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NÓS CRIAMOS
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As pessoas gostam de contar histórias bonitas. E de olhar as constelações. Quase todas 
as culturas através dos tempos criaram histórias a partir das estrelas. Essas histórias 
permitiram aos nossos ancestrais usarem o céu estrelado para navegar, transmitir 
oralmente as histórias e dar sentido ao seu mundo. Ainda é assim que hoje continuamos 
a utilizar as histórias.  

Os Lions têm as melhores histórias do mundo para contar. As nossas acções de  serviço transformam a 
vida das pessoas. Os Lions doam o seu tempo, a sua energia e fundos para causas nobres porque sabem 
que uma vida melhor para os outros fará um mundo melhor para todos. E contar essas histórias é uma 
maneira de garantir que o bom trabalho continua. 

Contar histórias de Lions pode ajudar outros Lions a encontrar novas maneiras de servir, pode dar novas 
ideias para agir e pode mostrar ao mundo como os Lions contribuem para melhorar a vida de todos. 

Cada acto de bondade é outra luz que brilha. Como as estrelas, o trabalho inspirador dos Lions está por 
toda a parte. Cabe-nos a nós contar as histórias que lhe dão sentido. 

Atenciosamente,

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

A

NÓS CRIAMOS 
CONSTELAÇÕES 

Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional de Lions Clubes

Caríssimas (os)

Com a presente LION, o terceiro número deste Ano Lionístico, 
publicada apenas em versão digital, chegamos a meio das edições 
programadas para o presente AL. 

São vários os assuntos de interesse de que queremos dar-vos 
conta. Destes destaco, a nível internacional, a inspirada e inspiradora 
mensagem do Presidente Jung-Yul Choi.

Dos Distritos, Múltiplo e Centro Norte e Centro Sul trazemo-vos 
os textos do CC Carlos Torres e do PCC Vitor Melo, Presidente da FLP, 
e dos DGs Carlos Ferreira e João Campino.

Destacamos ainda na Lion Saúde os artigos dos Assessores do 
DM para o Cancro Infantil e para a Visão, respectivamente, CL Ana 
Correia e CL Miguel Alves.

Damos também a conhecer as muitas actividades desenvolvidas 
pelos Clubes – Lions e Leos – focadas no combate à Fome, uma das 
cinco grandes áreas globais de necessidade, levando às famílias e 
pessoas carenciadas, atingidas pelos efeitos colaterais da Covid-19, 
principalmente bens alimentares de primeira necessidade.

Lembro que para a próxima edição da Lion, a primeira de 2021, as 
notícias deverão chegar até ao próximo dia 5 de Fevereiro. 

Um forte abraço 

editorial

CL Henrique Matos
Editor

C

HISTORIAL
Revista LION é uma publicação 
oficial da Associação Internacio-
nal de Lions Clubes, editada por 

autorização da Diretoria Internacional 
em 35 edições e em 18 idiomas: in-
glês, espanhol, ja ponês, francês, sueco, 
italiano, alemão, finlandês, coreano, 
portu guês, holandês, dinamarquês, chi-
nês, grego, norueguês, turco, tailandês 
e hindi.

FICHA TÉCNICA

Conselho de Governadores: Presidente Carlos 
Torres (LC de Cascais Cidadela), Tesoureiro 
Carlos Ferreira (LC de Santa Joana Princesa), 
Secretário João Campino (LC de Vila de Rei)

Conselho de Redacção:  Henrique Matos (LC 
Almada-Tejo), Vera Rodrigues (LC de Póvoa de 
Varzim), José Nascimento (LC de Caldas da 
Rainha), Joaquim Matos (LC Almada-Tejo).

Editor: Henrique Matos (Lions Clube Almada-
-Tejo); Email: hdematos@gmail.com 
- Tel. 351917269814

Design e paginação: António Cândido  

Propriedade da Edição: Revista Lion - Versão 
Portuguesa, registado no ICS sob o nº 110355, 
Distrito Múltiplo 115 de Lions Clubes  
Rua Basílio Teles, 17-3ºC
1070- 020 LISBOA - PORTUGAL 
telefone +351 217 263 939 
E-mail: secretaria.dm115@lionsclubes.pt 
NIPC nº 501 293 531

Impressão: FIG – Indústrias Gráicas, SA 
Tiragem: 2.600 exemplares 
Depósito Legal: 349526/12+

EXECUTIVE OFFICERS

President Dr. Jung-Yul Choi, Korea; Immediate 
Past President Gudrun Yngvadottir, Iceland; 
First Vice President Douglas X. Alexander, 
United States; Second Vice President Brian E. 
Sheehan, United States; Third Vice President 
Dr. Patti Hill, Canada.

DIRECTORS

SECOND YEAR DIRECTORS

Muhammad Adrees, Pakistan; Qazi Akram 
Uddin Ahmed, Bangladesh; Shoichi Anzawa, 
Japan; Billy J. (B.J.) Blankenship, United 
States; Gary F. Brown, United States; Rodolfo 
Espinal, Dominican Republic; Liao-Chuan 
Huang, MD 300 Taiwan; Jongseok Kim, Korea; 
Dr. Nawal Jugalkishor Malu, India; Geoffrey 
Leeder, England; Mark S. Lyon, United States; 
Heimo Potinkara, Finland; JP Singh, India; Steve 
Thornton, United States; Juswan Tjoe, Indone-
sia; A. Geoffrey Wade, United States; Dr. Walter 
Zemrosser, Austria.

FIRST YEAR DIRECTORS

Michael D. Banks, United States; Robert Block, 
United States; Kyu-Dong Choi, Korea; Larry L. 
Edwards, United States; Justin K. Faber, United 
States; Allan J. Hunt, Canada; Daniel Isenrich, 
Germany; Bent Jespersen, Denmark; Masayuki 
Kawashima, Japan; Dr. Jose A. Marrero, Puerto 
Rico; Nicole Miquel-Belaud, France; VP Nanda-
kumar, India; Judge Christopher Shea Nickell, 
United States; Sampath Ranganathan, India; 
Marciano Silvestre, Brazil; Masafumi Watanabe, 
Japan; Guo-jun Zhang, China.

A

sumário
INTERNACIONAL

2-9

DISTRITO MÚLTIPLO

10-11

16-19 

DISTRITO CENTRO SUL

12-13

DISTRITO CENTRO NORTE

14-15

20

CLUBES 

21 a 45

LEOS

46 a 60
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AUSTRÁLIA MELHORAR A VISÃO E O 
BEM-ESTAR NA PALESTINA

Por Jamie Weber

SIGHFIRST LCIF
Os Lions e o St. John`s Eye Hospital Group (SJEHG) 
na Palestina estão a fazer um grande investimento  
para salvar a visão a muitos pacientes da Palestina

Na Palestina, a falta de atendimento oftalmológico, muitas vezes atribuída à pobreza 

e ao acesso restrito aos serviços de saúde, tem causado diiculdades pessoais e 
inanceiras indevidas. Os Lions veem os danos que isso causa às suas comunidades 
e, com o apoio do programa SightFirst de LCIF, eles estão a mudar essa realidade.

UM SUBSÍDIO  
DE 426.655 US 
DÓLARES DA LCIF

Determinados a melhorar a 
saúde e o bem-estar da comuni-
dade, os Lions estão a usar um 
subsídio de US $ 426.655 do Si-
ghtFirst LCIF e a colaborar com 
o St. John’s Eye Hospital Group 
(SJEHG), o principal centro de 
referência de pacientes para o 
Ministério da Saúde Palestino, 
e o único encaminhamento para 
o Agência das Nações Unidas de 
Assistência aos Refugiados da 
Palestina no Oriente Próximo.

O SJEHG examina e trata 
128.000 pessoas anualmente, 
enquanto também realiza mais 
de 5.000 grandes cirurgias. 
Infelizmente, a necessidade 
supera a oferta e os princi-
pais hospitais da SJEHG em 
Jerusalém Oriental, Hebron, 
Anabta e Gaza não conseguem 
atender o volume de pacientes. 
Igualmente perturbador, faltam 
equipamentos essenciais para 
a execução de operações com-
plexas. 

TESTEMUNHO DE KHAWLA

“Não quero pensar no que poderia ter acontecido”, disse Khawla, uma viúva de 
66 anos em Beit Sahour, Palestina. Diagnosticada com descolamento de retina, 
Khawla precisava de uma cirurgia de emergência, que recebeu no SJEHG. “Este 
projecto do Lions salvou a minha visão e, de várias maneiras, a minha vida.”

AUMENTAR 
E MELHORAR 
A CAPACIDADE 
DOS SERVIÇOS

Junto com a SJEHG e 
como administradores do 

inanciamento de LCIF, os 
Lions iniciaram um projecto 
de dois anos para aumen-

tar a capacidade de serviço, 

bem como adquirir equipa-

mentos médicos para me-

lhorar o vítreo-retinal, laser 

de retina e outros serviços 

de retina dos hospitais. 
Enquanto supervisionam 
o projecto, os Lions tam-

bém estão a trabalhar para 
aumentar a visibilidade 

do projecto nas suas co-

munidades e organizando 

eventos de arrecadação 
de fundos. Além disso, os 
Lions que são proissionais 
médicos prestam consul-

toria técnica. No primeiro 
ano, o projecto permitiu que 
cerca de 11.000 pacientes 
adicionais recebessem cui-

dados, excedendo o número 

estimado em mais de 4.000. 
Para continuar a fornecer 

cuidados oftalmológicos vi-

tais aos pacientes durante 

os pedidos de permanência 
em casa da COVID-19, os 
hospitais implementaram 

medidas preventivas e de 

protecção. Além disso, os 
hospitais priorizaram os 

pacientes retinianos, pois 

eles correm o maior risco de 

deterioração irreversível da 
visão se não forem tratados 
a tempo. 

TESTEMUNHO DE NAIMA

Conheça Naima com retinopatia diabética grave e em perigo 
de perder a visão, Naima, de 54 anos, de Belém, estava apa-

vorada com seu futuro e a capacidade de cuidar de seus 10 
ilhos ... até que recebeu uma cirurgia para mudar sua vida, no 
SJEHG. “Eu já teria icado cega”, disse Naima. “Eles salvaram 
a minha visão.”
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CANADÁ
AJUDAR OS ESTUDANTES
A ADAPTAR-SE ÀS MUDANÇAS 
PROVOCADAS PELA COVID-19 LIONS QUEST LCIF

SABER TOMAR 
BOAS DECISÕES

O Lions Quest ensina às crianças com-
petências chave que as podem ajudar a ser 
crianças felizes e confiantes que façam boas 
escolhas para poderem ter um futuro de suces-
so. As crianças aprendem a tomar decisões, a 
comunicar e a dizer não às drogas e ao álcool. 
Eles aprendem comportamentos positivos, 
como controlar as emoções e a demonstrar 
empatia. Além disso, a aprendizagem de serviço 
ajuda as crianças a compreender a importância 
de servir as suas comunidades. 

Os professores em Calumet City, Illinois, 
EUA entendem que o stress causado pela 
COVID-19 tornou o ensino do Lions Quest uma 
prioridade, sendo por isso que eles querem 
garantir que as crianças continuem a ter 
as suas aulas de Lions Quest. Com efeito, 
durante a primeira semana do ano letivo de 
2020-2021, os professores concentraram-se 
exclusivamente em SEL. 

A PANDEMIA PROVOCOU 
UM TRAUMATISMO

“Nós entendemos que esta pandemia 
foi traumática e em caso algum podemos 
esperar que os nossos alunos agora tomem 
boas decisões”, disse a Dra. Tamara Young, 
Diretora de Educação Especial para o distrito 
escolar e membro do Lions Clube Calumet 
City. “Precisávamos de ter a certeza que o 
seu bem-estar social e emocional estava 
intacto antes de começarmos as aulas.” 
Quando o ano letivo começou online, os pro-
fessores deram aulas do Lions Quest por 
vídeo. Desde o início do programa no ano 
passado, o Dra. Young apercebeu-se de uma 
melhoria no clima escolar, acrescentando que 
o Lions Quest forneceu aos professores as 
ferramentas necessárias para falarem com 
seus alunos sobre tópicos difíceis. 

O Lions Quest também motivou as crian-
ças ao iniciarem o novo ano escolar online. 
A diretora Regina Huston, também membro 

do Lions Clube Calumet City, organizou um 
percurso de orientação para ajudar os alunos 
a adaptarem-se. Tanto no distanciamento so-
cial no exterior, ao ar livre, como nas desloca-
ções dos alunos para adquirirem um cachorro 
quente ou bebidas nalgum estabelecimento. 
Foi a oportunidade perfeita para as crianças 
e os pais conhecerem seus professores e os 
outros alunos de sua classe. 

“Trazer a aprendizagem social e emocio-
nal para nossas escolas é a melhor coisa que 
poderíamos ter feito”, diz a Dra. Young. “No 
mundo de hoje, a escola não pode limitar-se 
apenas aos conteúdos pedagógicos. O bem-
-estar social de nossos alunos é importante. 
O Lions Quest ajuda-nos nesta missão.” 

Por Jamie Weber

Não deve ser surpresa que COVID-19 
afecta a vida das crianças de hoje e sua educação.

Lions Quest, o projecto de aprendizagem social e emocional (SEL) da Fundação Lions Clube Internacional, ajuda os 
jovens a viverem numa sociedade perturbada pelo vírus

Ajustar-se à aprendizagem online, adaptar-se a um novo 
estilo de vida e aprender a viver com um vírus incerto e 
aparentemente em constante mudança expõe as crianças 
a um nível de stress nunca antes conhecido. Embora a vida 

possa ser um pouco assustadora hoje em dia, o projecto 
de aprendizagem social e emocional (SEL) da Lions Quest, 
da Fundação Lions Clube Internacional, ajuda as crianças 
a adaptarem-se.

“NÓS TIVEMOS 
NECESSIDADE 
DE NOS 
ASSEGURARMOS 
QUE O BEM 
ESTAR SOCIAL E 
EMOCIONAL DAS 
CRIANÇAS ESTAVAM 
INTACTOS ANTES DE 
INICIARMOS 
OS ESTUDOS”  
Tamara Yong

Lions Club Calumet City

OS FATOS DO HALLOWEEN
Mais tarde, no decorrer do ano, o distrito aproveitou uma oportunidade para 

criar um evento divertido para as crianças. Os alunos foram convidados a usar 
as suas fantasias de Halloween tendo recebido sacos de doces, juntamente 
com seus novos diários e materiais para as aulas. 

“NO MUNDO DE 
HOJE A ESCOLA NÃO 

PODE LIMITAR-SE 
AOS CONTEÚDOS 

PEDAGÓGICOS. O BEM 
ESTAR SOCIAL DOS 

ALUNOS É IMPORTANTE. 
LIONS QUEST AJUDA-NOS 

NESTA MISSÃO.” 

Tamara Yong

Lions Clube Calumet City
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SUMÁRIO EXECUTIVO
SÍNTESE DAS DECISÕES

REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO INTERNACIONAL
REUNIÃO VIRTUAL ON-LINE 
OAK BROOK, ILLINOIS, EUA 12 A 21 DE OUTUBRO DE 2020 

CONSELHO FISCAL 

• Auditoria Externa: A empresa de audi-
toria Crowe LLP apresentou a auditoria e o 
rascunho das demonstrações inanceiras 
auditadas da associação para o ano encer-
rado em 30 de junho de 2020. 

• Visão Geral da Auditoria Interna: A Co-
missão recebeu uma atualização da Audi-
toria Interna de Lions Clubs International e 
continuará a acompanhar e monitorar os 
planos de acção. 

• Avaliação de risco da auditoria interna: 
A Comissão recebeu uma atualização da 
avaliação de risco da auditoria interna e o 
plano de auditoria proposto para 2020-2021. 

• Apresentação do GDPR: O escritório de 
acompanhamento de projectos e a equipa 
do departamento de privacidade e confor-
midade forneceram à Comissão uma atua-
lização sobre os processos do Regulamento 
Geral de Protecção de Dados (GDPR). 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
ESTATUTOS 

*Conirmou a decisão inal da Comissão 
de Revisão e Conciliação emitida de acor-
do com o Procedimento de Reclamações 
Constitucionais apelado pelo Lions Clube 
Beirute St. Gabriel e considerou a reclama-
ção inválida. Declarou  todas as questões 
especiicamente levantadas e relacionadas 
à reclamação do Beirute St. Gabriel Lions 
Clube concluídas e inais e vinculativas para 
todas as partes.

• Recomendou que nenhuma acção seja 
tomada em relação ao pedido dos Ex-
-Presidentes Internacionais da Índia, Sul 
da Ásia e Oriente Médio (ISAME) relativa 
ao período de validade dos endossos do 
candidato ISAME certiicado de três (3) a 
quatro (4) convenções devido a o cancela-
mento da Convenção Internacional de 2020, 
onde quatro directores teriam sido eleitos, 
enquanto apenas dois candidatos do ISAME 
serão eleitos em 2021. 

• Revisou o Capítulo XV, Parágrafo D, do 
Manual de Normas da Administração para 
adicionar uma nova Opinião Legal de que, no 
caso de renúncia de quotas internacionais, 
o pagamento de quotas internacionais não 
deve ser considerado para determinar se 

um clube está em dia com suas obrigações. 
• Redigiu uma resolução a ser relatada 

à Convenção Internacional de 2021 para 
alterar o Artigo II, Seção 4 (a) e Seção 5 
(a) dos Regulamentos Internacionais para 
alterar os requisitos de prazo para que os 
directores internacionais apresentem o seu 
formulário de certiicação de trinta ( 30) dias 
a sessenta (60) dias. 

• Revisou o processo de eleição da Admi-
nistração Internacional, caso a Convenção 
Internacional não pudesse ser convocada. 
Concordou que é necessário uma análise 
adicional e aprovou a revisão posterior 
deste assunto numa futura reunião da Ad-
ministração para uma possível votação dos 
delegados na Convenção Internacional de 
2021 em Montreal. 

• Revogou na íntegra a resolução 7 do 
relatório das Comissão de Estatutos e Re-
gulamentos de 9 a 12 de outubro de 2019 
relacionado à alteração das quotas. 

• Redigiu uma resolução a ser levada à 
Convenção Internacional de 2021 para alterar 
o Artigo XII, Seção 2 (a) dos Regulamentos 
Internacionais para aumentar as quotas 
anuais em US $ 7,00 durante um período 
de três anos, começando com $ 3,00 a partir 
de 1º de julho de 2022, em $ 2,00 a partir 
de 1º de julho de 2023 e em $ 2,00 a partir 
de 1º de julho de 2024. 

• Redigiu uma resolução a ser levada à 
Convenção Internacional de 2021 para alterar 
o Artigo IV, Seção 1 (i) dos Regulamentos 
Internacionais para alterar o nome da Co-
missão de Comunicações e Marketing para 
Comissão de Marketing. 

COMISSÃO DA CONVENÇÃO 

•  Aprovadas as diárias para as pessoas 
nomeadas pela Convenção para a Con-
venção Internacional de 2021. 

•  Aprovou o componente de convenção 
virtual para a Convenção Internacional de 
2021. 

COMISSÃO DE SERVIÇO DE 
DISTRITOS E CLUBES 

• Colocou os Lions Clubes da República 
da Arménia em status de protecção. A Co-
missão de Finanças considerará os clubes 

quanto ao status de proteção modiicado 
durante a reunião da Administração de Abril 
de 2021. 

• Aprovadas as propostas do Distrito 
300-C1 (MD 300 Taiwan) para redistribuir 
a área no Distrito 300-C1 e Distrito 300-C5 
e a proposta apresentada pelo Distrito 300-
G2 (MD 300 Taiwan) para redistribuir a área 
no Distrito 300-B3 e Distrito 300-B5 a ser 
implementado no encerramento da Conven-
ção Internacional de 2023. Para apoiar ainda 
mais o redistritamento do Distrito Múltiplo 
300 em cinco distritos múltiplos, um mapa 
inal foi aprovado detalhando a localização 
desses novos distritos junto com os distritos 
previamente aprovados. 

• Aprovou a proposta apresentada pelo 
Distrito 324-A4 para redistribuir a área no 
Distrito 324-A4 e 324-A7 para ocorrer no 
encerramento da Convenção Internacional 
de 2021, condicionada à aprovação pelos 
delegados numa Convenção subsequente 
do Distrito Múltiplo. 

• Revisou a Política de Reembolso para 
Governadores de Distrito e Presidentes Pro-
visórios de Divisão e Região para permitir o 
reembolso de postagem e entrega de itens 
necessários para as reuniões virtuais e para 
incentivar os Governadores de Distrito e Presi-
dentes provisórios de Divisão e Região a usar 
o Connect, uma plataforma gratuita de Lions 
Clubs International para conduzir as reuniões. 

COMISSÃO DE FINANÇAS  
E OPERAÇÕES  
DA SEDE INTERNACIONAL

•  Aprovou a previsão do primeiro trimestre 
para 2020-2021, relectindo um déicit. 

• Aprovou a cessação de todos os acrésci-
mos de benefícios do Plano de Aposentadoria 
futuros a partir de 31 de dezembro de 2021

• Rescindiu a resolução do aumento de 
quotas de Outubro de 2019 e solicitou que 
a Comissão de Estatuto e Regulamentos 
redigisse uma emenda aos Regulamentos 
Internacionais a ser votada na Convenção 
Internacional de 2021 relacionada a Taxas 
Internacionais. 

• Revisou o Capítulo XXI do manual de 
Normas da Administração que altera a 
política de palestras para permitir a um 
ex-diretor internacional a possibilidade de 
poder aceitar fazer palestras quando se 
muda permanentemente para uma área 
jurisdicional diferente. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
DE LIDERANÇA 

 Aprovado o processo pelo qual a equi-
pa trabalhará com cada área jurisdicional 
para determinar quais os institutos para 
2020-2021 que serão fornecidos, com Lions 
servindo como coordenadores locais e fun-

cionários servindo remotamente. 
2. Conirmou o plano alternativo para um 

Seminário de Dias 1-3 para o Primeiro Vice-
-Governador de Distrito / Governador de 
Distrito Eleito (FVDG / DGE) virtual para subs-
tituir o conteúdo do seminário originalmente 
programado para fevereiro de 2021. 

3. Emendou o Manual de Normas da 
Administração para adicionar a função de 
responsabilidades e reembolso de despe-
sas permitido para o Seminário do Primeiro 
Vice-Governador de Distrito / Governador 
de Distrito Eleito.

 
PLANEAMENTO DE LONGO 
PRAZO (RELATÓRIO DA  
REUNIÃO DE AGOSTO DE 2020) 

• Adicionadas duas metas distritais para 
as equipas de Governadores de Distrito: No 
inal do ano iscal de 2021-2022, nosso distrito 
aumentará a percentagem de serviços de 
relatórios de clubes (atender ou exceder os 
números de relatórios de serviços do último 
ano) e até o inal do primeiro trimestre do 
ano iscal de 2021-2022, o Distrito realizará 
a formação para dirigentes de clube e pre-
sidentes de divisão. O coordenador da GLT 
de Distrito relatará cada formação usando a 
ferramenta de formação local no aplicativo 
de software de LCI chamado Learn. 

• A Comissão analisou o progresso feito na 
próxima versão do plano e gostaria de ex-
pressar sua gratidão ao Presidente da Equipa 
do Projeto de LCI, Ex-Diretora Internacional 
Joyce Middleton, e a toda a equipa do pro-
jecto e funcionários pelo seu trabalho árduo. 

• Depois de analisar os diferentes cenários 
inanceiros, levando em consideração o im-
pacto negativo da pandemia global nas ati-
vidades Lionísticas e a carga inanceira que 
um aumento único de US $ 7 nas quotas dos 
membros de LCI, a Comissão recomenda que 
o Departamento de Finanças e Operação da 
Sede considere distribuir o aumento de US $ 7 
nas quotas em três anos (US $ 3, US $ 2, US $ 
2) e determine se esse aumento deve entrar 
em vigor em julho de 2021 ou julho de 2022. 

COMISSÃO DE COMUNICAÇÕES 
E MARKETING 

• Revisou e aprovou novos subsídios de RP 
e revisou o status de 11 subsídios concedidos 
neste ano iscal. 

• Revisou e aprovou revisões nos planos para 
o patrocínio do Torneio de Rosas deste ano. 

• Analisou uma solicitação do MD 325 (Ne-
pal) para adicionar o nepali como idioma oi-
cial de Lions Clubs International. A Comissão 
dá os parabéns aos Lions do Nepal pelos 
esforços no país e por atender aos critérios 
para esta consideração. A Comissão solicitou 
uma avaliação das implicações de custo, re-
curso, sistema e processo antes de conceder 

à aprovação e solicitou que o tópico fosse 
revisto na próxima reunião da Administração. 

• Revisão do projecto de atualizações do 
protocolo. A Comissão irá considerar uma 
resolução em uma reunião futura. 

• Revisou o Capítulo XIX das Normas da 
Administração para mudar a tabela de pré-
mios, adoptando a Placa do Cartaz sobre a 
Paz Internacional como prémio oicial para 
chefes de estado, primeiros-ministros, go-
vernadores e funcionários do governo local. 

• Solicitou uma mudança no Estatuto e 
Regulamentos para alterar o nome da “Co-
missão de Comunicações e Marketing” para 
“Comissão de Marketing”. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
DE SÓCIOS 

• Mudou o programa Lioness Bridge, limi-
tando o número de clubes que um Distrito 
pode formar num ano iscal a dez, a menos 
que autorizado de outra forma pelo Comissão 
de Aumento de Sócios. 

• Nomeou os membros do painel consulti-
vo do Programa Leo Clube e seus suplentes 
para o mandato de julho de 2021 a junho 
de 2023. 

• Texto atualizado no Capítulo XXIV para 
mudar as metas do Governador de Distrito 
para as metas de Distrito. 

• Linguagem atualizada no Capítulo XXIV 
para incluir a Comissão de Tecnologia quando 
uma reunião de comissão multifuncional for 
realizada nas reuniões do conselho. 

COMISSÃO DE ACTIVIDADES
DE SERVIÇO

• Resolvido revisar as Diretrizes do Banco 
Lionístico de Olhos de Lions Clubs International. 

• Aprovou a estratégia de advocacy de 
Lions Clubes International, capacitando os 
Lions a defenderem a consciencialização, 
educação e mudança. 

• Recebida uma actualização sobre todos 
os programas de serviço e desenvolvimento 
de estratégia de causa global. 

• Comemorou o lançamento da campanha 
do Dia Mundial da Diabetes de 2020, incenti-
vando os Lions a encontrar tempo para lutar 
contra a diabetes. 

• Aumentos reconhecidos nos relatórios 
de actividades de serviço durante o primeiro 
trimestre do ano iscal de 2020-2021, em 
comparação com o mesmo período do ano 
anterior . 

COMISSÃO DE TECNOLOGIA 

• A Comissão revisou a previsão do or-
çamento do primeiro trimestre e observou 
que havia uma variação negativa principal-
mente devido à variação na depreciação e 
amortização.

• A Comissão recebeu as actualizações 
sobre iniciativas de privacidade e Regula-
mento Geral de Proteção de Dados (GDPR). 
As interacções da equipa com o Data Protec-
tion Oficer (DPO) têm sido extremamente 
positivas. A Comissão aprova as iniciativas 
de segurança e privacidade planeadas para 
os próximos três a seis meses.

• A Comissão teve uma discussão abran-
gente sobre iniciativas de produtos. Um novo 
portal de membro lançado em julho de 2020 
e um novo aplicativo “Connect” lançado em 
agosto de 2020 como uma versão beta, per-
mitindo recursos de reunião virtual. O comitê 
tomou conhecimento de uma reformulação 
planeada do processo de login / registro da 
Conta do Lion, actualmente planeada para 
o segundo ou terceiro trimestre.

• A Comissão recebeu uma actualização so-
bre a próxima interação do plano estratégico. 
Concorda com as três áreas de foco principais 
identiicadas no plano, apoia a nomeação e a 
marca do novo plano, “Um Lion”, e está ani-
mada para contribuir para a implementação 
das metas e estratégias resultantes do plano. 
A Comissão também gostaria de agradecer 
à ex-diretora internacional Joyce Middleton, 
ex-diretora internacional do LCI Project, e a 
toda a equipe pelo trabalho realizado até 
agora, e aguardamos novas atualizações na 
próxima reunião da Administração. 

• A Comissão discutiu a tecnologia e as 
implicações administrativas de apoiar uma 
Convenção virtual ou híbrida, caso isso seja 
necessário como uma contingência para um 
evento presencial. 

• A Comissão também foi informada so-
bre as implicações de apoiar uma eleição 
virtual e icou satisfeito com a abrangência 
da avaliação de fornecedores apresentada 
pela equipa. 

• A Comissão analisou as atualizações da 
Comissão de Aumento de Sócios sobre datas 
retroactivas. Discutiu as actualizações do 
Desenvolvimento de Liderança no Centro 
Lionístico de Aprendizagem (LLC) e a ferra-
menta de relatório de formação local. 

• A Comissão reuniu em conjunto com A 
Comissão de Actividades de Serviço e apro-
vou um plano para melhorar a qualidade dos 
dados de relatórios de serviço. Este plano in-
clui um conversor de moeda no MyLion para 
ajudar os Lions a relatar fundos arrecadados 
e doados, limitando anomalias de dados para 
fundos levantados, fundos doados e horas 
de voluntariado e melhorando a comunica-
ção. Alguns elementos deste plano já foram 
implementados. 

• A Comissão discutiu as tendências actuais 
de receita para comércio eletrônico e materiais 
para clubes. A Comissão entendeu os factores 
que afectam a receita e aprovou o plano da 
equipa para alinhar os gastos com a receita. A 
Comissão também recebeu uma atualização 
sobre várias iniciativas em andamento.
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FUNDAÇÃO LIONS DE PORTUGAL
PCC Vítor Melo Presidente da Fundação

CONTINUAR A SERVIR COM AMOR
CC  Carlos Manitto Torres Presidente do CNG Distrito Múltiplo 115

Em Novembro, mês do Dia 
Mundial da Diabetes, o DM 115 or-
ganizou um Webinar sob a orien-
tação dos nossos companheiros 
CL Mara Marques e CL Novais de 
Carvalho sobre a doença, como 
prevenir, combater e evitar  as 
suas complicações.

Também na RTP e SIC tivemos 
uma Campanha de Prevenção da 
Diabetes Ocular, da responsabi-
lidade do nosso CL Miguel Sousa 
Neves

Os Clubes têm feito as suas 
reuniões e a formação lionís-
ticas através de plataformas 
digitais.

Foi desta forma  que parti-
cipamos no Fórum Virtual Lion 
de países de língua portuguesa, 
sobre o tema “Os Lions e os Di-
reitos Humanos “

No dia 11 de Dezembro assi-
namos, em Coimbra nas instala-
ções da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro (LPCC) um protocolo 
de colaboração entre esta Liga 
e o Distrito Múltiplo 115,  para 
atribuição de duas bolsas de 
investigação na área do cancro 
infantil, no valor de 13500 € cada.

Divulgamos a música “É tem-
po de Acreditar”  hino do combate 
ao cancro infantil.

Esta música foi escrita , exe-
cutada e cantada , por inúmeros 
artistas portugueses , que de 
um modo gratuito, assim cola-
boraram na causa Lion do cancro 
infantil.

Desejo-vos um Santo Natal, 
em segurança, e que o novo ano 
2021, vos traga tudo o que mais 
desejem

Saudações Lionísticas

ANO 2020 DO AL 20-21  PASSADO,  EM PLENA    PANDEMIA DA COVID-19, O DM 115 
TEM CONTINUADO A SERVIR COM AMOR, RESPEITANDO AS NORMAS DA DGS DE 
MODO A NÃO DISSEMINARMOS MAIS A DOENÇA.

Nós hoje somos pessoas diferentes, e o modo como trabalhamos e nos relacionamos 
com familiares, amigos e companheiros não é igual.

Mas já em épocas passadas, como nos dizem os livros e a história, conseguiu-se ultra-
passar as pandemias.

A nossa missão, cuja pertinência permaneceu e irá permanecer até ao final do ano será 
cumprida. Ao longo dos últimos meses desenvolvemos em comum com todos os Lions 
interessados e com os seus Clubes medidas destinadas a reduzir o impacto da pandemia 
junto das nossas comunidades.

Com esta agilidade, respondemos às necessidades imediatas das famílias, dos jovens, 
dos idosos e também prosseguimos um trabalho que dá garantias na qualidade de vida, na 
proteção social, na saúde, no bem-estar, na cultura, na formação, na educação, etc. etc.

É ESTA A NOSSA MISSÃO, 
POR ISSO ESTAMOS ORGULHOSOS.

O exemplo desta nossa estratégia foi o lançamento dos apoios com subsídios, naquela 
que designámos “Campanha Covid-19”, cujo términus estava previsto para 30 de setembro 
e que agora prorrogámos para 15 de dezembro de 2020.

Partilhou-se do muito bom, e os pedidos rececionados superaram todas as expectativas, 
o que nunca antes tinha acontecido na vida da Fundação. O crescente interesse dos Clubes 
a justificar a inclusão e a partilha destes nossos novos apoios, foi provavelmente o momento 
mais desafiante desta nossa vida coletiva.

Não tivemos honras de abertura ou de fecho, estivemos disponíveis 24 horas por dia e 
todos os dias do ano, permitindo assim dar resposta adequada, certa, pronta, segura e rápida.

Por isso quisemos envolver os Clubes, alcançar todos os seus sócios, aproximar as 
suas lideranças, integrar as suas equipas e, de alguma forma, mostrar o valor estratégico 
da Fundação Lions de Portugal, no pressuposto de que estamos a fortalecer o nosso lema 
“Nós Servimos”.

Este ano em especial para além dos apoios aos Bombeiros, da distribuição das Bolsas 
de Estudo, do apoio cultural ao prémio literária e à publicação em livro da obra vencedora, 
tivemos sempre, em cooperação mútua (Clubes/Fundação), na mesma identidade de seres, 
numa união de interesses e propósitos, contribuindo sempre para um ato de bondade e 
compreensão, nesta interdependência de sentimentos, de ideias e de doutrinas.

Bem-hajam os Clubes de Ílhavo, Guimarães, Lisboa Belém, Porto Boavista, Amadora, 
Pombal-Marquês de Pombal, Matosinhos-Lusofonia, Vila Nova de Famalicão, Arganil, Barcelos, 
Costa da Caparica-Praia do Sol, Cantanhede, Senhora da Hora, Seixal Miratejo, Lagoa Açores, 
Torres Vedras Histórica, Vilamoura, Vila de Rei, Faro, Setúbal, Odivelas, Águeda (para além 
de vários outros que, à data, se encontram em análise), pelo entusiasmo, pela partilha e 
parceria que fizeram connosco.

JUNTOS, AGORA E SEMPRE SEREMOS O FUTURO

JUNTOS, AGORA E SEMPRE SEREMOS O FUTURO

A Covid-19 alterou o percurso da humanidade
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DG   João Campino Barroso Governador do Distrito Centro Sul

DISTRITO LION 115 CENTRO SUL 
“AS NOSSAS ACTIVIDADES. UM COMBATE DIÁRIO QUE NOS ENCHE A ALMA PELO DEVER CUMPRIDO MAS NUNCA 
ACABADO. NÃO PARAMOS NEM PODEMOS PARAR.”

A BONDADE E A FORÇA QUE ESTÁ DENTRO DE NÓS É A PROVA DE TODAS AS ATIVIDADES QUE ESTAMOS A LEVAR 
A CABO.”

Companheiras/os e se me permitem 
Amigos.

Apesar de toda esta vivência diferente, 
digo-vos que me sinto deveras honrado e 
agradecido, não só aos elementos que cons-
tituem esta Governadoria, no particular, 
como aos Clubes, no geral pelo empenho 
que têm aplicado à causa Lion, ao movi-
mento Lionístico. Isto, porque apesar de 
tudo, no Distrito 115 CS, temos vindo a 
demonstrar, quão Lions nós somos.

O APELO QUE NOS 
FAZEM DIARIAMENTE 
EXIGE DE NÓS 
TODO O EMPENHO

As nossas actividades, estão por aí. As 
entregas de roupa, entrega de alimentos a 
procura de meios para arranjar fundos para 
os transformar em algo para a comunidade, 

também estão por aí e é a prova de toda a 
nossa capacidade mobilizadora de ajudar 
a comunidade, ajudar quem mais precisa. 
Um combate diário que nos enche a alma 
pelo dever cumprido mas nunca acabado. 
Não paramos nem podemos parar. O nos-
so Distrito 115 CS está imparável. Não 
conseguimos nem podemos parar a nossa 
dinâmica. O apelo, que nos fazem diaria-
mente, vindo de várias direções, exige de 
nós, toda a atenção em as ouvir e todo o 
empenho depois em acudir a esse pedido. 

A Bondade e a força que está dentro de 
nós é a prova de todas as atividades que 
estamos a levar a cabo.

“TEMOS A 
RESPONABILIDADE DE 
CUIDAR DAS NOSSAS 
COMUNIDADES. COMO 
LIONS NÃO PARAMOS 
NESSA BUSCA 
CONSTANTE”

Como Lions, como integrados nesta 
Associação Internacional de Serviço, temos 
a responsabilidade de cuidar das nossas 
Comunidades e fazemos, e sabemos fazer 
isso melhor do que ninguém. A Comunidade 
tornou-se ainda mais importante e por isso 
iremos sempre encontrar maneiras de as 
manter fortes. Não paramos nessa busca 
constante.

É também por isso que a Governadoria 
avançou com a assinatura de algumas Par-
cerias/Protocolos e com várias entidades. 

Assinou com a Rutis o que pode pro-
porcionar a criação de uma Universidade 
Sénior em cada clube. Com isso os clubes 
podem  se auto financiarem.  Assinou com 
a Casa Pia o que nos dá a possibilidade 
de fornecer óculos graduados, comple-
tamente gratuitos, a filhos de famílias 
carenciadas até à idade de 12 anos. 
Assinou com a Abem, programa Dignida-
de, a possibilidade de criarmos um cartão 
que permitirá a uma família carenciada 
poder adquirir fármacos devidamente 
receitados e completamente gratuitos. 
Assumimos um outro com a firma Alberto 
Oculista, o que nos permite adquirir não 
só óculos de sol como óculos graduados 
a preços muito em conta. Recebemos 
uma quantidade razoável de armações 
novas, o que permite aos clubes, se e 
quando o pretenderem, os pedir à Gover-
nadoria, para assim poderem ajudar quem 
deles precise.

ESTIVEMOS ONDE 
ERA NECESSÁRIO. 
ENVOLVEMOS 
ENTIDADES. 
DESENVOLVEMOS 
TRABALHO.

Tivemos com grande êxito, várias video-
conferências, todas as Quintas, o que ser-
viu não só para manter o espírito Lionístico 
aceso como para dar a conhecer algumas 
questões, procedimentos, da nossa vida 
Lionística. Um sucesso como já referi e 
que terá continuidade.

Tudo isto quer dizer que pelo Distrito 

115 CS, fazemos trabalho, não paramos, es-
tivemos onde era necessário e envolvemos 
entidades na ajuda preciosa e infelizmente 
constante que a Comunidade precisa. Com 
cuidado, vamos desenvolvendo trabalho. 
É a Bondade sempre a falar mais alto. É a 
Bondade ao serviço da Comunidade.

Por isso, cada um de nós, com orgulho, 
deve sempre dizer: Eu Sou Lion. We Serve.

Obrigado Companheiras/os Amigos.

Saudações Lionísticas.

A PALAVRA DO GOVERNADOR
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DG  Carlos Ferreira Governador do Distrito 115 Centro Norte

Neste ano de 2020 atípico e repleto de provações, crescemos 
como pessoas, como seres humanos, como cidadãos. Reconhe-
cemos que somos resilientes, capazes e criativos. Somos Lions, 
nunca cruzamos os braços. Afinal, estamos “sempre prontos a 

ajudar o próximo a consolar o alito, a fortalecer o fraco, a 
socorrer o necessitado e a amparar o humilde.”

Neste primeiro semestre de serviço lionístico, os Lions Clubes 
do Centro Norte souberam demonstrar de que fibra são feitos. 
Mantivemo-nos unidos apesar da distância física. Muitas vezes 
trabalhamos em rede para dar resposta a necessidades locais. 
Soubemos criar sinergias entre Clubes e com outras Entidades 
para ir mais além. Em cada encontro virtual, antes de trabalhar 
em prol dos outros, aproveitamos cada minuto para manifestar a 
admiração e saudade dos nossos amigos. Apesar de continuarmos 
a preferir e ansiar pelos encontros físicos, até os mais adversos 
foram aderindo às plataformas digitais como alternativa e fomos 
crescendo, cada vez mais participativos. Os exemplos de uns 
inspiraram outros. A energia era renovada a cada reunião, a cada 
aniversário, a cada webinar, a cada telefonema.

REINVENTAMO-NOS, ENCHEMO-NOS 
DE CORAGEM, DEMONSTRAMOS 
QUE EXISTIMOS PARA SERVIR 
ACREDITANDO QUE PODEMOS FAZER A 
DIFERENÇA

E pouco a pouco, fomos cumprindo com os nossos objetivos. 
Pouco a pouco fomo-nos dando conta que, apesar das surpresas, 
de receios e sustos, e outros tantos obstáculos, somos capazes 
de muito. Reinventamo-nos, enchemo-nos de coragem, e passo 
a passo, projeto a projeto, campanha a campanha, atividade a 
atividade, demonstramos que existimos para Servir, prontos a 
intervir sempre que as nossas comunidades precisarem. Imbuídos 
de sentido de missão, deixamos a segurança dos nossos lares, 
escondemos os nossos receios por nós e pelas nossas famílias e 
com elevado sentido de responsabilidade, fomos dando resposta 
a cada apelo das nossas comunidades. 

Mantivemo-nos unidos e demonstramos acreditar no movimento 
e na causa. Tivemos algumas sentidas perdas humanas e algumas 
saídas, mas, mesmo assim, mais se juntaram a nós, revendo-se 

nesta nossa missão, acreditando que podemos fazer a diferença.
 
Até à data foram reportadas mais de 300 atividades de serviço 

referentes a este semestre, alcançando cerca de 22.000 pessoas 
correspondendo a aproximadamente 5.600 horas de voluntariado 
por mais de 1.200 membros. E muitas outras ainda faltam reportar.

NÃO DEIXAMOS DE TRABALHAR PARA 
OUTRAS DOENÇAS QUE AFETAM AS 
NOSSAS COMUNIDADES

Na medida do possível, cumprindo com todas as regras de 
segurança, os Clubes realizaram rastreios visuais, promoveram 
recolha de óculos usados e angariaram verbas e estabeleceram 
parcerias para apoio a aquisição de óculos no âmbito da área de 
foco VISÃO com destaque para o DIA MUNDIAL DA VISÃO a 08 de 
outubro.

 

De forma generalizada, os Clubes continuaram a apoiar famílias 
carenciadas doando cabazes alimentares e apoiando outras enti-
dades locais no âmbito da área de foco ALÍVIO À FOME.

DISTRITO LION 115 CENTRO norte
MANTIVEMO-NOS UNIDOS APESAR DA DISTÂNCIA FÍSICA  
E DEMONSTRAMOS ACREDITAR NO MOVIMENTO E NA CAUSA

A PALAVRA DO GOVERNADOR Foram vários os Clubes que promoveram iniciativas no âmbito do 
AMBIENTE nomeadamente limpeza de praias, plantação de árvores 
e ainda outras relacionadas com a reciclagem.

Durante o mês de novembro, multiplicaram-se as atividades de 
consciencialização pela DIABETES como sendo seminários online e 
testemunhos incluindo a iluminação de diversos edifícios públicos 
no dia 14 de novembro, DIA MUNDIAL DA DIABETES.

No âmbito da área de foco Cancro Infantil, demos continuidade 
ao projeto L.U.C.A.S através de oficinas de bonecos em casa de 
companheiros, em família, ou em parceria com voluntários de ou-
tras entidades que quiseram aderir à nossa causa, ou através das 
deliciosas e viciantes bolachas, tendo os Lions Clubes do Centro 
Norte atingido o objetivo de angariar o valor de 13.500 euros para 
atribuição de bolsa de investigação médica na área do cancro 
infantil em parceria com a LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO.

A destacar ainda a tradicional adesão dos Lions Clubes do 
Centro Norte ao concurso internacional do CARTAZ DA PAZ dando 
oportunidade a jovens dos 11 aos 13 anos têm a possibilidade 
de expressar as suas visões da PAZ ATRAVÉS DO SERVIÇO, tema 
deste ano. Coube o Primeiro Prémio a Diogo Manuel Teixeira de 11 
anos do Colégio Fornelos, patrocinado pelo Lions Clube de Fafe e 
Vencedor do Concurso Nacional pelo que irá representar Portugal no 
Concurso Internacional. O Segundo e Terceiro Prémios foram para 
Luciana Andrade de 11 anos da Escola AE de Infias, patrocinado pelo 
Lions Clube de Vizela e Matilde Sarabando de 13 anos da Escola 

Professor Artur Nunes Vidal, patrocinada pelo Lions Clube de Águeda. 
Parabéns Diogo, Luciana e Matilde. É verdadeiramente inspirador 
ver através dos olhos das nossas crianças, o que significa a “Paz 
através do Serviço”, o tema deste ano. 

Fomentamos “laços de amizade e bom companheirismo” além-
-fronteiras, participando ativamente em “Fórum para a livre e ampla 
discussão dos assuntos de interesse público” nomeadamente no 
FÓRUM VIRTUAL LIONS PAÍSES DE LINGUA PORTUGUESA subordinado 
ao tema LIONS E OS DIREITOS HUMANOS com a participação de 
mais de 120 Lions.

Incentivamos “os homens com espírito de Serviço, a ajudarem 
desinteressadamente as suas comunidades” em diversas áreas. A 
destacar a entrega, apesar das adversidades, de Clubes e membros 
voluntários no Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro, como 
tem vindo a ser habitual. 

Em 2021, continuaremos a nossa missão como Lions, com 
proatividade, serenidade e esperança.

Focados, unidos, confiantes, altruístas e resilientes, vamos 
ser capazes de Servir sempre que existir uma necessidade. Nós 
Servimos!
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
define saúde não apenas como a au-
sência de doença, mas como a situa-

ção de perfeito bem-estar físico, mental 
e social.

O bem-estar físico é importante e mui-
tas vezes sobre-valorizado em relação ao 
bem-estar mental. A Saúde Mental é por 
vezes negligenciada, provavelmente pelo 
estigma que lhe está associada. 

No entanto, e principalmente nesta fase 
de pandemia, onde o Mundo mudou, não nos 
devemos esquecer desta parte tão impor-
tante e essencial para a nossa felicidade.

“NINGUÉM ESTAVA 
PREPARADO PARA VIVER 
NUMA PANDEMIA, COM A 
INCERTEZA ASSOCIADA 
À SITUAÇÃO”

De repente a sociedade teve de adotar 
medidas não habituais, mas necessárias, 
para combater a Pandemia Covid-19. Tal 
levou ao aumento do risco para a Saúde 
Mental, principalmente o aumento de sin-
tomas associados a ansiedade e depressão 
mas também o desenvolvimento de outros 
sintomas compatíveis com outras doenças 

de foro mental, como descompensação de 
doença psiquiátrica pré-existente ou epi-
sódio novo de patologia mental. 

Em março deste ano observou-se um 
aumento de ansiedade, não só pela falta de 
conhecimento existente na época sobre o 
Sars-Cov2, mas também pelo desconheci-
mento do presente e do futuro em pande-
mia. Ninguém estava preparado para viver 
numa pandemia, com a incerteza associada 
à situação. Alguns sintomas como sensa-
ção de nervosismo ou tensão, cansaço fácil, 
palpitações (sentir o coração a bater) ou 
taquicardia (sentir o coração a bater mais 
rápido), irritabilidade, tensão muscular e 
distúrbio do sono, principalmente insónia, 
foram referidos nas consultas e estão geral-
mente associados a ansiedade, sobretudo 
após exclusão de doença física. A ansiedade 
é uma reação normal do ser humano, tra-
duzindo uma resposta de sobrevivência. 
No entanto, se a sintomatologia for mais 
intensa ou alterar a qualidade de vida da 
pessoa, torna-se patológica. E pode mes-
mo alterar o procedimento de atuação da 
pessoa, no modo de agir perante si próprio 
e perante a sociedade e também no modo 
de pensar.

“A TERAPIA COGNITIVO-
COMPORTAMENTAL 
PODERÁ AJUDAR 
A ULTRAPASSAR 
OS SINTOMAS DE 
ANSIEDADE”

Quando a ansiedade altera a qualidade 
de vida, deve ser avaliada corretamente e 
ser orientada por um médico e/ou psicólo-
go, dependendo da gravidade. Poderá ser 
iniciada terapêutica farmacológica, com 
ansiolíticos ou anti-depressivos mas a te-
rapia não farmacológica também tem um 
carácter importante no acompanhamento 
do doente. Se a pessoa sofrer de sintomas 
ligeiros de ansiedade pode adotar estraté-
gias para ultrapassar esses sintomas, sen-
do o início de medicação deferido. A terapia 
cognitivo-comportamental poderá ajudar 
a ultrapassar os sintomas de ansiedade. 

As crianças não deverão ser esqueci-
das. Muitas vezes sintomas como falta de 
atenção, agitação, insónia, hipersudorese 
(suar abundantemente) ou desconforto físi-
co (como dor de barriga, dor muscular ou dor 
de cabeça) poderão traduzir um estado de 
ansiedade. Nestes casos algumas técnicas 
de relaxamento podem ajudar, existindo 
outras possibilidades, como psicoterapia ou 
medicação ansiolítica. Os pais, avós e cui-
dadores devem estar atentos pois muitas 
vezes os sintomas são mais inespecíficos, 
podendo dificultar o diagnóstico atempado. 

“AS DIFICULDADES 
ECONÓMICAS 
DECORRENTES 
DESTA PANDEMIA, 

MANTER A SAÚDE MENTAL EM PANDEMIA
VIGIE A SUA SAÚDE MENTAL 

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

LIONS
SAÚDE

NOMEADAMENTE O 
RISCO DE DESEMPREGO 
E FALTA DE RECURSOS 
MATERIAIS, A FALTA DE 
PERSPETIVA DE TÉRMINO 
DA SITUAÇÃO ATUAL E O 
DISTANCIAMENTO ENTRE 
AS PESSOAS PODERÃO 
LEVAR A DEPRESSÃO”

A depressão pode estar ou não associa-
da à ansiedade. De acordo com os vários 
estudos efetuados, a quarentena maciça de 
milhões de pessoas corresponde a um aspeto 
negativo para a resiliência da saúde mental e 
quanto mais tempo ocorrer esse isolamento 

maiores serão os riscos de surgimento ou 
agravamento de doenças psiquiátricas. A 
longo prazo pode ter consequências, como 
aumento de abuso de álcool, sintomas de per-
turbação de stress pós-traumático e depres-
são, como se observou em situações pandé-
micas anteriores. As dificuldades económicas 
decorrentes desta pandemia, nomeadamente 
o risco de desemprego e falta de recursos 
materiais, a falta de perspetiva de término 
da situação atual e o distanciamento entre 
as pessoas (benéfico para a diminuição de 
propagação do vírus mas com consequências 
graves na articulação da sociedade) poderão 
levar a depressão. O aumento de mortali-
dade por doença covid-19 e não covid-19 
potencia o luto, incluindo o luto patológico. 
Muitos familiares e amigos não conseguem 
se despedir de quem morre e as cerimónias 
fúnebres estão a ser realizadas quase sem 
pessoas. Ou seja, o conforto nesta fase dura 

da vida passou dum abraço amigo para um 
cumprimento distante. Por isso, as pessoas 
que perderam familiares e amigos nesta si-
tuação devem ser ainda mais apoiadas nesta 
fase, mesmo que devido às vicissitudes da 
situação atual, tal ocorra frequentemente por 
videochamadas ou contactos telefónicos. 

“É IMPRESCINDÍVEL 
DESCARTAR PATOLOGIA 
ORGÂNICA PELO QUE A 
OBSERVAÇÃO MÉDICA 
DEVE SER SEMPRE 
REALIZADA”

Quando se verifica uma tristeza suficien-
temente grave ou persistente que interfira 
no normal funcionamento da pessoa, quan-
do surge insónia (principalmente durante a 
madrugada e a pessoa tem dificuldade em 
adormecer novamente), quando não existe 
vontade de fazer atividades que previamente 
davam prazer ou quando esse interesse está 
diminuído, pode estar presente uma sensa-
ção de depressão, só diagnosticada após 
observação clínica. A perda recorrente de 
memória pode levar a um falso diagnóstico 
de demência, principalmente na população 
mais idosa, pelo que uma prova terapêutica 
com anti-depressivos é por vezes utilizada 
para excluir depressão mascarada. Outros 
sintomas como fadiga, perda do desejo se-
xual, pensamentos suicidas ou ataques de 
pânico podem também existir, pelo que o 
diagnostico e acompanhamento corretos 
são essenciais. 

É imprescindível descartar patologia or-
gânica pelo que a observação médica deve ser 
sempre realizada. O diagnóstico de depressão 
é baseado na história clínica e o tratamento 
pode incluir medicação e/ou psicoterapia. 

Concluindo, a pandemia veio mudar a 
nossa interação na sociedade. A falta dos 
abraços e dos afetos é sentida por todos. 
Para que tal não afete a nossa saúde mental, 
devemos preservar a nossa saúde e bem-
-estar. A união de todos é essencial para a 
nossa felicidade. 

We Serve
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DEGENERESCÊNCIA MACULAR RELACIONADA COM A IDADELIONS
SAÚDE

Por   CL Miguel Alves
Médico Oftalmologista;  
Assessor para a Visão DM Lion 115

A Degenerescência Macular relacionada com a Idade (DMI), como próprio 
nome indica, é uma doença degenerativa da mácula (zona especíica da 
retina) que afeta pessoas com idade avançada e que tem como conse-

quência a perda da visão central do indivíduo sem afetar grandemente a visão 
periférica. Como consequência, as pessoas que apresentam DMI avançada 
perdem do olho afetado a visão de pormenor icando impossibilitadas de fazer 
coisas como ler e reconhecer as faces das pessoas. No entanto, como mantém 
muitas vezes a visão periférica, conseguem deambular sem o apoio de outros 
mecanismos externos. Felizmente, podemos tentar impedir a progressão para 
as formas graves da doença que são as que prejudicam a visão. Existem duas 
formas avançadas: a forma seca (atroia geográica) e a forma exsudativa ou 
húmida (neovascularização coroideia). A primeira, não tem de momento trata-

mento com capacidade de recuperar a visão perdida, mas temos tratamentos 
com eicácia demonstrada para a DMI exsudativa.

A DMI afeta a visão de pormenor da população mais idosa de ambos os 
sexos. A estrutura ocular com patologia é a região foveal da mácula que é a 
área da retina que nos permite ter a melhor resolução visual. Assim uma lesão 
nesta zona do olho tem consequências drásticas para a nossa capacidade de 
discriminação visual.

Por outro lado, o tecido retiniano é um tecido nervoso altamente diferenciado 

que não tem capacidade de se regenerar tal como acontece com a maioria das 
células nervosas cerebrais. Assim, se o processo da doença levar à morte das 
células retinianas, a possibilidade de recuperar a visão perdida é baixa. Assim, 
uma pessoa com DMI húmida ica impossibilitada de ler, conduzir, ver fotograias 
e deinir o rosto das pessoas, jogar xadrez, utilizar um computador com uma 
resolução normal, cozinhar, coser...

Como o próprio nome da doença indica, a DMI afeta as pessoas com idade 
mais avançada (por deinição acima dos 50 anos). Calcula-se que a doença pode 
atingir 3% da população com mais de 50 anos.

PREVENÇÃO

A DMI é uma doença multifatorial em que os fatores de risco não 
são completamente conhecidos. Sabe-se que existe uma predisposi-
ção genética para a doença. No entanto a transmissão não obedece 
a nenhum dos padrões da genética clássica e muito provavelmente 
estão relacionados com fatores ambientais. Ter um familiar direto 
afetado aumenta o risco de desenvolver a doença.

Tal como o nome indica, estamos perante uma doença dege-
nerativa.

Desta forma não é de estranhar que se aconselhe uma alimen-
tação rica em antioxidantes (legumes e fruta) para diminuir o risco 
da doença, conselhos que fazem parte da alimentação saudável 
proposta para qualquer indivíduo.

Sabe-se que o tabagismo aumenta muito o risco de vir a de-
senvolver a doença. Não fumar é uma ótima forma de prevenção. 
No entanto não podemos deixar de referir que não fumar é uma 
ótima forma de prevenir não só a DMI, mas também os enfartes do 
miocárdio, os acidentes vasculares cerebrais, o cancro do pulmão, 
a bronquite crónica entre muitas outras doenças.

Alguns estudos sugeriram que a exposição solar excessiva em 
idades mais jovens estaria relacionada com um maior risco de DMI nas 
idades avançadas. Apesar dos estudos não terem sido universalmente 
aceites e ainda haver discussão sobre a relação da exposição solar e 
DMI, os óculos de sol com proteção contra os raios ultravioleta podem 
ser utilizados em qualquer idade e poderão ter um efeito protetor.

O facto da DMI ser uma doença relacionada com a oxidação e 
metabolismo, levantou a hipótese de que a administração de suple-
mentos de vitaminas e antioxidantes em altas doses poderiam dimi-
nuir o risco de desenvolver DMI. Apenas se concluiu que em pessoas 
de idade avançada com retinas saudáveis, a suplementação com 
antioxidantes em grande dose não apresenta vantagem preventiva.

Tendo em conta que as atitudes preventivas na DMI não são 
especialmente eficazes, é necessário visitar regularmente o oftal-
mologista para que o diagnóstico possa ser feito numa fase inicial 
da doença e os tratamentos a instituir possam ser feitos atempa-
damente de forma a tratar a doença da forma mais eficaz possível 
de modo a evitar a sua progressão. 

TRATAMENTOS/CUIDADOS

Os estudos demonstraram que antioxidantes e vitaminas em altas 
doses atrasavam a progressão da DMI em doentes que apresentavam 
as formas intermédias e graves da doença. É importante referir que os 
complexos vitamínicos não permitem nem a recuperação de visão que 
tenha sido perdida por estas formas da doença nem impedem a sua 
progressão. Simplesmente atrasam a evolução da doença. Isto quer 
dizer que o doente não vai sentir qualquer melhoria com o tratamento. 
Este facto acaba por desmotivar o doente em relação ao tratamento; 
no entanto esta é a única forma conhecida de atrasar o aumento dos 
escotomas que vão crescendo com a progressão da atrofia geográfica.

A forma exsudativa (neovascular) tem atualmente tratamento 
que inibe e retrai o processo neovascular em curso.

O tratamento atual consiste na administração intraocular através 
de injeção de agentes que inibem a formação dos vasos sanguíneos 
patológicos que se formam na neovascularização. Denominam-se 
anti-angiogénicos e inibem o facto de crescimento vascular endo-
telial (VEGF). O tratamento permite em mais de metade dos casos 
permite recuperar alguma da visão perdida. No entanto, a visão 
final do doente é muito dependente da visão com a qual começa o 
tratamento, ou seja, é tanto melhor quanto melhor for o estado visual 
quando começa o tratamento. As injeções atuais não são curativas, 
e mesmo em doentes cuja doença foi controlada com um número 
limitado de injeções a doença pode reativar novamente e isto vai 
implicar a necessidade de retratar.

VIVER COM DEGENERESCÊNCIA 
MACULAR DA IDADE

Quando a DMI é unilateral, o doente deve fazer o tratamento 
com antioxidantes para tentar prevenir o aparecimento da doença 
no outro olho. Pode fazer tratamento anti-angiogénicos no olho 
afetado se se tratar da forma neovascular. 

Qualquer que seja o estado da doença ocular, o paciente não se 
deve inibir de fazer atividades que necessitem de alguma atenção 
visual como por exemplo a leitura ou o computador. Estas atividades 
não vão aumentar o risco da doença no outro olho nem prejudicar a 
visão do olho afetada.

Um doente com degenerescência macular da idade avançada 
bilateral tem uma acuidade visual muito baixa que o impede de 
conduzir em segurança e de ler muitos dos textos existentes nos 
formatos tradicionais. No entanto a cegueira não é total e a visão 
periférica permite quase sempre a deambulação sem necessidade de 
apoios para não ir contra objetos estacionados. Felizmente existem 
vários instrumentos que podem ajudar pessoas com baixa visão a 
ter uma visão mais perto do normal.

 

CONCLUSÕES/REFLEXÕES FINAIS

As formas avançadas da DMI prejudicam gravemente a acuidade 
visual do doente. Quando afeta os dois olhos diversas tarefas do 
quotidiano poderão ser impossíveis de realizar. A falta de visão 
associada à motricidade própria das pessoas idosas já debilitadas 
por outras doenças pode levar a depressões graves. É fundamental o 
rastreio da doença a partir dos 55 anos de idade especialmente em 
pessoas com familiares afetados. A deteção das formas precoces 
da doença permite instituir o tratamento que atrasa o aparecimento 
das formas mais avançadas. Igualmente, a forma exsudativa da 
doença tem tratamento eficaz desde que realizado atempadamente.

É fundamental relembrar que existem aparelhos que ajudam, e 
muito, os pacientes que têm baixa visão. Estes sistemas podem 
ajudar pessoas a ler algo que seria impossível com os métodos mais 
frequentes como os óculos para perto. 

A DMI não é o fim de linha para todas as atividades e com este 
tipo de suporte é possível melhorar a qualidade de vida.

MANIFESTAÇÕES
As formas iniciais da doença (drusas) não apresentam qualquer 

tipo de sintomatologia. Só são detetadas no exame oftalmológico 
de rotina. A forma seca apresenta-se por escotomas (alterações 
do campo de visão) que podem ser ligeiramente excêntricos se 
não afetarem a fóvea ou centrais se a fóvea for afetada. Muitas 
vezes os escotomas não centrais são pequenos e por isso não dão 
qualquer alteração visual. As fases iniciais da forma exsudativa 
manifestam-se por dar uma visão distorcida. O indivíduo vê uma 
linha reta como torta ou ondulada.

Com o evoluir de qualquer uma das duas formas da doença o 
resultado final é um escotoma central cujo tamanho varia depen-
dendo do tamanho das lesões maculares.

 

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da doença pode ser feito numa consulta de 

oftalmologia através da observação da retina. 
Para as formas mais avançadas da doença é por vezes neces-

sário recorrer a exames auxiliares de diagnóstico para confirmar o 
diagnóstico e acompanhar a progressão da doença. Alguns desses 
exames como a tomografia de coerência ótica são inócuos. Pelo 
contrário, um outro exame importante na avaliação da DMI, a 
angiografia requere a injeção de um contraste endovenoso.

COMO AFETA AS PESSOAS?
A degenerescência macular da idade afeta a sua visão central 

que é a visão de pormenor. Quem tem a doença nos dois olhos, 
fica muitas vezes impossibilitado de ler (por exemplo este texto), 
conduzir, reconhecer faces. Como as áreas da retina que estão fora 
da mácula não são afetadas, a visão periférica não é atingida. As 
pessoas conseguem caminhar sem ir contra objetos que estejam 
no seu caminho e assim conseguem evitar muitos acidentes e 
quedas. A cegueira que resulta é parcial e como se percebe, muito 
incapacitante, no entanto não é total.

Na forma exsudativa (neovascular), a exsudação para o espaço 
intercelular retiniano distorce a anatomia da retina. Consequen-
temente, os objetos observados pelos doentes são percecio-
nados como estando tortos ou irregulares (metamorfopsias). 
Se a forma neovascular não for tratada atempadamente, podem 
ocorrer hemorragias retinianas ou o desenvolvimento de fibrose. 
A fibrose pode levar a perda de fotorreceptores tal como acontece 
na forma atrófica. Ocorrem então os escotomas centrais que 
vão ter o mesmo impacto negativo na visão do doente tal como 
os escotomas provocados pela atrofia geográfica. No entanto, a 
visão destorcida pode permanecer o que ainda piora mais a visão 
do doente. A forma neovascular da doença progride muito mais 
rapidamente que a forma atrófica. 
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A SOLIDARIEDADE É AMOR

Fernanda Santos Secretária/Divisão 1 D115/CN

Começo por ouvir o tempo. Um tempo de 
incertezas. É com as lágrimas sentidas e a cal 
do dia-a-dia que cimento o elo do “servir” da 
minha poesia.

No tempo em que vivemos, as relações que, 
presencialmente, antes poderiam ser limita-
das a um círculo de pessoas podem hoje ser 
ampliadas. Estamos ligados, de forma virtual, 
em tempo real, com qualquer parte do mundo. 
Nesse sentido, precisamos ficar atentos para, 
como numa verdadeira família global, o encher-
mos de solidariedade e o transformarmos num 
lugar melhor.

A Covid-19 provocou uma onda de ações e 
iniciativas solidárias para manter as pessoas 
protegidas e os corações aquecidos. O movi-
mento LIONS esteve e continuará sempre na 
crista da onda. Nunca o célebre pensamento do 
Papa Francisco, de que ninguém vence sozinho, 
nem no campo, nem na vida, teve tanto sentido.  
Por isso, inseridos numa lógica de solidariedade 
orgânica (natural), aqui ou acolá, funcionamos 
como um organismo vivo, em que cada membro 
contribui numa atividade específica, pondo o seu 
coração ao serviço de quem mais precisa. Gosto 
de dizer que ser LIONS é como ser membro de 
uma tribo: há um grande sentimento de união 
entre os seus membros, pois, juntos, eles vão 
“caçando” todos os dias e entreajudando-se 
como algo genuíno e natural. 

A solidariedade é uma das ferramentas para 
a saída de qualquer crise e para a transformação 
do mundo. Ser LIONS é o nosso maior exemplo 
de solidariedade e de doação ao próximo. Assim, 
é importante aproveitar esta oportunidade e 
espalharmos, nos espaços físicos e virtuais, a 
beleza de ser solidário. É um sentimento sublime!

Praticar a solidariedade transforma-nos em 
pessoas íntimas da nossa missão ímpar de ser-
vir. Por isso, seja no trabalho, na escola ou na 
rua, honremos o símbolo que, orgulhosamente, 
trazemos ao peito – o pertencermos ao maior 
movimento de solidariedade mundial.

Quem pratica o amor incondicional, sendo 
solidário, renova-se em cada ato. Que possamos 
refletir sobre a solidariedade e praticá-la neste 
momento histórico, para que nos tornemos uma 
instituição humanitária cada vez mais forte e 
unida, partindo do princípio de que a solidariedade 
não tem cor, género ou raça. Ela é amor! 

A solidariedade não tem cor, género ou raça. Ela é amor

DAR É GIRO!

Angariação de bens alimentares/livros
/roupa para alunos carenciados

Campanha de Óculos em meio escolar

 LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

O LIONS CLUBE ALMADA-TEJO CONTINUA A SUA ACTIVIDADE DE APOIO 
AOS MAIS CARENCIADOS NO CONTEXTO DA ACTUAL PANDEMIA DA COVID 19

ENTREGA DE 864 FRASCOS DE FEIJÃO

Na continuação da acti-
vidade de apoio aos mais ca-
renciados, famílias e pessoas 
individualmente, a viver na área 
Concelho de Almada, cuja situa-
ção se agravou no contexto da 
actual pandemia, o Lions Clu-
be Almada-Tejo concretizou, no 
mês de Novembro, nas instala-
ções do Centro Social Paroquial 
do Cristo-Rei, na Rua da Bela 
Vista loja 19, Caparica, uma 
quarta entrega mensal de pro-
dutos alimentares destinados 
à composição de cabazes de 
alimentos a distribuir por um 
alargado grupo de famílias e 
pessoas individuais sinalizadas 
por aquele Centro Social. Desta 
vez o Clube entregou um total 
de 864 frascos de feijão.
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 LIONS CLUBE DE ÁGUEDA

A entrada de um novo Companheiro ou Companheira é 
sempre motivo de alegria para todos quantos já fazem parte 
do Movimento Lion Internacional e já se dedicam a Servir as 
suas causas solidárias, com ética, alegria e companheirismo.

Tal alegria aumenta naturalmente, como aconteceu com 
o Lions Clube de Águeda, quando, de uma só vez, admitiu e  
acolheu sete novos Associados, propostos e apadrinhados 
pela Presidente Ana Maria Beja Simões.

Estes novos associados participaram previamente em 
ações de formação específica de “Orientação para Novos 
Associados”, ministrada pelo CL Beja Simões, Coordenador 
GLT do Distrito, e prestaram o seu juramento solene numa 
Assembleia, muito participada,  que teve lugar no dia 9 de 
Outubro de 2020 honrosamente presidida pelo nosso DG 
D115CN Carlos Ferreira. Bem vindos, Alda Maria Silva; Ana 
Paula Vidal; Augusto José Semedo; Fátima Rosa Duarte; Luís 
Miguel Saraiva; Maria da Glória Leite;  Maria Manuela Silva.

Neste mesmo dia e imediatamente antes da Assem-

bleia, teve lugar uma cerimónia religiosa de homenagem 
aos Companheiros e Companheiras que já nos deixaram. 
Esta homenagem foi reforçada, no dia seguinte com uma 
vista aos cemitérios onde jazem.

PARTICIPAÇÃO 
NO CONCURSO 
DO CARTAZ DA PAZ

Como vem sendo tradição , o Lions Clube de Águeda incen-
tivou e patrocinou alunos de várias escolas do concelho de 
Águeda para uma participação, que se veio a revelar uma vez 
mais muito honrosa, no Concurso do “Cartaz da Paz”, sendo 
de salientar o habitual empenhamento do CL Mendes da Paz 
na mobilização das escolas e dos participantes.

AUMENTO DO QUADRO SOCIAL DO CLUBE

 O LIONS CLUBE DE ÁGUEDA ACOLHE SETE NOVOS ASSOCIADOS 

CAMPANHA DE APOIO NO COMBATE 
AO CANCRO INFANTIL – PROJETO LUCAS 

Sem descurar as outras campanhas globais e o apoio à comunidade 
envolvente, a campanha de apoio à luta contra o cancro infantil tem me-
recido um extraordinário esforço de divulgação e os resultados estão a 
aparecer de forma amplamente gratificante.

Determinante para o êxito deste esforço tem sido a colaboração de 
muitos professors e alunos das Escolas do Agrupamento de Escolas Águeda 
Sul, cujo Diretor, a pedido da CL Presidente Ana Maria Simões, também 
ela docente no Agrupamento, não só autorizou como também apoiou a 
campanha LUCAS. É assim devido o merecido reconhecimento ao Diretor, 
Dr. Francisco Vitorino.

Reconhecimento devido também a vários estabelecimentos comerciais 
e de serviços de Águeda que aderiram à campanha e que inclusivamente 
adotaram o pequeno Lucas para decorar as suas montras natalícias.

E é com este registo de um reconfortante resultado para o trabalho já 
realizado, que terminamos, desejando a todos os nossos Companheiros e 
Companheiras do DM 115 umas Festas Felizes  e fazendo votos para que 
2021 nos traga uma nova Esperança no futuro.

CL Joaquim Beja Simões
Assessor de Comunicação da Direção do LC Águeda
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 LIONS CLUBE DA AMADORA

CONFINADOS, MAS A SERVIR

Embora impossibilitados de 
realizar as atividades habituais, 
nomeadamente as que permi-
tiam angariar fundos, os sócios 
do Lions Clube de Amadora não 
baixaram os braços.

Ao abrigo do Protocolo esta-
belecido com o Grupótico, este 
ano letivo foram já três os alunos 
carenciados que beneficiaram de 
óculos gratuitos. Ato contínuo, 
as Escolas e os pais expressa-
ram a sua gratidão aos Lions.

Apesar da época de pandemia 
que todos estamos a vivenciar, 
as crianças da Casa de Acolhi-
mento da Quinta de S. Miguel 
não deixaram de escrever ao 
Pai Natal, expressando os seus 
desejos.

De cartas na mão, os nos-
sos “duendes do Pai Natal”, CL 
Paula Silva e a filha, Cátia Silva 
(habitual colaboradora nesta e 
noutras aquisições e atividades 
para os meninos), percorreram 
as grandes superfícies, adquiri-
ram os tão desejados brinquedos 

e ainda calçado para todos eles.
Os embrulhos também já 

estão feitos e tudo está escon-

dido nas instalações da Casa de 
Acolhimento, a aguardar pelo Dia 
de Natal.

O melhor do mundo são, de 
facto, as crianças!

 LIONS CLUBE CASCAIS CIDADELA

A NOSSA SEDE PRÓPRIA

Após mais de duas dezenas de anos 
temos a nossa Sede.

A Câmara de Cascais, na pessoa do seu 
Presidente Sr. Dr. Carlos Carreira, protoco-
lizou connosco um Contrato de Cedência 
de Instalações e entregou-nos uma Sede 
no Concelho de Cascais.

De dimensão adequada, própria para 
reuniões, assembleias e também com 
condições de Excelência para alicerçar 
as nossas amizades e Companheirismo.

O nosso Clube vivencia com satisfação 
e entusiasmo esta nossa nova Vida.

Não vamos esperar mais tempo e va-
mos partilhar-lho com outros Clubes por 
isso, junto algumas imagens.

Assim que as condições (das pessoas 
e dos cuidados a ter) nos permitam per-
sonalizaremos as reuniões, oferendo ex-
periências e ideias agradáveis, para criar 
satisfação, e para solidificar e aumentar 
o nosso quadro social.

Sejam Bem Vindos e contem com o 
Lions Clube Cascais Cidadela.

O Presidente
PCC Vitor Melo
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 LIONS CLUBE DE FARO

 LIONS CLUBE CABECEIRAS DE BASTO

AJUDA A OBRA SOCIAL 
COM O APOIO DA FLP 

O Lions Clube de Faro no 
âmbito das suas atividades de 
apoio aos mais carenciados en-
tregou, no dia 18 de Novembro, 
à Obra Social das Missionárias 
da Caridade da Madre Teresa de 
Calcutá, em Faro, diversos bens 
alimentares, de higiene e limpeza 

no valor de mil euros, adquiridos 
com o apoio da Fundação Lions 
de Portugal. 

A Obra Social da Madre Te-
resa acolhe e trata, neste mo-
mento, 23 idosos especialmente 
carentes e sem qualquer apoio 
familiar 

“RECOLHA 
DE SORRISOS”

O Lions Clube Cabeceiras de 
Basto não pode este ano promo-
ver a habitual atividade “Manhã 
Solidária - Recolha de Sorrisos”, 
face às medidas de segurança 
em vigor devido ao COVID-19.

Mas as crianças e jovens 
mais necessitados do concelho 
acabaram por receber algumas 
prendas que este Lions Clube an-
gariou entre os seus membros 
e o apoio, sempre presente, do 
Lions Clube de V. N. de Famalicão.

Assim, no dia 22 de dezem-
bro, o CL Ernesto Oliveira, Pre-
sidente do Clube, entregou nos 
Serviços Sociais da Segurança 
Social os brinquedos recolhidos 
e no dia 23, entregou algumas 
roupas no Banco Local de Volun-
tariado.

Dentro das limitações exis-
tentes, o Lions Clube Cabeceiras 
de Basto contribuiu para o bem-

-estar emocional e integração 
social das crianças e jovens 
mais carenciados, particular-

mente nesta ocasião festiva, 
mas de graves dificuldades 
económicas e sociais.

 LIONS CLUBE DO FUNCHAL 

PÃO POR DEUS SOLIDÁRIO

Em novembro, e uma vez que não foi 
possível levar a cabo a tradicional “Feira do 
Pão”, o Clube debruçou-se sobre a tradição 
do Pão Por Deus. A atividade realizou-se no 
Dia de Todos os Santos, e contou com o 
apoio da Câmara Municipal do Funchal e da 
empresa A SocioHabitaFunchal.

Dois dos centros comunitários desta em-
presa fizeram os sacos de pão que ofereceram 
ao Clube, decorados a gosto. Ofereceram ainda 
uma amassadura de pão e outra de rosquilhas 
de batata. Os sacos foram assim vendidos 
entre os sócios do Clube que prontamente 
aderiram à iniciativa. A receita reverteu in-
tegralmente para as obras sociais do Clube.

CLUBE DIVULGA APOIO À VISÃO EM PROGRAMA DE ELEVADA AUDIÊNCIA

No mês dedicado à visão, ou-
tubro, o Lions Clube do Funchal, 
na impossibilidade de organizar 
palestras e recolha de óculos de-
vido à pandemia, participou no 
programa Madeira Viva da RTPM.

Na emissão, o Clube apresen-
tou o que tem feito no arquipéla-
go em prol das crianças, jovens e 
adultos com dificuldades visuais. 
Com o apoio da Secretaria Re-
gional de Educação, que através 
da Direção Regional de Ensino 
e da Divisão de Acessibilidade 

e Ajudas Técnicas participou 
na atividade com a presença 
de Graça Faria, que explicou o 
apoio dado nesta região pelo 
Clube às pessoas que sofrem 
de deficiências visuais. Foram 
apresentados assim os mate-
riais específicos desconhecido 
do grande público e explicada a 
utilidade das novas tecnologias 
na vida dos deficientes visuais, 
permitindo-lhes assim acompa-
nhar o que se passa no mundo 
atual.

FEIRA DE NATAL ADAPTADA TRADUZ-SE NUM SUCESSO

A tradicional Feira de Natal foi este ano realizada em versão “mini”, contando com a venda de vasos de flores alusivas à época e 
doces feitos por Companheiros e amigos. Sem a divulgação e a dimensão habitual, a iniciativa foi ainda um sucesso, com a realização de 
centenas de vendas.
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 LIONS CLUBE DAS FLORES – PÉROLA DO OCIDENTE

SESSÃO SOBRE LIONISMO E SOLIDARIEDADE NA ESCOLA PADRE MAURÍCIO DE FREITAS

O Clube promoveu uma ses-
são sobre o lionismo e solidarie-
dade na Escola Padre Maurício 
de Freitas destinada a alunos 

do 7º Ano. A sessão foi condu-
zida pelo CL Manuel Menezes 
de Sequeira, em representação 
da direcção do clube e pelas 

CCLL Ilda Silva e Gabriela Silva, 
professoras nesta escola.

Na ocasião foram ofereci-
das aos alunos presentes um 

calendário e uma pen-drive dis-
ponibilizadas por uma operadora 
de telecomunicações.

Para assinalar o Dia Mundial da Diabetes o Lions Clube das Flores promoveu uma Sessão de Sensibilização “Alimentação na pre-
venção e gestão da Diabetes”, abordando temas relacionados com um estilo de vida para promoção da Diabetes e conselhos práticos 
para a alimentação de um doente diabético. O orador convidado foi o Dr. Tiago Dias licenciado em Ciências da Nutrição

DIABETES – SESSÃO DE SENSIBILIZAÇÃO (ONLINE) 
“ALIMENTAÇÃO NA PREVENÇÃO E GESTÃO DA DIABETES”

 LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

INCLUSÃO DIGITAL 

Clube quer dar formação a pessoas de mais idade para utili-
zarem internet

O Lions Clube de Guimarães, com o apoio da Mig Informática 
e com o objetivo de promover o acesso e diminuir o isolamento 
social das pessoas com competências digitais básicas, pretende 
dar formação a famílias carenciadas.

A iniciativa destina-se a maiores de 65 anos e visa dar apoio 
à utilização segura e responsável de soluções digitais para co-
municarem e acederem a serviços à distância, com o objetivo 
de contribuir para promover uma maior interação com a família 
e amigos.

TRÊS ATIVIDADES DO CLUBE 
ASSINALAM O DIA DA DIABETES

No dia 14 de novembro assinala-se 
o Dia da Diabetes e com vista a marcar 
a data, como habitual, o Lions Clube 
de Guimarães promoveu a Semana da 
Diabetes, entre 9 e 14 de novembro.

A atividade incluiu uma conferên-
cia online sobre “Diabetes: cuidados 
de saúde nos tempos modernos”, com 
vista a perceber de que forma a medi-
cina digital pode auxiliar os doentes e 
profissionais de saúde; uma interven-

ção junto da restauração, com o Clube a 
convidar estabelecimentos de restaura-
ção a participar no evento “Diabetes na 
Restauração” – no dia 14 de novembro 
os restaurantes aderentes elaboraram 
um prato que respeitou as limitações 
inerentes à doença; e por último exibição 
de spots audiovisuais nas redes sociais 
com intervenções dos médicos Paulo 
Azevedo (medicina familiar) e Isabel 
Barros (nutricionista).

APOIO A RECLUSOS 
COM BENS DE HIGIENE

Com o objetivo de conhecer as neces-
sidades dos reclusos a Direção do Lions 
Clube de Guimarães reuniu com a Diretora 
do Estabelecimento Prisional da cidade.

Assim, foram transmitidas algumas 
carências e necessidades a nível da higie-
ne pessoal que o Clube tentou colmatar 
apelando ao público que contribuísse com 
artigos como pasta de dentes, escovas 
de dentes, champô, lâminas de barbear e 
sabonetes, entre outros. Os bens recolhi-
dos serão disponibilizados aos reclusos 
no período de Natal.
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 LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

APOIO À LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO NO SEU PEDITÓRIO ANUAL
 

Assinalamos o dia Mundial da 
Diabetes com colaboração da CMI 
que acedeu ao nosso pedido e ilu-
minou a cúpula do edifício.

 Fruto da campanha de an-
gariação de óculos usados, pro-
cedemos à entrega na Sede do 

Distrito 115 Centro Norte para 
posterior reciclagem, 56 pares 
de armações e 120 lentes .

Estamos a participar na cam-
panha do Lucas (apoio ao cancro 
pediatrico) com a elaboração dos 
bonecos – 25 numa primeira fase 

e estando já previstos a reali-
zação de 50 adicionais, tal tem 
sido a adesão à iniciativa. Quanto 
às bolachas, para além das 3 cai-
xas iniciais temos encomendas 
para mais 5. 

Para a elaboração dos tra-

dicionais cabazes de Natal, o 
Clube agendou reuniões com os 
Serviços de Ação Social da Câ-
mara Municipal de Ílhavo tendo-
-se comprometido com o apoio 
a 15 famílias carenciadas num 
total de 59 pessoas.

ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO

Apesar da Pandemia, o Lions Clube de Ílhavo continua a sua atividade de serviço à comunidade ilhavense. No mês 
de Novembro foram as seguintes as atividades desenvolvidas pelo Clube que envolveu também o Leo Clube:

 LIONS CLUBE LISBOA ALVALADE

 LIONS CLUBE DE LEIRIA

O Lions Clube de Leiria patro-
cinou este ano de novo o concur-
so do Cartaz da Paz, promovido 
por Lions Internacional, através 
da participação de alunos da Es-
cola Básica e Secundária Henri-
que Sommer, de Maceira. Vários 
alunos orientados pelo professor 
da área de Artes Visuais e com 
o apoio da Direcção da Escola 
deram asas à sua imaginação 
pondo em prática toda a infor-
mação que receberam do nosso 
Clube.

Para o Clube esta é uma ex-
celente oportunidade de mais 
uma interacção com os jovens 
das suas respetivas comunida-
des, relembrando-os quão im-
portante é não esquecer  que, 
através do serviço, podemos 
dar e receber imensas coisas 
maravilhosas como a alegria, a 
bondade, a esperança e a Paz. 

O cartaz concorrente perten-
ce à aluna Ana Vieira que está de 
parabéns.

PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DO CARTAZ DA PAZ

No decorrer dos meses 
de Setembro e Outubro o 
Clube procedeu à entrega 
de sacos de roupa de crian-
ça e adulto e brinquedos 
na Associação das Irmãs 
do Bom Pastor, para serem 
distribuídas pelas famílias 
que esta Instituição apoia.

Foi ainda entregue à 
mesma às Irmãs do Bom 
Pastor, para ser distribuído 
por famílias carenciadas 
que estas apoiam, recheio 
de casa composto por vários 
móveis soltos, 2 mobílias 
de quarto, mobília de sala, 
electrodomésticos, livros, 
roupa de senhora, roupa de 
cama, candeeiros, e vários 
utensílios de cozinha

APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS
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 LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

No passado dia 24 de Outubro, no Mercado 
Municipal, o Lions Clube de Ílhavo levou a efeito 
a VII Ediçao da Feira da Saúde “Olhares.Lions”.

Este ano , esta atividade foi fortemente con-
dicionada pela situação pandémica Covid-19, 
pelo que muitas das Instituições que costumam 
aderir a nossa iniciativa, não o puderam fazer.

Também os habituais rastreios visiuais, dia-
betes colesterol, tensão arterial e outros não se 
puderam realizar por não poderem ser cumpridas 
todas as regras sanitárias emanadas das auto-
ridades de saúde.

No entanto foi possível proporcionar todo um 
manancial de informação por parte dos exposi-
tores nas várias areas da saúde e bem –estar 
e alguns entregaram vouchers para realizarem 
testes à posteriori. 

A afluência de público este ano foi em menor 
número, por razões óbvias, mas de qualquer modo 
o balanço foi positivo, e mais uma vez o Lions 
Clube de Ílhavo cumpriu com a sua missão de 
Serviço à Comunidade.

Virada a página na area da saúde, um dos pilares 
fundamentais da atuação dos Clubes Lions que 
englobam a Visão, a Diabetes e o Cancro Pediátrico 

principalmente, outras se seguirão proximamente 
na area do Combate á fome com a organização dos 
Cabazes de Natal e da Páscoa;  o Ambiente é outro 
dos domínios de atuação que contará no decurso 
do próximo ano com algumas iniciativas, assim a 
pandemia o permita.

A terminar, uma palavra de agradecimento ao 
principal parceiro desta atividade – a Junta de 
Freguesia de S. Salvador fundamentalmente na 
pessoa do seu Presidente Dr João Campo Largo 
e dos seus Colaboradores e todas as Institui-
ções presentes que listamos de seguida: Avelab, 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo, Royal School 
of Languages, Smile-up de Ílhavo, Luis Optica, 
Tiago Lopes Ambiente, Criai, UCC- Laços de Mar 
e Ria- Centro de Saúde de Ílhavo, Ribas Spa e 
Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Uma referência à presença no certame do Go-
vernador do Distrito 115/CN DG Carlos Ferreira e 
do Padrinho Físico do Clube – CL Manuel Amial e 
vários Companheiros de outros Clubes Lions do País.

O LEO Clube de Ílhavo, esteve também pre-
sente e prepara já a campanha do saco para 
angariação de bens alimentares para os cabazes 
de Natal.

VII FEIRA DA SAÚDE OLHARES.LIONS

APOIO AOS MAIS CARENCIADOS

O Clube continuou a apoiar, nos 
meses de Novembro e Dezembro, 
os mais carenciados através de di-
versas Instituições de destacamos 
o Centro Social de S. J. de Brito, a 
Legião de Boa Vontade, a SPA de Al-
cochete, a Cáritas, Igreja Paroquial 
de Carnaxide, Associação Renascer 
e também a famílias e pessoas in-
dividualmente, entre os quais os 
Sem Abrigo, com entrega de rou-
pas, calçado, alimentos e outros 
géneros de primeira necessidade.

ACTIVIDADES 
LIONÍSTICAS

Foram realizadas duas assem-
bleias não presenciais ( on-line) do 
clube para tratar de diversos assun-
tos. Entretanto o clube participou, 
através da secretária da direcção, 
na Assembleia do Clube de Lisboa 
Matter, na reunião da Divisão 10, 
em Telheiras, 2a Reunião do Distrito 

115 Centro Sul e numa sessão de 
Formação Lionística. 

OUTRAS 
ACTIVIDADES

Continuação do apoio ao Projec-
to LUCAS através da aquisição de 
bolachas Vieira e respectiva venda. 
Entrega de um donativo de 100 euros 
à LCIF para o projecto de vacinação 
contra o sarampo em África e ainda  
a entrega de armações de óculos 
(300 na Governadoria, 60 ao LC de 
Vilamoura e 60 para a Casa Pia)

 LIONS CLUBE LISBOA NORTE
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 LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

UM CONTENTOR PARA CABO VERDE Por CL Fernando Antunes

O Lions Clube Lisboa Belém, 
com o apoio do Governador do 
Distrito Centro Sul, DG João 
Campino, está a preparar uma 
atividade, o envio de um conten-
tor para Cabo Verde, com roupa 
de senhora, roupa de homem, 
roupa de cama, variado calça-
do e brinquedos e livros para 
crianças e famílias carenciadas 
do país amigo de Cabo Verde.

Com a liderança da pre-
sidente Paula Leonardo e o 
voluntariado da amiga Isabel 
Simão que tem sido inexcedível 
na procura de bens para Cabo 
Verde, o Clube tem condições 
para realizar este sonho mais 
alto de partilha...

Um apelo aos Companheiros 
Lions que ajudem monetaria-

mente esta atividade Lionística, 
para o transporte, que oportu-
namente será divulgada, para 
esta causa meritória de Servir.

Com a Pandemia, com o 
bloqueio, com a crise, com o 
vazio inquietante que vivemos 
e quase a perder a fé, quase per-
didos, mas sem desistir, temos 
de ter imaginação para ajudar o 
próximo que grita por nós.

A imaginação, o fascínio da 
realização, o encanto da par-
tilha levanta, os que estão na 
linha da frente, para a ação e 
inspira-os no contraste da des-
crença, na vontade de ajudar e 
fazer mais, aqui está o repto, 
partilhar com quem mais pre-
cisa, um contentor para Cabo 
Verde!

FORTE ADESÃO DAS ESCOLAS 
AO CARTAZ DA PAZ

No âmbito do Concurso Cartaz da Paz, 
o Lions Clube Lisboa Belém patrocinou 
três escolas a concorrerem ao Cartaz 
da Paz. Foram elas: Centro Helen Keller, 
Colégio Bartolomeu Dias e Escola Bási-
ca nº2 Elvas. Os três estabelecimentos 
aderiram em massa, resultando num to-
tal de 180 cartazes, dos quais o Clube 
selecionou um de cada estabelecimento 
para o Concurso a nível distrital.

PROJETO LUCAS E CANCRO PEDIÁTRICO
O Lions Clube Lisboa Belém já colaborou, neste projeto, com 20 

caixas de bolachas Lucas, angariando 720€ e continua a angariar 
fundos no âmbito da atividade Cancro Pediátrico/Lucas. 

Também realizou com a Assessora do Cancro Pediátrico, compa-
nheira Clara Guterres, uma reunião com a Escola Básica de Telheiras, 
com o objetivo de criar uma Oficina para a construção de 300 Lucas, 
a mascote da Atividade do Cancro Infantil. 

O Clube também se fez representar no Peditório Nacional para 
a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

DOAÇÃO DE ROUPA AOS ESTABELECIMENTOS 
PRISIONAIS DE LISBOA E TIRES 

A 18 de novembro, o Lions Clube Lisboa Belém fez uma entrega de roupa e calçado no 
Estabelecimento Prisional de Lisboa, a pedido da sua Direção, para os reclusos daquele 
estabelecimento. Foram vários os Companheiros que partilharam as roupas mas devido 
à epidemia, a comitiva de entrega foi reduzida. 

Já no dia 24 do mesmo mês, o Clube entregou roupa ao Estabelecimento Prisional de 
Tires. Os bens foram recolhidos e oferecidos por vários companheiros. Os sentimentos 
das companheiras e companheiros são de tranquilidade e de bem-estar e bondade, por 
saberem que aquela Instituição está a ser apoiada e acompanhada.

CLUBE APOIA MESA DA NOSSA SENHORA DE BELÉM COM BENS

O Lions Clube Lisboa Belém tem respondido com determinação ao apelo de ajuda da Mesa da Nossa Senhora de Belém, da Paróquia dos 
Jerónimos, com oferta de bens alimentares e roupa e calçado. Os bens foram oferecidos por várias companheiras e companheiros, membros 
do clube, que com espírito altruista quiseram mais uma vez, contribuír para ajudar as famílias e pessoas carenciadas.

Ainda em novembro, o Lions Clube Lisboa 
Belém doou a uma família carenciada da 

região de Lisboa, referenciada por uma 
companheira do Clube, CL Sónia Masca-

renhas, vários sacos solidários de bens 
alimentares, de produtos de higiene, de 

produtos de limpeza, de roupa diversa, de 

calçado e um computador.

DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENCIADA
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REABERTURA DA LOJA SOLIDÁRIA 
DE BELÉM

O Lions Clube Lisboa Belém 
reabriu, em novembro, a Loja 
Solidária de Belém, em colabo-
ração com a Junta de Freguesia 
de Belém que considera a Loja 
Solidária mais antiga do país. 

Os voluntários do Clube, em 
sintonia com a presidente Paula 
e a diretora Dinora, num total 
de seis companheiras, abriram 
a Loja no primeiro e segundo 
sábados de novembro, com as 
devidas precauções sanitárias, 

para servir as famílias mais ca-
renciadas e as pessoas sem-
-abrigo. Alguns Companheiros 
também trouxeram roupa para 
doar. 

Foi um dia especial porque 
foi a estreia da companheira Leo 
Daniela Muntean e da nova com-
panheira lion Daniele Schierholt 
na Loja Solidária de Belém, e ain-
da contou com a transmissão em 
direto pela RTP no Programa da 
Praça da Alegria.

 LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

36.º ANIVERSÁRIO DA CARTA CONSTITUTIVA 

No dia 20 de novembro, o 
Lions Clube Lisboa Belém reali-
zou a Assembleia Geral do 27.º 
Aniversário da Carta Constituti-
va, através da aplicação Zoom. 
Tendo em consideração as limi-
tações do momento atual de 
pandemia, não foi possível rea-
lizar a habitual Assembleia de 
Aniversário. Esta sessão online 
foi limitada aos Companheiros 
do Clube que se fizeram repre-
sentar, em videoconferência. 

A efeméride foi simbólica, 
mas a Presidente Paula fez 
questão em que se procedesse 
às habituais formalidades lio-
nísticas e tivemos como orador 
principal, o Companheiro Jaime 

Silveira que com o seu entusias-
mo fez um resumo da fundação 
do Clube, as démarches e as reu-

niões e os pormenores muito 
significativos para a história da 
constituição desta Associação. 

 LIONS CLUBE DE OEIRAS-TEJO

CLUBE IRMÃO DO BRASIL 
O nosso Clube que está irmanado com o 

Lions Clube de Petrópolis Centro do Brasil, 
desde 2019, com o qual mantém uma estrei-
ta relação de amizade, informou este Clube 
da nossa Campanha Natalícia que imediata-
mente nos comunicou que iria proceder de 
igual modo, enviando posteriormente fotos 
da realização.

OFERTA DE ROUPA 
O Clube ofereceu uma grande quan-

tidade de roupa de criança e adulto no 
valor de €3.500,00, que foi entregue na 
Igreja da Senhora do Cabo, em Linda-
-a-Velha.

O Clube através do nosso Compa-
nheiro Américo Lourenço fez uma oferta 
de roupa de homem e calçado para Cabo 
Verde.

CAMPANHA DE NATAL
Tendo em vista a época 

que se aproxima o Lions Clu-
be Oeiras-Tejo decidiu criar 
uma Campanha Natalícia 
onde todos os sócios parti-
cipassem para levar às famí-
lias mais necessitadas um 
apoio para que também elas 
pudessem ter uma Refeição 
de Natal. Nesta sequência foi 
possível angariar fundos que 
permitiram comprar 11 Caba-
zes de Natal completamente 
recheados do essencial.

Com a colaboração da 
União de Juntas de Fregue-
sias Linda-a-Velha, Algés e 
Dafundo, entidade que tem 
conhecimento das famílias 
carenciadas da Zona, e com 
a honrosa presença do seu 
Presidente, Dr. Rui Teixeira, 
numa sala especialmente 
cedida pela União de Juntas 
de Freguesia realizamos a 
entrega destes cabazes.
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 LIONS CLUBE DE S. MIGUEL

Aproveitando a folga que 
a Pandemia nos ofereceu, no 
início de mais um ano lionistico 
e a pedido das C/L Presidentes 
de Divisão, Lídia Silveira e Lídia 
Menezes, reuniram na nossa 
Sede os diversos Clubes da ilha 
de S. Miguel, para a 1ª Reunião 
das Divisões 14 e 15, onde foi 
feita uma avaliação das ações 
Lionísticas a concretizar e o 
lançamento do Projeto LUCAS.

No Dia Internacional do Ser-
viço Lionístico, entregamos à 
Junta de Freguesia de S. Pedro 
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS no va-
lor aproximado de 200€, para 
serem incluídos em cabazes 
que serão distribuídos a famí-
lias carenciadas.

No dia 9 de outubro cele-
brámos o 41º aniversário do 
nosso Clube. Foi um encontro 
pleno de companheirismo e 

amizade com a presença de 
CLs de vários Clubes da Ilha, 
do Presidente de Região Helder 
Pimentel também em represen-
tação do nosso Governador, da 
secretária do Rotary Club de 
Ponta Delgada em representa-
ção da presidente Alda Sousa, 
do Vereador da Autarquia para 
a cultura e solidariedade social, 
Dr. Paulo Mendes.

Atendendo ao difícil mo-
mento pandémico que atraves-
samos convidamos uma pales-
trante, a socióloga e amiga do 
Clube há vários anos, Drª Pieda-
de Lalanda que nos brindou com 
a dissertação de um trabalho 
intitulado “O impacto social da 
pandemia – a crise actual”.

Já no dia 15, dia Interna-
cional da Bengala Branca, o 
presidente CL Miguel Simas 
participou numa cerimónia 

promovida pela ACAPO onde 
foram entregues, aos respe-
tivos utilizadores, os relógios 
para cegos, oferta do n/Clube 
no valor de 500€.

No dia 6 de novembro a 

direção do nosso Clube foi 
recebida pela Presidente da 
Câmara, Drª. Maria José Duar-
te, para apresentação de cum-
primentos tendo havido uma 
troca de lembranças.

ACTIVIDADES DE OUTUBRO E NOVEMBRO

LANÇAMENTO DO PROJECTO LUCAS

 LIONS CLUBE DE SANTA MARIA DA FEIRA

Na semana de 06 
a 12 de dezembro, o 
Clube oferecerá vários 
cabazes de alimentos, 
como habitualmente 
acontece, à Junta de 
Freguesia e à Conferên-
cia de São Vicente de 
Paulo, na importância 
de 500 euros (quinhen-
tos euros).

Concedeu-se al-
guma colaboração no 
projeto do Distrito 115 
Centro Norte “Juntos 
no combate ao Cancro 
Infantil”, através da 
aquisição de caixas 
de bolachas do Lucas, 
no montante de 150 
euros.

Indo de encontro ao 
pedido de Angariação 
de Fundos a favor de 
LCIF – Campaign 100 
– alguns CCLL do nosso 
Clube contribuíram com 
o valor de 190 euros. 

Em 11 de dezembro 
celebramos o aniversá-
rio do Clube, quarenta 
anos de serviço Lionís-
tico, cuja obra e história 
patenteiam e engrande-
cem o património mate-
rial e imaterial por ele 
alcançado e esculpido 
nas diferentes verten-
tes da sociedade. Este 
aniversário, histórico 
e emblemático, foi 
assinalado com uma 
Celebração Eucarísti-
ca pelas 19 horas, na 
Igreja da Congregação 
dos Padres Passionis-
tas, onde se incluiram, 
também, as intenções: 
memória dos Compa-
nheiros e Companheiras 
já falecidos, da locali-
dade, de Portugal e do 
mundo e, ainda, de ação 
de graças pelo trabalho 
efetivado, mantendo o 
Clube operante… 

Ser obreiro do Bem 
inflige a composição 
mais sublime do ser!  

O Lions Clube de Santa Maria da Feira tem sustentado a sua ação humanitária e social, apesar de 
se viverem tempos bizarros e de profundo constrangimento, obstando, em grande parte, a dinâmica 
futurada e desejada. Porém, com alegria, esperança e gratidão, o serviço foi surgindo e ofereceu 
aquele contentamento e efeito, que iluminam a alma.   

 No dia 19 de outubro, Dia do Mundial do Lionismo, foi entregue mais um donativo, no valor de 
3 000 euros (três mil euros) para a Missão Passionista em Angola (Calumbo), destinado à construção 
de mais três salas de aula, originando espaço mais aconchegante, motivante e digno em prol da 
instrução e formação das crianças dessa comunidade. 

“NÓS SERVIMOS” HÁ 40 ANOS

À Obra do Frei Gil, em 21 de outubro, foi mate-

rializada a oferta de duas mesas e vinte e quatro 
cadeiras especíicas para mobilar sala de convívio, 
onde as crianças e os jovens poderão sentir maior 
conforto, satisfação e bem-estar em múltiplos 
aprazíveis momentos da sua vida, com o custo 

de 1100 euros (mil e cem euros). 

No dia 02 de novembro 
realizou-se a entrega de três 
volumes de produtos de higiene 

pessoal à Unidade de Atendi-
mento Temporário do Centro de 
Assistência Social à Terceira 
Idade e infância de Sanguedo - 
CASTIS, no valor de 250 euros 
(duzentos e cinquenta euros).
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 LIONS CLUBE DE SETÚBAL

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS
À ALA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DE SETÚBAL

No dia 25 de Novembro, A Direção do Lions Clube de Setúbal e 
os companheiros que coordenaram esta atividade deslocaram-se ao 
Hospital S. Bernardo de Setúbal e entregaram caixas de brinquedos 

para a Ala Pediátrica do referido Hospital. Foram recebidos pela 
Médica Pediatra responsável do serviço, o Enfermeiro Chefe e uma 
Enfermeira de Pediatria.DOAÇÃO DE ROUPA PARA APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS

Após uma recolha de roupa pelo Lions Clube de Setúbal, orga-
nizada via mail e Whats App,  no dia 3 de Dezembro , depois de 
reunidas todos os donativos na sede  do Clube, o Cl presidente 
acompanhado dos Companheiros que coordenaram a atividade 

deslocaram-se ao Lati, Instituição que apoia famílias carenciadas. 
Foram recebidos por responsáveis desta Instituição e entregaram 
caixas de roupa para as referidas famílias.  

O Lions Clube de Setúbal continua a apoiar mensalmente uma família 
carenciada com géneros alimentícios e pagamento de renda de casa.

O Lions Clube de Setúbal , 
a convite da Sra Presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal  
- Dra Maria das Dores Meira, 
participou nas Cerimónias de 
Homenagem ao Sr. Bispo D. 
Manuel Martins, no dia 26 de 
Outubro de 2020.  Desta ho-
menagem fez parte a Inaugu-
ração da Estátua do Sr. Bispo 
D. Manuel Martins, da autoria 
da CL Maria José Brito. Esti-
veram presentes 11 membros 
do Clube.

EM TEMPO DE PANDEMIA ...
Estamos a viver tempos 

difíceis! Porém, enquanto Lions 
e com a determinação que nos 
caracteriza, continuamos a es-
tar com e para a comunidade, 
quer apoiando os mais neces-
sitados, as crianças hospita-
lizadas ou dizendo “presente” 

em inventos organizados pelas 
entidades locais. No Lions Clube 
de Setúbal, a última Assembleia 
Geral presencial, seguindo todas 
as regras da DGS, realizou-se no 
dia 13 de Outubro de 2020. A 
partir desse dia, o Clube conti-
nuou a cumprir o seu calendário, 

quer a nível de reuniões, quer a 
nível de atividades, mas houve 
necessidade de se reinventar. 
Os contactos prosseguiram, as 
reuniões de Direção e a auscul-
tação aos sócios avançaram, 
as atividades continuaram a 
ter coordenadores, mas a es-

tratégia mudou e o que se fazia 
fisicamente passou a ser feito 
por telefone, mail e /ou Whats 
App e a presença em formações 
passou a ser WEBINAR na plata-
forma ZOOM.

CL Maria Augusta das Dores 

APOIO 
MENSAL 

A FAMÍLIA 
CARENCIADA

HOMENAGEM AO SR. BISPO D. MANUEL MARTINS
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 LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM 

CLUBE DISTINGUE MELHORES ALUNOS
O Lions Clube da Póvoa de Varzim realizou no passado dia 28 de 

novembro a habitual cerimónia de entrega dos prémios Escolares 
aos melhores alunos do ensino secundário (12º ano) do ano letivo 
2019/2020.

Perante o momento atual de pandemia, o Clube adaptou a ceri-
mónia deste ano, reservando-a apenas aos alunos premiados acom-
panhados de um familiar e alguns elementos do Lions.

O objetivo da iniciativa mantém-se: homenagear e reconhecer o 
mérito dos melhores alunos da nossa comunidade, concedendo-lhes 
um Diploma de Mérito e um “voucher” de 50 euros para aquisição de 
livros ou outro tipo de material didático.

Em tempos difíceis o Lions tem vindo a contribuir com várias cau-
sas junto de pessoas ou instituições poveiras, que possuam carências 
e onde seja necessária uma ajuda suplementar para ultrapassar as 
dificuldades que vão causando alguns constrangimentos à habitual 
rotina de vida a que todos estávamos habituados.

JANTAR VIRTUAL DE NATAL REÚNE VERBAS PARA AJUDAR FAMÍLIAS 

O Lions Clube da Póvoa de Varzim rea-
lizou no passado dia 19 de dezembro um 
Jantar de Natal Online que contou com a 
presença de muitos elementos.

Todos os anos nesta quadra natalícia o 
Lions poveiro realiza um jantar solidário a 
favor de uma instituição de solidariedade, 
jantar esse que normalmente é realizado 
na própria instituição com os produtos 
a serem disponibilizados pelo Lions e a 
receita resultante das presenças no jantar 
é doada à instituição que acolhe o evento.

Este ano, não sendo possível um jan-
tar nesses moldes, o Clube optou por um 
jantar virtual, onde se viveram momentos 
musicais e de poesia, com a colaboração 
de Nádia Moura, Paulo Sousa, Guilherme e 
Sara Amorim, Susana Costa, Álvaro Maio e 
Isilda Nunes. No evento participaram ainda 
elementos de clubes Lions de todo o país 
e inclusive de Corunha, Espanha.

Todos os presentes colaboraram com 
o pagamento da sua inscrição como se 
estivessem presentes fisicamente no 

habitual jantar, o que permitiu alcançar 
uma verba de mais de dois mil e duzen-
tos euros que serão agora divididos em 
22 vouchers a distribuir por 22 famílias 
carenciadas do concelho. O Clube contou 
ainda com a colaboração da Fundação 
Lions e dos Supermercados Preços Bai-
xos.

Além disso, as sete famílias em pior 
situação receberão um Cabaz de Natal, 
fruto da parceria do Lions Clube com o 
Hospital Veterinário Ani Mar.

 LIONS CLUBE VILA FRANCA DO CAMPO

O Lions Clube de Vila Franca 
do Campo, durante este atípico 
ano lionístico, tem reforçado os 
seus esforços no Combate à 
Pobreza, nomeadamente, atra-
vés da distribuição de cabazes 
alimentares a diferentes famílias 
necessitadas, do Concelho de 
Vila Franca do Campo. 

Também o apoio aos idosos e 
aos doentes do concelho não foi 
esquecido, este com o emprés-
timos de 21 Camas Articuladas 
Eléctricas,  21 Cadeiras de rodas 
manuais/elétrica, Cadeiras de 
banho e Andarilhos. Estes em-
préstimos tem sido, sem dúvida, 
uma mais valia para os melhores 
cuidados a idosos e doentes aca-
mados. 

Foi ainda com grande satis-
fação e em parceria com os alu-
nos do 6º ano  turma B, da Escola 
Básica Integrada de Ponta Garça, 
na disciplina de Desenvolvimento 
Pessoal e Social, que o Clube co-
laborou na  angariação de Fundos  
para a Liga Portuguesa Contra 
o Cancro Infantil, através do “O 
Projeto Lucas”.  

Em parceria, com o Hospital 
do Divino Espírito Santo - Ponta 
Delgada, os Lions  de Vila Franca 

do Campo organizaram, durante 
a manhã do dia 8 de novembro 
de 2020, uma recolha de san-
gue, tendo tido esta uma grande 
adesão pela comunidade Vila-
-Franquense. 

Nos dias 26 e 27 de novem-
bro os Lions uniram-se à causa 
do Banco Alimentar no concelho 
de Vila Franca do Campo, pres-
tando ajuda na angariação de 
alimentos. 

A SERVIR
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No passado dia 26 de setembro, o Lions Clube de Vilamoura 
comemorou mais um aniversário, que contou com a visita oficial 
do Governador do D115CS, DG João Campino. Neste evento foi 
homenageado o Dr. Válter Mendes, gerente da Ótica Joia, pela 
dedicação e colaboração nas ações desenvolvidas pelo Clube em 
prol da visão. O evento contou ainda com a presença do grupo de 
Fados e Guitarradas de Coimbra “In Versus”.

 LIONS CLUBE DE VILAMOURA 

LIONS CLUBE DE VILAMOURA E ÓTICA JOIA 
ATRIBUEM ÓCULOS A NECESSITADOS

No âmbito da campanha de serviço na área da visão, o Lions 
Clube de Vilamoura estabeleceu uma parceria com a Ótica Joia, em 
Almancil. Através desta associação foram disponibilizados 34 pares 
de óculos a famílias carenciadas do concelho de Loulé, realizados 
diversos rastreios da acuidade visual e acompanhadas 96 consultas 
de optometria.

No passado dia 1 de setembro foi possível doar um par de óculos 
a um cidadão desempregado e doente crónico, a viver numa roulotte 
e com parcos meios de subsistência.

DOAÇÃO DE BENS ESSENCIAIS  
À FUNDAÇÃO ANTÓNIO ALEIXO 
E AO CENTRO PAROQUIAL DE QUARTEIRA

O Lions Clube de Vilamoura procedeu, nos meses de agosto e 
setembro, à entrega de bens essenciais (produtos alimentares, entre 
os quais, leite, carne, peixe, massas, azeite e enlatados diversos) à 
Fundação António Aleixo e ao Centro Paroquial de Quarteira. Estas 
doações surgem do resultado da angariação de fundos do XVI Torneio 
de Golfe de Solidariedade, realizado no mês de julho.

O LC Vilamoura promoveu, a 25 de julho, 
o XVI Torneio de Golfe de Solidariedade, que 
decorreu no campo de golfe Vila Sol Pestana 
e que contou com a atuação do artista e 
companheiro Alexis. Os fundos angariados 
com esta iniciativa reverteram a favor de 
doações ao Centro Paroquial de Quarteira e 
à Fundação António Aleixo.

A mesa de honra foi liderada pelo presi-
dente de Clube – CL Jorge Madeira, acompa-
nhado pelo DG João Campino – governador 

do Distrito 115CS, CL José Russo – Coor-
denador de LCIF do distrito, CL Soledade 
Madeira – presidente de Região (Algarve), 
Vítor Aleixo – presidente da Câmara Municipal 
de Loulé, Telmo Pinto – presidente da Junta 
de Freguesia de Quarteira, e Padre Joaquim 
Campôa – pároco de Quarteira.

O Companheiro Jorge Madeira reconheceu 
os patrocinadores e apoiantes que tornaram 
possível a iniciativa e o DG João Campino 
felicitou os vencedores do torneio de golfe. 

Relembrou que Lions Clubs International é 
a maior ONG do mundo, cujo lema é “servir 
e não servir-se”, e que o serviço comunitá-
rio que desenvolve engloba 5 áreas: cancro 
pediátrico, visão, diabetes, meio ambiente e 
alívio da fome. Salientou ainda que muito do 
trabalho comunitário realizado é alcançado 
através da boa vontade e do altruísmo do 
Companheiros e que o LC de Vilamoura con-
segue surpreender-nos com a envergadura 
e a qualidade das iniciativas desenvolvidas.

ENTREGA DE BRINQUEDOS  
A FUNDAÇÃO ANTÓNIO ALEIXO

No início de dezembro, o Lions Clube Vilamoura entre-
gou brinquedos e roupa para crianças da Fundação António 
Aleixo. Os bens surgiram de uma campanha realizada em 
parceria com o Clube, a Ordem de S. Lázaro e a Junta de 
Freguesia de Quarteira.

XVI TORNEIO DE GOLFE DE SOLIDARIEDADE

JANTAR COMEMORATIVO 
DO 32.º ANIVERSÁRIO
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DISTRITO MÚLTIPLO LEO 115

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

WE ARE LEOS/ SOMOS LEOS

O mundo está do avesso e a vida em contramão, mas a 
mudança começa em pequenos gestos que se transformam em 
grandes ações! Caminharmos no sentido contrário é darmos 
um pouco de nós a todos aqueles que passam pela nossa 
vida, na correria do dia-a-dia.

Quando foi a última vez que te sentiste grato com alguém? 
Quando foi a última vez que paraste para agradecer a alguém? 

São destes gestos que o mundo precisa: precisamos de 
agradecer mais à pessoa que nos serve no café, que nos atende 
no banco, que nos ajuda numa loja e que todos os dias é um 
agente importante na nossa vida. 

Temos de espalhar obrigados que despoletam sorrisos, 
cientes que do outro lado está uma pessoa. E que tão facil-
mente lhe podemos mudar o mundo, nem que seja o seu mundo.

Todos podemos ser ativos na comunidade! Essa mudança 
começa hoje e agora!

Nós, somos os Leos, um Movimento Juvenil de Solidarie-
dade, que causa impacto social, todos os dias à nossa volta. 
Juntos construímos pequenos grandes caminhos para um 
futuro melhor e mais bonito!

Ser Leo é um modo de estar na vida! 
Da próxima vez que te dirigires a alguém lembra-te de ser 

única e exclusivamente grato. Da próxima vez que te dirigires 
a alguém lembra-te que com pequenos gestos podemos ser 
a mudança. 

Da próxima vez que te dirigires a alguém pára, pensa duas 
vezes e sê Leo!

Gabinete do DM Leo 115 2020/2021

VÍDEO - WE ARE LEOS!
No dia 5 de dezembro, dia Internacional do Leonismo o Distrito Múltiplo Leo desafiou os Clubes a assinalarem este dia junto 

da sua comunidade, através de uma ação simbólica que caracterizasse a dinâmica de cada clube, permitindo deixar a marca 
de Ser Leo junto de quem mais precisa. 
Mesmo não tendo sido possível a habi-
tual atividade do Abraçar Portugal dado 
o atual contexto pandémico, lançaram 
a iniciativa de “Servir com Amor” para 
estarem todos juntos neste dia a servir.

Os Clubes realizaram diversas ativi-
dades, desde doação de sangue, recolha 
de alimentos entre outras iniciativas. 

Neste mesmo dia, os Leos de Por-
tugal partilharam também um vídeo de 
comemoração dos anos de serviço à 
comunidade! Onde mostram a essência 
do movimento, descrevendo que Ser Leo 
é uma forma de estar na vida e que a 
mudança começa com pequenos gestos 
que se transformam em grandes ações.

Atualmente, o vídeo, conta com 
mais de 6 mil visualização no Facebook 
e mais de 2 mil no Instagram. 

Para poder ver este vídeo basta aceder as redes sociais dos Leos de Portugal, tais como Facebook, Instagram, LinkedIn 
e Youtube. 

O Leo Café é uma iniciativa impulsionada pelo Distrito Múltiplo Leo 115 onde o Gabinete visita os Clubes Leos e partilham bons 
momentos de companheirismo, formando novos sócios sobre o movimento, falando abertamente sobre o Leos em Portugal e ainda 
realizando workshops, se necessário para ajudar o clube a se reinventarem na forma de servir.

No dia 28 de Novembro o Leo Café foi no Leo Clube de Coimbra e no dia 6 de Dezembro no Leo Clube de Ílhavo.
Esta iniciativa irá decorrer ao longo do ano Leonístico, para que o DM Leo 115 possa estar presente e apoiar os Clubes Leo.

LEO CAFÉS - O DM LEO 115 
VAI AOS CLUBES
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LEO 
CLUBE  
PÓVOA DE VARZIM

LEO 
CLUBE  
PÓVOA DE VARZIMREUNIÃO LEOS E LIONS 

No dia 20 de Novembro o Distrito Múltiplo Leo 115 e o Conselho Nacional de Governadores DM Lion 115 reuniram-se para falarem 
sobre o Movimento Lion. 

Hoje e sempre trabalham de mãos dadas para o futuro do movimento.

CLUBES LEO

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

MÁSCARAS LEOS
O Leo Clube da Póvoa de Varzim está 

a promover uma iniciativa de angariação 
de fundos através da venda de máscaras 
personalizadas Leos.

Os fundos angariados reverterão para 
apoiar crianças institucionalizadas da Pó-
voa de Varzim. Cada máscara tem um valor 
associado de 5 leões, para mais informa-
ções contactar geral@leospvz.pt.

PAM PÓVOA DE VARZIM
No dia 29 de Novembro decorreu o PAM (Pequeno Almoço Mensal) com a presença 

especial dos melhores alunos do ano letivo de 2019/2020 premiados pelo Lion Clube 
da Póvoa de Varzim.

Recebendo ainda a CL Débora Silva e a CL Sara Cunha com a apresentação do 
projeto Leos on The Road: Uma Missão em Guarani. Contando ainda com a presença 
habitual dos Leos de Portugal representado pelo CL Tiago Silva.

PRÉMIOS ESCOLARES 19/20
No mês de Novembro o Leo Clube da Póvoa de Varzim entregou os prémios escolares do Lions Clube padrinho aos 

melhores alunos do ano de 2019/2020. 
Uma iniciativa onde prestigiaram 9 alunos pelo seu percurso escolar.

No dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Leonismo, o 
Leo Clube da Póvoa de Varzim iniciou a recolha de presentes, 
para distribuir por crianças e adolescentes institucionalizados 
da Casa do Regaço, do Instituto Madre Matilde e do Instituto 
Maria da Paz Varzim.

O Cubo de Natal Leo estará no Pingo Doce de Argivai entre 
5 de dezembro a 6 de janeiro.

Se quiser ajudar basta dirigir-se ao supermercado onde 
se encontra o cubo para fazerem uma criança feliz neste 
Natal.

CUBO DE NATAL LEO
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEO 
CLUBE  
FIGUEIRA DA FOZ - 
FOZ DO MONDEGO LEO 

CLUBE  
FIGUEIRA DA FOZ - 
FOZ DO MONDEGO

UM DIA, DUAS CAUSAS

No dia 31 de Outubro o Leo Clube da Figueira da Foz aderiu a 
dois desafios um da Liga Portuguesa Contra o Cancro, colabora-
ram no seu peditório nacional na freguesia de Tavarede e outro 
da Apaff Associação de Proteção Animal da Figueira da Foz que 
colaboraram na recolha de alimentos para os animais que o abrigo 
apoia, no âmbito do Banco Solidário Animal.

Um dia duas causas!

CAMPANHA DO SACO

No âmbito do mês de Outubro, temático da Sustentabilidade, 
e inserido na atividade europeia Leo Fights Hunger - European 
Activity, o Leo Clube organizou mais uma campanha do saco. 
Esta campanha consistia na angariação de cabazes alimentares 
saudáveis e sustentáveis, compostos por vegetais e frutas, 
para entregar a famílias figueirenses em situação de fragilidade 
socioeconómica.

Com o apoio e generosa contribuição de diversas 
pessoas e entidades - nomeadamente do Lions Clube 
da Figueira da Foz, da Herança do Avô, de diversas 
bancas do Mercado Municipal Dr. Engenheiro Silva e 
de variados voluntários, amigos e familiares - conse-
guiram angariar cerca de 116 kg de alimentos. Estes 
alimentos foram divididos por 18 cabazes, que foram 
entregues a famílias apoiadas pela Comissão Social 
da Junta de Freguesia de Tavarede e pelo Lions Clube 
da Figueira da Foz.

RECOLHA DE MANTAS 
PARA ANIMAIS 

No âmbito do mês de Outubro, temático da Sustentabili-
dade, e inserido na atividade europeia Leo4Green - European 
Activity, o Leo Clube organizou uma recolha de mantas, cober-
tores e agasalhos para os animais albergados pela Associação 
Gadaff - Grupo dos Amigos dos Animais da Figueira da Foz. O 
resultado foram 25 mantas que aqueceram os amigos de 4 
patas neste inverno.

RECOLHA DE ROUPA DE CAMA PARA FAMÍLIAS 
No mês de outubro o Leo Clube organizou uma recolha de roupa de cama, 

nomeadamente lençóis, almofadas, cobertores, edredons e agasalhos para as 

famílias apoiadas pela Comissão Social da Junta de Freguesia de Tavarede. 
O resultado foram 9 colchas, 5 cobertores e 6 conjuntos de camas.

DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO 
No dia 4 de Dezembro o Leo Clube estive presente na sessão “Voluntariado 

não tem idade em tempo de pandemia”, organizada pela Bolsa de Voluntariado 
da Figueira da Foz e pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, onde tiveram 
oportunidade de partilhar um pouco sobre o movimento Leo, as suas atividades 
e a ação que estão a ter em contexto de pandemia. 

DIA INTERNACIONAL DO LEONISMO 
No dia 5 de dezembro o Leo Clube aceitou o desafio 

do dia internacional do Leonismo, lançado pelos Leos de 
Portugal - ‘’Servir com Amor’’, através da entrega de dois 
calendários de advento - um dirigido aos utentes e outro 
aos funcionários do Lar da Nossa Senhora da Encarnação - 
com frases de ânimo, carinho e motivação, tão necessárias 
neste contexto tão desafiante, assim como uma caixa 
com rebuçados e um postal de Natal.
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEO 
CLUBE  
FIGUEIRA DA FOZ - 
FOZ DO MONDEGO

LEO 
CLUBE  
DE COIMBRA II

LEO 
CLUBE  
DE COIMBRA II

LEO 
CLUBE  
DE  ÍLHAVO

NATAL A SONHAR
A campanha “Natal a Sonhar” é um projeto solidário do Leo Clube da 

Figueira da Foz - Foz do Mondego, que pretende mobilizar a sua comu-
nidade a oferecer presentes de Natal a diversas crianças de famílias 
carenciadas/instituições sociais, de forma a fazer a diferença nesta 
época natalícia tão atípica.

A 3ª edição da iniciativa ‘’Natal a Sonhar’’ superou as expectati-
vas, pois apoiaram 51 crianças: 19 crianças do Centro de Acolhimento 
Temporário da APPACDM e da Comissão Social de Tavarede, e ainda 32 
crianças de diversos agregados familiares figueirenses em situação de 
carência económica.

RECOLHA DE MATERIAIS ESCOLARES
No mês de Outubro o Leo Clube de Coimbra realizou uma recolha de materiais em parceira com os Núcleos de Estudantes:  NEP-

CESS/AAC,  NEMAT/AAC e NEDF/AAC. Os materiais escolares foram entregues à Casa de Infância Elysio de Moura, Casa de Formação 
Cristã da Rainha Santa, Lar o Girassol, Lar de São Martinho e à Casa do Pai. 

MANIFESTO LEO 4 GREEN 
O Leo Clube entregou, a 8 de outubro, o manifesto 

Leo 4 Green com as assinaturas dos seus membros, 
fazendo assim parte desta causa. O projeto Leo 4 
Green tem como foco a promoção de uma conscien-
cialização do ambiente. Para este efeito efetiva-se 
o desenvolvimento de iniciativas eco-friendly, como 
limpeza de ruas, praias, parques, ajudar abrigos de 
animais, através da doação e recolha de alimentos 
e outros recursos, desenvolvendo atividades que 
promovam a reciclagem, entre muitas outras para 
mais informações desta atividade europeia sigam nas 
redes socias Leo 4 Green e European Leos.

DIA INTERNACIONAL DO LEONISMO 
No dia 5 de Dezembro o Leo Clube comemorou, o Dia Internacional do 

Leonismo com a iniciativa de doação de sangue. As reservas nacionais 
estão a ressentir-se com o regresso da atividade hospital e por isso todos 
os sócios foram dar o seu contributo.

FEIRA DA SAÚDE
No passado dia 24 de Outubro o Leo Clube 

de Ílhavo, esteve presente na Feira da Saúde do 
Lions Clube de Ílhavo, para divulgar o Leo Clube e 
as suas ações junto da comunidade.

Aproveitando ainda para preparar a próxima 
Campanha do Saco e vender as primeiras rifas 
que serão sorteadas no 3° aniversário do Clube.
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEO 
CLUBE  
DA BOAVISTA LEO 

CLUBE  
DA TROFA

LEO 
CLUBE  
DA COVILHÃ

RECOLHA DE 
BRINQUEDOS LAVAVÉIS

No mês de Outubro o Leo Clube 
da Boavista, realizou a campanha 

de Recolha de Brinquedos Laváveis, 
com o Lions Clube padrinho. Doaram 
ao Centro Materno Infantil do Norte 
vários brinquedos que alegraram 
as crianças que pela maternidade 
passam tempos difíceis.

CAMPANHA DOS 0 AOS 100 ANOS

No dia 13 de Novembro, dia Mundial da Bondade o Leo Clube em parceria com o seu 
Lions Clube padrinho lançaram a CAMPANHA de recolha de bens para todas as idades.

Recolha de roupa, brinquedos, alimentos e produtos de higiene que estará em vigor 
até ao dia 10 de Dezembro.

O Leo Clube nesta iniciativa tem andado de porta em porta a levantar os bens que 
as pessoas vão doando. 

No dia Internacional do Leonismo, o Leo Clube da Trofa 
partilhou amor e sorrisos pelas ruas, espalhando cartazes 
com frases motivadoras pelo comércio local da Trofa, trans-
mitindo positividade, amor e compaixão pela comunidade.

DIA INTERNACIONAL DO LEONISMO

MOVEMBER
A Movember é uma organização de cari-

dade que tem vindo a mudar a forma como se 
encara a saúde dos homens à escala global.

O principal foco é a consciencialização 
para as doenças do homem como o cancro 
da próstata e dos testículos, a saúde mental, 
assim como a prevenção de suicídios.

O cancro da próstata é o segundo cancro 
mais comum entre homens do mundo todo, 
com mais de 1,3 milhões de casos registra-
dos cada ano. 

Estudos revelam que mundialmente, um 
homem se suicida a cada minuto. O momento 
que vivemos torna-se urgente que se fale da 
saúde mental sem tabus. 

Mais do que nunca é necessário olhar 
para estas causas e ajuda-las a cumprir a 
sua missão.

Este ano, não sendo possível realizar a 
festa “Movember” em que todo o dinheiro 
angariado seria entregue a esta associação, 
o Leo Clube da Covilhã criou uma angariação 
de fundos online e foram divulgando nas suas 
redes socias várias publicações alusivos a 
esta campanha. Se quiserem saber mais e 
ver o seu trabalho passem pelo Facebook do 
Leo Clube da Covilhã.

DIA INTERNACIONAL DO LEONISMO

No dia 5 de Dezembro, o Leo Clube na im-
possibilidade de distribuir abraços pelas ruas 
da cidade, distribuíram estes virtualmente, 
desejamos que as pessoas ao verem o vídeo 
consigam sentir o Amor, o Carinho, o desejo 
de umas boas festas e um desejo enorme de 
para o ano compensar todo o Amor que ficou 
por ser espalhado este ano. O vídeo poderá 
ser visualizado nas suas redes socias do Leo 
Clube da Covilhã.
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HALLOWEN COM AS CRIANÇAS
No dia 30 de Outubro o Leo Clube de Pombal, adaptou uma iniciativa habitual, a ce-

lebração do Halloween, ofereceram às crianças do Centro de Acolhimento Temporário da 
APEPI uma experiência semelhante à de outros anos. Aproveitando ainda a oportunidade 
para deixar alguns doces para que eles pudessem adoçar a boca e também o coração.

PADRINHAR DESEJOS
No mês de Novembro o Leo Clube lan-

çou a iniciativa “Apadrinhar Desejos”, para 
que neste Natal as crianças do Centro de 
Acolhimento Temporário da APEPI possam 
ter os seus desejos de Natal, mesmo que 
os afetos e contactos habituais não sejam 
permitidos. Esta angariação foi um suces-
so pois num só dia conseguiram apadrinhar 
todos os desejos.

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEO 
CLUBE  
DE POMBAL

LEO 
CLUBE  
DE FAFE

LEO 
CLUBE  
DE FAFE

PEDITÓRIO PARA A LIGA 
PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

No dia 30 de Outubro o Leo Clube de Fafe partici-
pou no Peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro, 
pelas ruas de Fafe. 

DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA

No âmbito do Dia 
Internacional da Não 
Violência, dia 2 de Se-
tembro, o Leo Clube de 
Fafe convidou a Dra. So-
fia Peixoto, do Programa 
UNI+, para a realização 
de uma Palestra intitu-
lada de “AMOR É FOGO 
QUE ARDE SEM SE VER, 
É FERIDA QUE DOI E SE 
SENTE”, que abordou a 
temática de violência 
nas relações amorosas. 
A palestra decorreu no 
dia 16 de Outubro pe-
las 18h, via plataforma 
online, o montante an-
gariado reverteu para 
a missão humanitária 
“Leos on The Road: Uma 
Missão em Guarani”.

DIA MUNDIAL DA DIABETES
No dia Mundial da Diabetes 14 de Novembro, instituído pela 

Federação Internacional da Diabetes e pela Organização Mundial da 
Saúde, em memória do dia de aniversário de Frederick Banting, que, 
juntamente com Charles Best, foi o responsável pela descoberta 
da insulina em 1922. 

O Leo Clube, neste dia, partilhou um vídeo nas redes sociais, onde 
este visa consciencializar as pessoas sobre a doença e divulgar as 
ferramentas para a prevenção da diabetes, que tem tido um aumento 
alarmante de casos no mundo. O vídeo encontra-se nas redes sociais 
do Leo Clube de Fafe.

ANIVERSÁRIO LEO CLUBE FAFE

No dia 20 de Novembro o Leo Clube de 
Fafe comemorou o 5º aniversário, não po-

dendo celebrar como em anos anteriores, 

este invadiu as suas redes socias sobre 

o significado de Ser Leo, através de um 
vídeo com todos os membros do Leo Clube. 
Para assistir o vídeo basta aceder as redes 

sociais do Leo Clube. 
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LEO 
CLUBE  
DE FAFE

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

DIA INTERNACIONAL 
DOS DIREITOS HUMANOS

No mês, dos Direitos Humanos, o Leo Clube de 
Fafe convidou a Dra. Sofia Peixoto, do Programa UNI+, 
para a realização de uma Formação Certificada sobre 
Igualdade de Género intitulada de “Defende os teus 
direitos e vive em igualdade!”.

A palestra decorreu no dia 9 de Dezembro pelas 18h, 
via plataforma online, o montante angariado reverteu 
para a missão humanitária “Leos on The Road: Uma 
Missão em Guarani”

No dia 10 de Dezembro, o Leo Clube marcou com 
um vídeo mostrando que os Direitos Humanos estão no 
centro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), já que não é possível impulsionar o desenvolvi-
mento sustentável sem dignidade humana. Os direitos 
humanos são impulsionados pelo progresso alcançado 
em todos os ODS, e estes são alavancados pelos avan-
ços nos direitos humanos. Descobrindo de que forma 
as agências das Nações Unidas têm trabalhado para 
que os direitos humanos se mantenham no centro das 
suas ações. Para visualizar o vídeo basta aceder as 
redes sociais do Leo Clube de Fafe.

LEOS ON THE ROAD – UMA MISSÃO EM GUARANI

PARA ONDE VÃO?
O povo “MBya Guarani” vive na “Província de Missiones”- Ar-

gentina e está a passar por momentos cruciais na sua história. Os 
Guarani têm sofrido ao longo dos anos, e continuam a sofrer, devido 
à usurpação das terras, ficando sem teto para viver e sem selva para 
recolher o seu alimento

Com a Missão “Leos on The Road - Uma Missão em Guarani”, 
iremos dar apoio a algumas aldeias Guarani, sendo a nossa maior 
preocupação promover a educação, saúde, sustentabilidade, direi-
tos humanos e desenvolvimento. Temos como objetivo dar forma-
ção em todas es-
tas áreas, sempre 
com a supervisão 
da responsável 
Irmã Blanca Este-
la que já trabalha 
com o Povo MBya 
Guarani há vários 
anos.

A presença de 

todos os voluntários servirá também para motivar outros jovens da 
Província de “Missiones”, e de todo o país, a darem as mãos a este 
povo que tanto precisa e a darem continuidade ao projeto que agora 
estamos a iniciar. É importante abrir horizontes aos jovens portugueses 
que vão partir e, acima de tudo, ser um motor de arranque para outros 
leos da Argentina, e do mundo, para abraçarem esta causa.

Esta Missão surge com o objetivo de promover uma iniciativa 
de solidariedade sem fronteiras e de ação humanitária global, 
Leos on The Road - Uma missão em Guarani. Será a 1ª missão 

humanitária dos 
Leos de Portugal, 
em parceria com a 
Associação AMA A 
VIDA, parceria esta 
iniciada, em 2017, 
com o Leo Clube de 
Fafe, tomando pro-
porções nacionais 
em 2019.

FORMAÇÃO “OBJETIVOS 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”

Em Agosto a Missão Guarani, iniciou as formações que decorreram todos 
os meses, para os Missionários Leos que vão para Guarani, promovendo for-
mações, sob os mais diversos temas, com o objetivo de capacitar, preparar 
e formar os voluntários para a nossa missão.

A de Agosto teve o tema “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, 
pela formadora Catarina Quadros, onde tiveram a oportunidade de aprender 
um pouco mais sobre a Agenda da Organização das Nações Unidas para 
2030, a operacionalização dos ODS’s na prática e a sua importância para 
o desenvolvimento humano global.

FORMAÇÃO 
“PELOS CAMINHOS 
DA ARGENTINA”

A formação de setembro teve o tema “Pelos Cami-
nhos da Argentina”, pelo formador e padre António Leite, 
onde tiveram a oportunidade de aprender sobre a cultura 
argentina, sobre missões humanitárias no país e sobre 
os valores e competências do missionário. 
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FORMAÇÃO “COMUNICAÇÃO 
PARA A CRIAÇÃO DE IMPACTO SOCIAL”

A formação de outubro teve o tema “Comunicação para a 
Criação de Impacto Social”, pela formadora Isabel Teles do Lions 
Clube de Santa Joana Princesa, onde tiveram a oportunidade 
de aprender sobre o papel da comunicação na criação de im-
pacto social, sobre as diversas ferramentas de comunicação 
e como podem promover um maior envolvimento humano em 
torno de causas sociais 

FORMAÇÃO “SER RESILIENTE 
EM CONTEXTOS ADVERSOS”

A formação de dezembro teve o tema “Ser resiliente em 
contextos adversos”, pelas formadoras Susana Santos e 
Carina Pessoa, onde tiveram oportunidade de aprender sobre a 
resiliência e gestão da mudança. Além disso, criaram o próprio 
conjunto de ferramentas para conseguirmos ser resilientes 
durante a missão, e no seu dia-a-dia. 

PRESENTES SOLIDÁRIOS
Os Missionários Leos, lançaram no mês de Dezembro o presente solidário, composto por uma compota caseira, um postal per-

sonalizado, uma esferográfica e uma máscara social. Se quiser ajudar a missão na sua missão basta aceder as suas redes sociais e 
encomendar um presente.

Com vista a garantir a sustentabilidade do projeto, encontram-se ainda, a promover diversas iniciativas de angariações de fundos 
para financiar a nossa missão e para apoiar a tribo de Guarani, tais como vendas de esferográficas, isqueiros, lápis de carvão, sacos 
de pano e muitas outras.


