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Caros Lions,

Como Lion, um dos meus projetos favoritos nesta época do ano é 
servir comida áqueles que não têm o suficiente para comer. E uma 
das coisas em que sempre penso muito quando faço isso é o como é 

importante servir com o coração.

Agora, eu posso ir para a um refeitório social e posso ficar apenas atrás de uma mesa 
com toda a  comida linda, ou posso estar lá com um sorriso no rosto. Posso fazer isso 
simplesmente porque me ofereci para fazê-lo, ou posso fazê-lo com amor e bondade. Eu 
posso fazer isso do meu coração.

As pessoas que comem nos refeitórios sociais não querem lá estar. Não querem pedir 
refeições grátis. Muitas enfrentam dificuldades, estão solitários ou sofrem de problemas 
de saúde. É importante que eu esteja lá com amor e bondade no meu coração, que eu 
sorria e ofereça essa comida com carinho. As pessoas podem sentir a sua energia. Quando 
se faz algo com bondade, isso irradia de quem o faz.

Se eu tiver um sorriso no rosto e me sentir bem com o que estou a fazer, acho que 
as pessoas percebem isso. Elas veem isso. Elas sentem isso. As pessoas que servimos 
sentem isso. Portanto, esteja atento ao servir. Pergunte a si mesmo: estou fazendo isto 
do coração, ou estou fazendo isto apenas porque foi algo que disse que faria? Existe 
uma diferença enorme.

As pessoas precisam de se sentir queridas e apreciadas, não importa qual seja a sua 
posição na vida. Então, neste mês e em todos os meses, quando estiver a servir aquela 
refeição, sirva com um sorriso, sirva com ternura e sirva com gentileza. Porque é real-
mente importante.

Atenciosamente,

C

SERVIR COM AMOR

Caras (os) Companheiras (os)

Com alguns dias de atraso, levamos até vós mais uma edição da nossa LION, a terceira deste 

Ano Lionístico que, como é do conhecimento, publica-se de novo, com grande pena nossa e pelo 

que sabemos também de muitas companheiras e companheiros que disso nos tem dado conta, 

apenas em versão digital.

Neste número, além das diversas notícias chegadas da Sede de Lions Internacional, entre 

as quais as duas mensagens que nos são dirigidas pelo Presidente Internacional, IP Douglas 

Alexander, das habituais páginas a cargo dos nossos líderes, CC João Pedro Mateus, Presidente 

do CNG, DG Sofia Felix, Governadora do Distrito 115 CS e DG Angelino Ferreira, Governador do 

Distrito 115 CN, damos ainda conta de outras notícias e assuntos que consideramos de interesse. 

No entanto grande parte das notícias desta edição dizem respeito às muitas e diversas 

actividades de serviço, levadas a efeito pelos Lions em ambos os Distritos, focadas nas cinco 

grandes áreas globais de necessidade. Um alargado número de clubes dão-nos conta das múlti-

plas iniciativas realizadas nestas áreas: Diabetes; Visão; Fome; Meio Ambiente; e Cancro Infantil, 

representando muitas horas de trabalho voluntário.

Voltamos a referir aquilo que já temos dito sobre a Lion, noutras ocasiões. Se outros motivos 

de interesse não tivesse, só para dar a conhecer todo o trabalho que os clubes – Lions e Leos - 

levam a efeito, a “LION” em português faria sentido. 

Votos de Próspero Ano Novo.

editorial

CL Henrique Matos

Editor

C
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SUMÁRIO EXECUTIVO DA REUNIÃO  
DA ADMINISTRAÇÃO INTERNACIONAL
SAN DIEGO, CALIFÓRNIA, EUA

28 A 31 DE OUTUBRO DE 2021

COMISSÃO DE AUDITORIA

A Comissão recebeu uma actualização da Auditoria Interna 
de Lions Clubs International e continuará a acompanhar e mo-
nitorizar os planos de acção. 

 

COMISSÃO DE ESTATUTO E REGULAMENTOS

Negou uma queixa sobre a eleição do 3º vice-presidente 
apresentada pela Ex-Diretora Internacional Rosane Jahnke e 
confirmou Fabrício Oliveira como 3º Vice-Presidente Internacional 
para o ano de 2021-2022. 

Reviu a suspensão do governador do distrito 3233-E2 (Ín-
dia), destituiu Sudhir Kumar Goyal de governador de distrito e 
declarou a vaga no cargo de governador de distrito. Instruiu o 
distrito a preencher a vaga de governador de distrito de acordo 
com o Artigo IX, Seção 6(d) dos Regulamentos Internacionais.

Aprovou a “General Incorporated Foundation Nihon Lions” 
como uma fundação no Japão, de acordo com o Manual de 
Normas da Diretoria, Capítulo XV, Parágrafo A.6.d.3. 

RESOLUÇÕES:

1. FICA RESOLVIDO que a queixa eleitoral relativa ao cargo de 3º 
vice-presidente apresentada pela Ex-Diretora Internacional 
Rosane Jahnke seja negada e a eleição do 3º  Vice-Presidente 
Fabrício Oliveira seja confirmada para o AL de 2021-2022.

2. FICA RESOLVIDO que Sudhir Kumar Goyal seja removido de 
governador do Distrito 3233-E2, sendo declarado vago o cargo 
de governador de distrito para o AL 2021-2022. 

3. FICA AINDA RESOLVIDO que a vaga de governador de distrito 
para o AL 2021-2022 seja preenchida de acordo com o Artigo 
IX, Seção 6 (d) dos Regulamentos  Internacionais.

4. FICA RESOLVIDO que a “General Incorporated Foundation Nihon 
Lions” receba a aprovação para o uso do nome e emblema 
do Lions de acordo com o Manual de Normas da Diretoria, 
Capítulo XV, Parágrafo A.6.d.3.

COMISSÃO DE CONVENÇÕES

Aprovou que a taxa de inscrição da convenção presencial 
para os Governadores de Distrito e Presidentes de Conselho de 
2021-2022 seja reduzida para US$ 100 na próxima Convenção 
Internacional de 2022.
• Aprovou que a Convenção Internacional de 2022 incluirá um 

componente de convenção virtual.
• Aprovou procedimentos das eleições internacionais de modo 

a permitir o uso de uma plataforma electrónica para a votação 
presencial na Convenção Internacional.

• Aprovou o per diem para os integrantes nomeados da con-
venção para a Convenção Internacional de 2022.

• Aprovou actualização do Capítulo VIII, Parágrafo C.5. do Manual 
de Normas da Administração, para incluir curadores antigos 
e actuais na homenagem póstuma na convenção.

RESOLUÇÕES:

1. FICA RESOLVIDO que a taxa de inscrição da convenção pre-
sencial para os Governadores de Distrito e Presidentes de 
Conselho de 2021-2022 seja reduzida para US$ 100 para a 
próxima Convenção Internacional de 2022.

2. FICA RESOLVIDO que a Convenção Internacional de 2022 incluirá 
um componente de convenção virtual.

3. FICA RESOLVIDO que as eleições internacionais usarão uma pla-
taforma eletrónica para votação na Convenção Internacional.

4. FICA RESOLVIDO que os seguintes per diem sejam aplicados 
à Convenção Internacional de 2022 em Montreal:

Per diem de US$ 95 por dia para refeições para os integrantes 
nomeados do Comissão de Credenciais servindo sem outro 
ressarcimento.

Per diem de US$ 95 por dia para refeições dos funcionários 
da sede, menos as refeições de grupo planeadas.

5. FICA RESOLVIDO que o Capítulo VIII, Parágrafo C.5. do Manual 
de Normas seja emendado substituindo a frase “Somente os 
dirigentes executivos actuais e passados, e directores que 
tenham falecido desde a convenção anterior serão mencio-
nados na cerimónia de homenagem póstuma.” por: “Somente 
os dirigentes executivos actuais e passados, e directores e 
curadores que tenham falecido desde a convenção anterior 
serão mencionados na cerimónia de homenagem póstuma.” 

COMISSÃO DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES

• Reconheceu os Emirados Árabes Unidos como uma região 
provisória e nomeou o Presidente de Divisão Amer Bitar para 
servir na área como Presidente de Região.   

• Nomeou o Ex-Governador de Distrito David Wilson para servir 
como Governador de Distrito do Distrito 105-N (Ilhas Britâ-
nicas). 

• Nomeou o Ex-Diretor Internacional Geoffrey Leeder para servir 
como LION Coordenador do Distrito 105-N (Ilhas Britânicas). 

• Aprovou a proposta de redistritamento apresentada pelo Dis-
trito Múltiplo 325 (Nepal) para redistritar os distritos entre os 
Distritos 325-C, 325-D, 325-E, 325-F, 325-G, 325-H, 325-I, 325-J, 
325-K, 325-L, 325-M, 325-N, 325-P, 325-R e 325-S a entrar em 
vigor no encerramento da Convenção Internacional de 2022.  

• Aprovou a proposta de redistritamento apresentada pelo 
Distrito 322-F (Índia) para redistritar o distrito entre os Dis-
tritos 322-F e 322-H a entrar em vigor no encerramento da 
Convenção Internacional de 2022.  

• Nomeou o Ex-Governador de Distrito Douglas Small para 
servir como Governador de Distrito do Distrito N-1 (Canadá) 
para o restante do ano de 2021-2022.  

• Reviu os Regulamentos Padrão de Distrito para não mais exigir 

o envio de um relatório de visitação após as visitas a clubes. 
• Reviu as Normas de Reembolso para o Governador de Distrito 

para cobrir o envio por correio de itens aos clubes quando a 
visita for realizada virtualmente.

RESOLUÇÕES:

1. FICA RESOLVIDO que os Emirados Árabes Unidos sejam re-
conhecidos como uma região provisória.
FICA AINDA RESOLVIDO que o Presidente de Divisão Amer Bitar 
seja nomeado para servir na área como Presidente de Região.   

2. FICA RESOLVIDO que o Ex-Governador de Distrito David Wilson 
seja nomeado para servir como Governador de Distrito do 
Distrito 105-N (Ilhas Britânicas). 
FICA AINDA RESOLVIDO que o Ex-Diretor Internacional Geoffrey 
Leeder seja nomeado para servir como Lion Coordenador do 
Distrito 105-N (Ilhas Britânicas) 

3. FICA RESOLVIDO que a proposta apresentada pelo Distrito 
Múltiplo 325 (Nepal) para redistritar os distritos entre os 
distritos abaixo seja aprovada e entre em vigor no encerra-
mento da Convenção Internacional de 2022.  

Distrito 325-A1 nos Distritos 325-C, 325-D, 325-E
Distrito 325-A2 nos Distritos 325-F, 325-G, 325-H
Distrito 325-B1 nos 325-I, 325-J, 325-K, 325-L, 325-M 
Distrito 325-B2 nos 325-N, 325-P, 325-R, 325-S 

4. FICA RESOLVIDO que a proposta apresentada pelo Distrito 
322-F (Índia) para redistritar o distrito entre os Distritos 322-F 
e 322-H seja aprovada e entre em vigor no encerramento da 
Convenção Internacional de 2022.   

5. FICA RESOLVIDO que o Ex-Governador de Distrito Douglas 
Small seja nomeado para servir como Governador de Distrito 
do Distrito N-1 (Canadá) pelo restante do ano de 2021-2022.   

6. FICA RESOLVIDO que o Capítulo VII, Apêndice A, Regulamentos 
Padrão de Distrito, Artigo III, Seção 1(f) do Manual de Normas 
da Diretoria seja emendado pela inserção de “(virtualmente 
ou presencialmente)” após a palavra “visitados” e remoção 
de “Um relatório de visitas deve ser encaminhado à sede 
internacional referente a cada visita” após a palavra “clube”. 

7. FICA RESOLVIDO que o Capítulo IX, Seção B.4.g.2 seja emen-
dado, substituindo as palavras “para envio de prémios” pelas 
palavras “para o clube”.   

COMISSÂO DE FINANÇAS 
E OPERAÇÕES DA SEDE

• Aprovou a previsão orçamental para o 1º trimestre do ano 
Lionístico de 2021-2022, refletindo déficit.

• Reviu as Normas de Viagens e Reembolso de Despesas de 
Dirigentes Executivos.

• Reviu as Normas de Processos de Compras da Associação 
Internacional de Lions Clubes.

• Aprovou a isenção de joias de admissão e fundação até 30 
de junho de 2022. 

RESOLUÇÕES:

1. FICA RESOLVIDO que todas as joias de admissão e fundação 
serão isentas até 30 de junho de 2022.

2. FICA RESOLVIDO que a direcção aprove a previsão orçamental 
revista do 1º trimestre para o ano Lionístico de 2020-2021 
reflectindo um déficit.

3. FICA RESOLVIDO que as Normas de Viagens e Reembolso 
de Despesas de Dirigentes Executivos sejam emendadas 
conforme estabelecido no Anexo A..

4. FICA RESOLVIDO que as Normas de Processos de Compras da 
Associação Internacional de Lions Clubes sejam emendadas 
conforme estabelecido abaixo,

Página 10, Seção G.1., substituir a palavra Comissão pela 
palavra “Administrador”.

FICA AINDA RESOLVIDO que as Normas de Processos de 
Compras da Associação Internacional de Lions Clubes sejam 
emendadas conforme estabelecido abaixo,

Página 15, Seção R., ponto cinco, inserir a palavra “Individual” 
depois de “Funcionário”.

FICA AINDA RESOLVIDO que a Matriz de Nível de Autorização 
de Assinatura prevista nas Normas de Processos de Compras 
da Associação Internacional de Lions Clubes seja emendada 
pela remoção do “Conselheiro Jurídico” no Nível I.

COMISSÂO DO DESENVOLVIMENTO 
DE LIDERANÇA

• Confirmado o plano alternativo para os Dias 1 a 3 do Semi-
nário de Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador 
de Distrito Eleito (1ºVDG/DGE) virtual de 2022 para substituir 
o conteúdo do seminário originalmente programado para 
fevereiro de 2022.

• Confirmou a adição de um segundo dia para o Seminário 
de 1ºVDG/DGE na convenção em Montreal, tornando-o um 
seminário de dois dias.

• Aprovou a adição do grupo nepalês para o Seminário de 
1ºVDG/DGE de 2021-2022 e uma exceção ao requisito de LCIP 
para o líder do grupo nepalês para o seminário deste ano.

• Aprovou o Ex-Diretor Internacional Sanjay Khetan como o 
líder do grupo nepalês de 2021-2022.

• Aprovou um aumento no orçamento de presentes para o 
Seminário de DGE em US$ 38.354 para os 1ºVDGs/DGEs de 
2021-2022.

RESOLUÇÕES:

1. FICA RESOLVIDO que uma excepção ao requisito de certifica-
ção do Programa de Instrutor Certificado do Lions, conforme 
descrito no Capítulo XIV, Parágrafo D.10.a. do Manual de 
Normas da Diretoria, seja aprovada para a selecção do líder 
de grupo de língua nepalesa para o Seminário de 1ºVDG/
DGE de 2021-2022.

2. FICA AINDA RESOLVIDO que a equipa de líderes de grupo 
do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2022, 
conforme descrito no Anexo B., seja aprovada.
 

PLANEAMENTO A LONGO PRAZO (RELATÓRIO 
DA REUNIÃO DE AGOSTO DE 2021)

• Recebeu uma actualização sobre o Plano Estratégico de Lions 
International.

• Recebeu uma actualização sobre o estudo do papel do Gover-
nador de Distrito e reviu uma análise da metodologia actual 
para a alocação do orçamento do Governador de Distrito. 

• Reviu as qualificações de endosso do Diretor Internacional.
• Discutiu a criação de um grupo de grandes pensadores de 

marketing e a abordagem para desenvolver habilidades de 
marketing, confiança e competência ao nível de clube. 

• Reviu os procedimentos de eleição para cargos de Directores 
Internacionais e 3º Vice-Presidente de LCI. 

COMISSÃO DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING

• Reviu o programa de Subsídios de RP e reconheceu o cresci-
mento da popularidade da iniciativa. Este ano, 32 Subsídios de 
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RP foram aprovados para financiamento, o que efectivamente 
esgotou o orçamento anual de US$ 400.000 para o programa.

• Analisou uma solicitação do Distrito Múltiplo 318, Distrito 
Múltiplo 3232 e Distrito Múltiplo 3233 na Índia para utilizar 
os fundos excedentes para a aquisição de escritórios para 
apoiar as actividades, formação e outras iniciativas dos Lions. 
A Comissão apresentou uma decisão para rever o pedido 
em mais detalhes e encaminhá-lo à Comissão de Finanças. 
A Comissão fará uma revisão durante a próxima reunião da 
direcção.

• Reviu o Capítulo XIX das Normas da Direcção para remover os 
títulos descontinuados de Presidente de Área Jurisdicional de 
Novas Vozes e Orador de Área Jurisdicional de Novas Vozes 
do protocolo internacional.

• Reviu os capítulos II, XVI e XIX do Manual de Normas da Di-
recção para alinhar o nome da Comissão de Marketing com 
a decisão anterior. 

RESOLUÇÕES:

1. FICA RESOLVIDO que o Capítulo XIX, Protocolo Internacional 
do Manual de Normas da Direcção seja emendado conforme 
estabelecido no Anexo A 

2. FICA RESOLVIDO que o Capítulo II, Seção J, Capítulo XVI, Seção 
B.13 e Capítulo XIX, Seção D do Manual de Normas da Direc-
ção  sejam emendados alterando o nome da Comissão de 
Comunicações de Marketing para “Comissão de Marketing”. 

COMISSÂO DE DESENVOLVIMENTO 
DO QUADRO ASSOCIATIVO

• Solicitou que o Comissão de Finanças considere uma extensão 
da isenção de taxas. 

• Reviu as actualizações de progresso do Programa de Clubes 
de Interesse Especial.

• Reviu as actualizações de progresso na implementação da 
Abordagem Global do Quadro Associativo e os dados que 
mostram o sucesso nos distritos piloto.

• Reviu e aprovou os Subsídios para o Desenvolvimento do 
Quadro Associativo.

• Reviu e aprovou o Painel Consultivo de Leo Clubes de 2022-
2024.

• Reviu os resultados da investigação de associados do Lions 
Club of Mumbai Choice e recomendou o cancelamento do 
clube por motivo de afiliação fictícia.

• Reviu e atualizou várias secções do Manual de Normas da 
Direcção, Capítulo XXII, para alinhar às actualizações do pro-
grama e apoiar o crescimento futuro do programa. 

• Actualizou o Manual de Normas da Direcção, Capítulo X, para 
adicionar o Distrito Múltiplo 300 D Taiwan.

RESOLUÇÕES:

1. FICA RESOLVIDO que os seguintes Lions e Leos servirão como 
membros do Painel Consultivo do Programa de Leo Clubes 
para o mandato de julho de 2021 a junho de 2024:

Nome Cargo D/DM País AJ

Brandon Johnson Presidente de Conselho 12N Tennessee, EUA I

Timothy Beer Assessor de Distrito Leo C2 Canadá II

Veronica Perez Caballero Assessora de DM Leo F2 Colômbia III

Dorina Szalagyi Presidente de Distrito Leo 119 Hungria IV

Timothy Chan Presidente de Distrito Leo 303 Hong Kong V

K H Lasantha Gunawardana Vice-Presidente de Conselho 306 C2 Sri Lanka VI

Andrew Roberts-Thomson Assessor de Distrito Leo 201N3 Austrália VII

Naftali Chilenga Tesoureiro de Conselho 412B Malaui VIII

Nome Cargo D/DM País AJ

Nichele Smith-Abreu Presidente de Distrito Leo 60B Sint Maarten I

Sophia Nguyen Vice-Presidente de Leo Clube 19H Canadá II

Adriana Godoy Presidente de Distrito Leo D3 Guatemala III

Patrik Stefan Sandu Presidente de Distrito Leo 124 Romênia IV

Rhea Maringal Secretário de DM Leo 308A2 Malásia V

Muhammad Arslan Presidente de DM Leo 305N1 Paquistão VI

John William Candra Vice-Presidente de Distrito Leo 307A1 Indonésia VII

Djibrilla Yaye Moussa Presidente de Distrito Leo 403A1 Niger VIII

2. FICA AINDA RESOLVIDO que os Leos e Lions a seguir serão 
indicados como suplentes para suas respectivas áreas juris-
dicionais para o Painel Consultivo do Programa de Leo Clubes 

para o mandato de julho de 2021 a junho de 2023, caso um 
membro do painel da área jurisdicional correspondente esteja 
impossibilitado de completar seu mandato.

LIONS SUPLENTES
 

Nome Cargo D/DM País AJ

Ava-Loi Forbes Assessora de Distrito Leo 60B Jamaica I

Laura Fernandez Salazar Assessora de Distrito Leo D4 Costa Rica III

Berk Burgurlu Assessor de Distrito Leo 118Y Turquia IV

Wai Koong Lee Assessor de Distrito Leo 308B1 Malásia V

Manoj Seeralan Assessor de Distrito Leo 324L Índia VI

Chipo Green Assessor de Distrito Leo 412A Zimbábue VIII

LEOS SUPLENTES

Nome Cargo D/DM País AJ

Kefin Francisco Marroquin Rosales Secretário de DM Leo H 1 Peru III

Yevhen Kravchenko Presidente de Distrito Leo 134 Ucrânia IV

Shyan Jong Ling Presidente de Leo Clube 308A2 Malásia V

Charith Peiris Presidente de DM Leo 306A1 Sri Lanka VI

Issouf Zerbo Presidente de Distrito Leo 403A3 Burkina Faso VIII

3. FICA RESOLVIDO que o Lions Club of Mumbai Choice seja 
cancelado por afiliação fictícia.

4. FICA RESOLVIDO que o capítulo XXII, Apêndice B, Artigo III 
do Manual de Normas da Direcção seja emendado adicio-
nando o texto fornecido abaixo como um novo parágrafo 
C. e reordenando as partes restantes em conformidade:

C. Formação

Se um governador de distrito autorizar a formação de um 
distrito Leo, ele também deve autorizar a formação de uma 
Comissão Organizadora Distrital e nomear os Lions e Leos 
conforme necessário para supervisionar adequadamente o 
desenvolvimento do distrito. Os membros da comissão devem 
incluir representantes da Comissão Consultiva de Distrito 
Leo, o Assessor Leo Associado (se previamente nomeado), 
o Representante Leo/Leo-Lion de Distrito (se nomeado), o 
Assessor de Distrito Leo e um representante Leo de pelo 
menos seis Leo Clubes no distrito. A comissão organizadora 
deve ser responsável pelos seguintes itens:
- Garantir que todos os Leo clubes do distrito sejam notificados 
sobre a formação do distrito. 
- Organizar uma conferência do distrito Leo.
- Elaborar uma proposta de estatuto e regulamentos a ser 
aprovada na conferência do distrito Leo.
- Notificar pelo menos sessenta (60) dias antes da conferência 
distrital, compartilhando a data, hora e informações sobre o 
local da conferência distrital e solicitando nomeações para 
dirigentes distritais Leo a serem submetidos ao assessor de 
distrito Leo pelo menos trinta (30) dias antes da conferência. 

5. FICA AINDA RESOLVIDO que o capítulo XXII, Apêndice C, Artigo 
III do Manual de Normas da Direcção seja emendado adicio-
nando o texto fornecido abaixo como um novo parágrafo C. 
e reordenando as partes restantes em conformidade:

C. Formação

Se um Conselho de Governadores autorizar a formação de 
um distrito múltiplo Leo, também deve autorizar a formação 
de um Comitê Organizador de Distrito Múltiplo e nomear os 

Lions e Leos conforme necessário para supervisionar adequa-
damente o desenvolvimento do distrito múltiplo. Os membros 
da comissão devem incluir o Assessor de Distrito Múltiplo Leo, 
o Representante Leo/Leo-Lion junto ao Distrito Múltiplo (se 
nomeado), o(s) Assessores de Distrito Leo e um representante 
de pelo menos dez Leo Clubes do distrito múltiplo. A comissão 
organizadora deve ser responsável pelos seguintes itens: 

- Garantir que todos os Leo clubes do distrito múltiplo e As-
sessores de Distrito Leo sejam notificados sobre a formação 
do distrito. 
- Organizar uma conferência de distrito múltiplo Leo.
- Desenvolver uma proposta de estatuto e regulamentos a 
ser aprovada na conferência do distrito múltiplo Leo.
- Notificar pelo menos sessenta (60) dias antes da conferência 
do distrito múltiplo, compartilhando a data, hora e informações 
sobre o local da conferência do distrito múltiplo e solicitando 
nomeações para dirigentes de distrito múltiplo Leo a serem 
submetidos ao assessor de distrito múltiplo Leo pelo menos 
trinta (30) dias antes da conferência agendada.

6. FICA RESOLVIDO que o Capítulo XXII, Apêndice B, Artigo III, Pa-
rágrafo C.1.a(2) do Manual de Normas da Direcção seja emen-
dado, substituindo as palavras “maior parte” por“maioria”.

7. FICA AINDA RESOLVIDO que o Capítulo XXII, Apêndice C, Ar-
tigo III, Parágrafo C.1.a(2) do Manual de Normas da Direcção 
seja emendado, substituindo as palavras “maior parte” por 
“maioria”. 

8. FICA RESOLVIDO que o Capitulo XXII, Apêndice B, Artigo III, 
Parágrafo C.5. do Manual de Normas seja emendado, elimi-
nando-se o texto existente na sua totalidade, substituindo-o 
pelo seguinte:

Outros Dirigentes de Distrito Leo, incluindo o Secretário de 
Distrito Leo e o tesoureiro de distrito Leo, podem ser no-
meados ou eleitos conforme determinado pelo estatuto e 
regulamentos do distrito. Se nomeado, ao assumir o cargo, 
o presidente de distrito Leo indicará um tesoureiro de dis-
trito Leo e outros dirigentes distritais conforme decisão da 
conferência do distrito Leo ou do conselho de distrito Leo de 
tempos em tempos e conforme aprovado pelo gabinete do 
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distrito Leonístico. Se eleito, as qualificações e procedimento 
para indicação e eleição a esse cargo serão os mesmos esti-
pulados para o cargo de presidente de distrito Leo.

9. FICA RESOLVIDO que o Capitulo XXII, Apêndice C, Artigo III, 
Parágrafo C.5. do Manual de Normas seja emendado, elimi-
nando-se o texto existente na sua totalidade, substituindo-o 
pelo seguinte:
Outros dirigentes de Distrito Múltiplo Leo, incluindo o se-
cretário de distrito múltiplo Leo e o tesoureiro de distrito 
múltiplo Leo, podem ser nomeados ou eleitos conforme de-
terminado pelo estatuto e regulamentos do distrito múltiplo. 
Se nomeado, ao assumir o cargo, o presidente do distrito 
múltiplo Leo indicará um secretário de distrito múltiplo Leo 
e um tesoureiro de distrito múltiplo Leo e outros dirigentes 
de distrito múltiplo conforme decisão da conferência do 
distrito múltiplo Leo ou do conselho de distrito múltiplo Leo 
de tempos em tempos e conforme aprovado pelo conselho 
de governadores do distrito múltiplo Leonístico. Se eleito, 
as qualificações e procedimento para indicação e eleição a 
esse cargo serão os mesmos estipulados para o cargo de 
presidente de distrito múltiplo Leo.

10. FICA RESOLVIDO que o Capítulo XXII, Parágrafo A.8.e. do 
Manual de Normas da Direcção seja emendado, inserindo 
a frase “se não for por meio da provisão de subsídios apro-
vados.” na primeira frase após “Lions Clubs International”. 

11. FICA RESOLVIDO que o Capitulo XXII, Parágrafo A.16. do Ma-
nual de Normas da seja emendado, eliminando-se o texto 
existente em sua totalidade, substituindo-o pelo seguinte:

Datas importantes para os Leos
a. Abril - Mês da Consciencialização sobre Leo Clubes 

b. Outubro - Mês do Crescimento do Quadro Associativo de Leos 
c. 5 de dezembro - Dia Internacional dos Leos
11. FICA RESOLVIDO que o Capítulo X, Parágrafo F.3.c. do Ma-

nual de Normas da ser emendado inserindo a frase “Distrito 
Múltiplo 300 D Taiwan,” após “Distrito Múltiplo 300 Taiwan,”.

COMISSÂO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO

• Resolveu atualizar o Capítulo I do Manual de Normas da 
Diretoria para reflectir a nova declaração de missão de LCI e 
actualizar o texto para alinhá-lo ao uso comum. 

• Recebeu um relato sobre os relatórios de serviço, incluindo o 
número de pessoas atendidas, o número de actividades de 
serviço e a percentagem de relatórios de serviços dos clubes.  

• Recebeu uma actualização sobre os eventos de defesa de 
causas, incluindo o Dia do Lions junto à Organização das 
Nações Unidas e o Dia do Lions junto ao Capitólio. 

• Recebeu uma actualização sobre a Memorando de Entendi-
mento de LCI com a Associação de Especialistas em Instrução 
e Tratamento da Diabetes. 

• Seleccionou os vencedores do prémio Dez Melhores Asses-
sores de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis.

• Discutiu os programas de serviço, o desenvolvimento das 
causas globais de LCI e a implementação do Plano Estratégico 
de Lions International. 

• Recebeu uma atualização sobre o Prémio de Serviço A Bon-
dade Importa.

RESOLUÇÕES:

1. FICA RESOLVIDO que Capítulo I do Manual de Normas da 
Direcção seja emendado conforme estabelecido no Anexo 
B., aqui apresentado.

COMISSÂO DE TECNOLOGIA

• A comissão discutiu a previsão do primeiro trimestre de 2021-
2022 em relação ao orçamento para a divisão e solicitou mais 
explicações para a variação negativa de aproximadamente 
US$ 850.000. A comissão ficou satisfeita com a explicação 
fornecida pela equipa sobre os factores que contribuíram 
para a variação.

• A comissão recebeu actualizações sobre iniciativas e medidas 
em andamento relativas à privacidade quanto ao Regulamento 
Geral para a Proteção de Dados (GDPR). Analisou a actuali-
zação quanto aos planos em andamento para a adoção da 
International Organization for Standardization (ISO) 27001.  A 
comissão aprova as iniciativas de segurança e privacidade 
planeadas para os próximos três a seis meses.  

• A comissão recebeu uma actualização sobre os iniciativas 
de infraestrutura. Teve a satisfação de observar que houve 
progresso em três frentes: conformidade, segurança de rede 
e melhorias de infraestrutura. A comissão está ciente da 
frequência cada vez maior de ameaças à segurança e está 
satisfeita em saber que isso continua a ser uma das principais 
prioridades da associação.

• A equipa apresentou uma actualização abrangente sobre 
o projecto de CRM. A comissão concordou com a aborda-
gem recomendada (Salesforce) e ficou entusiasmada com a 
oferta de um retorno positivo no sexto ano do projeto. Ficou 
satisfeita com o facto da equipa se concentrar em agregar 
valor rapidamente e aguarda as actualizações na reunião 
de abril de 2022.

• A comissão discutiu a situação dos produtos digitais. A equi-
pa continua a explorar novos recursos e funcionalidades 
solicitados pelos associados. A equipa reconheceu que todo 
o trabalho planeado do produto pode/será afectado pelo 
projecto Salesforce e manterá a comissão atualizada sobre 
quaisquer mudanças prioritárias.  

• A comissão teve uma discussão abrangente sobre o uso 
dos nossos produtos digitais e a importância de aumentar a 
adopção e o uso dos nossos produtos. A comissão solicita o 
apoio dos Directores Internacionais na promoção da adopção 
dos produtos digitais.

• A equipa apresentou dados sobre o Connect e destacou as 
tendências de uso recentes do aplicativo.  Dado o investi-
mento significativo para apoiar o Connect (US$ 350.000) e 
o uso mínimo (cerca de 2.500 sessões nos últimos 12 meses 
a comissão aconselhou a equipa a avaliar como desactivar 
o aplicativo sem causar impacto significativo junto dos as-
sociados.  

• A comissão recebeu da equipa uma atualização sobre os 
aplicativos móveis. Há preocupações com a viabilidade a 
longo prazo das plataformas móveis actuais, com acção ime-
diata necessária para o aplicativo Android, pois ele perderá o 
suporte do fornecedor após dezembro de 2022. A comissão 
recomenda descontinuar o suporte a aplicativos móveis até 
que uma solução móvel que funcione para qualquer dispositivo 
possa ser implementada com o projeto Salesforce.

• A comissão recebeu uma actualização sobre o apoio à eleição 
internacional de 2022. A equipa foi instruída a continuar ava-
liando as necessidades de hardware para apoiar as cédulas 
digitais presenciais.  

• A comissão reuniu-se em conjunto com o Comissão de Ativi-
dades de Serviço para receber actualizações sobre relatórios 
de serviço e adopção de produtos de tecnologia.

Quando o Lion Pat Ryan era criança, a sua avó veio morar 
com eles. Uma coisa que Ryan percebeu rapidamente foi que 
a sua avó tinha dois pés de tamanhos diferentes - tamanho 10 
à direita e 8 à esquerda. O motivo? Ela tinha todos os dedos do 
pé esquerdo amputados devido a complicações da diabetes. 
Esta foi a primeira experiência de Ryan com a doença, mas não 
seria a última.

“10,5% DAS PESSOAS ADULTAS 
SOFREM DE DIABETES”

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doen-
ças dos EUA (CDC), 10,5% dos adultos vivem com diabetes. No 
estado de Kentucky, esse número é drasticamente maior, com 

aproximadamente 15% da população adulta diagnosticada com 
diabetes e 35% considerada pré-diabética. Além disso, Kentucky 
tem a quarta maior taxa de mortalidade por diabetes do país.

Em 2014, o próprio Ryan lutava contra o diabetes tipo 2. Ti-
nha desenvolvido doença renal crónica em estado 3 e tomava 
medicamentos prescritos para controlar o açúcar no sangue, 
a pressão alta e o colesterol alto. “Eu estava no caminho certo 
para ter complicações graves devido à diabetes”, disse Ryan.

Mas ele mudou o seu estilo de vida, a sua alimentação e 
procurou mais informação sobre a doença para passar melhor. 

Ryan sabia que precisava agir para viver uma vida mais sau-
dável e obter controle sobre a sua diabetes. Por meio de grandes 
mudanças no seu estilo de vida, incluindo na dieta, fazendo 
mais exercício e mais informação sobre a diabetes, o açúcar no 

LCIF - DIABETES
CONSCIENCIALIZAÇÃO DAS 
PESSOAS PARA A DOENÇA
Após o diagnóstico da diabetes, um Lion assumiu a missão de espalhar a 

consciencialização para as complicações desta doença
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sangue de Ryan baixou, a pressão arterial normalizou, o colesterol 
baixou e a doença renal crónica passou para o estado 1. Hoje, 
ele já não toma nenhum dos remédios que tomava diariamente 
e recuperou o controle da sua vida.

A luta de Ryan contra a diabetes deixou-o ainda mais ciente 
da prevalência da doença no seu estado natal, Kentucky, onde 
sete em cada 10 pessoas não sabem que tem a doença. Quando 
a diabetes se tornou uma área de causa oficial do Lions Clubs 
International e da Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
em 2017, Ryan encontrou a sua vocação.

A DIABETES – UMA CAUSA OFICIAL GLOBAL 
DOS LIONS (LCIF)

Os Lions adoptaram a diabetes como uma causa oficial em 
resposta a uma necessidade global cada vez maior de conscien-
cialização, apoio e prevenção. A fim de aumentar o serviço aos 
Lions em todo o mundo, a LCIF lançou um programa de subsídios 
para a diabetes preparado para ajudar em projectos em grande 
escala nas áreas de consciencialização sobre a diabetes, edu-
cação, acesso a cuidados, exames e melhorias nas instalações.

Com Ryan na liderança, o Bluegrass Lions elaborou um plano 
de dois anos com o objectivo de reduzir a prevalência de diabetes 

e melhorar a qualidade de vida das pessoas diagnosticadas. Com 
a ajuda de um subsídio de US $ 67.500 da LCIF para a diabetes, 
o Bluegrass Lions educou e examinou milhares de Kentuckians 
e tem planos para alcançar ainda mais.

Até o momento, os Lions realizaram 28 eventos de triagem, que 
incluíram exames A1C e exames de retina para a retinopatia diabé-
tica. Mais de 240 pessoas com possível diabetes ou pré-diabetes 
foram encaminhadas para os profissionais médicos adequados.

UM PROGRAMA PARA A EDUCAÇÃO 
E AUTO GESTÃO DA DIABETES

Os eventos também encorajam os habitantes de Kentucky 
com diabetes ou pré-diabetes a inscreverem-se no Programa 
de Educação e Suporte para Auto Gerenciamento da Diabetes 
(DSMES) ou no Programa de Prevenção da Diabetes (DPP). Os 
dois programas com certificação nacional fornecem a base às 
pessoas com diabetes ou pré-diabetes para se auto gerirem, 
nas decisões do seu estilo de vida e nas atividades. A evidência 
mostrou que a inscrição no DSMES melhora os resultados da 
diabetes e reduz os custos dos cuidados de saúde, enquanto 
a inscrição no DPP reduz em 50% o risco dos pré-diabéticos 
desenvolverem a diabetes tipo 2.

GRAÇAS A UM SUBSÍDIO DE 67,500 USD DA LCIF PARA A LUTA CONTRA A DIABETES 
OS LIONS SENSIBILIZARAM E EXAMINARAM MILHARES DE PESSOAS NO KENTUCKY

A pandemia COVID-19 provou ser um desafio com muitos 
eventos de triagem cancelados em 2020 e 2021 devido às diretri-
zes de distanciamento social no estado. Como a diabetes é uma 
das doenças pré-existentes que podem levar a complicações 
graves do COVID-19, os Lions de Bluegrass sabiam que precisa-
vam de continuar activos para manterem as suas comunidades 
seguras. Desde então, eles concentraram os seus esforços na 

consciencialização da comunidade e planeiam continuar mais 
eventos de triagem.

A LCIF tem o orgulho de conceder subsídios que apoiam os 
esforços dos Lions, como estes, para causar impacto nas suas 
comunidades e aumentar a consciencialização sobre a diabetes, 
expandir o acesso a cuidados e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas diagnosticadas. Para saber mais, visite lcif.org/diabetes.

Caros Lions,

Como qualquer pessoa próxima de mim sabe, não há nada 
mais importante para mim do que a família. Primeiro a família. 
Esse é o meu lema. Quando alguém me diz que não pode fazer 
um evento porque tem uma obrigação familiar, eu digo: “Sim, 
claro! Vá estar com a sua família. ” Tempo de qualidade com os 
nossos entes queridos dá-nos a força de que precisamos para 
sairmos e darmos de nós mesmos. Não podemos encher o balde 
de outra pessoa se o nosso estiver vazio.

No entanto, os Lions também são um tipo de família - uma 
família realmente grande,  com todos os tipos de 
tias e tios e vidas inteiras de histórias para com-
partilhar. Tenho orgulho de fazer parte desta 
família Lion. E eu quero para os Lions o que 
eu quero para as minhas filhas e netos - 
ter certeza de que todos permaneçam 
saudáveis, agora e nos próximos anos.

E, no entanto, a saúde é uma daque-
las coisas que não são simples. Existem 
muitos aspectos do bem-estar que 
geram saúde. Nas nossas 
funções como Lions, 

trabalhamos para promover todos os aspectos da saúde: men-
te, corpo e espírito.

Promovemos mentes saudáveis apoiando escolas locais e 
fornecendo às crianças as ferramentas sócio-emocionais de que 
precisam para aprender e poderem desenvolver-se. Promovemos 
corpos saudáveis educando as nossas comunidades sobre a 
importância de se alimentarem bem e praticarem exercícios. 
E desenvolvemos espíritos saudáveis unindo-nos no serviço. 
Porque servir é algo que pode realmente alimentar a alma. Ao 
ajudar os outros, ajudamo-nos a nós mesmos.

Ao entrarmos na temporada de família e união, lembre-se de 
que você tem sempre um lar nos Lions. Quando você está 

com os Lions, está com a família.

A FAMÍLIA LION  
MENSAGEM DE INVERNO DO PRESIDENTE INTERNACIONAL

Presidente Internacional  
de Lions Clubs International
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CC JOÃO PEDRO MATEUS
PRESIDENTE CONSELHO NACIONAL  
DE GOVERNADORES (CNG) 

“ESTAMOS JUNTOS!”
OS CLUBES DO NOSSO DISTRITO MÚLTIPLO TÊM TIDO 

UM CRESCENDO DE ANIMAÇÃO E DE ATIVIDADES

Estimulados, porventura, pelos nossos dois Governadores: a 
Companheira Sofia Alexandra Félix, do D115 Centro-Sul e o Compa-
nheiro Angelino Ferreira, do D115 Centro-Norte, que têm mantido 
um empenhamento notável, desde o início do nosso mandato, 
os Clubes do nosso Distrito Múltiplo têm tido um crescendo de 
animação e de atividades, as mais diversas:

Atividades ligadas ao alívio à fome com ações de angariação 
e recolha de géneros alimentícios e sua distribuição a quem 
deles necessita;

Atividades ligadas à Saúde Humana, nomeadamente, rastreios 
da Visão, Diabetes, Hipertensão e Dádivas de Sangue;

Atividades de geminação com clubes de países estrangeiros 
contribuindo para a Harmonia e Paz entre os Povos;

Videoconferências sobre as grandes questões da atualidade 
que nos inquietam, nomeadamente, sobre a Biodiversidade e 
sobre a Economia;

O projeto Lucas que financia as duas Bolsas de Investigação 
Médica na área do cancro infantil tem tido uma animação invulgar, 
com o aparecimento de oficinas para construção da nossa popular 
mascote “Lucas”, que continua em maré alta e as muitas centenas 
de caixas de bolachas que foram transportadas da Fábrica que 
as ofereceu e logo distribuídas, com eficiência notável, por todo 
o País, dá-nos a sensação reconfortante de que vamos de facto 
entregar as duas Bolsas de Investigação Médica aos candidatos 
que, na oportunidade, forem selecionados.  

“SE AS NOSSAS LIDERANÇAS FOREM 
ESCLARECIDAS, PODEMOS MELHORAR 
O FUTURO DA NOSSA INSTITUIÇÃO”

Marcámos presença no Fórum Europeu para Redução 
de Riscos de Catástrofes que se realizou na Câmara Muni-
cipal de Matosinhos, sob os auspícios das Nações Unidas e 
da Comissão Europeia. Foi uma experiência muito rica em 
que tivemos a oportunidade de ouvir as intervenções de 
ministros dos países participantes que trouxeram ao nosso 

conhecimento as suas preocupações sobre esta problemática 
carregada de atualidade.

Como temos a ideia de que, se as nossas lideranças forem 
esclarecidas, podemos melhorar o futuro da nossa Instituição, 
promovemos o Seminário de formação dos Primeiros e Segundos 
Vice-Governadores, na Batalha, que decorreu nos dias 13 e 14 de 
novembro e que, dada a categoria dos formadores, foi mais uma 
atividade bem-sucedida e que nos orgulha. 

O Concurso do Cartaz da Paz realizou-se também este ano, 
como é da tradição e teve uma primeira fase, no Distrito 115 
Centro-Norte e no D115 Centro-Sul, onde foi escolhido o primeiro 
classificado de cada subdistrito, passando ambos para o nível do 
Distrito Múltiplo-Portugal. O Júri reunido em Coimbra no passado 
dia 28 de novembro, fixou as suas preferências no cartaz do 
Centro-sul, patrocinado pelo Lions Clube do Montijo, que logo 
seguiu para os Estados Unidos, onde se vai confrontar com o 
melhor cartaz de todos os países concorrentes. Desejamos-lhe 
o maior sucesso.

A convite do Lions Clube da Póvoa, marcámos presença na 
apresentação do Livro do nosso Assessor Nacional da Visão, 
Companheiro Miguel Sousa Neves. Este importante evento de-
correu no Auditório Municipal da Póvoa, na presença de uma 
grande moldura humana. Foi uma jornada cultural e social de 
grande significado e alcance. 

Infelizmente, a Pandemia está outra vez a agigantar-se e 
o receio ameaça instalar-se de novo. Por esse facto, estamos 
a assistir ao cancelamento de muitas atividades que estavam 
agendadas há muito tempo ao nível dos Clubes e o recurso à 
videoconferência começa de novo a ser utilizado com frequência.

O Fórum do Lions-Quest que se iria realizar em Aveiro, neste 
mês de janeiro foi cancelado e a festa de Aniversário do nosso 
Fundador Melvin Jones, que costuma realizar-se em Vila de Rei e 
que estava marcada para o dia 15 de janeiro, vai ser substituída 
por uma Videoconferência. Os tempos aconselham o respeito 
pelas normas sanitárias, para bem de todos.

Quanto ao Prémio Literário Lions de Portugal, desejamos 
consolidar o prestígio que ele tem granjeado até agora. As candi-

daturas podem ser apresentadas até ao dia 25 de janeiro de 2022 
e seria bom que os Clubes do nosso Distrito Múltiplo reforçassem 
a divulgação deste nosso Prémio nas suas Comunidades e nas 
Redes Sociais.

Na pessoa da Presidente Nacional Leo Joana Mota quero cum-
primentar todos os Leos de Portugal pelo trabalho de excelência 
que têm vindo a desenvolver ao longo deste Ano Leonístico. Tive 
a feliz oportunidade de estar na videoconferência, no passado dia 
4 de dezembro (sábado de manhã), numa atividade de formação 
a que foi dado o nome “LEOFORMA”, na plataforma ZOOM, que me 

deixou com a convicção profunda de que os LEOS de Portugal 
atingiram um patamar de qualidade invejável.

Estamos juntos!
E com a colaboração de todas as Companheiras e Compa-

nheiros vamos ter um Ano que nos vai dar muito prazer recordar.
Bem-haja!
Com um forte abraço de amizade, estou sempre à vossa 

disposição para construir a Harmonia e tudo quanto possa, 
de qualquer forma, contribuir para a Humanização da nossa 
Sociedade.

Coimbra - Cartaz da Paz - Júri de seleção do Distrito Múltiplo

Auditório Municipal Póvoa  -  Sessão de Apresentação 
do Livro do CL Miguel Sousa Neves

Auditório Municipal Póvoa 
 O PCNG entrega o seu galhardete 

ao Presidente do LC Póvoa

Batalha  -  Formação para Vice-Governadores

C.M. de Matosinhos  -  Fórum para Redução de Riscos de Catástrofes

MENSAGEM DO PRESIDENTE
DO CNG CC JOÃO PEDRO MATEUS
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FORAM MAIS DE 50 ANOS DE IMPACTO POSITIVO

• 1,1 bilhão de dólares outorgados em subsídios.
• 9.3 milhões de cirurgias de catarata
• Mais de 100 Milhões de crianças vacinadas contra o sarampo
• 140 Milhões de dólares em ajuda após catástrofes
• 17 Milhões de crianças servidas pelo Programa Lions Quest em 

mais de 105 países

LCIF 
PCC JOSÉ CARVALHO LOPES
ÁREA LÍDER CAMPANHA 100 LCIF

FUNDAÇÃO DE LIONS 
CLUBES INTERNACIONAL

HOJE QUERO-LHES FALAR 
UMA VEZ MAIS DA LCIF

“Se os clubes estão no cerne do nosso serviço comunitário, a LCIF está no cerne do 

nosso serviço em âmbito mundial”.

 (Dr. Jitsuhiro Yamada, Presidente de Lions Clubs International em 2015-2016)

Como associados, pertencemos a Lions Clubs International, mas a Fundação de Lions Clubs International é nossa, pertence-
-nos. Devemos cuidar do que é nosso.

A sua Missão é:

“Apoiar os esforços dos Lions Clubes e parceiros para atender às comunidades locais e de todo o 
mundo, levando esperança e impactando vidas por meio de subsídios e projetos de serviço humanitário.”

ÁREAS DE ENFOQUE DA LCIF SÃO:

• Visão
• Juventude
• Diabetes
• Cancro infantil

• Ajuda após catástrofes
• Meio ambiente
• Esforços humanitários
• Fome

RESPONSABILIDADE E PRIVACIDADE

A integridade é um dos nossos principais valores. É por isso 
que a responsabilidade fiscal impulsiona todas as decisões que 
tomamos. Todas as doações feitas à LCIF são aplicadas nos nossos 
programas e iniciativas globais - todos voltados a aumentar a 
capacidade dos Lions de servir o mundo.

Desde 1968, ajudamos os Lions a aprimorar os serviços pres-
tados. Já foi concedido US$ 1.1 bilhão por meio de mais de 16.000 
subsídios

Os Clubes ajudam as suas populações, à sua dimensão. No 
entanto, após a destruição de furacões e outros desastres naturais, 
só com o poder de uma Fundação como a LCIF é possível ajudar 
com grandes subsídios.

A LCIF apoiou as populações nas dificuldades na Pandemia 
Covid-19, e só o futuro nos dirá das necessidades de todos nós 
relativamente a auxílios da nossa fundação.

Não importa a maneira que você venha a escolher. A LCIF 
ficará agradecida pela sua bondade e apoio. Cada doação é crucial 
para a nossa missão de serviço humanitário global. Obrigado!

REALIZAÇÕES
No último ano Lionístico, a LCIF concedeu 1.360 subsídios, 

somando mais de US$ 41 milhões.

PRESERVAR A VISÃO

US$ 11.761.024 em subsídios relacionados à visão, viabilizaram 
que os Lions alcançassem áreas remotas do mundo para prestar 
cuidados oftalmológicos vitais.

FORTALECER A JUVENTUDE

US$ 6.021.546 em subsídios para dar força à juventude, propor-
cionam aos alunos habilidades para dizer não a drogas e álcool, 
expressar comportamentos positivos e acabar com o bullying. 

COMBATER A DIABETES

US$ 2.679.731 em subsídios para o combate à Diabetes capa-
citaram os Lions para aumentar a consciencialização, informação 
e tratamento da diabetes em áreas do mundo em que a doença 
é mal compreendida e prevalente. 

OFERECER SOCORRO APÓS CATÁSTROFES

US$ 8.253.110 em subsídios para Socorro após catástrofes 
capacitaram os Lions a prestar socorro imediato e de longo prazo 
após inundações, terramotos e outras catástrofes devastadoras. 

ESFORÇOS HUMANITÁRIOS

US$ 12.370.645 em subsídios para esforços humanitários 
capacitaram os Lions a fortalecer comunidades, proporcionando 
atendimento especializado quando necessário. 

Esforços Humanitários engloba as áreas das causas do cancro 
infantil, fome e meio ambiente.

DEVERES 
DE UM LION

Angariar fundos, e doar

Contar a História da LCIF

Defender as causas dos subsídios

Liderar pelo exemplo

Voluntariar

Vamo-nos tornar amigos de Melvin Jones. 

Venha para o grupo. 

Pode liquidar os 1000 USD durante 5 anos



C
L
U
B
E
S

L
E
O
S

D
IS

TR
IT

O
 M

Ú
LT

IP
LO

D
IS

TR
IT

O
S

EN
TR

EV
IS

TA
 >

 IN
TE

R
N

A
CI

O
N

A
L

D
IS

TR
IT

O
 M

Ú
LT

IP
LO

16 NOVEMBRO | DEZEMBRO | 2021

SOFIA FÉLIX
GOVERNADORA DO DISTRITO LION 115 
CENTRO SUL

EM JEITO DE BALANÇO 
1.O SEMESTRE DO AL 2021/22

“SINTO QUE JUNTOS JÁ FIZEMOS MUITO!”

Volvidos seis meses de percurso da Governadoria cumpre 
realizar um balanço do muito que já foi realizado com o contri-
buto de todos:

• Duas reuniões de gabinete apadrinhadas pelo Lions Clube de 
Coimbra e Lisboa Belém. 

• Presença em três lançamentos de livros: Concurso literário 
promovido pelo Lions Clube de Portimão, Feira do Livro de 
Lisboa, no lançamento do livro “Aparecida”, uma iniciativa do 
Distrito Múltiplo e na Galeria Espaço Livre em Lisboa, este 
último lançamento, cuja  receita do livro reverte para projetos 
do cancro infantil. 

• Dois torneios de Golf, promovidos pelos clubes de Cantanhede 
e Vilamoura.

•  Assinatura de Protocolo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro 
para atribuição de bolsas de investigação para o cancro infantil.

• Presença em rally paper, iniciativa do clube de Leiria, momentos 
bem passados de amizade.

• Sublime passeio pelo Rio Tejo, iniciativa do clube Lisboa Mater 
com fundos recolhidos para o cancro infantil. 

•  Caminhada contra a diabetes, iniciativa das assessoras para 
a diabetes, a saudosa companheira Soledade Madeira e Mara 
Marques do Clube Lisboa Alvalade. Nos Açores a assessora 
Lurdes Pontes dinamizou várias atividades também ligadas à 

diabetes e à saúde.
• Cerca de 15 mil livros angariados para o Moxico, com um do-

nativo muito significativo pela Fnac, fruto do dinamismo das 
assessoras, empenhamento do Clube de Odivelas e precioso 
acompanhamento pelo nosso GST.

•  Dois bazares de Natal inaugurados, organizados pelos clubes 
Lisboa Mater, Lisboa Sete Colinas e Lisboa Belém e Lions Clube 
da Figueira da Foz.

• Candidatura à LCIF que será submetida aos curadores em 
janeiro de 2022.

• Primeiro prémio do cartaz da paz para a aluna patrocinada 
pelo Lions Clube do Montijo.

• Formação online para Presidentes de Região/Divisão e dirigen-
tes de clubes e formação presencial para os Vice- Governadores 
que se realizou na Batalha , em parceria com o Distrito Múltiplo. 

• Inauguração de um extraordinário monumento de homena-
gem aos Lions e ao Lionismo, uma iniciativa do Lions Clube 
de Oeiras Tejo.

•  Valores já angariados para o cancro infantil, fruto de iniciativas 
de vários clubes, donativos, fruto do forte sentido de serviço 
das assessoras.

• Divulgação de uma reportagem extraordinária pela RTP Ma-
deira que deu luz ao excelente trabalho do Clube do Funchal. 

• Presença em dois Fóruns Europeus: Fórum Europeu de Lions 

Clubs, em Salónica e Fórum Europeu para a redução do risco 
de Catástrofes. 

• Constituição da equipa “ Novas Vozes”, decorrente na partici-
pação em várias sessões de trabalho no Fórum Europeu em 
Salónica. 

• Entrega de cabazes na Quinta do Mocho, promovido pelos 
clubes da Região D.

• Novos sócios angariados. 

Estas são algumas das atividades a que se juntam certamente 
tantas outras realizadas pelos nossos clubes, que merecem uma 
palavra de reconhecimento e de apreço.

Sinto que juntos já fizemos muito! Mas ainda temos mais 
feitos para alcançar!

Temos de reter e cativar novos sócios,  chamando-os para 
participarem nas imensas ações que tão bem desenvolvemos 
em prol das comunidades.

O futuro é enorme! 
Venham mais seis meses, 
para brilharmos forte!

MENSAGEM DO GOVERNADOR 
DO DISTRITO LION 115 CENTRO SUL

DG SOFIA FELIX
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ANGELINO FERREIRA
GOVERNADOR DO DISTRITO LION 115 
CENTRO NORTE

MENSAGEM DO GOVERNADOR 
DO DISTRITO LION 115 CENTRO NORTE 

DG ANGELINO FERREIRA

Caros/as Companheiros/as

Estamos em época de festividades Natalícias e de come-
morar mais uma passagem de ano. Esta época de alegria e 
de renovação de esperança num futuro melhor, convoca a 
balanços, para que o futuro seja construído sobre bases sólidas 
e estruturadas.

Começámos o Ano Lionístico a sair de uma profunda crise 
pandémica, e por isso se notava a vontade de todos - sociedade, 
Clubes e Associados – em regressar à “NORMALIDADE”.

Lançando um olhar retrospetivo aos últimos meses do ano, 
torna-se evidente que os nossos Clubes Lions souberam reagir 
de uma forma notável às dificuldades criadas pela pandemia e 
souberam dar resposta aos desafios, não baixando os braços e 
continuando a realizar atividades de serviço, dando um incen-
tivo acrescido à Governadoria para continuar a sua atividade.

Foi possível comemorar aniversários, realizar reuniões de 
Divisão e de Clubes, formações, realizar o concurso Cartaz 
da Paz, palestras presenciais e via digital, marcar presença 
em fóruns, dinamizar campanhas de angariação de fundos e 

organizar feiras temáticas.
Neste balanço, é devido um agradecimento muito especial 

aos nossos mecenas que, de forma altruísta, continuam a 
apoiar as nossas campanhas, dos quais salientamos os que 
a seguir apresentamos, sem contudo esquecer todos os que, 
de uma forma ou de outra, contribuem para o sucesso das 
nossas realizações.

FIORIMA S.A. e o nosso CL PDG Paulo Rodrigues;
VEIRA DE CASTRO S.A. e o nosso CL Melvin Jones Carlos 

Vieira de Castro;
Ernesto Morgado S.A. – Arroz Pato Real e o nosso CL José 

Manuel Russo;
EPEL com um agradecimento ao Sr. Sérgio Nunes;
CLARIAUSE com agradecimento ao Dr. Luis Freitas; 
RÉVIGRES e Dr.a Paula Cardoso;
ARYM PLASTICS e Sr. Américo Regalado;
SUNPLAS e Srs. Rogério Gonçalves e João Manuel Pereira.
Em todas as actividades se notou um entusiasmo redobrado, 

sobretudo no seio dos Clubes.
Entretanto, fomos confrontados com uma nova vaga de 

surto pandémico e algumas das actividades, que implicavam 
concentração de pessoas, conscientemente foram canceladas 
ou adiadas, até que estejam reunidas as condições de segurança. 
Felizmente, podemos contar com as plataformas digitais para 
podermos continuar a comunicar uns com os outros e a fazer as 
necessárias reuniões para que o trabalho não pare. 

Há uma esperança evidente aliada à enorme vontade de 
SERVIR que os nossos CLUBES demonstram a cada dia e que 

me fazem sentir um enorme orgulho de pertencer aos LIONS.
O futuro imediato parece-me bem claro! Nós LIONS estamos 

e estaremos na linha da frente, a dar resposta às dificuldades 
dos mais desfavorecidos. Contudo, teremos de o fazer usando 
todos os cuidados possíveis, na certeza de que esta é a nova 
“normalidade” com a qual temos de viver. É a essa nova realidade 
que nos temos de ajustar, sem deixar de viver, SERVIR e de exibir 
o nosso orgulho por pertencemos à maior organização do mundo 
de Clubes de Serviço. 

VOTOS DE MUITA SAÚDE.

BOM NATAL e BOAS ENTRADAS
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GRANDE PRÉMIO DO CONCURSO DO 
CARTAZ DA PAZ

O júri de avaliação das obras pré 
selecionados, ano Lionístico 2021/22, 
do concurso do “Cartaz da Paz”, pro-
movido anualmente pelo DM 115, cons-
tituído pelas pintoras Maria José Brito 
e Milú Sardinha, reuniu-se em Coimbra 
no passado dia 28 de novembro, tendo 
unanimemente atribuído o primeiro 
prémio à jovem Madalena Ribeiro 
(Escola Jorge Peixinho), patrocinada 
pelo Lions Clube do Montijo do Distrito 
115 Centro Sul. 

O segundo lugar foi atribuído 
ao cartaz de Diogo Manuel Teixeira 
(Colégio de Fornelos), patrocinado 
pelo Lions Clube de Fafe do Distrito 
115 Centro Norte.

Parabéns a todos os clubes e jo-
vens concorrentes.

LIONS
SAÚDE RETINOPATIA 

DIABÉTICA 

À semelhança de anos anteriores, o CL Miguel Sousa Neves, Assessor para a Visão do DM 115, promoveu 
a exibição de um videoclip com vista à sensibilização de prevenção da diabetes.

“Uma doença que poderá afetar a visão 
de quase 50 mil portugueses”

O videoclip foi exibido entre 14 de novembro – Dia Mundial da Diabetes – e 28 de novembro nas televisões 
portuguesas numa Campanha Anual do Lions de sensibilização para a retinopatia diabética, uma doença 
“que poderá afetar a visão de quase 50 mil portugueses num universo de cerca de 1 milhão de diabéticos”.

A mensagem principal a passar é alertar que “todo o diabético deve ser visto atempadamente por médico 
oftalmologista por ser uma doença ocular silenciosa no seu início”.

CAMPANHA ANUAL DO LIONS DE SENSIBILIZAÇÃO 
PARA A PREVENÇÃO DA DIABETES

VIDEOCLIP SENSIBILIZA PARA A PREVENÇÃO DA DIABETES
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CL MIGUEL SOUSA NEVES LANÇA NOVO LIVRO
A TOTALIDADE DAS VENDAS REVERTE 

PARA INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL QUE LIDAM COM CRIANÇAS

O CL e assessor para a área da visão Lions Portugal DM115 
residente na Póvoa de Varzim lançou no passado dia 16 de de-
zembro , o livro “Pedaços de mim nas redes sociais”.

O objetivo, tal como o primeiro livro editado em 2015 e do qual 
se venderam 3000 exemplares, é angariar fundos para institui-
ções de solidariedade social que desenvolvem o seu trabalho 
não só no concelho como a nível nacional assim como países 
de expressão portuguesa como Moçambique.

“Pretendemos, com este lançamento, dar já e de forma an-

tecipada uma pequena oferta de Natal a cinco instituições da 
Póvoa de Varzim num total de 14.000 euros e mais tarde também 
a nível nacional e em Moçambique”, explicou Miguel Sousa Neves, 
acrescentando: “em 2015, quando lancei o primeiro livro, coloquei 
um preço simbólico de 5€ para que todos – independentemente 
da sua capacidade financeira - pudessem dar a sua contribuição 
para o projeto. Para minha agradável surpresa, em pouco tempo 
esgotaram os 3000 exemplares produzidos e foram assim en-
tregues exatamente 15.000 euros às instituições”.

“Este segundo livro terá um preço acessível de 10€ e nova-

LIVRO “PEDAÇOS DE MIM 
NAS REDES SOCIAIS”

Por Vera Rodrigues

Realizou-se entre 24 e 26 de novembro, 
em Matosinhos, o Fórum Europeu para Re-
dução de Riscos de Catástrofes. O DM 115, 
associou-se ao evento, no dia 25, através 
da presença do Presidente do CNG, CC João 
Pedro Mateus, da Governadora do Distrito 115 
CS, DG Sofia Félix e do Governador do Distrito 
115 CN, DG Angelino Ferreira. O Distrito 115 CS 
contou ainda com a presença da Presidente 
do LC Lisboa Mater, CL Miriam Ribeiro e do 
Diretor Social do mesmo clube, CL António 
Simões Monteiro. 

Os Lions Clubs na qualidade de entidade 
parceira da ONU e enquanto ONG que presta 
apoio financeiro, material e humano direto 
em grandes catástrofes não pode deixar de 
se associar ao repto do seu secretário-geral, 
Eng. António Guterres, no reconhecimento da 
importância de um acordo de compromisso 
na prevenção de riscos de catástrofes (Sen-
dai Framework).

Neste fórum participou também a Dra. 
Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da 
Administração Interna.

CL Joaquim Felix

FÓRUM EUROPEU PARA REDUÇÃO 
DE RISCOS DE CATÁSTROFES (EFDRR)
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SOBRE O AUTOR E A OBRA UMA LIGEIRA SÍNTESE:

“Pedaços de Mim nas Redes Sociais” é uma obra que pretende parti-
lhar com a sociedade, de forma sucinta e impressa, algumas das publi-
cações que, ao longo dos anos têm sido feitas na página da rede social 
Facebook, por Miguel Sousa Neves, médico oftalmologista nascido no 
Zimbábue, e residente na Póvoa de Varzim há mais de duas décadas. 
Mestre em Gestão de Serviços de Saúde e Doutorando em Políticas 
Públicas no ISCTE, consegue equilibrar o seu tempo sobrecarregado e 
multifacetado em inúmeras ocupações sendo que os filhos e a profissão 
são sempre as maiores prioridades.

As reflexões contempladas na obra – em forma de pequenos textos, 
muitos com imagens – incidem sobre aspetos do quotidiano tais como 
momentos com os filhos, pacientes, família, a sua relação com a igreja 
e Deus, o modo como vai encarando os momentos do quotidiano e lem-
branças de passado que possam fazer refletir sobre o futuro. É uma obra 
de certa forma intimista, pulverizada de afetos, e com a consciência de 
que um cidadão do mundo para o qual deve contribuir de variadas formas. 
A leitura pretende-se fácil, empática e com um lado positivo que o autor 
pretende realçar no que considera ser a sua passagem por esta Vida”.

mente a sua totalidade reverterá para as instituições. Este facto 
só é possível porque a Clínica Oftalmológica Dr. Miguel Sousa 
Neves Lda. comparticipa como parceira neste projeto pagando os 
custos de preparação e impressão, para além do apoio de amigos 
e do movimento Lions na distribuição e da autarquia da Póvoa 
de Varzim no aspeto logístico desta 1.a fase de apresentação”, 
sublinhou o autor.

O Companheiro e médico oftalmologista referiu ainda que “a 

escolha das instituições a apoiar foi feita de modo extremamente 
criterioso para que o apoio chegue exatamente a quem mais 
precisa: as crianças deste nosso mundo que se encontram em 
situações mais vulneráveis pois todo o investimento que fazemos 
nelas será a garantia dum futuro melhor”.

Após a fase de apresentação, as vendas serão feitas por 
encomenda direta através da página da Amarello’s, do email 
geral@amarellos.pt ou restaurante Theatro, na Póvoa de Varzim.

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS 1.OS 
E 2.OS VICE-GOVERNADORES, AL 2021-2022 

DM115/PORTUGAL

  
 
 
 
 

Seminário de Formação dos 1ºs e 2ºs Vice-Governadores, AL 2021-2022  
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Realizou-se o Seminário de Formação dos 1os e 2os Vice-
-Governadores, AL 2021-2022, de 12 a 14 de novembro de 2021 
no Hotel Villa Batalha, na Batalha, de acordo com o programa.

Como formadores participaram: PID José Maria Gorgulho, 
PCC João Russo, IPDG D115 CN Carlos Ferreira, GLT DM 115 PDG 
Isabel Ismael, GLT D115 CN J. Beja Simões, DG D115 CS Sofia Felix, 
DG D115 CN Angelino Ferreira. 

Como formandos participaram: 1VDG D115 CN Georgy Glushik, 
1VDG D115 CS Armando Cottim, 2VDG D115 CN Eduardo Fernandes, 
2VDG D115 CS M Isabel Silva e CCE Américo Marques.

A abertura foi realizada pelo nosso Presidente do Conselho 
de Governadores o CL João Pedro Mateus que teceu algumas 
palavras de satisfação por mais esta iniciativa e desejando os 
maiores sucessos para este Seminário.

O PID José Maria Gorgulho Líder da Área Geográfica (Europa) 
do GAT, apresentou o programa GMA, que funcionará em todo o 
mundo no próximo ano Lionístico.

As sessões decorreram de acordo com todas as normas da 
Direção Geral da Saúde (DGS), num ambiente de estudo, amizade 
e excelente ambiente de companheirismo.

Os participantes estiveram motivados em assimilar com 
empenho todos os temas abordados de acordo com o programa. 

As dúvidas apresentadas foram esclarecidas por todos os 

formadores.
Os faculties dinamizaram as sessões com apresentações de 

power-point interatuando com os VDGs, assim como com jogos 
didáticos, de acordo com os programas de Lions Internacional.

No final todos regressaram a casa com o sentimento de dever 
cumprido e com a certeza de se sentirem melhor preparados 
para os próximos desafios.

Uma nota de simpatia para o Hotel Villa Batalha, na Batalha 
que nos ofereceu um excecional serviço a todos os níveis, com 
o profissionalismo dos seus profissionais e imensa simpatia.

PDG Isabel Ismael
Coordenadora GLT do DM 115



www.convencoeslions.com

AS CONVENÇÕES 
DO REENCONTRO
DE 6 A 8 DE MAIO

2022
SEXTA-FEIRA, DIA 6 DE MAIO DE 2022
• Jantar de Boas Vindas, a decorrer na sede do Distrito 115 CN,  

em Santa Maria de Avioso.

SÁBADO, DIA 7 DE MAIO DE 2022
• Receção aos participantes e a sua acreditação pelos n/ serviços  

de secretariado.

• Abertura da 53.ª Convenção Nacional, a realizar no Fórum da Maia.

• Almoço de trabalho a decorrer no Hotel Premium Maia.

• Realização das Convenções do Distrito 115 CN e 115CS, a realizar  
no Fórum da Maia e no Cinema Venepor.

• Promoção de uma tarde social, com visita a locais de interesse  
na cidade da Maia.

• Jantar de Gala, a decorrer na Quinta dos Espigueiros, em Santa  
Maria de Avioso.

DOMINGO, DIA 8 DE MAIO DE 2022
• Reabertura da Convenção Nacional, a realizar no Fórum da Maia.

• Encerramento da Convenção Nacional.

• Almoço de despedida, a decorrer no Hotel Premium Maia.

CONTACTOS
Serviços de Secretariado: Zen Comunicação

E-mail: secretariado@convencoeslions.com

PROGRAMA 
SÍNTESE DAS 
CONVENÇÕES 
LIONÍSTICAS

DE 6 A 8 DE MAIO

2022

LIONS CLUBE DA MAIA
Distrito 115 CN – Clube nº 022137

Edifício Central Plaza – Avenida D. Manuel II, 2070 – 6.º andar – Sala 64 – 4470-334 Maia

E-mail: clubelions.maia@gmail.com

www.convencoeslions.com
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 LIONS CLUBE DA BOAVISTA

 LIONS CLUBE DA BOAVISTAactividades dos clubes   
do distrito 115 centro norte

CLUBE RECEBE DONATIVO E DIVULGAÇÃO DO BOAVISTA FC TODA A ÉPOCA

O Lions Clube da Boavis-
ta e o Boavista Futebol Clube 
estabeleceram esta época um 
protocolo com vista ao apoio 
ao Cancro Infantil e à divulga-
ção dos ideais dos Lions.

O protocolo, estabelecido 
no início desta época despor-
tiva (2021-2022), visa assim dar 
a conhecer ao público despor-
tivo a causa do Lions Clube e 
do Leo Clube Boavista, como 
explicou Ana Lei, responsável 
pelo Marketing e Eventos do 
Clube. “Esta parceria começou 
no ano passado, na altura por 
causa da iniciativa contra o 
Cancro Infantil, que fizemos o 
jogo em que os jogadores en-
traram em campo com o nome 

das crianças nas camisolas. Na 
altura tínhamos a Cruz Verme-
lha no equipamento, portanto 
já havia a vontade de abraçar 

uma causa social e ficou aqui 
um compromisso de na épo-
ca seguinte (esta) fazer uma 
parceria com o Lions”. Numa 

iniciativa englobada no projeto 
Boavista Mais Solidário, o logo-
tipo do Lions fica assim visível 
nos calções do equipamento 

O Lions Clube Boavista 
e o Leo Clube da Boavista, 
numa organização conjunta 
com o Boavista FC realizaram 
no passado dia 17 de Outubro 
uma ação de limpeza da Praia 
internacional no Porto.

Num evento que teve 
como ponto de partida o Edi-
ficio Transparente, situado 
na marginal da praia, as três 
instituições envolvidas con-
taram com a ajuda de várias 
dezenas pessoas nesta ação, 

que redundou num enorme 
sucesso.

Apesar das condições 
climatéricas adversas, o Boa-
vista FC agradece a todos 
que contribuíram para o de-
senrolar desta ação, que teve 

como objetivo, para além da 
limpeza da praia, sensibilizar 
a sociedade para a mudança 
de mentalidades e promover 
maior consciência na proteção 
do Meio Ambiente e dos seus 
ecossistemas.

da equipa principal de futebol 
do Boavista FC durante esta 
época desportiva, abraçando 
assim o Clube “o conjunto de 
causas que abraçam”.

Além desta divulgação, o 
plantel dos axadrezados an-
gariou uma verba de 1440 eu-
ros que entregou à Presidente 
do Lions Clube da Boavista, 
Elsa Fontes, numa cerimónia 
informal que decorreu no rel-
vado do Estádio do Bessa Séc. 
XXI e na qual estiveram ainda 
presentes Georgy Glushik, Vice-
-Governador do Distrito Múltiplo 
115 e o capitão da equipa, Rafael 

Bracali que entregou o donativo 
e uma camisola do Clube. 

“É sempre bom ajudar o 
próximo, não nos custa nada, 
por isso desde que nos colo-
caram a possibilidade de con-
tribuir, foi aceite de imediato 
e estamos aqui sempre para 
jogar, referiu o capitão no mo-
mento em que ofereceu uma 
camisola do Clube.

Da parte do Boavista FC, 
Ana Lei referiu ainda: “além do 
donativo, enquanto instituição 
queremos ter uma participa-
ção ativa naquilo que são as 
dinâmicas que desenvolvem. 

Não só nos jogos, mas também 
fora, noutros âmbitos, convidar 
a nossa massa associativa a 
participar e a saber o que po-
demos fazer. Queremos ajudar 
a dar visibilidade às causas, 
para que o público conheça o 
Lions, neste caso”.

A Presidente do Lions 
Clube Boavista, agradeceu o 
donativo e o apoio sublinhan-
do que a verba “vai ajudar na 
causa da Luta Contra o Cancro 
Infantil, na investigação desta 
patologia”. 

Já o Vice-Governador do 
Distrito, Georgy Glushik, agra-

deceu a iniciativa “que vai 
contribuir para uma causa 
muito importante e um flagelo 
social, que é o cancro infantil”. 
“Os Lions trabalham há muitos 
anos na área de solidariedade 
social e esta causa é muito im-
portante porque vai diminuir 
sofrimento das crianças e das 
famílias. Este dinheiro vai ser 
entregue às instituições que 
trabalham juntamente com a 
Liga Portuguesa Contra o Can-
cro para investigação”, reforçou 
o Vice-Governador.

CL Vera Rodrigues

LIMPEZA DA PRAIA
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 LIONS CLUBE DE BRAGA  LIONS CLUBE DE BRAGA

RASTREIOS DIA MUNDIAL DA DIABETES

O L. C. Braga organizou no 
dia 14 de novembro, Dia Mun-
dial da Diabetes, um programa 
de rastreios gratuitos que vi-
sou essencialmente alertar a 
população para a necessidade 
do controlo da Diabetes e das 
suas complicações. A atividade 
contou com 10 voluntários, in-
cluindo profissionais de saúde 
e voluntários do nosso Clube. 

Foram realizadas 126 

avaliações, testes de tensão 
arterial, glicose, obesidade, 
visão, patologias dos pés e pé 
diabético. 56% da população 
avaliada era do género mascu-
lino, com média de idade de 50 
anos, onde prevalecia a obesi-
dade, com 33 % de casos com 
hipertensão arterial e níveis de 
glicose elevados associados.

O Lions Clube de Braga 
pretende implementar mais 

ações como esta, que podem 
fazer a diferença junto da so-

ciedade e com largos benefí-
cios de saúde pública. RECOLHA DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. COLÉGIO MONSENHOR AIROSA.

O Clube levou a cabo 
uma campanha de recolha 
de manuais escolares e de 
roupas entre os dias 14 e 21 
de setembro. Da atividade 
realizada em conjunto por 
Lions e LEOS, obtiveram-se 
os seguintes bens:

- Manuais escolares: os 
manuais recolhidos foram doa-
dos ao banco existente na Bi-
blioteca Lúcio Craveiro da Silva, 
que se encarregará de fazer 
toda a gestão e entrega dos 
mesmos, conforme pedidos e 
necessidades. 

- Roupas: para jovens, 
preferencialmente entre os 12 
e os 21 anos. 

A entrega ficou a cargo dos 
Leos. No dia 21 de setembro, 
no período da tarde, estivemos 
no Coilégio Monsenhor Airosa, 
onde fizemos a entrega direta-
mente aos menores que lá resi-
dem.  A partilha de vivências e 
de experiências entre os LEOS 
e os jovens do Colégio teve um 
balanço positivo e que encheu 
de orgulho Lions e Leos que, 
de mãos dadas, fizeram a di-
ferença na vida destes jovens. 

 RASTREIROS VISUAIS – OFICINAS DE S. JOSÉ

No passado dia 16 de outubro, e por forma a 
comemorar o Dia Mundial da Visão, o Lions Clube 
de Braga, organizou um rastreio visual junto de 
crianças carenciadas, elegendo as Oficinas de 
S. José em Braga, como o seu público-alvo.

Elegemos as Oficinas de S. José, por ser uma 
Instituição de Solidariedade Social, fundada em 
1889 para dar resposta ao problema da educação 
de crianças em situação de abandono, orfandade 
ou outras situações de perigo. 

No decorrer do rastreio, cedo se percebeu 
que há situações urgentes ao nível oftalmológi-
co, que serão devidamente acompanhadas pelo 
nosso Clube, com o intuito de dar a estes jovens 
saúde visual.

PROTOCOLO COM PORTELA CLÍNICA
Estabelecido um Protocolo com a Portela Clínica, com a finalida-

de de fazer chegar a um público-alvo com dificuldades no acesso 
à especialidade de Podologia, cuidados de saúde com recursos de 
excelência e sem custos para os pacientes. Com este protocolo, a Clí-
nica compromete-se a proporcionar 100 (cem) consultas de Podologia, 
sendo os beneficiários previamente identificados pelo nosso Clube. 
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“Como melhorar a experiência de ser 
Lion” foi a reflexão que desenvolveu o nos-
so Companheiro PDG Ricardo Komatsu, a 
convite do Lions Clube de Barcelos por 
ocasião do dia do Lionísmo. Este webi-
nar internacional reuniu Companheiros 
do Brasil e Portugal e contou ainda com 
a participação do DG Angelino Ferreira 
que conseguiu ligar-se a partir de Saló-
nica, Grécia, onde participava no Fórum 
Europeu Lions.

O PDG Komatsu é membro ativo do 
Lions Clube de Marília Nova Geração e 
associado honorário do Lions Clube de 
Marília Augustin Soliva do Distrito LC 8 do 
Brasil, tendo sido Governador do Distrito no AL 2011-2012.

A sua mensagem focou-se na oportunidade que o Movimento 
oferece aos Lions para se sentirem realizados na missão de Servir, 

no papel fundamental que a liderança do Clube desempenha 
dando forma ao lema do Presidente Internacional AL 1976/1977 
PIP João Fernando Sobral do Brasil, “FAÇA O SEU SEMELHANTE 
SENTIR-SE NECESSÁRIO”.

 LIONS CLUBE DE BARCELOS  LIONS CLUBE DE BARCELOS 

No dia 4 de dezembro o Lions Clube de Bar-
celos comemorou o seu 42.o Aniversário, num 
almoço que contou com a visita oficial do nosso 
Governador DG Angelino Ferreira ao Clube e 
com a presença do Presidente da Divisão 1 CL 
Rui Carvalho.

Estiveram ainda representados 7 clubes do 
distrito, num total de 66 participantes. Houve 
ainda oportunidade para reconhecer o inesti-
mável contributo dos mecenas do Clube aos 
programas regulares de Bolsas de Estudo e 
Bolsas Alimentares, assim como os anos de 
dedicação ao Serviço de alguns Companheiros 
e aos Fundadores presentes. 

O Governador Angelino teve também oportu-
nidade de reconhecer a dedicada colaboração 
de vários Companheiros do Clube nas atividades 
do D115 assim como na Fundação de Lions Clubs 
International.

Também os Companheiros e as Companhei-
ras que já partiram foram recordados nesta 
comemoração, por iniciativa e a convite do 
Presidente CL Nelson Brito, numa cerimónia 
litúrgica.

PDG João Pedro Silva

WEBINAR “COMO MELHORAR A EXPERIÊNCIA DE SER LION”

No âmbito das atividades de destaque de Lions Clubes In-
ternational e da celebração do Dia Mundial da Diabetes, o Lions 
Clube de Barcelos realizou na sexta-feira 19 de novembro a 
palestra “Alimentação Saudável na Diabetes” pela Dr.a Ângela 
Rocha, nutricionista, no Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Barcelos. A palestra, que contou com a participação do Senhor 
Vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelos Dr. Domingos 
Pereira, reuniu mais de 55 pessoas numa sessão esclarecedora e 
interativa onde se explorou o valor nutritivo dos alimentos e o seu 
impacto no quadro da diabetes, enriquecida com o testemunho 
na primeira pessoa de alguns participantes diabéticos. A sessão 
possibilitou, igualmente, o esclarecimento de inúmeras dúvidas 
da plateia sobre as melhores práticas e estratégia alimentar.

Ainda nesta atividade foi realizado no sábado um rastreio à 
comunidade, com testes de glicose, visão, audição, IMC e T.A., 
rastreadas mais de 70 pessoas num total de 313 testes e sendo 
sinalizados entre 12 e 38% dos testes com parâmetros a consi-
derar acompanhamento.

42.o ANIVERSÁRIO DO LIONS CLUBE DE BARCELOS

“ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
NA DIABETES” 
E RASTREIOS DA DIABETES
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 LIONS CLUBE CABECEIRAS DE BASTO  LIONS CLUBE DA MAIA

DIA MUNDIAL DA DIABETES RASTREIO 

O Lions Clube Cabeceiras 
de Basto, em cooperação com 
a Câmara Municipal de Cabe-
ceiras de Basto, o Café Boa-
vista, a Farmácia Moutinho, a 
TIPARTE e a Rádio Voz de Basto, 
promoveu, hoje, a comemora-
ção do Dia Mundial da Diabe-
tes, que se comemorou ontem, 
dia 14 de novembro. 

Esta atividade teve como 
objetivo a sensibilização da 
população cabeceirense.

A iniciativa começou pelas 
10 horas, no Largo da Boavis-
ta, onde foram colocadas duas 
mesas para efetuar o rastreio 
da Diabetes, junto do vasto 
público que se dirigia para a 
feira semanal.

Mais de uma centena de 
pessoas efetuaram o teste, o 
que demonstra a preocupação 
das pessoas, e receberam in-
formação e de sensibilização 
para esta doença silenciosa 
e de efeitos graves na saúde. 
Verificaram-se até algumas si-
tuações de níveis elevados de 
glicemia, alertando-se para a 
necessidade de corrigir, atra-
vés de alimentação adequada, 
exercício físico e acompanha-
mento médico. 

Também no Posto Móvel 
de Atendimento da Basto 
Vida, que, semanalmente, 
presta apoio social e na área 
da saúde, no Campo do Seco, 
por ocasião da feira semanal, 
foi distribuído material infor-
mativo do Lions e feita a sen-
sibilização para esta doença.

O Lions Clube Cabeceiras 

de Basto contribuiu assim 
para a sensibilização para a 
doença e para a necessidade 
da sua prevenção, não só pelo 
rastreio, mas sobretudo pela 
prática de uma alimentação e 
vida saudáveis. 

O Lions Clube Cabeceiras 
de Basto agradece reconhe-
cido as colaborações recebi-
das das entidades referidas 
e a cobertura noticiosa que a 
Rádio Voz de Basto promoveu 
na ocasião.

Nós Servimos! 

MAGUSTO PARA ANGARIAÇÃO 
DE FUNDOS

No passado dia 21 de novembro, o Lions Clu-
be da Maia promoveu um magusto, com vista à 
angariação de fundos para ajudar a custear as 
suas ações de Natal.

Contou com a presença de cerca de 130 
participantes, entre os quais o Governador do 
Distrito 115 Centro Norte CL Angelino Ferreira 
e sua esposa, CL Celestina Santos, cuja visita 
muito nos honrou.

O evento começou com um almoço, a que se 
seguiu uma tarde festiva com música para dan-
çar e um sorteio que contribuiu para melhorar o 
pecúlio angariado, tendo a realização culminado 
com as indispensáveis castanhas assadas e um 
jantar ligeiro.

Para além da angariação de fundos, que era o 
objetivo principal do evento, o magusto proporcio-
nou ainda um convívio salutar entre os presentes, 
que pode ser gerador de novos entusiasmos e de 
novas adesões ao movimento lionístico. 
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 LIONS CLUBE DE FAFE

 LIONS CLUBE DE FAFE LIONS CLUBE DA MAIA

AÇÃO DE RASTREIO DA DIABETES TIPO 2

O REGRESSO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Um ano e meio após o início da pande-
mia, o Lions Clube de Fafe voltou à ativida-
de presencial, com um jantar convívio que 

juntou cerca de trinta companheiros Lions 
e Leos no final de outubro.

O objetivo do evento foi enaltecer e ho-

menagear o lionismo e fortalecer os laços de 
companheirismo entre todos, juntando assim 
desde fundadores do Clube aos mais jovens.

PALESTRA 
NO DIA MUNDIAL DA DIABETES

Para assinalar o Dia Mun-
dial da Diabetes, o Clube 
organizou na noite de 13 de 
novembro uma palestra so-
bre a diabetes. Com o obje-
tivo de chamar a atenção de 
todos para esta problemática, 
as convidadas da sessão, CL 
Ana Correia, médica de Medi-
cina Geral e Familiar e a Diana 
Pinto, nutricionista, explicaram 
as causas da doença, as re-
percussões e as terapêuticas 
desta patologia que afeta mais 
de 420 milhões de pessoas em 
todo o mundo.

Ainda nesse fim de sema-
na, no dia 14 de novembro, Dia 
Mundial da Diabetes, o Clube 
de Fafe organizou uma cami-
nhada de sensibilização que 
se prolongou por seis quiló-
metros, na qual participou a 
ex-atleta Aurora Cunha, que 

mais uma vez veio a Fafe, bem 
como do presidente da Assem-
bleia Municipal e companheiro, 
Raul Cunha e da Vereadora da 
Cultura e Desporto da Câmara 
Municipal, Paula Nogueira.

Aproveitando a presença de convidados e de 
outros participantes não pertencentes ao movimen-
to lionístico, o Lions Clube da Maia efetuou uma 
ação de rastreio da diabetes do tipo 2 no passado 
dia 21 de novembro, a preceder a realização do 
magusto.

Indo ao encontro das causas globais do Lions 
Internacional, pretendeu-se assim ajudar a iden-
tificar o risco de diabetes e sensibilizar cada um 
a tomar as necessárias medidas de prevenção 
da doença.

De um universo de 63 pessoas rastreadas, 
constatou-se que 44% foram identificadas com 
taxa de glicémia acima de 110 mg/dl, tendo a 
equipa de recolha e análise presente prestado os 
esclarecimentos necessários, com vista à correção 
individual dos desvios identificados.
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 LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO LIONS CLUBE DE FAFE

ENTREGA DOS PRÉMIOS DO CARTAZ DA PAZ
Ainda em junho deste ano, o 

Clube promoveu a Festa da Paz, 
que serviu para a entrega dos 
prémios do cartaz e texto so-
bre a paz, correspondentes ao 
ano 2020/2021. A sessão contou 
com a participação de cerca de 
40 pessoas, que assistiram ain-
da às atuações da Academia de 
Música José Atalaya e da Escola 
de Bailado de Fafe.

Na sessão estiveram pre-

sentes o Presidente da Câmara 
Municipal de Fafe, Raul Cunha, 
o Governador do Distrito 115 
Centro/Norte, Carlos Ferreira, 
o Governador do ano Lionístico 
2021 /2022, CL Angelino Ferreira, 
o Assessor do Texto e Cartaz da 
Paz, CL Mendes da Paz, a As-
sessora do texto do cartaz da 
paz do ano anterior, CL Iolanda 
Paiva, além dos dirigentes lo-
cais do clube fafense, liderado 

pela CL Celeste Moniz, que con-
duziu a cerimónia. Professores 
e alunos dos agrupamentos e 
escolas locais marcaram tam-
bém a sua presença.

O tema deste ano foi “A 
paz por meio de serviço” e o 
assessor do Lions Clube de 
Fafe para esta iniciativa foi o 
companheiro Carlos Afonso, e 
para o cartaz da Paz foi a as-
sessora Emília Lobo Gomes. Os 

participantes destes concur-
sos são jovens estudantes das 
nossas escolas, que aderiram 
com entusiasmo.

Paralelamente, decorreu o 
concurso do “Cartaz da Paz”, ao 
qual concorreram 80 alunos 
de todos os agrupamentos de 
escolas de Fafe. O aluno ven-
cedor do cartaz da Paz, a nível 
nacional, foi Diogo Manuel Fon-
seca Teixeira, da ACR Fornelos.

JANTAR DE ENCERRAMENTO DO ANO LIONÍSTICO

Tempo ainda para fazer referência ao 
jantar de encerramento do ano lionístico 
que incluiu a cerimónia de transmissão 
de funções no Clube e a admissão de 
novos Companheiros. São eles: Maria 
Alice Guimarães, Zinda Guimarães e 
Armando Pereira.

Na sessão, marcaram presença, 
como tinham feito à tarde no Teatro-
-Cinema de Fafe, o DG Carlos Ferreira e 
o Governador deste ano leonístico, CL 
Angelino Ferreira.

A presidente, reconduzida, Celes-
te Moniz, usou da palavra para fazer o 

balanço do ano que terminou e lançar 
o que se segue, nos seguintes termos:

“ Terminamos o presente Ano 
Lionístico de consciência tranquila. 
E agradecemos a todos os nossos 
Companheiros a colaboração e apoio 
que nos deram. Também o nosso muito 
obrigado sobretudo ao Governador do 
DN 115 C/N, DG Carlos Ferreira, pelas 
suas enormes disponibilidade e simpa-
tia e o também enorme apoio que nos 
deu e sem os quais não nos teria sido 
possível obter resultados tão positivos. 
A ele e à sua equipa o nosso grande 

reconhecimento.
Por isso, conforme proposta - não 

contestada - feita na última reunião 
do Clube e na falta de outros candida-
tos, decidimos, mais uma vez, aceitar 
o desafio que aí foi lançado e abraçar 
com muito orgulho mas alguma preocu-
pação a Presidência do Lions Clube de 
Fafe no próximo Ano Lionístico. Funções 
que juramos assumir com a mesma 
lealdade e a dedicação de sempre, 
pensando apenas em SERVIR. Cum-
prindo, na íntegra, o Código de Ética 
do Lionismo.

Na sequência do protocolo de longos 
anos estabelecido entre a Liga Portuguesa 
contra o Cancro e o Lions Clube de Vila Nova 
de Famalicão, e renovado no passado mês 
de abril, teve lugar, no passado dia 11 de 
outubro mais uma reunião de preparação 
e operacionalização do Peditório da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro 2021, contan-
do com a presença de representantes da 
Direção da Liga, Pedro Pereira Dias e Artur 
Fernandes, médicos, e da Direção do Lions 
Clube de Vila Nova de Famalicão.

REUNIÃO (ON-LINE) LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO 
COM LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO.

O Lions Clube de Vila Nova de 
Famalicão promoveu, no passado 
dia 16 de outubro, um lanche com 
os Companheiros do Clube, procu-
rando assim retomar os convívios 
presenciais sempre recheados de 
amizade e companheirismo, procu-
rando assim retomar a normalidade 
das atividades do Clube, suspensas 
por imposição da pandemia. 

Este foi o momento ainda para 
a receção formal dos novos sócios: 
CL José Manuel Gonçalves Oliveira, 
CL Severino Henrique Santos Dias 
e CL Fernanda Manuela Fonseca 
Dias.

Na mesma altura o Clube 
procedeu à Homenagem de agra-
decimento ao companheiro CL 
Jorge Teixeira, pela conceção do 
Monumento do Lions Clube de Vila 
Nova de Famalicão, cuja qualidade 
escultórica e simbolismo engran-
decem o Lions Clube e o Movimento 
Lionístico, mas também a Cidade 
de Famalicão.

CONVÍVIO, ENTRADA DE NOVOS SÓCIOS E HOMENAGEM AO AUTOR DO MONUMENTO LIONS
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VISITA A UNIDADE HOSPITALAR 
DE FAMALICÃO DO CHMA 
A CONVITE DO PRESIDENTE

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão foi recebido, dia 14 
de outubro, para uma visita aos diferentes Serviços da Unidade 
Hospitalar de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, e para 
reforçar a continuidade da colaboração entre as duas entidades.

Segundo o Presidente do Lions Clube, CL José Duarte Pinheiro 
Lacerda: “o Lions Clube tem vindo, ao longo dos anos, a colaborar 
com o CHMA, com principal enfoque junto do Hospital de Dia do 
Serviço de Oncologia da Unidade Hospitalar de Famalicão do 
CHMA, colaboração essa que o Clube entende como determinante 
para a sua ação em prol da comunidade em que nos integramos, 
procurando rentabilizar a aplicar os recursos disponíveis no 
nosso objetivo de Servir.”

 LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

O Lions Clube de Vila Nova de Famali-
cão é, há já longos anos, parceiro da Liga 
Portuguesa contra o Cancro, organizando 
e dinamizando, na área do Concelho, a 
realização do Peditório Nacional da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro o qual, este 
ano, ocorreu entre os dias 29 de outubro 
a 1 de novembro.

Na sequência desta iniciativa, o Lions 
Clube de Vila Nova de Famalicão proce-
deu ao agradecimento público a todos 
os voluntários que, de forma altruísta e 
generosa, dedicaram o seu tempo e dis-
ponibilidade a esta causa.

Os Famalicenses aderiram com genero-
sidade e disponibilidade ao apelo lançado 

pelo Lions Clube de Vila Nova de Famalicão 
para esta ação, e, apesar da situação atípica 
que vivemos, exigindo maiores esforços e 
precauções, foi possível angariar 25.546,12€ 
(vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e 
seis euros e doze cêntimos) nos diferentes 
peditórios de rua. A curto prazo divulgaremos 
o valor relativo aos donativos das empresas. 

LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO PARTICIPA NA CAMINHADA ROSA

Apoiando a promo-
ção da sensibilização 
para a prevenção do 
cancro da mama, no 
passado dia 30 de ou-
tubro, o Lions Clube de 
Vila Nova de Famalicão 
participou na Cami-
nhada Rosa, organiza-
da pela Associação de 
Voluntariado do Hospital 
de Famalicão, do CHMA.

PEDITÓRIO LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 2021

CLUBE ENTREGA CADEIRAS DE RODAS 
A PESSOAS CARENCIADAS

Nos passados dias 1 e 3 de novembro o Lions Clube de 
Vila Nova de Famalicão procedeu à entrega de 2 cadeiras 
de rodas a cidadãos privados famalicences, uma das quais 
destinada a uma doente oncológica. As cadeiras resultam 
de um donativo privado, gesto de enorme generosidade 
que o Clube muito agradece.

DIA MUNDIAL DOS DIABETES
O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, em parceria com 

a Associação de Diabéticos de V. N. Famalicão, associou-se às 
atividades organizadas pelo CHMA – Centro Hospitalar do Médio 
Ave. À semelhança de anos transatos, e em celebração desta 
data, o Monumento do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão 
foi iluminado de azul.
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O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão promoveu junto 
das escolas do Concelho a participação em mais uma edição 
do Concurso Cartaz sobre a Paz, no Distrito 115 Centro Norte. 
Trata-se Concurso Anual do Cartaz sobre a Paz promovido pelo 
Lions Clube International, sendo o tema do concurso para o Ano 
Lionístico 2021/2022: “Estamos todos Conectados”.

“Por mais de três décadas, os Lions clubes de todo o mundo 
têm patrocinado um concurso de arte muito especial em escolas 
e grupos de jovens. Criar cartazes sobre a paz dá às crianças 
de todo o mundo a chance de expressar suas visões da paz e 
inspirar o mundo por meio da arte e da criatividade”.

De entre os muitos trabalhos rececionados das escolas que 
aceitaram o desafio, para gáudio do Lions Clube e do Concelho 
de V. N. Famalicão, o trabalho da aluna Beatriz Ferreira Gomes, 
de 13 anos da Escola D. Maria II venceu uma Menção Honrosa 
do Distrito 115 – Centro Norte Lions Clubes.  

 LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

MENÇÃO HONROSA PARA JOVEM DE FAMALICÃO 
NO CONCURSO NACIONAL DO CARTAZ SOBRE A PAZ

DONATIVO DE MAIS DE 800 PARES DE MEIAS DE COMPRESSÃO 
AO ACES AVE/FAMALICÃO NO VALOR DE 20.000 EUROS

No âmbito da parceria com 
o Lions Clube de Roissy Pays 
de France, o Lions Clube de Vila 
Nova de Famalicão deu conti-
nuidade à jornada de apoio a 
Instituições Sociais e Unidades 
Hospitalares do concelho, des-
ta feita com a oferta de meias 
de compressão e descanso.

A oferta resultou de uma 
parceria estabelecida entre o 
Lions Clube de Vila Nova de 
Famalicão e o ACES Ave/Fa-
malicão, na pessoa do Diretor, 
Ivo Machado, com o objetivo de 
formalizar a oferta de meias de 
compressão e descanso des-
tinadas à distribuição pelos 
utentes que destas necessitem, 
no âmbito dos Cuidados Conti-

nuados Integrados prestados à 
comunidade pelos profissionais 
de saúde nas diferentes unida-
des de saúde do concelho.

A entrega do material, com-

posta por 813 pares de meias 
de compressão e descanso, 
cujo valor ascende aos vinte 
mil euros, ocorreu no passado 
dia 25 de novembro, contando 

com a presença, da Mónica Ri-
beiro, enfermeira, em represen-
tação do ACES Ave/Famalicão, 
e do Presidente do nosso Lions 
Clube.

1ª REUNIÃO 
DA DIVISÃO 2 
DO DISTRITO 115 
– CENTRO NORTE 
LIONS CLUBES

A Direção do Lions Clube 
de Vlia Nova de Famalicão par-
ticipou na 1.a Reunião da Divi-
são 2 do Distrito 115 – Centro 
Norte Lions Clubes, no passado 
dia 19 de novembro, em Fafe.

A próxima reunião da Di-
visão 2 terá lugar no dia 21 de 
janeiro de 2022, e ocorrerá na 
sede social do Lions Clube de 
Vila Nova de Famalicão.

PARTICIPAÇÃO NO JANTAR ANUAL DA LIGA PORTUGUESA 
CONTRA O CANCRO - NÚCLEO REGIONAL DO NORTE

O Lions Clube de Vila Nova de 
Famalicão participou no Jantar 
Anual da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro - Núcleo Regional do 
Norte, que teve lugar no passado 
dia 27 de novembro.

O Lions Clube de Vila Nova de 
Famalicão e a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro vêm desenvol-
vendo, ao longos anos, uma par-
ceria de sucesso, pelo que foi com 
alegria que o nosso Lions Clube 
participou neste evento solidário.

PRESENÇA EM JANTAR DE ANIVERSÁRIO DO LIONS CLUBE ROISSY PAYS DE FRANCE

O Lions Clube de Vila 
Nova de Famalicão viajou 
até Paris para estar presente 
no 47°Aniversário do Clube 
irmão, Lions Clube Roissy 
Pays de France, o qual teve 
lugar no passado dia 27 de 
novembro.

Os dois Clubes voltam 
a estar junto em dezembro, 
em Rieti, com o Lions Club 
Rieti Varrone, para uma ce-
rimónia de particular im-
portância entre os 3 clubes 
irmãos.
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 LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO  LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

PARTICIPAÇÃO DO LIONS CLUBE 
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO NO JANTAR 
DE ANIVERSÁRIO DO LIONS CLUBE DE FAFE

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão participou no pas-
sado dia 27 de novembro, no Jantar de Aniversário do Lions 
Clube de Fafe.

42º ANIVERSÁRIO 
DO LIONS CLUBE DE BARCELOS

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão marcou presença, 
no passado dia 4 de dezembro, no Jantar do 42Æ Aniversário do 
Lions Clube de Barcelos.

RECOLHA DE VESTUÁRIO 
PARA ENTREGA NA LOJA 
SOCIAL DE FAMALICÃO

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão 
promoveu, no passado dia 2 de dezembro, 
uma ação de recolha de vestuário usado para 
entrega na Loja Social de Famalicão. Os com-
panheiros juntaram-se na sede social do clube 
para separar e embalar as peças doadas, as 
quais foram depois entregues na Loja Social, 
no próximo dia 13 de dezembro.

“O Município de Vila Nova de Famalicão pro-
move, em articulação com os demais parceiros, 
medidas de âmbito social direcionadas para as 
populações mais carenciadas. (...) A Loja Social 
potencia o envolvimento da comunidade local 
na recolha de bens, incrementa a responsabi-
lidade social e dinamiza o voluntariado.”

Realizou-se no dia 21 de dezembro de 2021, no edifício do Colégio 
Egas Moniz a cerimónia de entrega simbólica dos cabazes, nela 
tendo participado o Sr. Vereador da Cultura da Câmara Municipal de 
Guimarães, Eng.o Paulo Lopes Silva, o Senhor Dr. Miguel Oliveira, Chefe 
do Gabinete do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e 
o Senhor Diácono José António, em representação do Arciprestado 
de Guimarães e Vizela. Estiveram presentes, para além do Presidente 
do Lions Clube de Guimarães, diversos Companheiros.

Foi ultrapassado o objetivo inicialmente proposto pelo Lions 
Clube de Guimarães, tendo sido constituídos 120 cabazes, com 
os cerca de 14.000 artigos de primeira necessidade angariados, 
neles se incluindo máscaras de uso individual de proteção contra 
o novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Terminaram no dia de hoje as entregas dos 120 cabazes às 
120 famílias carenciadas do concelho de Guimarães, tendo 90 
dessas famílias sido sinalizadas pelo Arciprestado de Guimarães e 

Vizela e 30 delas através de várias Assistentes Sociais a trabalhar 
no concelho de Guimarães. 

O Lions Clube de Guimarães agradece publicamente a todas 
as entidades que colaboraram nesta campanha de solidariedade, 
a Câmara Municipal de Guimarães, o Arciprestado de Guimarães 
e Vizela, o Colégio Nossa Senhora da Conceição, o Infantário 
Nuno Simões e a Escola Profissional Cisave. Agradece ainda 
às empresas GRUPO SONAE, GRUPO PINTO BRASIL, SUPERMER-
CADOS BOLAMA, JPZ CARTONAGEM, GABINETE CONTABILIDADE 
OSVALDO SOUSA, TICTEL, MEGAFIBROS, LARDOMUS, TICTAC, PTM 
e GRÁFICA CONVENSE pela significativa ajuda que prestaram 
para a concretização desta campanha. 

Uma última palavra de agradecimento a todos os vimaranen-
ses que anonimamente se descocaram às instalações do antigo 
Colégio Egas Moniz e entregaram bens de primeira necessidade 
destinados aos cabazes.
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PEDITÓRIO LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO/2021
Nos passados dias 29 de Outubro a 1 de Novembro de 2021 

decorreu o Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro. O 
Lions Clube de Guimarães desde 1984 é a entidade responsável 
pela organização do Peditório no Concelho de Guimarães, sendo 
que de 1985 a 2021 foi angariado um valor global na ordem dos 
1.573.000, 00 €.

É timbre do Lions Clube de Guimarães praticar uma cultura 
de transparência em todas as atividades- Neste sentido, informa-
-se que no ano de 2021 o peditório rendeu o valor global de 
53.500,00 €.

Todos fomos chamados a cooperar nesta empreitada enorme 

de levar a esperança aos que são tocados pela emboscada do 
cancro. Os Vimaranenses, a quem agradecemos, responderam. 
Mais uma vez, com alegria e espírito de solidariedade, a esta 
iniciativa.

O Lions Clube de Guimarães aproveita ainda a oportunidade 
para agradecer publicamente a todos quantos contribuíram para 
a concretização do evento. Desde logo, aos voluntários que cola-
boraram nesta campanha, ás diversas Instituições e Organizações 
envolvidas, bem como ás empresas que participaram e deram o 
seu contributo. O nosso muito obrigado, que em nome do Lions 
Cube de Guimarães quer da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

PARA COMBATER O PROGRESSO DA PANDEMIA

LIONS CLUBE DE GUIMARÃES FAZ DOAÇÃO 
DE DOIS MILHÕES DE MÁSCARAS À GUINÉ-BISSAU

O Lions Clube de Guimarães vai oferecer à República da 
Guiné-Bissau dois milhões de máscaras sanitárias descartáveis, 
como forma de ajudar este país a combater a propagação da 
pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Francisco Dias Pereira, presidente do Lions de Guimarães, 
disse que, «na situação do atual surto mundial de COVID-19 e da 
propagação rápida do vírus, o uso das máscaras é essencial na 
prevenção e no combate à doença. Atendendo às conhecidas 
dificuldades porque passam os países africanos e ao número 
de máscaras que foram doadas ao Lions Clube de Guimarães 
pela empresa têxtil VIPETRADE-Comércio Internacional Lda, 
consideramos que a oferta das mesmas ao povo guineense se 
traduz num contributo importante para assegurar a proteção 
individual desse povo contra o vírus».

Dionísio Cumba, Ministro da Saúde da Republica da Guiné 
Bissau, que faz parte dos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa (PALOP), é quem, em nome do seu ministério, vai 
receber na Guiné o contentor de 40 pés, que foi hoje carregado nas 
instalações da VIPETRADE com destino ao porto de Leixões, onde 

será expedido para Bissau no dia 23 de Dezembro, estimando-se 
a sua chegada a 9 de janeiro de 2022.

O Lions Clube de Guimarães teve ainda a colaboração de outras 
empresas nesta complexa operação, designadamente da PINTO 
BRASIL SGPS, SA, da NCL TRANSITÁRIOS SA e da SEGUEMATÉRIA SA.

O valor comercial desta doação é de cerca de 100 mil euros.

 LIONS CLUBE DE GUIMARÃES  LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

 LIONS CLUBE DE MATOSINHOS

No dia 13 de Novembro, outra palestra proferida 
pelo Prof. Catedrático da London School of Econo-
mics. Dr. Ricardo Reis

“Portugal 2022: ponto de viragem?”. Numa lin-
guagem simples e esclarecedora, captou a atenção 
de todos e também se encontra na Página do Lions 
Clube de Matosinhos

Entretanto dois acontecimentos tristes nos aba-
laram:

O falecimento de dois Companheiros fundadores.

A 14 de Setembro, o CL Arlindo Duar-
te Silva. Foi um Companheiro assíduo, 
dedicado e voluntarioso durante 54 
anos, que jamais esqueceremos.

No dia 9 de Novembro, foi a vez do 
CL José Aguiar, após doença prolonga-
da. Embora não frequentasse o Clube 
há muito tempo, mantinha-se sempre 
informado, porque continuava a amar 
o Clube, onde tinha muitos amigos..
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 LIONS CLUBE DE MATOSINHOS

NO DIA 25 DE OUTUBRO O CLUBE ESTEVE PRESENTE NA CM DE MATOSINHOS ONDE 
DECORREU O EUROPEAN FORUM FOR DISASTER RISK REDUCTION (GLOBEL CAUSES)

 
O Fórum Europeu para a 

Redução do Risco de Desas-
tres (EFDRR) constitui a es-
trutura da plataforma regional 
da Europa. O EFDRR trienal se 
estabeleceu como um impor-
tante veículo para enfrentar 
os desafios regionais do risco 
de desastres. Ele serve como 
um fórum para outras partes 
interessadas assumirem uma 
responsabilidade compartilha-
da e assumirem compromissos 
viáveis para reduzir o risco de 
desastres. A conferência, fiel 
ao espírito de múltiplas par-
tes interessadas da Estrutura 

Sendai, permite que gover-
nos e partes interessadas 
troquem experiências sobre 
práticas bem-sucedidas e 

abordagens inovadoras para 
prevenir, reduzir e gerenciar o 
risco de desastres. Isso resulta 
em planos de ação prospeti-

vos baseados em um status 
de compartilhamento mútuo 
da implementação de RRD.

O Lions Clube 
de Matosinhos, 
para minorar a 
dif iculdade de 
contactos, devi-
do à pandemia, 
pensou organi-
zar um programa 
que motivasse os 
Companheiros a 
assistir a reuniões 
via zoom.

Por isso, pro-
moveu palestras 
públicas feitas 
por pessoas notáveis e com muita atualidade.

Assim, em 9 de Outubro, para comemorar o Dia do Lionismo, convi-
damos o cientista Prof. Catedrático da Universidade de Goetingen, Prof. 
Tiago Fleming Outeiro, que falou sobre “Os segredos do cérebro e a luta 
contra as doenças degenerativas”.

Dado o grande interesse por este assunto, mantemos a gravação 
na nossa página do Facebook.

 LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

VIII FEIRA DA SAÚDE 2021 - OLHARES.LIONS   
O LIONS CLUBE DE ÍLHAVO 

realizou no passado Sábado, 
dia 23 de Outubro, entre as  
9H00 e as 13H00, no Mercado 
Municipal de Ílhavo, a FEIRA 
DA SAÚDE - OLHARES.LIONS,  
desta feita  na sua 8.a edição.

Como habitualmente não 
se tratou só de abordar assun-
tos relacionados com a saú-
de, uma vez que contou com 
espaços dedicados ao BEM 
ESTAR, LAZER, SEGURANÇA e 

AMBIENTE só sendo possível 
com a participação e o apoio 
de inúmeras entidades da 
região, de que destacamos: 
Câmara Municipal de Ílha-
vo; Junta de Freguesia de S. 
Salvador; Jornal O Ilhavense; 
Jornal Diário de Aveiro; Rádio 
TerraNova 105.00; Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo; UCC La-
ços de Mar e Ria - Centro de 
Saúde de Ílhavo; Leo Clube de 
Ílhavo; Liga Portuguesa Contra 

o Cancro.
A presença do Governador 

do Distrito 115 Centro Norte de 
Lions Clubes - Angelino Ferrei-
ra e de muitos Companheiros 
Amigos de outros Clubes nosso 
Movimento, veio trazer um bri-
lho especial.

Também o poder autárqui-
co se fez representar pelo Sr 
Presidente da Câmara Munici-
pal e do Presidente da Junta de 
Freguesia de S. Salvador

A  comunidade ilhavense 
também não faltou, aprovei-
tando a ocasião para as suas 
compras no mercado e usufruir 
dos muitos serviços disponi-
bilizados pelos participantes. 

Esta edição de 2021 supe-
rou as anteriores não só em 
número de expositores como 
de afluência de público, cons-
tituindo assim uma jornada lio-
nística de sucesso e de mostra 
de bem servir.
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 LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM

 LIONS CLUBE DE ALCOCHETE

RECONHECIMENTO DOS ALUNOS DE EXCELÊNCIA

Mantendo uma tradição 
com mais de vinte anos, o 
Lions Clube da Póvoa de 
Varzim entregou na noite de 
26 de novembro os prémios 
escolares aos melhores alu-
nos do ensino secundário do 
concelho.

A cerimónia começou 
com a tradicional saudação 
às bandeiras e leitura do 
Código de Ética do Lionis-
mo, seguida da entrega dos 
diplomas e lembrança aos 11 
laureados. Presentes na ses-
são, os responsáveis pelas 
três instituições de ensino, 
Escola Secundária Eça de 
Queirós, Escola Secundária 
Rocha Peixoto e Colégio de 
Amorim, salientaram a impor-
tância do reconhecimento do 
Clube ao mérito e felicitaram 

alunos e famílias pelos resul-
tados obtidos.

No mesmo sentido, o Pre-
sidente do Clube, José Manuel 
Almeida, sublinhou a impor-
tância desta iniciativa e o pa-
pel fundamental das famílias 
dos jovens no apoio para que 
alcancem os melhores resul-

tados.
A sessão contou ainda com 

a intervenção de Sara Pereira, 
médica no Hospital de Pedro 
Hispano, que apresentou um 
pouco da sua vivência hospi-
talar em tempos de Covid-19, 
além de um estudo sobre esta 
temática recentemente publi-

cado e reconhecido internacio-
nalmente. 

A palestrante, que aquan-
do do convite revelou-se 
emocionada pois já havia 
sido presenteada com este 
prémio enquanto estudante, 
foi convidada a ser elemento 
Lions – convite que aceitou. 

actividades dos clubes   
do distrito 115 centro SUL

CAMINHADA PARA SENSIBILIZAÇÃO DA DIABETES E ALÍVIO DA FOME
O Lions Clube de Alcochete 

promoveu no passado dia 14 de 
novembro de 2021, a primeira 
Caminhada de Sensibilização 
da Diabetes e Solidariedade, 
que se realizou na Vila de Al-
cochete, pelos locais mais em-
blemáticos da Vila, que contou 
com o apoio logistico e técnico 
da Câmara Municipal de Alco-
chete e das Juntas de Freguesia 
de Alcochete, São Francico e 
Samouco. Contou ainda com a 
presença do conceituado atleta 
Fernando Santos da Associação 
“Eu mexo-me” - Diabetes Time 
Portugal, acompanhado com 
a sua “companheira Retina” da 
Associação Pata D’ Açúcar. Con-
tou também com a presença do 
Enfermeiro Rui Miguel Valcovo 
no rastreio gratuito de glicemia 
aos participantes.

O objetivo desta iniciativa 
visou essencialmente a sen-
sibilização da população dos 
riscos da diabetes, através do 
comportamentos a ter em con-
ta nos hábitos alimentares, na 
sedentarização e na ausência 
da atividade física.

A participação da cami-
nhada realizou-se de forma 
gratuita, com a doação de ali-

mentos não perecíveis pelos 
participantes que em conjunto 
com o apoio do Meu Super do 
Samouco, foram angariados 
160 kg de alimentos, que foram 
doados à junta de Freguesia de 
São Francisco para a elabora-

ção de cabazes de Natal e ao 
CENSA - Centro Social de São 
Brás do Samouco para a rea-
lização de refeições aos uten-
tes que dela se socorrem, no 
passado dia 05 de dezembro, 
por ocasião do Dia Mundial do 

Voluntariado. Assim, “a servir”, 
o Lions Clube de Alcochete mi-
tigou na medida do possível a 
menorização da necessidade 
da comunidade do município 
de Alcochete no combate ao 
alívio à fome. 
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AGRADECIMENTOS!

Em final de ano, ainda que 
civil e não lionístico, é tempo 
de balanço e sobretudo tempo 
de agradecer o facto de num 
ano diferente e difícil como foi 
2021 termos conseguido che-
gar a tantas famílias que preci-
savam de nós e isso deveu-se 
a todos os nossos parceiros 
a quem queremos agradecer. 

Em primeiro lugar um agra-
decimento à Pastelaria Clabel 
no Pragal em Almada que com 
a sua iniciativa ‘uma sopa para 
todos’ forneceu-nos semanal-
mente, durante a quarentena, 
30 sopas que entregámos no 
bairro do 2Æ Torrão na Trafa-
ria. Depois ao oculista Cristal 

D’ouro que tem fornecido os 
óculos solicitados pelo LC Al-
mada para as crianças caren-
ciadas da Trafaria e Terras da 
Costa. Um agradecimento tam-
bém à Farmácia Atlântico em 
Almada pela sua colaboração 
no rastreio à diabetes efetuado 
pelo Lions Clube de Almada 
no dia Mundial da Diabetes. 
Os nossos agradecimentos 
também à Responsabilidade 
social do grupo Pingo Doce 
que nos forneceu um cartão 
com o qual adquirimos bens 
alimentares para a população 
carenciada das Terras da Cos-
ta e que semanalmente nos 
permite ficar com as quebras 

do fim de semana da sua loja 
dos Capuchos que entrega-
mos no bairro do 2 o. Torrão. 
Um agradecimento especial 
também ao Clube de Ginásti-
ca de Almada que tem sempre 
colaborado connosco na re-
colha de géneros alimentares 
bem como à Moneris pela sua 
ajuda na recolha de alimentos, 
graças a estas duas institui-
ções o LC Almada conseguiu 
entregar cerca de 250kg de 
alimentos ao GAAF da Trafaria 
para fazerem cabazes de Natal. 
Um agradecimento também 

ao Colégio Campo de Flores 
e à Escola Secundária Fernão 
Mendes Pinto que connosco 
têm colaborado na recolha de 
livros no âmbito da atividade 
‘um livro para Angola’.

Finalmente um agrade-
cimento especial a todos os 
nossos amigos que de uma for-
ma ou de outra nos quiseram 
ajudar naquilo que é a nossa 
missão de servir.

Bem hajam todos por nos 
ajudarem a ajudar!

CL Gabriela Nascimento

 LIONS CLUBE DE ALMADA  LIONS CLUBE DE ALMADA

O Lions Clube de Almada 
foi convidado para a festa de 
Natal da Associação de Mora-
dores do Bairro do 2.o  Torrão e 
claro que só poderíamos acei-
tar mais este desafio de tornar 
este Natal inesquecível para as 
crianças deste bairro. 

A associação de moradores 
transformou a sua sede numa 
verdadeira casa do Pai Natal 
onde um amigo do LC Almada 
encarnou a personagem. As 
crianças, de máscara e após 
terem desinfetado as mãos, 
rotinas criadas em tempos 
de Covid, entravam na casa 
do Pai Natal onde escolhiam 
um presente, entre inúmeros 
brinquedos oferecidos pelo LC 

Almada e outras associações 
que quiseram colaborar com 
a associação de moradores e 
os mais destemidos tiravam 
uma foto com o Pai Natal. Des-
temidos porque estas crianças 
não estão habituadas a pas-
sear nos centros comerciais 
onde o Pai Natal se costuma 
passear nesta quadra festiva e, 
portanto, algumas delas era o 
primeiro contato com o velhote 
amigável que apesar de dar 
presentes para alguns era um 
pouco assustador.

Depois houve lugar ao es-
petáculo de magia onde um 
companheiro do LC Almada 
fez de mágico e apresentou 
truques que encantaram os 

mais pequenos e a festa não 
podia terminar sem fogo de 
artificio. Ainda ouvimos uma 
das crianças dizer:  ‘ainda bem 

que moro aqui, olha eu perder 
isto tudo!’

Nesse dia fez-se a magia do 
Natal no bairro do 2. o  Torrão.

PORQUE HÁ MAIS ALEGRIA NO DAR DO QUE NO RECEBER!!!
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 LIONS CLUBE DO FUNCHAL 

PÃO POR DEUS
O mês novembro começou com a entrega de um cabaz de 

Pão Por Deus, com frutas, castanhas, nozes e figos e outros 
mimos à Fundação Cecília Zino, fundada em 1961 e hoje Centro 

de Proteção e Assistência a crianças e jovens. 
A missão de serviço e tradição de Pão Por Deus cumpriu-se ao 

ver a alegria nos rostos das crianças e de todos os colaboradores.

ACOLHIMENTO A UM NOVO ASSOCIADO

Em outubro e novembro decorreram duas 
assembleias gerais com a participação da 
maioria dos companheiros. Nas sessões a CL 
presidente Vivinha Jardim prestou as necessá-
rias informações e lembrou os presentes que 
nos seus meses de mandato tem conseguido 
dar cumprimento aos objetivos traçados e 
referiu a forma como tem sido acarinhada 
pelas empresas a quem recorre para obter 
ajudas para o nosso Clube.

Na Assembleia de Novembro, dia 13, to-
mou posse um novo sócio, a CL Maria Luísa 
Tavares. Na ocasião a CL Presidente felicitou 
a sua entrada no Clube, de que foi associado 
o seu marido, entretanto e infelizmente fale-
cido. A nova Companheira agradeceu o bom 
acolhimento e carinho que de todos recebeu.

 LIONS CLUBE ALMADA-TEJO 

ACTIVIDADE DE APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE ALMADA

O LIONS CLUBE ALMADA-TEJO 
CONTINUA A APOIAR OS QUE MAIS PRECISAM
ENTREGA DE 700 LATAS DE SALSICHAS AO CSPCR

No âmbito da actividade de apoio aos mais carenciados do 
nosso Concelho de Almada muitos dos quais viram a sua situação 
agravada devido à críse pandémica que há quase dois anos nos 
vem afectando fez no mês de Dezembro mais uma entrega de 
produtos embalados ao Centro Social Paroquial do Cristo Rei que 
apoia um alargado número de famílias com diversas carências 

entre as quais as alimentares. 
Desta vez foram entregues 700 latas de salsichas tipo Frank-

furt destinadas a serem incluídas em cabazes de alimentos para 
serem distribuídos pelas famílias apoiadas por aquele Centro 
Social.
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DONATIVO DO GRUPO ALBERTO OCULISTA

No cumprimento dos 
princípios que norteiam o 
lionismo e na Ação de Servir 
destacamos também neste 
período o Clube recebeu um 
donativo do Grupo Alberto 
Oculista de mais de mil ócu-
los para serem reutilizados 

respondendo desta forma à 
Campanha que decorria de 
angariação de Óculos, Lentes 
e Aros. 

Esta Campanha obteve 
uma grande participação 
da população em geral e em 
breve serão enviadas para 

Barcelona, para a reciclagem, 
muitas unidades. 

Da doação do Grupo Al-
berto Oculista, atendendo à 
enorme quantidade recebida, 
o Clube vai aproveitar para 
contemplar, com aros, a popu-
lação carenciada da Região 

que é apoiada por Instituições 
de Solidariedade Social. Para 
o efeito será celebrado um 
protocolo com a Associação 
das Casa do Povo da RAM 
com o objetivo de colaborar 
na identificação das neces-
sidades.

 LIONS CLUBE DO FUNCHAL  LIONS CLUBE DE LEIRIA

CONVÍVIOS COM 
CUIDADOS 

Neste período o Clube 
realizou ainda dois conví-
vios/almoços, no entanto, 
com o agravamento da 
pandemia, os mesmos fo-
ram restringidos apenas 
aos Companheiros. Assim, 
no dia 23, “num ambiente 
de franca e saudável ca-
maradagem”, teve lugar um 
almoço de pizas confecio-
nadas pelos CL Massimo e 
Nella Giordano.

Já no dia 13 de novem-
bro decorreu o tradicional 
almoço de São Marinho, 
com ementa alusiva à épo-
ca e no qual esteve pre-
sente a grande maioria dos 
associados. A comida e o 
ambiente vivido foram ex-
celentes e do agrado geral. 
A sala foi decorada por três 
das nossas Companheiras, 
as CL Xixão, Ermelinda 
Duarte e Teresa Monteiro 
para o efeito convocadas, 
com motivos alusivos ao 
São Martinho e à estação 
do Outono.

É tempo de Natal e Leiria 
está linda e cheia de luz en-
volta em balouços de apeli-
dos encantadores que nos 
reportam ao doce sentimento 
Natalício onde, como por ma-
gia, de repente, aí caímos. Por 
isso, os escritores dizem que 
“Natal devia ser todos os dias” 
que “Natal é quando o homem 
quiser”, com muita razão pois 
Leiria faz jus disso, não faltan-
do mesma a pista de gelo, a 
chuva de estrelas nos céus, 
nos edifícios, nos arcos,  nas 
arvores de Natal e os mercadi-
nhos apelando à solidariedade.

No nosso Clube Lions de 
Leiria o lema é o Natal ser to-
dos os dia pois onde houver 
uma necessidade há um Clube 
Lions que lá estará todos os 
dias até que a necessidade 
passe.

Então, e à semelhança dos 
outros Clubes Lions por todo 
o mundo, estreámos a nossa 
participação no mercadinho 
de Natal da nossa cidade, em 
colaboração com a Camara 
Municipal de Leiria, na pessoa 
do senhor Presidente.

 A luz vai  brilhar ainda 
mais em nossos corações 
por podermos angariar mais 
fundos para a causa nobre 
que abraçamos este ano em 
co-apoio com a Lions Clube 
International Foundation (LCIF) 
na ajuda da compra de uma 
sonda de eco cardiógrafo para 
ajudar ao combate do cancro 
pediátrico.

Temos um Lucas que é uma 
mascote em forma de boneco 

de neve de Natal feita por nós e 
que simboliza a causa que LCIF 
abraçou com todos os seus 
clubes ao nível mundial. Tam-
bém temos outros miminhos 
natalícios com os quais todos 
podem ter a oportunidade de 
ajudar e contribuir para esta 
enorme causa.

Estamos lá para vos co-
nhecer e para dizer quem so-
mos, porque existimos e  o que 
fazemos pela nossa querida 
comunidade de Leiria.

MERCADINHO DE NATAL
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 LIONS CLUBE DE LEIRIA  LIONS CLUBE DE LISBOA

RALLYE PAPER 2021 – UM PERCURSO DESAFIANTE 
PELA ZONA RURAL DO NORTE DO CONCELHO DE LEIRIA 

Após um ano de intervalo devido ao 
contexto Covid 19, o tão tradicional Rallye 
Paper do Lions Clube de Leiria voltou a ser 
realizado, finalmente, no passado dia 20 
de Novembro.

O percurso do Rallye teve inicio pe-
las 9 horas na sede do nosso Clube, na 
Estrada da Estação, onde amavelmente 
recebemos todos os participantes Lions/
Leos, familiares e amigos. 

Foi um percurso muito acessível para 
todos os cerca de 50 participantes e com 
ele a oportunidade de descobrirem e apre-
ciarem, através de perguntas e pistas, os 
cantos e recantos da nossa cidade que 
nos escapam a todos na correria do nosso 
dia a dia.

Alguns locais visitados durante o per-
curso foram o Agromuseu D. Julinha, na Or-
tigosa, o Centro de Interpretação do Abrigo 
do Lagar Velho e o respetivo Abrigo, com 
visita guiada com o arqueólogo Rafael, no 
Vale do Lapedo, a Cervejeira Xarlie, no Bar-
racão, com visita guiada à zona da fábrica, 
os Campos de Areia do AC Sismaria, na 
Quinta do Alçada, o Aeródromo de Leiria 
e o Parque de Merendas de Amor, locais 

onde os participantes tiveram de realizar 
diversas atividades, degustar dos produtos 
locais e responder a questões e desafios. 

Muito agradecemos a estes locais 
(alguns dos quais abriram de propósito 
a um sábado de manhã), a gentileza e 
disponibilidade com que nos receberam 
a atividade e os participantes do Rallye. 

Como vem sendo hábito, o ponto alto 
desta atividade/convívio é sempre a curio-
sidade de saber quem foram os vencedo-
res. E em 1.o lugar ficou a equipa João Paulo 
Almeida e Cristina Joaquim, em 2.o lugar a 

equipa Beatriz Tomaz, Pedro Santos, João 
Pedro Albino e Mariana Santos e em 3.o 
lugar a equipa Mafalda Tomaz e Francisca 
Santos. Foram atribuídos prémios às três 
equipas, alusivos aos locais visitados no 
percurso. 

O percurso culminou num almoço 
convívio com cerca de 70 participante, 
em Caldelas, Caranguejeira. 

De referir que a receita deste Rallye 
Paper destina-se  à aquisição de uma 
sonda para um eco cardiógrafo para o 
Hospital D. Estefânia, em Lisboa, para aju-
dar no combate ao cancro Pediátrico com 
o co-apoio da LionsClube International 
Foundation (LCIF).

Foi sem dúvida um dia muito gratifi-
cante para o nosso Clube que teve a opor-
tunidade de voltar a sentir a alegria e a boa 
disposição de todos os envolvidos neste 
tipo de atividades e que tanto apreciamos.

Parabéns a todos os participantes, 
colaboradores pela alegria e pela ajuda 
nesta causa que nos é tão nobre. 

Parabéns especiais para a equipa 
Organizadora e Companheiro Presidente 
Manuel Francisco pelo excelente e cuida-
doso trabalho, dedicação ,  disponibilidade 
e boa disposição.

O Lions Clube de Lisboa, Clube Matter de Portugal, desenvolveu no 1.o semestre do AL de 2021/22 um conjunto de acti-
vidades lionísticas de que damos conta a seguir:

PASSEIO NO TEJO - 16 DE SETEMBRO 
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA A INVESTIGAÇÃO 
SOBRE O CANCRO INFANTIL

Participaram mais de uma centena de pessoas, em repre-
sentação de 21 Clubes Lions e 1 Clube Rotary (Rotary Clube de 
Algés). A animação musical esteve a cargo de David Carrapo e 
o artista Carlos Nascimento teve a bondade de ofertar uma sua 
obra que rendeu 475,00 €, aos quais juntamos o valor obtido 
com o próprio evento obtendo no total mais de 1800,00 euros 
para a Assessoria do Cancro Infantil.

MAGUSTO NO CLUBE TAP - 13 DE NOVEMBRO
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA A APPACDM 
E PARA A INVESTIGAÇÃO 
SOBRE O CANCRO INFANTIL

Com a participação de mais de 8 dezenas de Lions e con-
vidados, foram angariados cerca de 950,00 € para a APPACDM 
e 300,00 € para a Assessoria do Cancro Infantil. 

Foi ainda, por gentileza do Comandante Rafael Silva, da 
Veltagus, sorteado um passeio no Tejo cuja premiada, CL.a 
Leonor Ornelas, teve o bonito gesto de oferecer o prémio a 
uma das utentes da APPACDM, ali presente. 

Dentro do mesmo espírito de ajuda e apoio a esta meritória 
obra e na sequência da intervenção da citada utente, que por 
breves e simples palavras, agradeceu e confessou que tinha o 
sonho de um dia ir a Londres. Os presentes, espontaneamente, 
organizaram uma colecta cujo resultado reverterá para tal fim.

Um agradecimento muito especial ao fadistas amadores CL 
Coelho Fernandes (Lisboa Norte), CL Luís Esteves (ex-Lisboa 
Tejo), Eng. Jaime Piçarra e Rui Pedrosa que, acompanhados 

de 2 brilhantes tocadores, nos presentearam com uma tarde 
inolvidável de verdadeira alegria de saber fazer solidariedade 
e apoio ao próximo. Esta é a verdadeira essência do Lionismo!

Ah, e não faltaram as boas castanhas assadas e uma água 
pé que serviu para matar saudades e deixar-nos já a antever 
o Magusto de 2022.

BAZAR DE NATAL - 28 DE NOVEMBRO 
ORGANIZAÇÃO PARTILHADA 
COM O LC DE BELÉM E LC SETE COLINAS 

Este ano esteve dificil a obtenção de um espaço para a 
realização deste Bazar que já se vai repetindo quase há 25 anos, 
sempre pela mão do Lisboa Belém mas sempre também com 
ajuda mais ou mesnos directa do Lisboa Mater.  No entanto a 
boa vontade mais uma vez imperou e lá se abriram as portas 
com a presença da nossa Governadora Sofia Felix.

Presença na recolha de bens alimentares e roupas, pela 
Região D (Divisões 7 e 8) 22 de Dezembro - nas instalações 
do Bazar de Natal, que posteriormente irão ser distribuídos na 
Quinta do Mocho, em Loures 
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68º ANIVERSÁRIO DO LIONISMO 
NA PENÍNSULA ÍBÉRICA - 04 DE DEZEMBRO 

VISITA OFICIAL DA GOVERNADORA 
DISTRITO 115/CS, DG SOFIA FÉLIX 
- ENTREGA DE VERBAS RECOLHIDAS 
PELO CLUBE 
NO PASSEIO NO TEJO E NO MAGUSTO

A história do Lisboa Mater confunde-se com a própria histó-
ria do Lionismo em Portugal e este ano, ao completar 68 anos, a 
Direcção, ainda que confrontada com o pesadelo da pandemia 
(chegamos a ter 130 inscrições) , conseguiu levar por diante uma 
excelente comemoração na qual foi dado especial destaque 
à presença dos clubes afilhados (dos 11 estiveram presentes 
9) e ao convite às entidades Lionisticas mais representativas 
do nosso movimento.  

Sem deixar de valorizar a presença de mais de 80 Compa-
nheiros, familiares e amigos, destacamos, pelo que representam 
no Lions em Portugal, o PDI Joaquim Borralho, os PCC João 
Russo, José Neiva Santos, Avelina Angeiras, Carlos Santos 
Costa, Tiete Santos Costa, Nuno Ferrão, Carlos Manitto Torres, 
o PCC eleito Américo Marques, a PDG Maria Teresa d’ Ávila, o 
IPDG João Campino, o FDGE Armando Cottim, a SDGE, Isabel 
Silva, o Tesoureiro da Governadoria Francisco dos Santos e um 
extenso numero de Presidentes de clubes. 

Como destaque, foi por todos elogiado o facto de a tradi-
cional “Saudação às Bandeiras” ter decorrido olhando respei-
tosamente para as mesmas, mas ao som do Hino Nacional, 
extraordinariamente executado pela violinista russa, Irina 
Shmiakova .

Para além de um clube Rotário, estiveram presentes 20 
clubes do D115CS e 2 do D115CN, sendo um destes, o Lions Clube 
da Maia que apresentou a Convenção Nacional e as Distritais 
a realizar em Maio próximo, nessa cidade.

Como ponto alto do programa houve a entrada de um novo 
sócio,  CL Manuel Matias e a confirmação de transferência de 
mais uma Companheira, a CL.a Sofia Pires Borges, os quais, 
por certo irão dar o seu melhor na concretização do exigente 
programa de trabalho que a Direcção tem previsto para o 2. o  
semestre do AL 21/22.

Foram ainda entregues diversos chevrons de 10 e 25 anos 
a diversos CLs do Lisboa Mater e um reconhecimento do Pre-
sidente Internacional de há 2 anos à CL Ivone Aleixo.

PALESTRA PELO VIROLOGISTA PEDRO SIMAS
 

Sendo o tema actual, foi convidado do Clube na Assembleia 
Geral 26 de Outubro o Investigador Pedro Simas que proferiu 
uma interessante palestra que suscitou por isso muitas ques-
tões às quais respondeu com grande à vontade, próprio de 
quem é profundo conhecedor da matéria. Nas palavras da nossa 
Presidente, o Prof, Pedro Simas, é o “Virologista dos afectos”.

SANTA JOANA PRINCESA, DE AVEIRO 
- 16 DE OUTUBRO

PRESENÇA NOS ANIVERSÁRIOS 
DE CLUBES AFILHADOS 

No plano definido pela actual Presidente, CL.a Myriam Correia 
Ribeiro, serão visitados, no AL 21/22, todos os nossos Clubes 
Afilhados. 

O 1 o  foi o Santa Joana Princesa, de Aveiro, o único que, de 
momento, temos no D115CN. Na visita participaram igualmen-
te o Presidente do CNG, CL Pedro Mateus, o Governador do 
D115CN, CL Angelino Ferreira, um dos fundadores, CL Balacó e 
o Presidente da C. M. Aveiro, Ribau Esteves.

FIGUEIRA DA FOZ E ARGANIL 
- 6 E 7 DE NOVEMBRO

Os mais antigos afilhados, Figueira da Foz (1963) e Arganil 
(1971) receberam o Lisboa Mater em ambiente de enorme alegria 
e Companheirismo. 

De realçar que neste ultimo clube, que comemorava os seus 
50 anos, participaram 2 dos seus 3 Fundadores ainda vivos, 
sendo um deles o seu actual Presidente (CL A. Pereira Alves) 
e o CL José Dias de Coimbra, tendo este recebido das mãos 
do PDI Joaquim Borralho, um reconhecimento do Presidente 
Internacional. 

LISBOA NORTE – 29 DE OUTUBRO

Na comemoração do seu 43.o Aniversário o Lions Clube de Lis-
boa Norte contou também com a presença do seu Clube Padrinho.

VISITA AO “MUSEU LION”, 
EM VILA DE REI - 23 DE OUTUBRO

Desconhecido da maioria dos Lions de Portugal, existe em 
Vila de Rei um dos maiores Museus Lions do Mundo. O Lisboa 
Mater visitou-o em resposta ao convite do Candidato eleito à 
Presidência do CNG 22/23, CL Américo Marques. 

Local a visitar. 

FÓRUM EUROPEU 
“REDUÇÃO DE RISCOS E CATÁSTROFES” 

Sendo um dos 5 objectivos dos Lions para este AL o “Ambien-
te” e tendo o Lisboa Mater tomado conhecimento da realização 
em Portugal do  Fórum Europeu “Redução de Riscos e Catás-
trofes”, em Matosinhos, resolveu a Presidente Myriam desafiar 
o PCC José Neiva Santos a propor ao Clube de Matosinhos a 
ideia de sondar a organização por forma a que os Lions, como 
parceiros da ONU desde 1945, pudessem estar presentes, pelo 
menos, na qualidade de “observadores”. 

Muitos contactos foram estabelecidos (que chegaram à 
Presidência do Conselho de Ministros), muitos escolhos foram 
ultrapassados, mas a verdade é que no dia 26 de Novembro 
o Presidente do CNG, João Pedro Mateus, o Governador do 
D115CN, Angelino Ferreira,  a Governadora do D115CS, Sofia Félix, 
o PCC José Neiva Santos, as Presidentes do L C Matosinhos e 
do L C Lisboa Mater, CLs Alice Lopes e Myriam Correia Ribeiro 
e o Director de Comunicação e Marketing do Lisboa Mater, 
CL Simões Monteiro, estavam com a Secretária de Estado 
da Administração Interna, Patricia Gaspar, a deixarem estas 
imagens para memória futura, provando mais uma vez que 
“querer é poder”.

 LIONS CLUBE DE LISBOA  LIONS CLUBE DE LISBOA
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 LIONS CLUBE LISBOA ALVALADE 

Doação de vens alimen-
tares, kit de higiene, roupa e 
calçado e doações em dinhei-
ro a pessoas com carências 
económicas. Fizemos angaria-
ção de bens na comunidade, 
tais como roupas de casa, 
roupa de homem, mulher e 
criança, para entrega a ins-

tituições de solidariedade 
social. Continuámos a nossa 
participação na iniciativa da 
nossa Governadora “Um Livro 
para Angola”. Participámos no 
passeis de veleiro pelo Tejo, 
organizado pelo Clube Lisboa 
Mater, que contribuiu para 
angariação de fundos para o 

cancro infantil. Participámos 
na ação de rastreio da visão 
organizado pelo Clube Lisboa 
Centro.

Estivemos presentes e 
contribuímos para a angaria-
ção de fundos para a APPCDM, 
organizado pelo Clube Lisboa 
Mater no dia de S. Martinho. 

Entregámos uma cadeira 
de rodas no Centro Social e 
Paroquial de Campo Grande, 
doada pela CL Irene Quinti-
nha. Estivemos presentes na 
Caminhada pela Diabetes, em 
Vilamoura, no Dia Mundial da 
Diabetes, através da CL Mara 
Marques 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 
PELO CLUBE 
DURANTE OS MESES 
DE JULHO, AGOSTO, SETEM-
BRO E OUTUBRO DE 2021

 LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

INAUGURAÇÃO DA LOJA DE NATAL 
A 27 de novembro, inaugurámos a nossa tradicional Loja de 

Natal, só possível com a atitude da nossa companheira Tiete 
Santos Costa e a parceria do Lions Clube Lisboa Mater e do 
Lions Clube Lisboa Sete Colinas. 

Tivemos a presença da nossa Governadora Sofia Félix que oficial-
mente cortou a fita, na presença de vários companheiros e algumas 
entidades lionísticas. Os fundos obtidos com as vendas reverterão 
a favor de várias Associações de cariz social.

28.a ANIVERSÁRIO CARTA CONSTITUTIVA 
A 21 de novembro realizou-se a comemora-

ção dos 28 anos da Carta Constitutiva do Lions 
Clube Lisboa Belém, na presença de mais de 
uma centena de Companheiros e amigos, de 
várias entidades lionísticas e da Governadora, 
CL Sofia Félix. 

O momento alto da Sessão foi a entrada 
da nova sócia Edith Spínola que veio engran-
decer a família lionística.  Prestou-se também 
homenagem à Presidente Paula Leonardo com 
a Comenda Melvin Jones, ao nosso CL Pedro 
Magro com um reconhecimento pelo apoio que 
tem dado aos deficientes profundos que o Clu-
be apoia, e a vários Companheiros que foram 
agraciados pela nossa Governadora Sofia Félix, 
em nome de Lions Internacional. 

Tivemos também a presença dos Leos Kids, 
filhos dos companheiros do Clube.
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 LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

REUNIÃO DE GABINETE 
DO DISTRITO

O Clube esteve presente com 
vários companheiros na última Reu-
nião de Gabinete da Governadora 
Sofia Félix, a qual teve como Clube 
anfitrião o Lions Clube Lisboa Belém, 
que preparou e ofereceu as melhores 
condições de trabalho aos Compa-
nheiros participantes. 

RECOLHA 
DE BENS 
PARA A 
LOJA 
SOLIDÁRIA 

A Loja Solidária de 
Belém continua a servir 
os mais desprotegidos 
e para os atender e 
oferecer bens que ne-
cessitam, o Clube tem 
feito várias recolhas de 
bens, roupas, sapatos, 
móveis e outros uten-
sílios de casa, inclusive, 
um computador.

RECOLHA DE “UM LIVRO 
PARA ANGOLA” 

O Clube continua a recolher 
livros para a atividade “Um Li-
vro para Angola”, também com o 
apoio de voluntários não Lions. 

RECOLHA DE BENS 
PARA A MESA NOSSA 
SENHORA DE BELÉM 

O Clube recolheu bens alimentares 
que entregou nas instalações da Asso-
ciação da Mesa de Nossa Senhora de 
Belém, como Doação dos Lions. 

 LIONS CLUBE DO MONTIJO

ASSEMBLEIA DE JANTAR 
COM PALESTRA

Realizou-se no dia 19 de novembro de 2021 a 3.a 
Assembleia de Jantar com Palestra do ano lionístico 
2021-22, que decorreu no Tryp Hotel do Montijo.

A palestra versando o tema da “Populismo Penal” 
foi apresentada pelo Professor Germano Marques da 
Silva da Universidade Católica. O tema foi abordado 
salientando a importância da reinserção social e as 
vertentes de adequação da pena, bem como a perce-
ção da sociedade perante o crime e a influencia dos 
órgãos de comunicação social nessa perceção, sus-
citando uma participação muito ativa da assembleia. 

COLHEITA DE SANGUE 
O Lions Clube do Montijo efetuou no 

dia 26 de novembro, em colaboração 
com a Fepodabes, o IPST e o Agrupa-

mento de Escolas Poeta Joaquim Serra, 
Colheitas de Sangue na Escola Poeta 
Joaquim Serra  no Montijo, atividade 

que registou uma boa participação, 
contribuindo assim, através da ação 
lionistica, para ajudar a salvar vidas.
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 LIONS CLUBE DO MONTIJO  LIONS CLUBE DO MONTIJO

RASTREIO 
À DIABETES 

O Clube efetuou no dia 24 
de novembro, em colaboração 
com a Farmácia Moderna e o 
Agrupamento de Escolas Poeta 
Joaquim Serra, o Rastreio à Dia-
betes a professores e auxiliares 
de ação educativa, que decorreu 
na Escola do Esteval no Monti-
jo com excelente participação, 
o que revela especial interesse 
pela promoção da saúde neste 
Agrupamento Escolar e uma grata 
adesão às atividades dos Lions.

SÃO MARTINHO SOLIDÁRIO 

O Lions Clube do Montijo desenvolveu, na primeira quinzena 
de novembro um programa de recolha de alimentos, entre 
os seus associados e o comércio local, para organização de 
cabazes a serem doados a famílias carenciadas na véspera 
do dia de São Martinho. Com esta ação foi possível colocar 
castanhas, fruta e outros alimentos à mesa de famílias que 
vivem com grandes carências e proporcionar a alguns jovens 
uma refeição mais completa e um sorriso nesta quadra festiva.  

CABAZ DE NATAL SOLIDÁRIO 
O Clube desenvolveu, de 4 a 21 de Dezembro de 2021, um 

programa de recolha de alimentos, entre os seus associados 
e no supermercado Pingo Doce, para organização de cabazes 
a serem doados a famílias carenciadas (famílias com filhos 
jovens e idosos não institucionalizados) na quadra natalícia, 
no âmbito da causa do Alívio à Fome. Com esta ação foi 

possível organizar 37 cabazes, com produtos alimentares 
diversos e outros específicos desta quadra, nomeadamente 
bacalhau e bolo-rei, para a mesa de famílias que vivem com 
grandes carências económicas e proporcionar a alguns jovens 
e idosos uma refeição mais completa e um sorriso nesta 
quadra festiva.  
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 LIONS CLUBE OEIRAS-TEJO

01 DE NOVEMBRO 
2021

Visita ao Lions Clube 
de Petrópolis Centro, do 
Brasil, Clube com quem 
estamos Irmanados, efe-
tuada pelo nosso Presi-
dente, CL Carlos Teixeira, 
para retribuição da visi-
ta que aquele Clube nos 
efetuou em 11 de Setem-
bro de 2019.

06 DE NOVEMBRO 
2021

Rastreios de Visão 
e Audição promovidos 
pelo Lions Clube Oeiras-
-Tejo, em Linda a Velha, 
Oeiras, com as parcerias 
da ‘Acústica Médica’ e da 
‘Óptica Prolente’. Foram 
rastreadas 65 pessoas 
entre os 60 e oitenta 
anos, com a presença 
de profissionais de saú-
de das respetivas áreas.

10 DE NOVEMBRO 
2021

Magusto de São 
Martinho realizado pelo 
nosso Clube no Restau-
rante ‘Bataria da Laje’ em 
Paço d’Arcos que juntou 
muitas Companheiras e 
Companheiros do Clube 
para celebrar este Dia 
e reforçarmos assim os 
nossos laços de amizade 
e companheirismo que 
são a base do serviço 
lionístico.

 LIONS CLUBE DE RABO DE PEIXE

VISITA À QUINTA DO AGRICULTOR  
O Lions Clube de Rabo de 

Peixe dinamizou uma ativida-
de para os seus associados 
e familiares, numa vertente 
de vivências do mundo rural, 
tomando contato com di-
versos processos agrícolas, 
numa experiência com vista 
à sensibilização ambiental e 
preservação da sustentabili-
dade agrícola. 

Excelente espaço que 
transmite vivências e modo 
de vida dos nossos pais, num 
ambiente super simpático e 
acolhedor. Os companheiros 
lions presentes no evento e 
familiares, para além de to-
marem contato com a natu-
reza tiveram a oportunidade 
de degustar uma saborosa e 

típica refeição açoriana, cujo 
agradável convívio constituiu 
um importante momento de 
companheirismo. 

Esta atividade leonística 

foi uma experiência fantástica 
com aprendizagens significati-
vas sobre plantas, flores, árvo-
res e animais à disposição para 
qualquer idade, numa visita à 

Quinta do Agricultor de S. Mi-
guel e em cujo espaço todas as 
atrações proporcionaram uma 
interessante interação com a 
natureza e com os animais.

O CLUBE NA IMPRESSA REGIONAL – CORREIO DOS AÇORES

CAMPANHA DA ESCOLA PROFISSIONAL DINAMIZA CAMPANHA DE RECOLHA DE MATERIAL 
PARA SANTIAGO, EM CABO VERDE

“JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”
A Escola Profissional de 

Capelas, em parceria com di-
versas entidades micaelenses, 
dinamizaram uma campanha 
de recolha de material escolar, 
roupa e calçado, destinada a 
Cabo Verde. Esta iniciativa, sob 
o lema “Djunto Nós é mas Forti!” 
(Juntos somos mais fortes), tem 
como objectivo contribuir para 
suprir carências das crianças 
das escolas básicas de Fontes 
Almeida, João Garrido e de São 
Francisco, da ilha de Santiago.

Assim, no passado dia 23 

de Novembro os representan-
tes dos Lions Clubes de Rabo 
de Peixe e do Nordeste, res-
pectivamente Lourdes Ponte 
e Nuno Medeiros entregaram 
o fruto da campanha leonística 
aos professores promotores 
desta iniciativa Susana Nóbre-
ga, Sofia Alves e João Pereira 
e que posteriormente seguirá 
para a Junta de Freguesia da 
Fajã de Baixo, entidade que 
está a coordenar este nobre 
projeto solidário entre os dois 
arquipélagos.

Esta campanha continua a 
decorrer até ao fim do mês e 
todo o material pode ser entre-
gue na Escola Profissional das 
Capelas ou na sede da Junta 
de Freguesia da Fajã de Bai-
xo, cujas doações engrossarão 
esta causa filantrópica, em que 
a contribuição da comunidade 
escolar e de muitos particula-
res tem sido determinante no 
êxito desta actividade.

Até agora já foram prepa-
rados mais de duas dezenas 
de caixotes (23kg cada um), 

numa campanha que excedeu 
todas as expectativas, tendo-
-se angariado, sobretudo livros 
didácticos e escolares, bem 
como roupa, calçado e brin-
quedos.

O inestimável contributo 
dos Lions mostra, mais uma 
vez, que o leonismo continua 
a desempenhar um papel im-
portante em favor dos mais 
fragilizados e a contribuir para 
fortalecer a solidariedade en-
tre os povos, cuja fraternidade 
não tem fronteiras. APC
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 LIONS CLUBE DE S. MIGUEL 

Após 1 ano sem Assembleias Gerais e 
convívios, eis-nos reunidos em Outubro 
passado para celebrar o 42.o aniversário do 
Clube. Honraram-nos com suas presenças 
o Presidente de Região CL Helder Pimentel 
em representação da Governadora Sofia 
Félix, as Presidentes de Divisão 14 e 15, os 
Presidentes dos Clubes sediados na Ilha 
e demais companheiros do nosso Clube. 

Entre os convidados e entidades oficiais 
destacamos a presença do Sr. Presidente 
da autarquia e n/CL Pedro Cabral, o Pre-
sidente da ACAPO Sr. Pedro Resendes e a 
oradora da noite Dr.a Carolina Mendonça 
que nos apresentou um trabalho intitulado 
“Sustentabilidade do Destino Turístico -Ob-
jetivos do Desenvolvimento Sustentável”.

Aproveitando o “Verão de S. Martinho” 

fizemo-nos à estrada numa CAMINHADA 
PELA PREVENÇÃO DA DIABETES com a 
presença de duas dezenas de compa-
nheiros e amigos, distribuindo panfletos 
com orientações de prevenção.

Porque privilegiamos as parcerias, vi-
sitamos a Sede dos Bombeiros Voluntários 
de P. Delgada, onde fomos recebidos pelo 
seu Presidente. 

COMEMORAÇÃO DO 42.o ANIVERSÁRIO O COMPANHEIRISMO E A FORÇA DO SERVIÇO
Constatamos, com alguma 

preocupação, que a pandemia 
está mais ativa e o desconfi-
namento que nos permitia 
normalizar a nossa atividade 
enquanto Clube de Serviço 
que somos, está mais frágil. 
A normalização que estava a 
recomeçar apresenta-se com 
alguma perplexidade, embora 
mesclada com responsabilida-
de e salpicada, aqui e acolá, 
com a moderação necessária 
para que consigamos melhorar 
o bem-estar da comunidade 
que espera por nós, através da 
concretização de atividades no 
terreno que alimentam o nosso 
tempo de fazer.

Apesar de termos a pan-
demia sempre à espreita, no 
Lions Clube de Setúbal, procu-
ramos manter ativa a vertente 
de companheirismo que tão 
bem caracteriza o Lionismo. 
Fazemo-lo através de momen-
tos internos e de momentos 
externos. Nas assembleias 
presenciais internas do Clube 
partilhamos ideias e saberes e 
também definimos estratégias 
que nos permitem concretizar 
e dar força ao nosso Serviço. 

Nos momentos externos pro-
curamos alargar a vertente de 
companheirismo a outros, par-
ticipando em reuniões e ativi-
dades de e com outros clubes 
e recebendo companheiros 
externos ao Lions Clube de 
Setúbal em atividades nos-
sas ou ainda participando em 
palestras e formações online.

Focados na Força do Ser-

viço, as atividades foram-se 
concretizando:  em Outubro 
– Mês da Visão - recolhemos 
óculos que enviámos para a 
reciclagem e doámos óculos 
a um menino de família ca-
renciada, em parceria com a 
Ótica Pita; participámos, junto 
à Assessoria ao Cancro Infan-
til, na angariação de fundos, 
comprando setenta caixas de 

garrafas de vinho das Caves 
São Domingos, no valor de 
350 euros; a 11 de Novembro 
tivemos um jantar temático – S. 
Martinho; nestes meses não 
faltou o alívio à fome através 
da ajuda mensal que dispensa-
mos a uma família carenciada... 

Ainda na vertente do “fa-
zer”, através de uma parceria 
com a União de Freguesias de 
Setúbal, angariámos agasa-
lhos para a Loja Social e temos 
agendadas atividades de alívio 
à fome em que estão incluídos 
Cabazes de Natal...

Procuramos ter vivo o 
Lionismo sempre focados no 
COMPANHEIRISMO e na FORÇA 
DO SERVIÇO !...

Maria Augusta das Dores

 LIONS CLUBE DE SETÚBAL
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 LIONS CLUBE DE SETÚBAL SADO

O clube desenvolveu as seguintes 
actividades
• Entrega de roupas para a Casa do Gaia-

to de Setúbal,para agasalhar os mais 
jovens da casa e a restante roupa foi 
enviada para a Casa do Gaiato de Mo-
çambique.

• Entrega de produtos alimentares conge-
lados ao CASA (Centro de Apoio aos Sem 
Abrigo)  para a confecção de refeições e 
distribuir por quem mais precisa.

• Entrega de produtos de higiene pessoal, 
do Lar e bens alimentares para a loja 
social da Paróquia da Nossa Senhora 

da Anunciada em Setúbal 
Continuamos a fazer a recolha de li-

vros (Um Livro Para Angola) atividade de 
D115 CS.

Fizemos uma doação de roupas, brin-
quedos e um colchão para bebe a uma 
família carenciada.

 LIONS CLUBE VILAMOURA

 LIONS CLUBE VILAMOURA

ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR À FUNDAÇÃO ANTÓNIO ALEIXO
O LIONS CLUBE de Vilamoura realizou uma generosa doação de material escolar, em prol das crianças acompanhadas pela 

Fundação António Aleixo. 

ENTREGA DE 300 CEIAS DE NATAL
O Lions Clube de Vilamoura, sempre 

preocupado com aqueles que mais pre-
cisam, entregaram 300 ceias completas 
entregues em take away na noite de Natal 
às pessoas mais carenciadas da Freguesia 
de Quarteira nesta altura de pandemia em 
que as situações mais complicadas têm 
vindo a aumentar, sendo mais uma ajuda 
para minimizar as dificuldades.

A entrega teve lugar no Refeitório So-
cial de Quarteira e contou com a presença 
do presidente da Junta de Freguesia de 
Quarteira, Telmo Pinto e de Amélia Craveiro, 
diretora executiva do Centro Paroquial de 
Quarteira.

O Lions Clube de Vilamoura fez-se 
representar pelo seu presidente, CL Jor-
ge Madeira, e pelos CCLL Fátima Madeira, 

João Cruz, Manu Palma, Catarina Quaresma 
e os simpatizantes Beatriz Madeira, Nicole 
Mendes, Patrick Mendes, Paulo Antunes, 
entre outros.

Uma iniciativa solidária a favor dos 
mais carenciados que contou com o 
apoio da Junta de Freguesia de Quar-
teira.

PAIS NATAIS DO CLUBE FAZEM ENTREGA DE PRESENTES A CRIANÇAS INTERNADAS 
NO CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE

Quatro companheiros do Clube, vesti-
dos de Pai Natal, visitaram e surpreende-
ram as crianças presentes nos diversos 
serviços de Pediatria do Hospital de Faro.

As prendas constavam de material di-
dático, brinquedos e peluches, pelo que 
queremos agradecer ao Pingo Doce de 
Quarteira que nos cedeu os peluches gra-
tuitamente, à Chicco que nos fez 50% de 
desconto nos brinquedos para as crianças 
mais pequenas, de 1 a 3 anos, que estão no 
Hospital de Faro. Agradecemos também 
ao Intermarché de Vilamoura que também 
deu o seu contributo”.

O Lions Clube de Vilamoura, que orga-
niza ao longo ano várias iniciativas em prol 
das crianças com cancro, este ano decidiu, 
por uma questão de proximidade, apoiar 
as crianças em internamento na Unidade 
Hospitalar de Faro, nesta época natalícia.

Os companheiros Fátima Madeira, 

Cristina Rosa, Rosy Palma e Manu Palma,  
foram recebidos pela enfermeira diretora 
Mariana Santos e pelo vogal executivo 
Paulo Neves, em representação do Conse-
lho de Administração do CHUA, que agra-

deceram e acompanharam a iniciativa 
desta organização sem fins lucrativos.

A comitiva do Lions de Vilamoura foi 
irrepreensivelmente bem recebida pelos 
responsáveis dos diversos serviços.



L
E
O
S

CL
U

B
ES

D
IS

TR
IT

O
 M

Ú
LT

IP
LO

D
IS

TR
IT

O
S

EN
TR

EV
IS

TA
 >

 IN
TE

R
N

A
CI

O
N

A
L

CL
U

B
ES

74 NOVEMBRO | DEZEMBRO | 2021

 LIONS CLUBE VILAMOURA

A Caminhada pela Diabetes, este ano inserida 
nas comemorações do Centenário da Insulina, teve 
lugar na manhã de 14 de novembro, numa iniciativa 
anual do Lions Clube Vilamoura, com partida e 
chegada no largo do Centro Autárquico de Quarteira.

O aquecimento para a caminhada foi protago-
nizado por duas colaboradoras do MOOV Everiday 
Fitness, em Loulé. A meio da manhã, teve lugar um 
Rastreio gratuito à Diabetes pelo Grupo Calçada 
Saúde. Pelo meio dia, foi a vez da Conferência da 
Diabetes presidida por Mara Marques, médica.

As iniciativas que contaram com a presença 
do presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, 
Telmo Pinto, do vereador da Câmara Municipal de 
Loulé, Carlos do Carmo, do delegado regional do 
IPDJ, Custódio Moreno e da Governadora do Distrito 
Lions 115 Centro Sul, Sofia Félix, entre outros.

A jornada contou com um almoço convívio no 
Club House do Pestana Vila Sol, animado pelo grupo 

Volta e Meia, liderado pelo presidente da ACAPO 
(Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal), 
Ricardo Martins, com a participação especial e 
espontânea de Lorena. Após o almoço, os convivas 
não resistiram a um pé de dança.

Um almoço que contou com a presença da 
Governadora do Distrito Lions 115 Centro Sul, Sofia 
Félix e de representantes dos clubes Lions de Lisboa 
Mater, Lisboa Centro, Alvalade, 7 Colinas, Setúbal, 
Arganil, Loulé e os anfitriões do Lions Clube de 
Vilamoura, representado ao mais alto nível pelo 
seu incansável presidente Jorge Madeira, pela vice-
-presidente Soledade Madeira, pelo responsável do 
protocolo, João Lopes e pelas voluntariosas com-
panheiras Fátima Madeira, Cristina Rosa e Amélia 
Craveiro e os não menos voluntariosos compa-
nheiros João Cruz e Manu Palma, entre outros, com 
destaque para as amigas Tina Vite e Rosi Palma, 
potenciais futuras companheiras Lions.

CAMINHADA, RASTREIO E PALESTRA PELA DIABETES 
DO LIONS CLUBE DE VILAMOURA

HOMENAGEM A CL SOLEDADE MADEIRA
O Lions Clube de Vilamou-

ra cumpre o doloroso dever de 
comunicar o súbito falecimen-
to da Vice-Presidente do Lions 
Clube de Vilamoura, a nossa CL 
Soledade Madeira, na madruga-

da de dia 22 de Novembro de 
2021. Além de Vice-Presidente 
do Clube, a CL Soledade Ma-
deira era a esposa do nosso 
Presidente, CL Jorge Madeira, 
e também companheira Melvin 

Jones. Para além de ter sido pre-
sidente do LCV durante vários 
anos, a CL Soledade Madeira 
dedicou grande parte da sua 
vida ao serviço do Lions e das 
suas causas.

CARTA 
DA NOSSA 
GOVERNADORA 
SOFIA FÉLIX:

“Estimados Com-
panheiros:

É com um nó na 
garganta e um sen-
timento de profunda 
tristeza que vos ende-
reço esta comunicação 
do desaparecimento 
da nossa Assessora 
para a Diabetes, a 
Companheira L ion 
Soledade Madeira, do 
Lions Clube de Vila-
moura.

Lion e mulher de 
personalidade forte, 
ninguém ficou indife-
rente ao seu percurso.

Desejo que os 
céus a recebam de 
braços abertos e que 
lá continue a zelar por 
todos nós e pelo servi-
ço desinteressado ao 
próximo que sempre a 
caracterizou.

Neste momento 
difícil onde até as pa-
lavras para exprimir 
a profundidade dos 
sentimentos falha, 
faço votos que a sua 
família e o seu clube 
consigam ultrapassar 
tão dura perda.

Aceitem um abra-
ço muito amigo desta 
vossa Governadora, 
que está de coração 
despedaçado.”

Sofia Félix.
DG 115 Centro Sul, 

AL 21/22

 LIONS CLUBE DE VILA FRANCA DO CAMPO

O Lions Clube de Vila Fran-
ca do Campo regressou de 
férias com redobrada energia 
para Servir a comunidade da 
qual faz parte. Desta forma, 
neste primeiro semestre, e 
dando continuidade ao traba-
lho que vem desenvolvendo ao 
longo dos anos, foram adqui-
ridos mais materiais (cadeiras 
de rodas, camas articuladas, 
cadeiras sanitárias, grades 
laterais, etc) para o apoio aos 
idosos e doentes do concelho. 
Neste momento, o Lions Clube 
tem ao serviço de empréstimo 
comunitário, 24 Camas Articu-
ladas Elétricas, 26 Cadeiras de 
Rodas manuais/elétrica, Ca-
deiras de banho e Andarilhos.

No dia 14 de novembro, 
em parceria, com o Hospital 

do Divino Espírito Santo - Ponta 
Delgada e a Escola Armando 
Côrtes Rodrigues, os Lions 
de Vila Franca do Campo or-
ganizaram, uma recolha de 
sangue, tendo tido esta uma 
grande adesão pela comuni-
dade Vila-Franquense. 

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

Fintando a pandemia, mas 
sempre com os devidos cui-
dados, o Lions Clube de Vila 
Franca irá organizar no dia 03 
de dezembro o seu jantar de 
Natal com a sua, já tradicional 
troca de prendas. 

Obrigado. 

A SERVIR
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LEO 
CLUBE  

DE FAFE

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEO FORMA

O Leo Forma é uma atividade dos Leos de Portugal que visa a 
formação e a capacitação para o Leonismo e para o Voluntariado. 

Nesta atividade são dadas formações, lectures e workshops 

sobre as mais diversas áreas (liderança, criação de projetos, 
comunicação, entre outros), com o objetivo de desenvolver com-
petências e preparar para o voluntariado.

DIA INTERNACIONAL DO LEONISMO 
No passado dia 5 de Dezembro, o dia em que celebramos o Dia 

Internacional do Leonismo e do Voluntariado, desafiámos os nossos 
companheiros Leo a abraçar alguém da sua família e a enviar uma 
mensagem a um(a) Leo que o tenha marcado. Para além disso, 
lançámos também o seguinte desafio: “Ser Leo é uma forma de estar 
na vida. É teres em ti a vontade e através de ações, a capacidade, de 
mudar o mundo através de pequenos gestos. Todos os dias no nosso 
dia a dia nos podemos ser Leos. Um simples bom dia ou um obrigado, 
fazem a diferença; a próxima vez que te dirigires a alguém sê Leo.”

VENDA 
DE PIRILAMPOS 
MÁGICOS 

Durante os dias 17 e 18 
de outubro de 2021, o Leo 
Clube de Fafe, participou 
na venda de Pirilampos 
Mágicos a reverter para a 
CerciFafe.

OFICIALIZAÇÃO DE SÓCIOS
Decorreu no passado dia 13 de Novembro, a cerimónia de 

Oficialização de Sócios do Leo Clube de Fafe, no qual foram 
oficializados 13 novos/as companheiros/as LEO. 

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 
PARA O CANIL

Nos dias 13-14 e 20-21 de Novembro, o Leo Clube de 
Fafe esteve a angariar fundos e a fazer uma recolha de 
bens para doar ao Canil de Fafe. 
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LEO 
CLUBE  

DE COIMBRA II LEO 
CLUBE  

DA COVILHÃ LEO 
CLUBE  

DE ÍLHAVO

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

No decorrer do mês de Dezembro, o 
Leo Clube da Coimbra II organizou o Pro-
jeto “Carta ao Pai Natal”, no qual era possí-
vel comprar uma prenda de Natal para as 

crianças das seguintes instituições: Casa 
de Formação Cristã Rainha Santa Isabel, 
Casa da Infância Doutor Elysio Moura, Casa 
do Pai, Lar de jovens de Santa Maria de 

Semide, Lar de S. Martinho, Lar “O Girassol” 
e do Centro de Acolhimento do Loreto. Mais 
tarde, procederam à entrega dos presentes 
a todas as instituições.

No dia 03 de Dezembro, o Leo Clube de Coimbra II assinalou 
o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, partilhando 
um projeto da Escola de Surf de Peniche e da Associação Por-

tuguesa de Surf Adaptado, no qual se insere uma angariação 
de escovas de dentes para reciclar e transformar em pranchas 
de surf adaptado. 

DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

“CONTAR UMA 
HISTÓRIA A BRINCAR”

No mês de Outubro, o Leo Clube da Covilhã realizou no Centro 
Social Jesus Maria José, na Covilhã, a atividade “Contar uma 
história a brincar”. Nesta atividade, tiveram a oportunidade de 
sensibilizar as crianças para os problemas ambientais através 
do livro “O planeta da Galochas”, da Dra. Marta Duarte. 

ESTRELAS DE AMOR
O Leo Clube da Covilhã desenvolveu o projeto: “Estrelas de 

Amor”, no qual são apadrinhadas estrelinhas (crianças/jovens) e 
é-lhes comprado um presente de Natal adequado ao seu género 
e idade. Esta atividade tem como objetivo fazer sorrir algumas das 
crianças do concelho da Covilhã que apresentam dificuldades 
económicas e proporcionar-lhes um momento único de alegria, 
com a abertura de um presente. No fim de dezembro, o projeto 
terminou e procederam à entrega de presentes, conseguindo 
apadrinhar 153 crianças do concelho.

CAMPANHA DO SACO
No passado dia 21 de Novembro, o Leo Clube de Ílhavo, 

em parceria com o Lions Clube de Ílhavo, distribuiu sacos 
de papel pelas caixas de correio ilhavenses. Posteriormente, 
no fim-de-semana do dia 4 e 5 de Dezembro, procedeu-se 
à recolha dos sacos de papel cheios com bem alimentares 
que foram, posteriormente, doados a famílias carenciadas, 
sob a forma de Cabazes de Natal. 

PROJETO “CARTA AO PAI NATAL”
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LEO 
CLUBE  

DE OLIVEIRA  

DE AZEMÉIS

LEO 
CLUBE  

DE POMBAL

LEO 
CLUBE  

DE POMBAL

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

“DOE 
ALIMENTOS. 
DOAÇÃO É 
BOA AÇÃO!”

No mês de dezembro, o Leo Clube 
de Oliveira de Azeméis, em parceria 
com o Lions Clube de Oliveira de Aze-
méis, organizou várias recolhas de 
alimentos para distribuir a famílias 
carenciadas no Natal. Os cabazes fo-
ram ajustados ao número de agregado 
familiar, idade e condição física. 

ATIVIDADE DO HALLOWEEN
No dia 31 de outubro, o Leo Clube de Pombal foi visitar as crianças do Centro de 

Acolhimento Temporário da APEPI e deixar-lhes alguns materiais para poderem festejar 
o Halloween.

LEO BOX
 
Durante o mês de novembro, o Leo Clu-

be de Pombal organizou uma recolha de 
bens não alimentares (brinquedos, roupas 
velhas, cobertores, lençóis usados, ...) para 
doar à instituição Ajuda Animal de Pombal.

MAGUSTO 
SOLIDÁRIO

No dia 6 de novembro, o Leo 
Clube de Pombal participou no 
tradicional magusto solidário, 
organizado pelo Lions Clube de 
Pombal, junto dos utentes do Lar 
Residencial da Cercipom.

Do dia 29 de novembro 
ao dia 5 de dezembro, o Leo 
Clube de Pombal divulgou 
a sua campanha Apadri-
nhar Desejos das crianças 
do Centro de Acolhimento 
Temporário da APEPI. Pos-
teriormente, no dia 23 de 
dezembro, realizaram a 
entrega dos presentes da 
atividade, conseguindo 
apadrinhar 20 crianças.

APADRINHAR DESEJOS

DIA INTERNACIONAL DO LEONISMO
 
No dia internacional do Leonismo, dia 5 de dezembro, o Leo Clube 

de Pombal apresentou a sua nova imagem e publicou um vídeo com 
os seus sócios a falar do Movimento Leo. 
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LEO 
CLUBE  

DA PÓVOA  

DE VARZIM LEO 
CLUBE  

DE VILA NOVA  

DE FAMALICÃO

LEO 
CLUBE  

DA TROFA

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

CUBO DE NATAL LEO 2021
Do dia 8 de dezembro ao dia 8 de janeiro, o Leo Clube da Póvoa de 

Varzim está a angariar presentes de natal, no Pingo Doce de Argivai, 
para três instituições: Casa do Regaço, Instituto Madre Matilde e Instituto 
Maria da Paz Varzim.

APADRINHAR 
UM SORRISO

 
No mês de dezembro, até ao dia 20, 

o Leo Clube da Trofa partilhou uma lista 
de sonhos das 30 crianças do ASAS para 
que as pessoas pudessem apadrinhar os 
seus desejos e tornar o seu natal mais 
mágico. No dia 22 de dezembro, foram ao 
ASAS entregar os presentes da campanha 
às crianças. 

APADRINHAR 
UM SORRISO

 
No dia 22 de dezembro, o Leo 

Clube de Vila Nova de Famalicão 
juntou-se ao Leo Clube da Trofa 
para a entrega dos presentes da 
Campanha Apadrinhar um Sorriso 
ao ASAS.

Entre os dias 29 de outubro a 1 
de novembro, o Leo Clube de Vila 
Nova de Famalicão participou no 
Peditório Nacional da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro com o 
Lions Clube de Famalicão.

PEDITÓRIO NACIONAL DA LIGA 
PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
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LEO 
CLUBE  

DA FIGUEIRA DA FOZ  

– FOZ DO MONDEGO

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

NATAL A SONHAR
Do dia 10 de dezembro ao dia 17 de dezembro, o Leo Clube da 

Figueira da Foz – Foz do Mondego realizou a campanha Natal a Sonhar, 
com o objetivo de mobilizar a comunidade a oferecer presentes de 
natal a diversas crianças de famílias carenciadas ou instituições 

sociais. Com esta iniciativa, conseguiram apadrinhar 8 crianças 
do Centro de Acolhimento Temporário da APPACDM e 14 crianças 
da Comissão Social da Freguesia de Tavarede e 3 crianças de uma 
família carenciada, dando um total de 25 crianças apoiadas.

PRESENTES 
SOLIDÁRIOS

 
No dia 21 de dezem-

bro, o Leo Clube da Fi-
gueira da Foz – Foz do 
Mondego concretizou a 
entrega dos presentes 
solidários a pessoas que 
vivem num meio de fra-
gilidade social, colabo-
rando com a Associação 
Fernão Mendes Pinto e 
entregando 7 presentes.


