
Divisão 8 – Isabel Oliva-Teles (LC Santa Joana Princesa)
De registar a prestigiante e motivadora presença dos nossos 

Companheiros:
PID José Maria R. Gorgulho, Área Leader GAT CA4
DG D115 CN, Carlos Ferreira
1º Vice-Governador D115 CN, Angelino Ferreira

Foram evidentes, o ativo empenhamento dos Presidentes de 
Divisão e o reconhecimento da utilidade das ações de Formação,  
enquanto meio de adquirir e/ou renovar ferramentas que ajudem 
na prossecução dos mais nobres objetivos do nosso Movimento.

Em jeito de conclusão, importa referir que é vivamente reco-
mendado que prossigamos, no nosso Distrito, com a realização 
de outras ações de Formação, quer sejam presenciais (de prefe-
rência, sempre que possível) ou por vídeo conferência, versando 
temas ligados à liderança e a outros temas que, efetivamente, 
possam ampliar as nossas capacidades e habilidades para me-
lhor SERVIR.
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D
e repente o mundo mudou. As pes-
soas tiveram de se afastar fisica-
mente, começamos a usar más-
cara e higienizar tudo com mais 

pormenor. A pandemia Covid19 veio alte-
rar as nossas vidas e o que pensávamos 
como adquirido, afinal, estava muito longe 
de ser real. Tivemos de nos adaptar a um 
“novo normal”, com todas as condicionan-
tes inerentes à vida numa pandemia. Os 
cientistas iniciaram a busca incessante 
de uma vacina contra a Covid-19 e, en-
quanto essa vacina não chegar, não pode-
remos descurar as medidas de proteção 
já estipuladas.

Mas existem outras vacinas disponí-
veis que poderão ajudar a prevenir doen-
ças respiratórias mais prevalentes nesta 
época do ano. Entre estas encontra-se a 
“vacina da gripe”, uma vacina inativada 
com partículas virais de influenza, vírus 
responsável pela gripe sazonal. A campa-

nha de vacinação contra a gripe costuma 
ser anual e este ano, por estarmos em 
pandemia, foi iniciada numa data mais 
precoce em relação aos anos anteriores. 
A primeira fase teve início a 28 de setem-
bro e destinava-se à vacinação em deter-
minados contextos, incluindo residentes, 
utentes e profissionais de estabeleci-
mentos de respostas sociais, doentes e 
profissionais da rede de cuidados conti-
nuados integrados, profissionais do SNS 
e às grávidas. A segunda fase teve início a 
19 de outubro e abrange os outros grupos 
alvo abrangidos pela vacinação gratuita, 
incluindo os cidadãos com diabetes ou 
com idade igual ou superior a 65 anos. 
Mas a partir dos 60 anos, apesar de não 
ser gratuita, a vacina já é altamente reco-
mendada. Nalgumas doenças a vacinação 
contra a gripe é também recomendada, 
como por exemplo pessoas asmáticas 
com tratamento corticoide, enfisema, 
doença pulmonar obstrutiva crónica, tris-
somia 21 ou obesidade, entre outras. 
Bombeiros, guardas prisionais, pessoas 
que trabalham em infantários e profis-
sionais de saúde estão mais sujeitas a 
serem contagiadas pelo vírus influenza 
pelo que não devem descurar este pro-
cedimento tão simples como tomar uma 
vacina.  A gripe é uma doença que muitas 
vezes é confundida com constipação, 
pela semelhança dos sintomas, apesar 
de serem causadas por vírus diferentes. 
Esta doença, geralmente benigna, pode 
dar complicações graves, com necessida-
de de hospitalização e, em último caso, 
a morte. No Hemisfério Sul, a vacinação 
contra a gripe e a adoção de medidas 
de prevenção contra a Covid-19, como 
uso de máscara, lavagem frequente das 
mãos, utilização de etiqueta respiratória 
e distanciamento físico, diminuíram a pre-
valência de gripe, tendo sido uma mais-
-valia no combate à pandemia. Não nos 
devemos esquecer que, caso surja algum 
sintoma respiratório com agravamento 
clínico e necessidade de observação mé-
dica, os doentes são encaminhados para 
uma área específica de doenças respi-
ratórias. Neste local aguardam pela ob-
servação médica doentes com Covid-19, 
gripe, constipação e pneumonia, doenças 
causadas por vários micro organismos 

VACINAÇÃO
ESTE ANO, VAI-SE VACINAR?

Por   CL  Ana Correia de Oliveira 
Assessora para o Cancro Infantil 
DM Lion 115

LIONS
SAÚDE

diferentes, até diagnóstico definitivo pelo 
que o risco de contágio é significativo. Daí 
a importância da vacinação, desde que não 
existam contra-indicações. 

Muitas pessoas recusam a vacina 
pois pensam que vão ficar doentes. Nal-
guns casos pontuais poderão surgir efei-
tos laterais após 24 a 48 horas, como 
rinorreia (pingo no nariz), cefaleia (dor 
de cabeça) ou mialgias (dores no cor-
po), que passam ao fim de poucos dias. 
No entanto, esses sintomas são ténues 
e de menor intensidade do que a própria 
gripe. Como os anticorpos contra o vírus 
influenza demoram em média 2 semanas 
a se desenvolverem, os sintomas refe-
ridos podem também ser devidos a um 
contágio pelo influenza que ocorra no 
período janela que vai desde a adminis-
tração da vacina até ao desenvolvimento 
da proteção contra a gripe. Em qualquer 
dos casos vale sempre a pena apostar na 

vacinação contra a gripe.
 Para além da vacina contra o influen-

za, existem outras vacinas, entre as quais 
a vacina contra a bactéria Streptococ-
cus pneumoniae (pneumococos), vulgar-
mente chamada de “vacina da pneumonia”. 
O pneumococos pode causar pneumonia, 
meningite, otite, sinusite, entre outras, 
pelo que a vacinação contra esta bactéria 
é recomendada a pessoas com mais de 65 
anos, Para além destas, é recomendada 
a bebés (pertence ao Programa Nacional 
de Vacinação) e crianças e a adultos com 
doenças crónicas, como patologias mais 
graves a nível cardíaco ou renal, diabetes, 
asma sob medicação com corticosteroi-
des, enfisema, entre outras. 

As vacinas contra a gripe e contra “ a 
pneumonia” podem ser administradas na 
mesma altura (normalmente é administra-
da na região do braço, em braços diferen-
tes) ou com intervalo de 1 mês entre elas. 

A vacinação já salvou muitas vidas, redu-
zindo em grande escala as taxas de  mortali-
dade e morbilidade de várias doenças. Com a 
vacinação, a varíola foi erradicada em 1976 e 
outras doenças, como a poliomielite, desapa-
recerem nalgumas partes do mundo. O nosso 
país tem um excelente Programa Nacional de 
Vacinação, pelo que é um dever, mas sobretu-
do um direito, participarmos na vacinação. As 
pessoas que se vacinam estão a proteger-se 
a si e a outros que não se podem vacinar por 
qualquer motivo, criando uma imunidade de 
grupo. Assim estão a mostrar uma forte com-
ponente de solidariedade, tão característica 
do nosso movimento. 

Numa altura em que os números de 
doentes por Covid-19 estão a subir, a par-
ticipação ativa nas diversas campanhas de 
vacinação existentes é fundamental, prin-
cipalmente se pertencer a grupo de risco ou 
existir indicação clínica para tal. Porque as 
vacinas salvam vidas!

“A pandemia Covid19 

veio alterar as nossas vidas 

e o que pensávamos 

como adquirido, afi nal, 
estava muito longe de ser real”

“A VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE 
E A ADOÇÃO 
DE MEDIDAS 
DE PREVENÇÃO 
CONTRA A COVID-19, 
COMO USO DE 
MÁSCARA, LAVAGEM 
FREQUENTE 
DAS MÃOS, 
UTILIZAÇÃO 
DE ETIQUETA 
RESPIRATÓRIA 
E DISTANCIAMENTO 
FÍSICO, 
DIMINUÍRAM A 
PREVALÊNCIA 
DE GRIPE, 
TENDO SIDO 
UMA MAIS-VALIA 
NO COMBATE 
À PANDEMIA”

“AS VACINAS 
CONTRA A GRIPE 
E CONTRA “ A 
PNEUMONIA” 
PODEM SER 
ADMINISTRADAS 
NA MESMA ALTURA 
(NORMALMENTE É 
ADMINISTRADA 
NA REGIÃO DO 
BRAÇO, 
EM BRAÇOS 
DIFERENTES) 
OU COM INTERVALO 
DE 1 MÊS 
ENTRE ELAS”
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O OLHO VERMELHO AGUDO: 
UMA ABORDAGEM SIMPLES E PRÁTICA

LIONS
SAÚDE

COMO DECIDIR NUMA APRESENTAÇÃO DE OLHO VERMELHO AGUDO

� Se há uma perda concomitante e 
significativa de visão e/ou reações 
pupilares anormais estaremos em 
princípio perante uma doença grave 
que obriga a uma consulta urgente por 
oftalmologista;

� Nos casos mais graves e muito raros 
de glaucoma agudo de ângulo fechado 
teremos dor severa com baixa acen-
tuada de visão, córnea (superfície cen-
tral do olho) embaciada e uma pupila 
semi-dilatada e fixa;

� As inflamações com um potencial de 
gravidade variável em que o paciente 
refere dor, fotofobia (sensibilidade 
aumentada à luz) e visão turva para 
além de pupilas algumas vezes pe-
quenas poderão ser consideradas 
em alguns casos “irites ou uveítes”. 
Aqui a inflamação é interna e aponta 
para um tecido especial que se cha-
ma úvea e, tal como os outros acima 
mencionados, obriga a que o paciente 
seja enviado logo que possível para 
médicos especialistas; também um 
olho vermelho com as característi-
cas acima mencionadas pode apontar 

para úlceras de córnea com destaque 
para utilizadores de lentes de con-
tacto onde um tratamento precoce 
e bem orientado poderá evitar situa-
ções potencialmente muito graves;

� Nas situações muito mais frequentes 
e menos graves como as conjuntivites, 
a desfocagem será sempre mínima e 
secundária à acumulação de secreções 
estando a córnea transparente e os 
movimentos pupilares completamente 
normais; nestes casos não haverá uma 
urgência na ida ao especialista mas há 
que ter em conta que, se a infeção for 
vírica, a mesma poderá envolver poste-
riormente a córnea e causar alterações 
da mesma que necessitam de acompa-
nhamento especializado;

� Há situações em que o olho vermelho 
é acompanhado por inflamação conco-
mitante da pálpebra sendo importante 
distinguir entre um caso denomina-
do de blefarite (nome utilizado para 
inflamações das margens da pálpe-
bra) com exacerbações ocasionais e 
portanto uma história já com algum 
tempo de queixas de incómodo ocular 

ou o aparecimento de um chalázio/
hordéolo de caráter benigno e aque-
les casos muito mais raros que são 
conhecidos como celulite orbitária ou 
pré-septal ou dacriocistites agudas 
em que há uma pálpebra extremamen-
te edemaciada/inchada com dor peri 
ocular ou uma dor forte localizada no 
canto interno entre o olho e a base do 
nariz que necessitam de tratamento 
adequado;

Hemorragia subconjuntival

� Por fim há aqueles casos de olho ver-
melho agudo indolor, sem qualquer 
perda de visão e ausência de qualquer 
outro tipo de sintomatologia. Nestes 
casos estaremos perante uma hemor-
ragia conjuntival que é benigna não 
necessitando de qualquer acompa-
nhamento especializado.

Por   CL Miguel Sousa Neves
Assessor para a Visão DM Lion 115

ACONSELHAMENTO FINAL

Embora a maior parte dos casos de 
olho vermelho sejam de evolução benig-
na temos que ter sempre em mente que 
poderemos eventualmente estar peran-
te uma situação grave.

Com exceção da situação já descri-
ta de olho vermelho súbito sem qualquer 
sintomatologia ou sinais que apontem 
para alterações visuais (hemorragia 
conjuntival) e que não necessita de 
qualquer tratamento pois é completa-
mente benigna resolvendo totalmente 
em 10 a 15 dias, todos os outros ca-
sos em que há apresentação de olho 
vermelho com sintomatologia recente e 

sem história crónica de doença benigna 
(blefarites com envolvimento muito co-
mum do tecido conjuntival) devem ser 
enviados para urgência especializada 
ou consulta por oftalmologista.

Não devemos “mascarar” a sinto-
matologia recorrendo a fármacos com 
efeito anestésico e potencialmente 
tóxicos ou à utilização de corticoides 
tópicos (gotas ou pomadas que po-
dem estar associadas a antibióticos) 
pois podem agravar o quadro clínico 
após uma primeira fase em que o pa-
ciente em causa poderá sentir alívio 
relativo da dor/irritação. 

Cito, a título meramente exemplifi-
cativo, casos de úlceras de córnea cau-
sadas pelo vírus Herpes Simplex cuja 
aplicação de substâncias contendo cor-
ticoides são formalmente contraindica-
das pois vão piorar a resolução da infe-
ção com influência potencial no grau de 
função visual final.

Relembro por último e mais uma 
vez que um OLHO VERMELHO com 
sintomatologia de visão afetada, 
dor, alterações pupilares e trauma-
tismo ocular obrigam sempre a cui-
dados acrescidos com obrigatorie-
dade de referenciação.

O QUE FAZER NUM CASO ESPECÍFICO DE TRAUMATISMO OCULAR

� A avaliação básica da acuidade visual 
(qualidade de visão) é essencial em 
todos os casos sendo que perdas de 
visão obrigam a intervenções preco-
ces por especialista;

� Nalguns casos poderá haver ulceração 
de córnea/ceratite que é relativamen-
te comum e cicatriza rapidamente 
com cobertura tópica antibiótica; tam-
bém poderemos estar perante um cor-
po estranho que se aloja na superfície 
ocular necessitando a sua remoção;

� Se for notado hifema (sangue dentro 
do olho que pode apresentar um nível 
de acumulação na parte central in-
terna entre a córnea e o plano da íris) 
geralmente é uma indicação de trau-
matismo grave sendo muitas vezes 
acompanhado por lesões estruturais 
do globo ocular;

Corpo estranho na córnea/limalha

� Uma história de algo pontiagudo mes-
mo muito pequeno com hemorragia lo-
calizada na conjuntiva e/ou visão turva 
poderá sugerir perfuração ocular e até 
corpo estranho intraocular; embora in-
frequente, há casos de perfuração ocu-
lar com retenção de corpo estranho 
quase microscópico dentro do globo 
ocular e cujo atraso de horas no diag-
nóstico pode levar a cegueira absoluta 
e irreversível.

� Nos casos em que o olho é atingido 
por líquidos potencialmente corrosivos 
é obrigatória uma lavagem imediata e 

copiosa do olho no local com água ou 
soro fisiológico seguido de transpor-
te para uma unidade hospitalar. Se a 
queimadura tiver sido ocasionada por 
substância alcalina essa primeira la-
vagem deverá ser abundante pois a 
substância corrosiva poderá manter-
-se em atividade por muitas horas. 

Hifema

Nestes casos é importante – sempre que 
possível – que seja identificada a substân-
cia em causa para que os serviços espe-
cializados possam decidir pela terapêutica 
mais adequada.

COMO AVALIAR UMA SITUAÇÃO AGUDA
Perante um olho vermelho deve ser feita uma avaliação em que conste 
sumariamente:

- A história da evolução
- A natureza do desconforto
- A presença ou ausência de secreções

- O grau possível de visão
- A condição geral do paciente
- E se a condição é unilateral ou bilateral.

O 
olho vermelho é relativamente frequente sendo 
geralmente uma manifestação de inflamação 
ocular. No entanto há situações potencialmente 
complexas que necessitam uma abordagem por 

médico especializado.
Esta revisão pretende enquadrar de forma simples as 

várias causas de olho vermelho agudo numa escala de 
gravidade provável para que as pessoas possam ter uma 
noção razoável da sua potencial gravidade e decidir de 
uma forma minimamente eficaz o que fazer.

Hiperemia conjuntival em 
olho vermelho
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OS VALORES 
DE LIDERANÇA

Agostinho Santos  Presidente (Divisão1 D115CN)

Presentemente, vivemos tempos atípicos e muito difíceis. Nin-
guém pode ignorar a necessidade de nos adaptarmos a esta forma de 
convivência humana. Liderar um grupo exige de nós, agora, cuidados 
redobrados, que se baseiem em valores de integridade e de confiança 
mútuas. Em minha humilde opinião, liderar não é controlar, mas antes 
criar nos companheiros de equipa a vontade de servir.

Os recursos humanos nunca foram tão sofisticados, diversifica-
dos e informados como nos nossos dias. Os recursos tecnológicos 
ao nosso alcance vieram dar um grande contributo nesta matéria. No 
fundo, as pessoas procuram algo de diferente nas lideranças. Hoje, 
já não se exigem líderes que obtenham apenas resultados, mas que 
ganhem também o respeito das suas equipas. Liderar significa obter 
a confiança e o compromisso da equipa. Tal como preconiza o nos-
so DG Carlos Ferreira, as reuniões de Divisão não devem assentar na 
auscultação do número de atividades realizadas de cada clube, mas 
no desenvolvimento do serviço em equipa a curto e a médio prazo. 
Aliás, a liderança deve manifestar-se e colher os seus frutos mesmo 
quando o líder está ausente. É imperioso passar uma mensagem de 
estímulo, de motivação e mostrar-se disponível para ajudar os res-
petivos Companheiros LIONS a chegarem mais longe no seu clube. 
O objetivo principal é, em consequência desta atitude de partilha de 
experiências, cada clube poder servir como uma verdadeira equipa, 

alcançando bons desempenhos, satisfação e alegria no serviço.
 Podemos, assim, dizer que a construção de uma estrutura 

como a Divisão1 se baseia nos valores de confiança e de respeito, 
primeiro passo em direção a uma cultura de integridade. 

Presidir com integridade a Divisão1 significa ser a pessoa que 
gostaria que os outros fossem, fazendo coincidir os meus valores 
com a minha postura antes, durante e após as reuniões de serviço 
LIONS. É colocar-me numa situação de aprendizagem constante, de 
modo a que todos aprendamos e evoluamos como uma unidade, res-
peitando a diversidade e as diferenças de cada um. É partilhar expe-
riências e possibilidades para que juntos possamos ser mais fortes, 
numa autêntica escalada de serviço de excelência.

Mesmo que os desafios sejam grandes, será sempre mais fácil 
subir a montanha quando se sobe acompanhado e em companhei-
rismo contínuo.

Ora vamos lá todos SERVIR COM AMOR!

SERVIR EM 
TEMPOS ADVERSOS  

Fernanda Santos  Secretária (Divisão1 D115CN)

A bondade na diversidade
são ideais que iluminam
São beleza e verdade.
LIONS, não hajais medo
não receeis fazer bem
abri sempre o vosso coração
ao serviço de alguém.
A bondade em sílabas gera confiança; 
a bondade em gestos gera profundidade;
a bondade em dádiva gera amor,
na diversidade.

Assim se iniciava a primeira reunião LIONS da Divisão1 D115CN, 
com ideais tão belos e tão assertivos!

Confesso que, após a leitura destes nossos singelos versos, no si-
lêncio, fiquei a sorrir, como se uma mão invisível pousasse na minha 
cabeça e me afagasse a alma com ternura. Seguidamente, a leitura do 
Código de Ética do Lionismo vinha reforçar a ideia da necessidade de 
termos de recuperar gestos simples, sob pena de definharem, mudos, 
os nossos corações.

O estado pandémico em que vivemos não nos pode levar a desa-
prender a amabilidade, a bondade, o carinho, o amor e a amizade. Mesmo 

à distância, não podemos desviar os olhos 
dos outros olhos, nem nos deixarmos atrope-
lar pela desumanidade da pressa indiferente, 
como se de uma reunião de condomínio se 
tratasse. Há palavras belas e maduras que 
apodrecem por desuso. É  urgente cuidar de-
las e usá-las com inteligência e generosida-
de em todos os momentos da nossa vida. E 
se as palavras ditas geram confiança, estas 
podem facilmente escolher as sementes que 
preparam o terreno que a bondade em gestos 
há-de gerar profundidade e na dávida colher 
os frutos da harmonia e da paz entre todos. 
É neste encontro que o espírito do LIONS [ 
L(liberdade), I(inteligência, capacidade para 
aprender), O (organização), N (nação) e 

S(segurança)]  enquanto organização se abre a todos, dando atenção 
a cada pessoa, valorizando os valores de sinceridade, de coragem e de 
confiança mútua.

Apesar de o mundo inteiro estar a viver numa situação de refém 
de várias pandemias (fome, pobreza, doenças, injustiças) o movi-
mento LIONS abre amplas avenidas para socorrer os que mais pre-
cisam. É nosso dever estarmos atentos a estas ameaças. De facto, 
para além destas, estamos a viver uma situação de instabilidade 
emocional significativa, em que os sentimentos de angústia, tris-
teza, depressão e medo dominam o nosso dia-a-dia. Todos temos o 
dever de estar em alerta e informados sobre esta situação e as suas 
consequências. 

Todos devemos unir esforços e ajudar quem se encontra em sofri-
mento, conscientes de que a bondade em dádiva gera amor na diversi-
dade.

Lions Internacional, através do Distrito 
LC1, com o objetivo de reafirmação das 
relações lusófonas, aprovou em 2013, a 
realização de Fóruns dos Países de Língua 
Portuguesa.

Os eventos deram continuidade aos 
Fóruns Luso Brasileiros, que foram inicia-
dos em 1979. Os primeiros fóruns dessa 
nova série foram realizados em 2013, 2015, 
2017 e 2019, com resultados bastante po-
sitivos, notadamente por permitir se conhe-
cer melhor as ações positivas realizadas 
nos campos da educação, cultura e bem 
assim em programas de ajuda humanitária 
que existem entre as nações que integram 
a Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné- 
Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Timor Leste).

Objetivando uma participação mais efe-
tiva dos Lions dos países da comunidade, 
foi organizado o Fórum Virtual, que utilizará 
a tecnologia como forma de transmissão 
das conferências e realização dos debates.

O Fórum pretende ainda proporcionar 
condições para que sejam estreitados os 
laços de amizade e irmanações entre os 
Clubes de Serviço, assim como demais 
organizações educacionais, culturais e 
assistenciais.

Por fim tem o intuito de promover ações 
para que o Português seja incluído como 
uma das línguas oficiais da Organização 
das Nações Unidas.

TEMA CENTRAL: 
LIONS E OS DIREITOS 
HUMANOS

Os Lions estiveram presentes na cons-
tituição da ONU, tendo ajudado na elabora-
ção da Carta da Nações Unidas, iniciando 
um vinculo duradouro, que é preservado ao 
longo dos anos.

A data de 10 de dezembro é comemo-

rada como o Dia Internacional dos Direitos 
Humanos para comemorar a data da adoção, 
em 1948, da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, por parte da Assembleia 
das Nações Unidas.

Por essa razão foi escolhido o dia para 
marcar de forma positiva a relevância dos 
Direitos Humanos e as ações do Lions rea-
lizadas pelos Lions dos países lusófonos.

Público-alvo
Associados de Clubes de Lions demais 

pessoas interessadas nas relações lusó-
fonas.

Transmissão
Plataforma digital “zoom”

Fórum Virtual dos Lions

nos Países de Língua Portuguesa
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 LIONS CLUBE CABECEIRAS DE BASTO

O Lions Clube Cabeceiras de Basto apoiou a 
ação “LIÇÃO DE SOLIDARIEDADE – DOE MATERIAL 
ESCOLAR”, promovida pela Basto Vida, no âmbito 
do Contrato Local de Desenvolvimento Social – 4.ª 
Geração (CLDS – 4G), e que contou com o apoio da 
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, através 
do Banco Local de Voluntariado.

Esta ação teve o apoio de várias livrarias e pa-
pelarias locais, onde foi recolhido material escolar 
para ser entregue a crianças e jovens pertencentes 
a agregados familiares de baixos rendimentos. 

A ação terminou no passado dia 30 de setem-
bro, tendo sido recolhidos 736 bens de utilização 
escolar (nomeadamente: mochilas, lápis, lápis de 
cera, cadernos, esferográficas, dicionários, capas, 
folhas, cadernos, marcadores, blocos de desenho, 
compassos, transferidores, esquadros, réguas, 
afias, agrafadores, cola, borrachas, tesouras, lan-
cheiras, porta-lápis), que serão entregues pelas 
entidades que atuam ao nível do desenvolvimento 
social local.

Esta ação permitirá atenuar os encargos acres-
cidos que as famílias têm no regresso dos seus 
filhos às aulas e contribuir para o bem estar emo-
cional e integração social das crianças e jovens 
mais carenciados, particularmente nesta ocasião 
de graves dificuldades económicas e sociais.

Obrigado por nos AJUDAR A AJUDAR!
NÓS SERVIMOS! 

“LIÇÃO DE SOLIDARIEDADE – DOE MATERIAL ESCOLAR”

 LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

O Lions Clube Almada-Tejo no prosseguimento 
das suas actividades de apoio aos mais carencia-
dos – famílias e pessoas individualmente – do Con-
celho de Almada, cuja situação tem vindo a agravar-
-se exponencialmente devido à crise provocada pela 
pandemia da Covid19, cujo inicio teve lugar a partir 
do passado mês de Julho através do Apoio Fraterno 
do Centro Social Paroquial do Cristo-Rei que apoia 
cerca de 300 famílias num total de mais de 850 
pessoas nas zonas das Torcatas e de S. Francisco 
Xavier, Caparica, com distribuição semanal de caba-
zes com bens alimentares.

Depois de termos feito duas primeiras entre-
gas relativas aos meses de Julho e Agosto num 
total de 600 garrafas de óleo alimentar e 700 fras-
cos de grão de bico, entregamos no mês Setembro, 
correspondendo ao pedido daquela Instituição, um 
total de 650 latas de salsichas tipo Frankfurt de 
oito unidades cada.

CONTINUAÇÃO DA ACTIVIDADE DE APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE ALMADA NO CONTEXTO DA CRISE 
PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 

MÊS DE SETEMBRO 2020 
ENTREGA DE 650 LATAS DE SALSICHAS TIPO FRANKFURT.
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 LIONS CLUBE DE ÁGUEDA

Empossada em Assembleia 
de Transmissão de Tarefas, 
presidida pelo Presidente da 
MAG, Manuel Coutinho, realiza-
da em 27 de Junho de 2020, no 
agradável jardim da Fundação 
Dionísio Pinheiro, em Águeda, a 
nova Direção, presidida pela CL 
Ana Maria Beja Simões, propôs-
-se continuar a servir o movi-
mento Lions com todo o em-
penhamento e disponibilidade, 
solicitando a participação ativa 
de todos os Companheiros e 
Companheiras na vida do Clube. 

NOVA DIREÇÃO TOMA POSSE

Do Plano de Atividades ressaltam as 
preocupações pela realização de várias ati-
vidades de apoio à comunidade local e pela 
permanente atenção às causas globais re-
comendadas pelo LCI e apoiadas pela LCIF.

Particularmente gratificante tem sido a 

manifestação de Companheirismo dedica-
da aos Companheiros e Companheiras que 
por motivos vários têm estado fisicamente 
impedidos de participar nas Assembleias 
do Clube. Foram já visitados os Amigos e 
Companheiros Faria Gomes, Leonor Viegas 

e Manuel Saraiva, seguindo-se as visitas a 
outros Companheiros e Companheiras que 
se encontram em idêntica situação. Afinal, 
um singelo mas significativo meio de reco-
-nhecer e agradecer tudo o que fizeram pelo 
Clube.ASSEMBLEIA 

COM PALESTRA  
SOBRE O TEMA 
“O MUNDO 
PÓS COVID 19

A primeira Assembleia do Ano 
Lionístico 2020/2021 decorreu no 
dia 11 de Setembro, na Estalagem 
da Pateira de Fermentelos, tendo 
sido apresentados o Plano de Ati-
vidades e proposta para a com-
posição das várias Comissões de 
Trabalho e Assessorias. Particular-
mente interessante foi a inclusão 
nesta Assembleia de uma oportu-
na palestra com o tema “O mundo 
pós-Covid 19, aprender a gerir este 
novo vizinho”, pela Licenciada em 
Enfermagem, Marlene Moreira.

PLANO DE ACTIVIDADES E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS DO CLUBE
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 LIONS CLUBE DE COIMBRA

Seguindo as regras im-
postas pelo confinamento 
o Lions Clube de Coimbra 
regressou à sua ativida-
de regular. Nesse sentido, 
realizou a tomada de pos-
se do Companheiro Olivei-
ra Antunes que foi eleito 
oportunamente para presi-
dir a este ano Lionístico. A 
assembleia apelou sobre-
tudo à participação ativa 
de todos os Companheiros 
nas atividades sociais e 
solidárias que irão ser le-
vadas a cabo ao longo des-
te mandato.

Há cerca de 40 anos, o nosso Clube ad-
quiriu as primeiras camas articuladas e di-
verso equipamento técnico ortopédico para 
empréstimos à comunidade de Matosinhos, 
e que foi sendo renovado.

Nos últimos 20 anos, o material es-
teve à guarda do CL José Armando Fer-

rinha, que também fazia a  gestão  dos 
movimentos de empréstimo  e a sua ma-
nutenção…

No passado dia 8 de Outubro e no âm-
bito da comemoração do Dia do Lionismo, 
todo o equipamento disponível, no valor de 
6500 euros, foi doado  â Conferência de S. 

Vicente de Paulo da Imaculada Conceição 
de Matosinhos, cuja Direcção foi recebida 
na nossa sede, para assinatura do respeti-
vo protocolo

Devido â restrição imposta pela pande-
mia, apenas estiveram presentes os mem-
bros da Direcção 2020/21 

 LIONS CLUBE DE MATOSINHOS

COMEMORAÇÃO DO DIA DO LIONISMO E DOAÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO

 LIONS CLUBE COVA DA BEIRA

AUMENTO DO QUADRO SOCIAL DO CLUBE

O Lions Clube Cova da Beira 
deu as boas vindas a mais 3 no-
vos companheiros que vieram 

aumentar e enriquecer o nosso 
quadro social.

A cerimónia de tomada de 

posse dos novos sócios do Clu-
be decorreu em segurança, que 
o actual contexto epidémico 

exige, de forma simples mas 
com todo o significado do que 
é ser Lions.
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 LIONS CLUBE DO FUNCHAL

MÊS DE SETEMBRO 2020 
ÁREA DE SERVIÇO – MEIO AMBIENTE 
15 DE SETEMBRO – PRIMEIRA REUNIÃO GERAL – 
Pós quarentena obrigatória

Uma vez que o Mês de Se-
tembro é dedicado, pelo Lions 
International ao Meio Ambiente, 
uma das suas 5 grandes Áreas 
de Serviço, nada melhor para o 
comemorar do que juntar duas 
importantes actividades: 

A primeira reunião geral do 
Lions Clube do Funchal, pós-
-quarentena obrigatória, se-
guida de confinamento , num 
espaço ao ar livre, que reuniu 29 
Companheiros! Foi escolhido o 
nosso belo “Jardim Botânico – 
Engo Rui Vieira”, que foi grande 
entusiasta do Jardim e também 
um dos Sócios Fundadores do 
Lions Clube do Funchal, tendo 
sido seu Presidente, e a co-
memoração do Mês do Meio 
Ambiente.

A tarde iniciou-se com 
uma visita livre ao belo jardim 
pelos Companheiros Lion, que 
percorreram, a seu belo prazer, 
os caminhos de calhau rolado  e 
de calhau de pedra de basalto 
cortada,  tão caracteristicos 

dos nossos jardins e fazendas  .
Nota: a 29 de Junho de 

2019 tivemos uma Actividade 
de Serviço ao Meio Ambiente, 
com a plantação duma árvore 
indígena de altitude. Deram-
-nos o prazer da presença e 
da própria plantação da árvore 
os Governadores de então dos 
Distritos LC 11 Brasil, CL Ed-
son Francis Souza e do 115 CS, 
CL Pedro Crisóstomo,que está 
em franco crescimento.  De 
salientar que o nosso Jardim 
Botânico foi o primeiro jardim 
a ser focado no programa da 
RTP1 “Jardins Com História”, 
em 2020. Um pouco da sua 
história:  

“DO DESEJO 
À CRIAÇÃO... 

Remonta ao séc. XVIII, o de-
sejo de dotar a Madeira de um 
Jardim Botânico. Durante o séc. 
XIX, vários cientistas e técnicos 
afectos à Botânica, tais como 

J.R. Theodor Vogel em 1841, 
Frederico Welwitsch em 1852 
e o naturalista Barão Castello 
de Paiva em 1855, reforçaram 
a necessidade da criação de um 
Jardim Botânico na Madeira, 
atendendo às suas condições 
climatéricas, importância botâ-
nica e potencialidades florísti-
cas. Contudo, só a meados do 
séc. XX é que a quinta do Bom 
Sucesso, ou Quinta Reid como 
era antes denominada (nome do 

seu proprietário), foi adquirida 
pela Junta Geral, com o objec-
tivo de aí se instalar a sede do 
Jardim Botânico da Madeira, o 
que se concretizou a 30 de Abril 
de 1960.”  In Portal do Jardim

Após a visita, que levou cer-
ca de uma hora, a Presidente 
do Lions Clube do Funchal, CL 
Lígia Brazão, deu inicio à nos-
sa reunião. Após as cerimónias 
protocolares a presidente do 
Clube informou os sócios das 

O Portal e a Casa- foto de 1960

acções levadas a efeito mesmo 
em tempo de confinamento, 
como sejam as campanhas de 
angariação de roupas e de pro-
dutos de higiene, apenas entre 
os sócios devido às restrições 
impostas pelo Covid 19.

Foram feitas 3 campanhas 
de angariação de roupa em 
Julho e Agosto, que tiveram 
imenso êxito. Foram recolhidas 
imensas roupas e mantinhas, 
que foram doadas a 3 institui-
ções, uma de voluntariado hos-
pitalar, Presença Amiga e 2 de 
solidariedade social, a Adbrava, 
Ribeira Brava, e à Loja Botão 
Solidário, Funchal. 

À primeira foram doadas 
mantinhas, para os nossos 
doentes e idosos internados nos 
Hospitais do SESARAM (Serviço 
de Saúde da Região Autónoma da 
Madeira E.P.E.), para colocarem 
sobre os joelhos ou costas. Esta 
ideia partiu de Voluntárias da 
Presença Amiga pela experiência 
junto desta faixa de população, 
muitas vezes não carenciados 
financeiramente, mas apenas e 
tão só porque as famílias não 
se apercebem dos mimos que 
tão bem fazem a quem está in-
ternado. 

À ADBRAVA, Instituição com 
uma acção meritória no Conce-
lho da Ribeira Brava entregamos 
roupas para distribuir pelos mais 
carenciados e livros destinados 
à sua biblioteca.  

A loja Botão Solidário, do 
Funchal, recebe todo o tipo de 

roupas, que transforma quando 
necessário e vende a preços 
simbólicos criando receitas so-
lidárias. 

Foi feita, também entre os 
sócios, uma campanha de reco-
lha de produtos de higiene reco-
mendados para a pandemia, que 

foram entregues à Escola dos 
2o e 3o Ciclos e Secundário Dr. 
Ângelo Augusto da Silva.

 NÓS SERVIMOS

 Junto ao busto do Engº Rui Vieira - o grande entusiasta do Jardim Botânico que tem o seu nome
O tapete de fl ores permanente - exlibris do jardim Botânico
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 LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

APOIO A 
INSTITUIÇÃO 
COM 
ALIMENTOS

No mesmo dia, o Lions 
Clube de Guimarães, em 
associação com o Lar de 
Santa Estefânia proporcio-
nou às dezenas de famílias 
beneficiárias do programa 
de assistência alimentar 
por falta de recursos um 
apoio alimentar.

APOIO À LIGA PORTUGUESA 
CONTRA O CANCRO

Como vem sendo regular, entre os dias 30 de ou-
tubro e 2 de novembro vai decorrer o Peditório da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, pelo qual o Lions Clube de 
Guimarães é responsável pela organização no concelho.

Desde 1985 o Peditório do Lions Clube de Guima-
rães já entregou mais de um milhão de euros à Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro. Do total, 20 por cento reverte 
a favor do Núcleo de Oncologia do Hospital Senhora da 
Oliveira, permitindo assim a aquisição de equipamentos 
de apoio ao serviço.

O Clube está a aceitar inscrições para voluntários 
pontuais no peditório, que podem ser feitas através de 
um formulário na página institucional da Liga Portugue-
sa Contra o Cancro, ou através do mensagem nas redes 
sociais do Clube.

PLANTAÇÃO DE ÁRVORES 
EM DIA MUNDIAL 
DO SERVIÇO LIONÍSTICO

Já no dia 10 de outubro teve lugar uma plantação de árvores 
autóctones, uma iniciativa levada a cabo no Monte de Monchique, 
onde se localiza o “Bosque Lion”, inserida no âmbito do projeto 
“Guimarães Mais Floresta”.

O objetivo da atividade foi salientar a preocupação ambien-
tal e o desenvolvimento sustentável, assim como
assinalar uma ação do Dia Mundial do Serviço 
Lionístico, comemorado a 8 de outubro.

No âmbito do Dia Mundial da Visão, o Clube, ten-
do por base a bandeira do movimento de combate e 
prevenção da Diabetes e problemas relacionados com 
a visão, realizou um rastreio à acuidade visual. A ini-
ciativa teve como objetivo contribuir para diagnóstico 
de problemas oftalmológicos e também salientar a 
importância de cuidados a ter com a visão. O rastreio 
foi aberto a toda a população, tendo prestado apoio a 
cerca de uma centena de pessoas.

RASTREIO NO DIA MUNDIAL DA VISÃO
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 LIONS CLUBE DE LAGOA (AÇORES)

“A AMIZADE GENUÍNA, É A ESPINHA DORSAL 
DO LIONS CLUBE DE LAGOA (AÇORES)”

No dia 11 de Julho de 2020, 
o Lions Clube de Lagoa (Aço-
res), realizou a sua Assembleia 
de Encerramento do Ano Lionís-
tico 2019/2020 e tomada de 
posse dos novos Membros da 
Direcção, para o Ano Lionístico 
2020/2021.

A nova direcção do Clube 
é presidida pelo CL Primitivo 
Marques, que deu inicio aos 
trabalhos da Assembleia, com 
a cerimónia protocolar de sau-
dação às Bandeiras, ao que se 
seguiu a leitura do Código de 
Ética, pelo Secretário eleito, CL 
Jorge Stone.

Seguidamente o Presidente 

saudou os presentes, realçan-
do que o culto da verdadeira e 
genuína amizade continuaria a 
ser a espinha dorsal do Lions 
Clube de Lagoa, sendo uma 
preocupação primeira, salva-
guardá-la e estimulá-la!

Também,  lembrou e sau-
dou, com emoção, de todos as 
Companheiras e Companheiros 
presentes, os que já partiram 
para eternidade, nomeada-
mente os queridos e saudosos 
Companheiros Fernando Hen-
riques, Alfredo Furtado, Carlos 
Brandão e Rodrigo Leite.

Continuando no uso da 
palavra Companheiro Primi-

tivo referiu que a tomada de 
posse, “foi e será sempre, um 
momento solene, de grande im-
portância e significado para o 
Clube, muito em particular, pe-
los momentos difíceis que vive-
mos e que nos preocupa, para a 
Vida Humana, nossa e de todo 
o Mundo, impondo novas regras 
de segurança, que assusta a 
todos, sendo necessário uma 
nova adaptação à presente rea-
lidade, sem medo de mutações 
e, pelo contrário, a necessidade 
de refletir e acreditar que, com 
imaginação, estímulo, entrega 
e muita humildade, aliás, prin-
cípios indispensáveis ao dina-

mismo lionístico, não temos 
qualquer dúvida que, conse-
guiremos vencer a realidade 
dramática da vida humana dos 
nossos dias”.

Finalizou a sua interven-
ção, explanando os principais 
objectivos que iriam nortear 
o seu mandato, destacando 
as três vertentes fundamen-
tais que serão os alicerces 
para o novo ano lionistico: A 
CONSOLIDAÇÃO DA AMIZADE 
E COMPANHEIRISMO ENTRE 
OS MEMBROS DO CLUBE; 
RESPONSABILIDADE SOCIAL e 
COMUNITÁRIA e, VALORIZAÇÃO 
LIONISTICA, realçando que o 

serviço lionistico é uma tarefa 
colectiva, onde todos têm de 
participar.

A seguir, convidou o Compa-
nheiro José Manuel Baião, para 
Director da Sessão, a fim des-
te, proceder à cerimónia solene 
da tomada de posse dos novos 
Membros directivos, para o novo 
ano lionistico 2020/21.

Terminada a cerimónia da 
tomada de posse aos novos 
Membros da Direcção do Lions 
Clube de Lagoa (Açores) e, an-
tes de passar a condução da 
sessão,  ao novo Presidente 
empossado, dirigiu sentidas 
palavras à Assembleia, des-
tacando que, no Lionismo, 
deve de se estar por gosto e 
por dedicação, nunca por inte-
resse pessoal, numa atitude 
consciente e voluntária, de 
participação activa,  pelo bem 
estar cívico, cultural, social e 
moral, porque um Lions Clube 
não deve ser, apenas e só, um 
espaço social, mas também e 
sobretudo, um espaço de com-
panheirismo, de sentimentos e 
pensamentos, no incentivar, os 
Homens e Mulheres de hoje, a 
ajudarem desinteressadamen-
te os que precisam, sendo esta 
missão, um dos mais elevados 
sentidos do serviço lionistico.

Devolvida a direcção da 

sessão ao CL Primitivo Mar-
ques, este deu por encerrada a 
assembleia, seguindo-se o habi-
tual almoço-convívio do “Cozido 
das Furnas”.

Jorge Stone
Secretário do LC de Lagoa 

(Açores)
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 LIONS CLUBE LISBOA-BELÉM

ENTREGA 
DE “KITS” DE REFEIÇÃO

Em agosto, o Lions Clube Lisboa Belém entregou kits de refeição 
cujas refeições ajudou a preparar. 

Entregou também roupa de vestir, de cama e calçado, oferta de 
diversas companheiras, destinada a ser entregue a famílias e pes-
soas carenciadas, utentes da Mesa de Nossa Senhora de Belém.

O Lions Clube realizou 
uma Assemleia Geral, na 
AFAP, cumprindo as normas 
da DGS, tendo como princi-
pal Ordem de Trabalhos a 
tomada de posse da nova 
Direção do Leo Clube Lisboa 
Belém II. 

Tendo em conta as 
contingências em que vi-
vemos, foi possível reunir-
mos, cumprindo as normas 
da distanciamento e a pro-
teção individual possível.

A Presidente Paula Leo-
nardo geriu a Assembeia 
Geral, tendo o momento 
alto desta Assembleia, a 
Posse da nova Direção do 
Clube Leo, cuja conselhei-
ra é a CL Sara Sá Matos e 
cuja nova Presidente é a 
Leo Catarina de Pedro que 
mostrou um grande entu-
siasmo em dar continuida-
de à gestão da Presidente 
cessante, CL Maria Saias. 

Esta Assembleia Geral 
teve a presença do nosso 
Governador João Campino 
que se regozijou com a dinâ-
mica do Lions Clube Lisboa 
Belém e desejou também as 
maiores felicidades à nova 
Direção do LEO CLUBE. 

VOLUNTARIADO NA MESA 
DE NOSSA SENHORA DE BELÉM

Em finais de setembro, o Lions Clube Lisboa Be-
lém, visitou a Associação Mesa da Nossa Senhora de 
Belém, da Paróquia dos Jerónimos, em Belém. Tendo 
em conta a procura de bens alimentares, pelas famí-
lias carenciadas da Comunidade, o Clube entregou gé-
neros alimentares a fim de serem servidas sessenta 
refeições. 

ASSEMBLEIA GERAL - TOMADA DE POSSE DA DIREÇÃO DO LEO CLUBE
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 LIONS CLUBE DE SETÚBAL

PARTICIPAÇÃO DO LIONS CLUBE DE SETÚBAL NO DIA DA CIDADE
15 de Setembro de 2020

O  Lions Clube de Setúbal , 
a convite da Sra Presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal  
- Dra Maria das Dores Meira, 
participou nas Cerimónias do 
Dia do Bocage, da Cidade e do 
Concelho que se realizaram no 
dia 15 de Setembro de 2020.

Os seus membros estive-
ram presentes em atos oficiais 
e participaram na colocação de 
flores em homenagem a Boca-
ge, concretizada através de um 
quadro do símbolo do Clube fei-
to em flores.

Também foi no dia 15 de 
Setembro que o Padre Acílio 
Fernandes, sócio honorário do 
Lions Clube de Setúbal, com dis-
tinção Mélvin Jones, recebeu 
das mãos da Srª Presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal a 
Medalha de Honra da Cidade.

O CLUBE PROMOVE SESSÕES DE FORMAÇÃO PARA SÓCIOS
Sessão de formação sobre a LCIF

Mesmo em plena pandemia, 
no dia 8 de Setembro, o Clube 
concretizou mais uma atividade 
– Sessão de Formação sobre 
a LCIF.

Esta Formação foi da res-
ponsabilidade do Coordena-
dor Distrital LCIF, PCC José 

Manuel Russo e foram abor-
dados temas como: O que é 
LCIF; Como se financia; O que 
já fez pelo Mundo; Que áreas 
apoia; Como se podem os clu-
bes candidatar a subsídios; Úl-
timos donativos para o nosso 
Distrito 115 e Campanha 100. 

Seguiu-se debate que permi-
tiu esclarecimentos sobre a 
temática referida.

Nesta sessão foi ain-
da entregue, pelo DG João 
Campino ao CL Luís Tavares 
da Silva, um Pin referente ao 
Prémio Chave. 

LIDERANÇA (GLT) 
E SERVIÇO (GST)

26 de Setembro 
de 2020

Partindo do pressupos-
to que “NINGUÉM PODE 
AMAR O QUE NÃO CONHE-
CE”, no dia 26 de Setem-
bro, alguns Sócios do Clu-
be reuniram-se na Casa 
da Cultura de Setúbal para 
aprofundar os seus conhe-
cimentos Lionístico.

Neste contexto, reali-
zou-se a atividade “AÇÃO 
DE FORMAÇÃO LIONÍSTI-
CA” subordinada aos te-
mas : LIDERANÇA (GLT) – 
orientada pelo PDG Pedro 
Crisóstomo e SERVIÇO 
(GST) – dirigida pelo PCC 
João Russo. Além dos for-
madores, estiveram pre-
sentes dez sócios e o DG 
João Campino. A atividade 
pautou-se por uma grande 
interatividade entre For-
madores e Formandos.

No final da sessão 
todos os formandos rece-
beram um Certificado de 
Participação.
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 LIONS CLUBE DA TROFA

RECOLHAS DE SANGUE DE SUCESSO

Na mudança do Ano Lionístico, em julho, houve transmissão 
de funções no Lions Clube da Trofa, tendo sido aprovado por una-
nimidade o novo Plano de Atividades.

Entretanto o Clube realizou já duas colheitas de sangue, em 
parceira com o IPST Porto, os Bombeiros Voluntários da Trofa e a 
Câmara Municipal da Trofa, contando com um total de 143 inscri-
tos e 121 dádivas, conseguindo ajudar assim 350 doentes com 
este bem tão precioso.

No regresso às aulas, em setembro, o Clube entregou 25 car-
tazes escolares a uma instituição de solidariedade e ação social 
de Santo Tirso e Trofa. 

Para os próximos meses, o Clube prevê a realização de mais 
quatro colheitas de sangue, realizar os rastreios da visão, da dia-
betes, além da realização daa assembleias do Clube.

A Comissão responsável 
pelas obras de recuperação e 
reconstrução da Associação 
Portuguesa para as Perturbações 
do Desenvolvimento e Autismo 
de Leiria-APPDA, num ano par-
ticularmente difícil para todos, 
não perdeu o ânimo e, cumprindo 
todas as recomendações das au-
toridades da saúde pública, con-
seguiu terminar a transformação 
do espaço garagem  desta insti-
tuição em salas de relaxamento 
para os seus utentes .

A entrega oficial desse mesmo 
espaço à Direção da APPDA-Leiria 

teve lugar no passado dia 6 de 
outubro e contou não só com a 
presença do Ex.mo Senhor Presi-
dente da Câmara de Leiria, Gonçalo 
Lopes e da Vereadora do Desen-
volvimento Social, Ana Valentim, 
como também dos companheiros 
e companheiras que, estando 
presentes, honraram a Comissão 
responsável por esta obra.

Esta ação solidária desenca-
deou-se no Ano Lionístico 18/19 
na presidência do CL Francisco 
Ribeiro e terminou neste Ano Lio-
nístico corrente na presidência do 
CL Agostinho Espírito Santo.

 LIONS CLUBE DE LEIRIA

ENTREGA DA OBRA EDIFICADA PELO LIONS CLUBE DE LEIRIA À APPDA-LEIRIA
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ARTE(S)LIONS 2020 PRESTOU HOMENAGEM 
IN MEMORIAM A ÁLVARO MARINHO (1924-2019)

Foi inaugurada no passado dia 26 de 
setembro 2020, na Galeria Guntilanis em 
Vila Praia de Âncora, a exposição arte(s)
Lions2020, que prestou homenagem,  in 
memoriam, a Álvaro Marinho (1924-2019) 
artista amador ancorense, com curadoria 
de Isabel Lima em co-curadoria com Mário 
Rebelo. 

Contou com a presença de Guilherme 
Lagido, Vice-Presidente da Câmara de Cami-
nha, de Carlos Castro Presidente da Junta 
de Freguesia de Vila Praia de Âncora, do DG 
Carlos Ferreira, Governador do D115CN, de 
Agostinho Santos Presidente da Divisão 1, 
de diversas individualidades e membros do 
Lions Clube, e de representantes da família 

do homenageado que gentilmente cederam 
as peças expostas.

A arte(s)Lions é um projeto de inter-
venção cultural na comunidade, criado em 
2017, por iniciativa do Lions Clube de Vila 
Praia de Âncora, que tem como principal 
finalidade promover a aproximação da co-
munidade à arte, através da apresentação e 
divulgação da obra de artistas de diversas 
áreas artísticas, assim como, das obras de 
alguns membros do Lions Clube que desen-
volvem uma prática artística. 

A organização evidencia que as suas 
quatro edições tiveram a adesão positiva 
dos artistas convidados, o interesse dos 
média e um número significativo de visi-

 LIONS CLUBE DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

tantes, o que afere o impacto positivo da 
arte(s)Lions na comunidade.

Como referiu a curadora, «este ano a 
arte(s)Lions  promoveu a exposição das 
obras de Álvaro Marinho (1924-2019), au-
tor de um vasto conjunto de esculturas 
em madeira, com uma iconografia essen-
cialmente de cariz sacro, o que evidencia 
o sentido do espiritual e do sagrado no 
seu imaginário. 

No conjunto de trabalhos apresentados 
não encontramos uma figuração de carác-
ter erudito, nem tão pouco popular, mas sim 
uma obra que revela alguma ingenuidade, 
aliada a uma atenção cuidada à forma, 
ao movimento e aos detalhes, o que lhe 
confere o seu encanto.

O reconhecimento público, agora pro-
movido pelo Lions Clube de Vila Praia de 
Âncora, vai permitir divulgar e dar visibili-
dade à sua obra!»

A arte(s)Lions2020 esteve aberta ao 
público até 26 de outubro 2020.



LE
O

S
CL

U
B

ES
D

IS
TR

IT
O

 M
Ú

LT
IP

LO
D

IS
TR

IT
O

S
EN

TR
EV

IS
TA

 >
 IN

TE
R

N
A

CI
O

N
A

L

CL
U

B
ES

52 SETEMBRO | OUTUBRO | 2020

 LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

“Já tens a tua?” é o novo 
projeto da iniciativa do Lions 
Clube de Vila Nova de Famali-
cão, com o apoio da Fundação 
Lions de Portugal. 

Considerando os condicio-
nalismos resultantes da pan-
demia Covid19 no dia-a-dia 
das populações e na vida em 
comunidade, bem como a pre-
visibilidade da situação atual 
se alongar no tempo, entendeu 
o Lions Clube de Vila Nova de 
Famalicão encetar, junto dos 
seus parceiros mais esta ini-
ciativa, no sentido de fornecer 
material de proteção individual, 
desta feita às crianças. 

Trata-se de um projeto da 
iniciativa do Lions Clube de Vila 
Nova de Famalicão, cofinancia-
do pelo Clube, e pela Fundação 
Lions de Portugal, contando 
igualmente com o apoio da 
empresa Textile Options.

O projeto consiste na distri-
buição de 400 máscaras comu-
nitárias às crianças das USF’s 

que fazem parte da Aces AVE/
Famalicão, máscaras essas 
com a devida certificação por 
parte do CITEVE.

A entrega formal das más-
caras, por parte do Lions Clube 
de Famalicão, teve lugar no pas-
sado dia 29 de junho, na Sede 
da ACES e na pessoa do Diretor 
Executivo da ACES, Dr. Ivo Ma-
chado e da Sra. Vereadora Dra. 
Sofia Fernandes. 

A distribuição das referidas 
máscaras será feita pela Aces 
AVE/Famalicão, de forma total-
mente gratuita, às crianças que 
recorram às suas USF Unidades 
de Saúde Familiar para consul-
tas programadas ou para cum-
primento do Plano de Vacinação.

Na sequência deste projeto 
e da divulgação e destaque que 
recebeu na imprensa local, o 
Lions Clube de Famalicão foi 

convidado para uma entrevista 
em direto na rádio Cidade Hoje, 
tendo o Clube sido representado 
pelo CL José Duarte Lacerda, 
Vice-Presidente do Clube e pelo 
CL Ricarte Pereira, Coordenador 
do Projeto.

JUNTOS, 
NÓS SERVIMOS!

StaySafe!

ANGARIAÇÃO DE BENS ALIMENTARES
Dadas as muitas solicitações de apoio alimentar às famílias 

carenciadas do concelho, as quais nestes tempos difíceis são mais 
e mais numerosas, entendeu o Lions Clube desenvolver esforços no 
sentido de apoiar a Associação Dar das Mãos, promovendo a recolha 
de alimentos não perecíveis.

Assim, numa ação conjunta dos Leo e Lions Clubes de Vila Nova 
de Famalicão, foi realizada, no passado dia 11 de julho, uma nova 
recolha de bens alimentares destinados a ajudar esta associação 
famalicense a qual teve lugar na sua Sede Social, cujas portas o 
Lions Clube de V.N.Famalicão abriu à comunidade.

Com efeito o Clube havia já realizado a uma recolha similar no 
início do mês de junho, destinada a ajudar a referida associação.

Para gáudio do Clube, e pela generosidade dos famalicenses, 
a ação resultou na angariação de ¼ de tonelada de alimentos não 
perecíveis, que foi entregue à Associação Dar as Mãos. 

Dadas as necessidades atrás referidas, os diferentes membros 
do Lions Clube, como membros ativos na sociedade, foram individual-
mente fazendo chegar à associação, alimentos que foram recolhendo 
nas suas propriedades.

À semelhança do que vem sendo hábito, o Clube desenvolveu 
ainda esforços junto dos companheiros, para fazer chegar a ajuda 

solicitada junto de uma Congregação religiosa do nosso concelho 
com necessidades económicas comprovadas.

JUNTOS, NÓS SERVIMOS!
StaySafe!

CONVITE PARA A EXPOSIÇÃO ROTARY 
– 50 ANOS EM FAMALICÃO

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão desenvolveu 
desde sempre uma relação de amizade e parceria com o 
Rotary Clube de Vila Nova de Famalicão, reconhecendo as-
sim a ação que ambos os Clubes desempenham na socie-
dade Famalicense.

Desta forma foi com alegria que o Clube aceitou o 
convite endereçado pelo Presidente do Rotary, Francisco 
Freitas, para uma visita guiada à Exposição “Rotary - 50 
anos em Famalicão”, no dia 26 de julho, patente na Casa 
do Território localizada no Parque da Devesa, aproveitando 
assim para parabenizar o Rotary Clube por este marco na 
sua história.

LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO 
OFERECE DE BERÇOS 
AO CENTRO MATERNO INFANTIL DO PORTO

No passado dia 14 de agosto o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, 
participou na reunião com o Coordenador do Centro Materno Infantil do Porto, 
realizada com o objetivo de formalizar a oferta de 10 berços por parte do 
Lions Clube de Vila Nova de Famalicão.

A oferta resulta da parceria com o Clube irmão Lions Clube de Roissy 
Pays de France, na pessoa do CL António da Costa.

O Centro Hospitalar do Porto resulta da integração de uma unidade 
geral universitária (Hospital de 
Santo António), de um hospi-
tal especializado em doenças 
infectocontagiosos (Hospital 
Joaquim Urbano), de um hos-
pital especializado em crianças 
(Hospital Maria Pia) e de uma 
maternidade (Maternidade Jú-
lio Dinis). A junção das valên-
cias e especialidades pediátricas e da mulher do Hospital Santo António, 
Hospital Maria Pia e Maternidade Júlio Dinis deu origem ao Centro Materno 
Infantil do Norte, uma unidade do Centro Hospitalar do Porto que, pela sua 
diferenciação técnica e capacidade instalada, tem legitimidade enquanto 
centro de referência a nível da região Norte em diversas áreas de intervenção.

A oferta dos berços por parte do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão 
contou, na logística de contactos, com a colaboração de CL’s do Lions Clube da 
Boavista, procurando maximizar a utilização de recursos disponíveis, contribuindo 
assim para colmatar as necessidades onde são mais prementes, num espirito 
de colaboração e interajuda tão característico dos Lions.

JUNTOS, NÓS SERVIMOS!
StaySafe!

PEDITÓRIO LIGA PORTUGUÊSA CONTRA O CÂNCRO 2020 
– 29 OUTUBRO A 2 DE NOVEMBRO

A Liga Portuguesa Contra o 
Cancro é uma organização da 
sociedade civil cuja ação é reco-
nhecida por todos, assumindo-se 
como uma entidade de referên-
cia nacional no apoio ao doente 
oncológico e família, na promo-
ção da saúde, na prevenção do 
cancro e no estímulo à formação 
e investigação em oncologia. 

A sua ação é sustentada 
em objetivos focados na defe-
sa e apoio dos pacientes e so-
breviventes, contribuindo para 
o apoio social e a humanização 
da assistência ao doente on-
cológico em todas as fases da 
doença, no apoio à investiga-

ção cooperando com as insti-
tuições nacionais e estrangei-
ras envolvidas, e na divulgação 
de informação sobre o cancro, 
promovendo a educação para a 
Saúde, com ênfase para a sua 
prevenção.

O Lions Clube de Vila Nova de 
Famalicão é, há já longos anos, 
parceiro da Liga Portuguesa con-
tra o Cancro, organizando e dina-
mizando, na área do Concelho, a 
realização do Peditório Nacional 
da Liga Portuguesa Contra o Can-
cro o qual, este ano, terá lugar 
entre os dias 29 de Outubro a 2 
de Novembro.

À semelhança de anos 

transatos o Lions Clube de Vila 
Nova de Famalicão encontra-se 
presentemente a preparar o 
peditório, junto dos parceiros 
e voluntários, pelo que apela-
mos à generosidade e disponi-
bilidade para esta ação, já que 
a situação atípica que vivemos, 
devido à pandemia, exige maio-
res esforços e precauções. 

“Lançamos novamente o 
apelo a todos os cidadãos para 
que se juntem à nossa causa, 
tornando-a maior e mais abran-
gente, no objetivo de fazer da 
luta contra o cancro um exem-
plo nacional de entreajuda e de 
solidariedade.”

“CONTRA O CANCRO, 
TODOS CONTAM”.

Nós servimos! 

PROJETO 
“JÁ TENS A TUA?”
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resultado de um protocolo en-
tre o Lions e a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, juntando assim 
dois projetos solidários num só 
evento.

APOIADAS VÁRIAS 
INSTITUIÇÕES

Nas edições do GaiaConVi-
da várias instituições já foram 
apoiadas, como a APPDA Norte, 
a APPACDM – Gaia, a CERCI 
Gaia, a Aldeia de Crianças SOS 
e a Associação Nacional de Am-
putados (ANAMP), nas ações que 
estas desenvolvem em benefício 
da população que apoiam para 
garantir o seu bem-estar indivi-
dual, nomeadamente as pessoas 
portadoras de deficiência e os 
idosos.

NADA SE CONSTROI 
SEM ESFORÇO, 
EMPENHO E TRABALHO 
E COOPERAÇÃO

Como nada se constrói sem 
o esforço, empenho e trabalho e 
cooperação de outros, referir a 
valiosa disponibilidade no apoio 
de várias entidades para a reali-
zação desta iniciativa, que desde 
a sua primeira edição abraçam 
este projeto de cariz solidário e 
contribuem para o seu sucesso. 
Aqui referir a administração local, 
nomeadamente a Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia e a Junta 

de Freguesia de Mafamude e Vilar 
do Paraíso, empresas privadas de 
vários setores de atividade eco-
nómica e a comunicação social 
do concelho de Vila Nova de Gaia, 
referindo-se o “Terras de Gaia” e 
o “Gaiense” que sempre destaca-
ram este evento solidário.

O CAIS DE GAIA 
FOI PREENCHIDO 
MAGNIFICAMENTE POR 
DOIS JOVENS “O BLUE 
& WHITE – STRINGS 
DUET COM UMA 
ACTUAÇÃO COM VIOLINO 
ELECTRÓNICO

 Na abertura oficial deste 
evento, no dia 14 de agosto de 
2020, o Cais de Gaia foi preenchi-
do magnificamente por um grupo 
constituído por dois jovens “o 
Blue & White – Strings Duet”, 
com uma atuação com violino 
electrónico, deixando todos os 
ouvintes encantados, ao qual 
o Lions Clube de Vila Nova de 
Gaia agradece terem aceitado 
o convite para estarem presen-
tes. Nesta abertura esteve pre-
sente o Governador do Distrito 
Múltiplo 115 – Centro Norte AL 
2020/2021, CL Carlos Ferreira, 
o Presidente da Divisão 6, CL 

Fernando Ferreira, a Assessora 
Lions Cancro Infantil CNG 20/21, 
CL Ana Correia de Oliveira e vários 
companheiras e companheiros, 
bem como elementos das autar-
quias locais. O seu encerramento 
culminou com um sorteio entre 
os participantes no GaiaConVida, 
com a entrega de três prémios 
oferecidos pela empresa do Gru-
po Mystic Invest - a BlueBoats 
River Sightseeing.

 LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE GAIA

7.ª EDIÇÃO DO “GAIACONVIDA 
– MOSTRA DE PRODUTOS TRADICIONAIS DE GASTRONOMIA”
SOLIDARIEDADE, AJUDA ÀS POPULAÇÕES CARENCIADAS DE VILA NOVA DE GAIA 

O “GaiaConVida – Mostra 
de Produtos Tradicionais de 
Gastronomia” do Lions Clube 
de Vila Nova de Gaia realiza-se 
há já sete anos, cujo objetivo 
principal é a SOLIDARIEDADE, 
ajudando populações carencia-
das de Vila Nova de Gaia com 
a receita obtida nesta Mostra 
de um diversificado leque de 
produtos alimentares de cariz 
tradicional, associados a algu-
mas regiões do nosso país, que 
constituem uma herança viva 
de um património gastronómico 
singular e rico.

Foi a componente social 
deste evento que levou à deci-
são do nosso Lions em manter 
esta realização neste ano de 
2020, apesar do cenário pro-
vocado pelo novo Coronavírus. 
Esta pandemia mundial originou 
um impacto socioeconómico 
na vida de muitos portugueses, 
que, num cenário repentino de 
perdas financeiras, necessitam 
de medidas de apoio de várias 

frentes que contribuam para a 
sua recuperação, dando-lhes 
uma esperança para o futuro. 
Por este motivo, a “7.ª EDIÇÃO 
DO GAIACONVIDA” avançou e 
realizou-se entre os dias 14 e 
30 de agosto de 2020, no Cais 
de Gaia, junto ao teleférico. 
Durante 17 dias foram criadas 
condições para que a tradição 
se instalasse na cidade de Gaia, 
tornando-a palco do que é Por-
tuguês! Foi possível ver e com-
prar uma seleção de produtos 
agroalimentares tradicionais, 
desde o Presunto, a Alheira, 
o Queijo da Serra da Estrela, 
o Pastel de Chaves, o Pastel 
de Nata, as Compotas e Doces 
Artesanais, a Bifana à moda do 
Porto e muito mais.

No GaiaConVida o Lions 
Clube de Vila Nova teve ainda 
um expositor onde foi vendido 
o já conhecido Boneco LUCAS, 
com o objetivo de também an-
gariar fundos para o combate 
ao cancro infantil em Portugal, 
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Joana Mota
Presidente do DM 

Leo 115- 2020/21

Para cada um de nó s o Leonismo pode ter vá rios significados, 
mas o lema que nos move é  comum, e esse é  um dos motivos 
fascinantes de pertencer a este movimento. 

Todos diferentes, mas todos iguais, na missã o de servir! 
Por esse motivo o DM Leo 115 lançou nas redes sociais, 
a campanha “Ser Leo” onde desafia os companheiros a se 
expressarem sobre o que para si representa este movimento 
e apresentarmos aqueles que nos seguem as caras que 
estão por trás das atividades.

P

SER LEO NAS REDES SOCIAIS

 LIONS CLUBE DE VIZELA

No dia 27 de Junho de 2020, 
inserido na comemoração do 2º 
aniversário do Clube (25/06), o 
Lions Clube de Vizela foi agracia-
do por parte da sua comunidade, 
in casu, através da Câmara Mu-
nicipal de Vizela.

Na verdade, a atribuição do 
nome do Clube a uma rotunda da 
cidade, que passou a designar-se 
por “Rotunda do Lions Clube de 
Vizela” e a atribuição e implan-
tação de um Marco Lionístico, 
representaram um duplo reco-
nhecimento público pela activi-
dade de um conjunto de pessoas, 
provindas de diferentes sectores 
da sociedade, que somente pre-
tendem contribuir para a prática 
da solidariedade social.

Saibamos nós, membros do 
Lions Clube de Vizela, merecer a 
honra e o privilégio de passarmos 
a ser fiéis depositários destes 
símbolos que agora a comuni-
dade nos confia.

Doravante, à semelhança 
do que acontece nas inúmeras 
localidades, também quem pas-
sar por Vizela logo ficará a saber 
que nesta terra há gente amiga, 
solidária e de bom coração. 

De realçar que este evento 
festivo, apesar das restritivas 
condições de saúde pública que 
no momento se viviam, teve o 
brilho que lhe emprestaram di-

versas Autoridades Municipais 
e Lionísticas, entres muitas, a 
do Ex.mo Presidente da Câmara 
Municipal de Vizela, Dr. Víctor 
Hugo Salgado, do então Gover-
nador do D115 CN, querido Amigo 
João Pedro Silva, do Presidente 
da Divisão 2, estimado CL Carlos 
Barbosa e de muitos outros Com-
panheiros, designadamente os 
Padrinhos do Clube, Guimarães 
e Vila Nova de Famalicão.

Por tão grandes distinções 
e presenças, o LC de Vizela dá 
público testemunho do seu 
penhorado agradecimento à 

Câmara Municipal de Vizela, na 
pessoa do seu Presidente, ao 
autor do projecto, Arquitecto 
Abel Cardoso.

ATRIBUIÇÃO DO NOME DO CLUBE A UMA ROTUNDA DA CIDADE 
E INAUGURAÇÃO DE MARCO LIONÍSTICO
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DM LEO
LEO CAFÉ SINTRA ROMÂNTICA 

No dia 12 de Setembro o Gabinete do Distrito Múltiplo Leo 115 realizou o 
Leo Café no Leo Clube de Sintra Romântica onde partilhamos bons momentos de 
companheirismo, falamos abertamente sobre o movimento e ainda realizamos 
um workshop para ajudar o clube a se reinventar na forma de servir. Os Leo Cafés 
vão continuar pelos restantes clubes no sentido de aproximar o DM Leo 115 aos 
Clubes, formando os sócios mais recentes sobre o movimento e adaptando as 
formações à situação do Leo Clubes. 

Juntos estamos a construir um futuro promissor para o nosso movimento, 
juntos vivemos um espírito de equipa, de evolução crescente e aprendizagens 
constantes.

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

PRÉ-LEOFORMA

No passado dia 5 de Setembro decorreu o Pré-
-LeoForma, formações direcionadas para os órgãos 
dirigentes dos Leo Clubes.

O painel de formadores foi composto por Leos 
experientes no movimento, Bruno Fonseca, Sara Del-
gado e Carlos Domingues que aceitaram o desafio e 
transmitiram os conhecimentos adquiridos ao longo 
dos anos de serviço, às direções deste ano dos Leo 
Clubes, de norte a sul do país!

O caminho faz-se caminhando e juntos vamos 
conseguir servir cada dia mais e melhor a nossa co-
munidade, começando de dentro para fora! 

LEOS ON THE ROAD 
- MISSÃO EM GUARANI

Leos on the Road - Uma Missão em 
Guarani - é um projeto que visa realizar a 
primeira missão humanitária dos Leos de 
Portugal, em parceria com a AMA A VIDA - 
Amor Missão Ajuda Voluntariado Igualdade 
Dignidade Amizade, a decorrer no verão de 
2021 na aldeia de Nuevas Missiones (Ar-
gentina), junto da tribo indígena de Gua-
rani. Esta missão, composta por vários 
missionários Leo, visa apoiar o desenvol-
vimento e capacitação da tribo nas áreas 
da saúde, educação e sustentabilidade 
social.

Se quiserem apoiar esta missão basta 
seguir as redes sociais e acompanhar as 
novidades do projeto Leos on the road - 
Uma missão em Guarani.

2ª REUNIÃO 
DO CONSELHO 

No dia 4 de Outubro decorreu 
a 2ª reunião do Conselho onde es-
tiveram presentes todos os presi-
dentes dos Clubes Leo, a direção 
do DM LEO 115 e as Assessoras, 
onde abordamos a situação do mo-
vimento, os clubes partilharam as 
suas futuras atividades e acima de 
tudo partilhamos bons momentos 
de companheirismo. Estas reu-
niões são trimestrais, com o obje-
tivo do Distrito Múltiplo Leo estar 
mais presente nos Clubes e criar 
ligações de companheirismo entre 
os presidentes dos Clubes Leo.
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LEOCLUBE 
DA FIGUEI- RA 
DA FOZ 

HUMANIZAR OLHARES

No dia 25 de julho decorreu a transmissão de funções e ofi-
cialização de novos sócios do Leo Clube da Figueira da Foz, via 
Zoom. Durante a sessão organizaram uma recolha de donativos via 
MBWay, onde angariaram verbas suficientes para adquirir cerca de 
50kg de ração para a Apaff Associação de Proteção Animal da Fi-
gueira da Foz!

Encontram-se ainda em campanha de recolha de donativos para 
Apaff Associação de Proteção Animal da Figueira da Foz, pois estes 
necessitam de ração para cão e detergentes. Para ajudar poderão 
fazer o donativo para o IBAN PT50 0010 0000 2523 2700 0015 4 
ou entregando no ponto de recolha localizado à  entrada do Hiper-
mercado E.Leclerc ou nas localizaç õ es da APAFF (junto ao Restau-
rante Azenha Velha - Caceira de Cima, todos os dias das 8h-10h)

DOU MAIS TEMPO À VIDA

No passado dia 25 de julho o Leo Clube participou na cami-
nhada ‘’Dou mais tempo à Vida’’, organizada pelo Núcleo Regio-
nal Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Enquanto promovemos um estilo de vida mais saudável 
e ativo, tivemos oportunidade de conviver e, principalmente, 
apoiar a causa de combate ao cancro.

LEO EDUCA
No âmbito do projeto “Leo Educa” en-

tregaram 30 kits de material escolar per-
sonalizados a 30 crianças de famílias em 
situação de fragilidade socioeconómica e 
apoiadas pela Comissão Social da Junta 
de Freguesia de Tavarede e do Centro de 
Acolhimento Temporário da APPACDM.

O sucesso desta iniciativa educativa 
não seria possível sem o generoso apoio 
da 2mil - Livraria Escolar, Papelaria, Ex-
plicações, Contabilidade e Formação, da 
Press Center, do Lions Clube da Figueira 
da Foz, do atelier Todo o tom e, princi-

palmente, de todos os padrinhos e madri-
nhas que fizeram a diferença no regresso 
às aulas de 30 crianças figueirenses. A 
todos, um bem-haja!

A educação é a ferramenta essencial 
para o desenvolvimento humano e para 
um mundo mais tolerante, solidário e de-
senvolvido.

LIMPEZA 
DA PRAIA DA LEIROSA

No âmbito da semana internacional de Limpe-
za Costeira, no dia 26 de setembro o Leo Clube 
participou na ação ambiental do projeto UAS4Lit-
ter. A ação consistiu numa limpeza costeira da 
praia da Leirosa, onde foram recolhidos cerca de 
7 sacos de 100L de resíduos (nomeadamente 
plásticos, esferovite, vidro, entre outros).

Os resíduos foram direcionados para um labo-
ratório, para posterior seleção, triagem, análise e 
reciclagem. 

1º PEQUENO ALMOÇO 
MENSAL

No dia 29 de Agosto pelas 9 horas 
realizou-se o primeiro PAM (Pequeno 
Almoço Mensal) do ano Leonístico de 
2020/2021, onde o Leo Clube reuniu 
e discutiram as atividades futuras do 
Leo Clube, onde o Gabinete do Distrito 
Múltiplo Leo, marcou a sua presença. 
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEOCLUBE 
DE FAFE

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA RAÇÃO

No mês de Agosto Leo Clube de Fafe recolheu fundos mo-
netários, que foram investidos na alimentação dos animais, de 
acordo com as necessidades expostas pelo Canil Municipal de 
Fafe.

A ADDAF tem feito um trabalho excecional a cuidar das de-
zenas de animais abandonados e que estão alojados no canil. 
Mas, como sabemos, toda a ajuda é bem vinda.

DIA INTERNACIONAL DA LITERACIA
A Organização das Nações Unidas para a Educa-

ção, Científica e Cultural (UNESCO), em 1967, decre-
tou que 8 de setembro seria dedicada a promover a 
literacia de pessoas em vários países. 

O Leo Clube de Fafe neste dia realizou um vídeo 
com diferentes relatos sobre a importância de que a 
literacia e a educação atingem o nível global.

A EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA ALCANÇAR O 
POTENCIAL MÁXIMO DO SER HUMANO E CONSTRUIR 
UM MUNDO MELHOR!

Link do vídeo: https://youtu.be/UgGlbgkrpDo

DIA INTERNACIONAL 
DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que a prevenção continua 
sendo um desafio universal. Todos os anos, o suicídio aparece entre as 20 
principais causas de morte no globo entre pessoas de todas as idades.

Neste dia o Leo Clube de Fafe realizou um vídeo para sensibilizar que 
esta situação tem de ser falada e apoiada por todos.

Link do vídeo: https://youtu.be/llA2yGLPnZk

VAMOS AJUDAR O BEBÉ VICENTE

Nos últimos meses o Leo Clube de Fafe trabalhou 
para ajudar o Bebé Vicente, guardando todas as tam-
pinhas e as garrafas de plástico que conseguissem 
para de seguida as doar nos pontos de recolha. Fa-
zendo assim o Vicente mais feliz!

PALESTRA “VOLUNTARIADO: 
O MOTOR DA PAZ 
NO MUNDO”

No dia Internacional da Paz, 21 de Se-
tembro, o Leo Clube de Fafe proporcionou a 
realização da Palestra “Voluntariado: O Mo-
tor da Paz no Mundo”, 
com a Fátima Ribeiro 
que de coração aberto 
partilhou as divergên-
cias culturais, mos-
trando como usar o 
voluntariado como uma 
arma de paz no mundo.

LEOCLUBE 
DE ÍLHAVO

LEOCLUBE 
LISBOA-BELÉM

REUNIÃO/ TEAM BUILDING

No dia 26 de Setembro o Leo Clube de 
Ílhavo realizou uma reunião seguida de um 
convívio com uma partida de mini-golfe na 
Costa Nova.

Brevemente, no dia 24 de outubro, es-
taremos presentes na Feira da Saúde do 
Lions Clube de Ílhavo, no mercado de Ílhavo, 
entre as 9h e as 13h.

PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
- TOMADA DE POSSE

No final do mês de setembro, início de ou-
tubro, realizou-se a Assembleia mensal dando 
posse à nova Direção do Leo Clube de Lisboa Be-
lém, na qual esteve presente o Governador João 
Campino. 

Foi uma Assembleia onde a nova Direção Leo 
tomou posse onde se organizaram as principais 
Atividades do Clube, onde se destacou a tomada 
de posse e a transferência de funções da Nova 
Direção do Clube Leo, dando as boas vindas aos 
três novos membros Leos: Catarina de Pedro 
(nova Presidente 2020/2021), Daniela Muntean 
e André Esteves e a nova Conselheira Leo a CL 
Sara Sá Matos. 
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LEOCLUBE 
DA BOAVISTA

LIMPEZA DE PRAIA

No dia de 11 de Outubro o Leo e Lions Clube 
da Boavista organizaram uma acção de limpeza 
da praia Internacional, no Porto.

O ideal seria não serem precisas iniciativas 
como estas, por isso, o Leo Clube da Boavista 
apela à sensibilização de toda a comunidade.

As garrafas partem e cortam os pés, a maio-
ria das beatas acabam em bocas de bebés, os 
plásticos causam a morte de vários animais..... 
vamos ser civilizados, conscientes e HUMANOS, 
a mudança começa em cada um de nós!

Esta iniciativa decorreu sobre um dia incrí-
vel de sol onde os Leos, Leo Kids e Lions, con-
tando com a participação do Governador Carlos 
Ferreira, passaram a manhã a cuidar do am-
biente recolhendo todo o lixo que encontraram 
na praia Internacional. Esta será a primeira de 
muitas iniciativas como esta, fiquem atentos 
às redes sociais do Leo Clube da Boavista para 
se juntarem a nós na próxima vez.

PARCERIAS ENTRE CLUBES LEO

ACÇÃO CONJUNTA DE CLUBES LEO

LIMPEZA DA SERRA DA BOA VIAGEM

No dia 22 de agosto - o 
dia em que esgotámos os 
recursos naturais do nosso 
planeta para 2020 - o Leo 
Clube da Figueira da Foz - 
Foz do Mondego, o Leo Clube 
de Pombal e a Bonae Spei - 
Associação Cultural, organi-
zaram uma limpeza ambien-
tal da Serra da Boa Viagem. 
Esta ação ambiental concen-
trou-se maioritariamente na 
zona da Bandeira e da Capela 
de Santo Amaro, sendo que 
os participantes se dividiram 
em pequenos grupos, cum-
prindo as normas de distan-
ciamento social e de utiliza-
ção de máscara de proteção.

Queremos agradecer a 
todos os participantes que 
se mobilizaram e  aderiram 
ao desafio de tornar a nossa 
serra mais limpa. De igual 
modo, queremos agradecer 

especialmente ao  Município 
da Figueira da Foz e à Junta 
Freguesia de Tavarede pelo 
apoio logístico na cedência 
dos materiais para a ativida-
de, e ao Leo Clube de Pombal 
e à Bonae Spei pelo trabalho 
em equipa colaborativo nes-
ta causa.

Que, aos poucos e pou-
cos, possamos regressar à 
normalidade, com a irreve-
rência, força e perseverança 
que nos distingue como ju-
ventude.

NEM TODOS OS HERÓIS USAM CAPA, 
POR VEZES PRECISAM APENAS DE UM CASACO!

“Nem todos os heróis usam capa, por 
vezes precisam apenas de um casaco”, 

Ser herói vai além da idade.
Ser herói vai além do género.
Ser herói vai além da grandiosidade do 

ato, pelo que basta um pequeno gesto para 
motivar outros tantos e, pouco a pouco, 
mudamos mentalidades, mudamos o mun-
do.

Os Clube Leo de Fafe, da Covilhã e da 
Figueira da Foz–Foz do Mondego realiza-
ram uma iniciativa de recolha de roupa, 
brinquedos e calçado, para doar a institui-
ções, famílias e cidadãos em situação de 
fragilidade socioeconómica, nas suas co-
munidades.

Os bens angariados perfizeram o total 
de 15 caixotes e sacos de roupa de mulher, 
4 de roupa de homem, 5 de roupa de crian-
ça, 6 de calçado de adulto e criança, e 7 
de brinquedos e livros didácticos. Todas as 
roupas, calçado e brinquedos foram doados 

por vários cidadãos da comunidade, que 
após selecção e triagem, mediante todas 

as precauções sanitárias, foram entregues 
a diversas famílias e instituições.
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