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Caros Lions, 

O ano passado foi um ano de luta. A luta para se manter saudável; a luta para servir as 
pessoas necessitadas; a luta para manter o sentido da nossa vida e da nossa identidade, 
em circunstâncias sem precedentes. 

Mas um novo ano nos espera. Com ele, uma renovação, um novo sentido. Quando vejo o que passamos, 
lembro-me das palavras de Helen Keller de que a luta foi a maior bênção. Ensina-nos paciência e sensibilidade, 
disse ela. Ensina-nos que o sofrimento do mundo é real, mas que muitos o superam. Isso é o que eu vi no 
trabalho e no compromisso dos Lions. E isso eu continuo a ver. Vejo Lions enfrentando obstáculos com 
paciência. Vejo Lions demonstrando imensa empatia por aqueles que estão em maior dificuldade. E vejo 
Lions indo além, não apenas por si mesmos, mas também pelo mundo todo. 

É um novo ano. Vamos olhar para o futuro. E embora o ano passado tenha tido um grande impacto sobre 
nós, devemos seguir em frente como Lions. E é isso que fazemos servindo. 

Vamos avançar para um novo ano cheio de desafios, sim, mas também de novas oportunidades. 

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

C

NÓS PODEMOS IR 
MAIS ALÉM

Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional de Lions Clubes

Companheiras/Companheiros

Levamos até vós mais uma edição bi-mensal da nossa 
Revista LION, a quarta deste Ano Lionístico, relativa aos meses de 
Janeiro e Fevereiro de 2021, que é publicada apenas em versão digital.

Na secção internacional, além da habitual mensagem do Presidente 
Internacional, Jung- Yul Choi, que nos fala de superação e Serviço, 
temos ainda três artigos de Serviço Global que relatam acções de 
serviço levadas a cabo pelos lions em três países diferentes – França, 
Belize, e Turquia.

No âmbito nacional além dos artigos das principais autoridades 
lionísticas, Presidente do CNG, CC Carlos Torres e dos Governadores 
dos Distritos, DG Carlos Ferreira, Centro Norte e DG João Campino, 
Centro Sul, publica-se também um texto do Presidente Fundação 
Lions de Portugal, PCC Vitor Melo.

Na Lion Saúde os nossos companheiros CL Ana Correia e CL Miguel 
Neves, assessores do DM 115 para o Cancro Infantil e para a Visão, 
respectivamente, apresentam-nos dois interessantes artigos da sua 
área de assessoria.

E naturalmente, damos conta das muitas e diversas actividades 
e acções de serviço realizadas pelos clubes Lions e Leos - textos e 
fotos – que nos chegaram em tempo útil, permitindo que a Lion possa 
dar a conhecer todo o extraordinário trabalho realizado pelos clubes 
do Distrito Múltiplo 115.

Espero que gostem.

editorial

CL Henrique Matos
Editor

C
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OPERAÇÃO “PRODUÇÃO DE 
BATATA” EM PLENA PANDEMIAFRANÇASERVIÇO 

GLOBAL

Quando a COVID-19 chegou a França os Lions não pararam de 
dançar, apenas mudaram seus movimentos. 

O Lions Clube de Strasbourg Argentoratum, de França, foi 
formado em 17 de janeiro de 2020, antes que eles e o mundo 
soubessem o que estava reservado para 2020. Por terem uma 

agricultora no seu quadro social, eles decidiram que seu primeiro 
projecto seria plantar, cultivar, colher e vender batatas. “Éramos 
ambiciosos e queríamos que fosse um projeto 100% Lionístico”, 
disse o PDG Olivier Meazza. 

CULTIVAR BATATAS 
PARA APOIAR INVISUAIS

Com o lucro das vendas, planeavam organizar passeios para 
deficientes visuais. 

No entanto, 2020 não foi um ano para fazer planos. A França entrou 
em confinamento em 17 de Março de 2020 e permaneceu assim até 
11 de maio de 2020. Durante esse tempo, os Lions observaram com 
choque e tristeza os estudantes de sua jovem e dinâmica cidade 
fazerem fila na universidade para receber ajuda alimentar. 

“SOMOS A TERCEIRA CIDADE DA FRANÇA 
A RECEBER O MAIOR NÚMERO DE 
ESTUDANTES INTERNACIONAIS”, AFIRMA 
MEAZZA. “O BLOQUEIO FEZ COM QUE 
MUITOS DESSES JOVENS PERDESSEM 
OS EMPREGOS QUE OS AJUDAVAM A 
FINANCIAR OS SEUS ESTUDOS.” 

A equipa para a “Produção de Batata”, como se autodenominaram, 
decidiu mudar a direção de seu projecto. A receita das vendas da 
batata não serviria para apoiar a organização de passeios, mas em 
vez disso, apoiaria a acção contra a fome. 

A Lion Catherine Huck, sócia fundadora do Lions Clube Strasbourg 
Argentoratum e proprietária da Quinta Tilleuls, em Eschau, a poucos 
quilómetros a sul de Estrasburgo, foi responsável por selecionar e 
plantar as variedades de batata Monalisa e Marabel numa área de 
aproximadamente meio hectare.

 “DEPOIS DE ALGUMAS SEMANAS, 
SURGIRAM BELAS PLANTAS”, DIZ 
MEAZZA. “E ENTÃO LINDAS BATATAS.” 

No final de Agosto, eles tinham colhido e ensacado 3 toneladas 
de batatas em sacos de 25 quilos cada. Depois das armazenaram 
numa sala fria e escura para evitar a germinação enfrentaram então 
o próximo desafio: vender as batatas. 

“Nós tornamo-nos vendedores de batatas”, diz Meazza. Além de 
vendermos para amigos e familiares encontramos um supermercado 

Colher batatas é um assunto de família para os Lions 
de Strasbourg Argentoratum, que acreditam que nunca se 

é muito jovem ou muito velho para participar.
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em Eschau e um local no mercado Illkirch Graffenstaden para ven-
der a nossa produção. Em ambos os locais os Lions conseguiram 
vender 500 quilos num dia. 

Os Lions do Clube da Catedral de Estrasburgo, que estão perto 
do Lions Clube de Strasbourg Argentoratum, também compraram 

150 quilos para doar aos estudantes de Estrasburgo. 
Nós sonhámos fazer uma acção ambiental e 100% Lions: 

plantar, cultivar, colher, acondicionar e vendermos as batatas nós 
mesmo, sem intermediários

No entanto, em 29 de outubro de 2020, a França entrou no seu 

OPERAÇÃO “PRODUÇÃO DE 
BATATA” EM PLENA PANDEMIAFRANÇASERVIÇO 

GLOBAL

Os lions vendem os seus produtos em sacos de 25 quilos. No total, o novo clube cresceu 
e vendeu 3 toneladas de batatas contribuindo no combate à fome. 

segundo confinamento nacional. Os Lions não conseguiram continuar 
a vender as suas batatas e ainda tinham 1.500 quilos armazenadas 
na sala fria e escura. 

“Ver essas batatas a grelar era ver todos os nossos esforços a 
esfumarem-se”, diz Meazza. Era preciso agir rápido. Eles tentaram 
oferecer as batatas diretamente aos alunos, mas a logística tornou 

essa possibilidade muito difícil de realizar. Foi então que a Cafés 
Sati (uma empresa de torrefação com sede na Alsácia) interveio para 
ajudar. Eles compraram o total das batatas que depois doaram ao 
banco de alimentos de Estrasburgo. 

Apesar de vários contratempos, a operação de batata foi um 
sucesso contribuindo para o combate à fome.

Lions de Strasbourg Argentoratum posam 
com sua recompensa criada por Lions e colhida por Lions. 
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O LIONS CLUBE SAN PEDRO MUDOU A FESTA DE ANIVERSÁRIO 
COM JANTAR E BAILE PARA UMA ACTIVIDADE DE SERVIÇOBELIZE 

O aniversário do clube deveria ser 
comemorado com um jantar e baile. 
Mas com as restrições da COVID-19 
em vigor, os 22 sócios do Lions Clube 
San Pedro em Belize criaram uma nova 
maneira de festejar. 

A pandemia atingiu esta pequena 
comunidade insular de forma espe-
cialmente dura. San Pedro é “La Isla 
Bonita” que ficou famosa na canção 
de Madonna com o mesmo nome e 
conta com o turismo como sua prin-
cipal fonte de rendimento. Confinada 
desde 23 de março de 2020, setenta 
por cento da comunidade ficou sem 
qualquer fonte de rendimento. 

O pequeno clube de San Pedro 
costuma ajudar a comunidade em 
momentos de necessidade. “Quando 
há desastres naturais ou incêndios, 
somos sempre os únicos a responder”, 
disse a presidente do clube, Marina 
Kay. Normalmente, os Lions fazem 
campanhas nas rádios locais para an-
gariar fundos ou pedidos de roupas 
para dar às vítimas dos desastres. 

Com a pandemia não foi diferente. 
Os Lions entraram em acção, anga-
riando e fornecendo alimentos, aju-
dando as famílias a encontrar casa, 
cozinhando e servindo refeições aos 
 profissionais da linha de frente. 

Mas em Outubro ficou claro que 
eles também teriam que suspender 
os seus grandes planos para come-
moração do 45º aniversário do clu-
be. Jantar e baile não fazia qualquer 
sentido numa comunidade que ainda 
estava a ser duramente atingida pelo 
COVID-19. Então, eles mudaram os 
seus planos. 

Em vez disso, os Lions distribuí-
ram 150 máscaras faciais. Instala-
ram-se na rua, próximo do local onde 
deveria ter lugar a festa de aniversário 
e entregavam-nas a quem passasse, 
oferecendo também guloseimas e re-
frescos. “As pessoas da comunidade 
ficaram muito felizes e gratas, e nós 
também”, diz Kay. 

OS LIONS DE “LA ISLA BONITA” 
OFERECEM AOS RESIDENTES UM NOVO MOTIVO DE ORGULHO
OS LIONS DE “LA ISLA BONITA” 
OFERECEM AOS RESIDENTES UM NOVO MOTIVO DE ORGULHO
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OS LIONS AJUDAM AS VÍTIMAS DE TERRAMOTO 
TRATANDO-AS COMO FAMÍLIATURQUIA

SEJAM NOSSOS CONVIDADOS 

Quando um poderoso terramoto atingiu o Mar Egeu, na costa 
oeste da Turquia, no outono, Lions e Leos foram a primeira orga-
nização não governamental a estarem presentes em vários locais 
de resgate.

“ONDE POSSO IR?” “COMO POSSO 
ENCONTRAR AS AUTORIDADES?” 
“ONDE VOU FICAR?” “QUEM VAI 
ALIMENTAR OS MEUS FILHOS?”

Embora os Lions não tivessem respostas imediatas para estas 
perguntas e as muitas outras que se seguiriam aos milhares em 
desespero, as pessoas sabiam que os Lions vestidos com coletes 
amarelos iriam encontrar as respostas e ajudá-los.

O terramoto de 7.0 na escala de Ritcher atingiu o seu ponto 
mais forte às 15 horas em 30 de outubro, em Izmir, a terceira 
maior cidade da Turquia com cerca de 4 milhões de habitantes.

Apenas uma hora depois, os lions estavam a organizar-se para 
ajudar. Três horas depois, os Lions do Distrito 118R colocaram 
estantes e mesas na traseira de um prédio que tinha desabado, e 
às 18h00 estavam a distribuir água, desinfetante e as primeiras 
das 150.000 máscaras aos sobreviventes e às equipas de busca e 
resgate. Além do desastre, a pandemia alastrou e tomar precauções 
de segurança era crucial.

Por Joan Cary

Por volta das 19h, quatro horas depois do terramoto, os Lions 
serviam a primeira refeição quente de sopa, com arroz e frango, a 
milhares de pessoas.

O seu serviço continuou sem parar durante 10 dias. Lions e Leos 
em tendas de emergência trabalharam juntos por turnos atendendo 
de 2.000 a 4.000 pessoas por dia, disse Lion Esengul Erkan, gover-
nador de distrito da 118R. 

Baguetes e donuts turcos, bolos com queijo e carne, sobremesas 
e bebidas turcas incluindo o tradicional ayran (uma bebida turca com 
iogurte e sal), foram postos à disposição dos que tinham fome. Mas 
a lista de necessidades ia muito além da comida. Os Lions distribui-
ram 5.000 cobertores e 5.000 pacotes de fraldas para bebes, 500 
camas, 1.000 conjuntos de roupa de cama, roupas íntimas e meias, 
brinquedos e jogos, e sapatos e botas, sabonetes e muito mais.

Na terceira noite, o tempo arrefeceu e não havia eletricidade 

devido ao terramoto. Os Lions trouxeram fogões, barris de metal 
e 40 toneladas de madeira para fornecer aquecimento na área da 
tenda de emergência.

SENTIRAM-SE COMO SE FOSSEM 
CONVIDADOS DOS LIONS

Um casal de aposentados pediu ajuda aos Lions. Eles pensavam 
que teriam uma vida calma como aposentados, mas agora perderam 
a sua casa. “O que nos tocou profundamente foi como eles expres-
saram sua gratidão”, disse o Lionn Sebnem Guller, coordenador 
distrital da equipa de serviço global do D118R. “Eles disseram que 
nas suas vidas nunca tinham pedido nada a ninguém antes. E que 
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OS LIONS AJUDAM AS VÍTIMAS DE TERRAMOTO 
TRATANDO-AS COMO FAMÍLIATURQUIA

ficaram muito emocionados quando viram os lions oferecendo a ajuda 
de uma maneira tão gentil e cortês, sentindo-se como se fossem 
convidados dos Lions. ”

Após 10 dias, servindo em segurança e seguindo as normas para 
a  COVID 19, os Lions e outras ONGs foram convidados a deixar suas 
instalações devido ao aumento do número de casos. O Lions instalou 
dois locais de apoio, um na área mais afetada pelo terramoto e outro 
num  armazém de uma fábrica para continuar a distribuir máscaras, 
desinfetante e água. 

A ajuda para tudo isto veio de clubes do Distrito Múltiplo 118 em 
toda a Turquia, incluindo 22 Lions clubes com sócios mais jovens 
trabalhando em campo. Enquanto os clubes com membros mais 
velhos forneceram as necessidades e materiais para doações e apoio.

De acordo com o assessor distrital Leo Simru Goven, há 19 Leo 
clubes no distrito Leo 118R, e 16 deles estão na cidade de Izmir. Nos 
esforços de resgate, 14 Leo Clubes Ómega e 94 Leos trabalharam 
ativamente numa base contínua de 24 horas em regime de turnos 
nos locais de socorro de emergência.

Enquanto os Lions olhavam para frente e o apoio continuava, 
os Leos, assim como os Lions, perceberam que havia uma segunda 
onda de pessoas que estavam a ficar sem tecto. Enquanto as au-
toridades verificavam a segurança dos prédios de apartamentos, 
centenas de prédios eram fechados, para serem demolidos por 
motivos de segurança.

“ALÉM DE APOIAR AS VÍTIMAS INICIAIS, 
AGORA COMEÇAMOS A APOIAR ESTAS 
PESSOAS QUE ESTÃO A FICAR SEM 
LOCAL ONDE VIVER”, DIZ GULER.

O APOIO MONETÁRIO TAMBÉM VEIO 
DE UM SUBSÍDIO DE EMERGÊNCIA DE 
US $ 10.000 DA LCIF, DO MD111 NA 
ALEMANHA E DE LIONS CLUBES EM 
TODA A TURQUIA E GRÉCIA, DE ACORDO 
COM O LION AYSAN SAKAR, PRESIDENTE 
DO CNG DO DM 118.

A PDG Zeynep Kocasinan, coordenadora do New Voices MD118, 
estava em Istambul e compartilhou seu apoio à distância.

 “Vendo meus amigos Lions e Leos unidos e servindo abnega-
damente, embora também tenham passado pelo desastre, o medo 
e os efeitos, como se organizaram e foram servir, apoiar, fiquei 
profundamente emocionada e orgulhosa”, disse ela. “Sinceramente, 
posso dizer que a minha confiança na nossa organização, a minha 
crença nos nossos princípios de serviço, a minha crença no poder 
da estrutura e dos princípios organizacionais ficou ainda mais forte 
desde 30 de outubro.

Desde o terramoto de Marmara, em 1999, na Turquia, quando 
17.000 morreram e 250.000 ficaram sem abrigo, os Lions Clubes 
da Turquia têm-se preparado para desastres, educando os adultos 
e as crianças sobre terramotos.

“Os Terramotos são uma grande realidade nas nossas vidas na 
Turquia”, disse ela. “Uma realidade assustadora.” “Os Clubes Lions 
foram realmente bons na resposta inicial, fazendo-nos perceber 
o verdadeiro poder que temos como Lions, o poder que às vezes 
esquecemos. Foi reconfortante ver como os Lions da Turquia se 
reuniram para  servir. ”
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O DM 115 E O CANCRO PEDIÁTRICO
CC  Carlos Manitto Torres Presidente do CNG Distrito Múltiplo 115

O cancro pediátrico é uma das cinco causas globais de atuação de Lions Internacional. A LCIF 
em parceria com a Global Hope tem apoiado a melhoria do diagnostico e terapêutica em países 
menos desenvolvidos, onde a mortalidade por esta causa chega a tingir os 80 % e onde por vezes 
os doentes estão a uma distancia superiora 1000 km  do hospital, onde poderão ser tratados.

Em Portugal são diagnosticados cerca de 400 novos casos por ano, e a taxa de sobrevivên-
cia ronda os 80 %, no entanto perto de 50 % ficam com sequelas. É a principal causa de morte 
pediátrica não acidental. Os tumores mais frequentes neste grupo etário são as leucemias, os 
do Sistema Nervoso Central e os linfomas.

Em Dezembro de 2020 foi as-
sinado um protocolo entre o DM 
115 e a Liga Portuguesa contra o 
Cancro, no âmbito da investigação 
científica em oncologia pediátrica, 
com a atribuição de duas bolsas 
de investigação no valor total de 
27 000 €, com fundos angariados 
através do projeto LUCAS

As bolsas Lions-LPCC atri-
buídas no ano de 2020 destina-
ram-se à investigação sobre as 
“Micromestastases pulmonares 
no osteossarcoma e sobre a im-
plementação de bio marcadores 
moleculares para medicina de pre-
cisão em doentes com tumores 
cerebrais pediátricos”

A 15 de Fevereiro, dia inter-
nacional de criança com cancro, 
foi apresentado por um Webinar 
sobre a abertura do concurso da 
nova edição das Bolsas de inves-
tigação Lions-LPCC, que contou 
com a participação do CL Marcelo 
Rebelo de Sousa, Presidente da 
República, apadrinhando o Projeto 
LUCAS, e da Assessora do DM 115 
do Cancro Infantil CL Ana Oliveira, 
foi apresentado o Hino do cancro 
pediátrico, intitulado “Tempo de 
Acreditar” com a participação 
solidaria de vários músicos portugueses entre os quais os Xutos e pontapés; David Carreira; 
Fernando Daniel ; Lookalike ; Paulo Gonzo; Olavo Bilac , André Sardet; Mafalda Arnaut 

A nossa CL Ana Oliveira, para além da coordenação nacional  das atividades desta causa, 
esteve ainda presente em programas de rádio e televisão, em Webinares como o do LC de Gui-
marães sobre o “Outro lado do Cancro Infantil” e o da Fundação Rui Osório de Castro, sempre 
engrandecendo os Lions de Portugal

Poderão colher mais informações no site lucas.lionsclubes. pt ou na página do  FaceBook   
lions cancro infantil Portugal

Bem haja a todos os que têm tornado as atividades desta nobre causa um êxito 
Um abraço

O MÊS DE FEVEREIRO É O MÊS DE CONSCIENCIALIZAÇÃO DO CANCRO INFANTIL

FUNDAÇÃO LIONS DE PORTUGAL
PCC Vítor Melo Presidente da Fundação

FUNDAÇÃO LIONS DE PORTUGAL

“A FLP tem como seu objeto, fi ns fi lantrópicos, desenvolver 
e fomentar, atividades artísticas, formativas ou educativas 
e culturais, criar bolsas de estudo e facultar serviços ou 
satisfazer carências de caracter social.”

Precisamos de normalidade nas nossas vidas, no trabalho, na 
família, e com os nossos amigos e companheiros. Mesmo assim 
temos tido a capacidade de nos adaptarmos, mesmo às condições 
mais adversas, embora nada se possa comparar à vida humana e 
à saúde pública.

COMPANHEIROS E AMIGOS, O MUNDO 
NÃO VAI ACABAR, NEM NÓS DEVEMOS 
BAIXAR OS BRAÇOS.

Iniciámos o nosso mandato em 2019, motivados e desejosos 
de pôr em prática todos os projetos que havíamos sonhado, para 
os nossos Clubes.

Pretendíamos muito, e muito conseguimos fazer!!

Fomos ambiciosos, mas muito conscientes e cautelosos. Todavia 
não nos foi possível adivinhar a chegada do enorme obstáculo, que 
quase parou o Mundo - a pandemia COVID 19.

Com sensatez, com rigor, com ponderação e muita, muita dedi-
cação conseguimos ultrapassar todos os obstáculos. Com alguma 

satisfação, orgulho e sentido de responsabilidade, esta EQUIPA, 
vos afirma que conseguiu cumprir todas as metas a que se tinha 
proposto, apesar da grande adversidade que nos atingiu a Todos.

Deixamos para trás um 2020 muito atribulado, mas com o sen-
timento do dever cumprido. Cumprindo para connosco, mas também 
para com os nossos Clubes.

NUNCA A FUNDAÇÃO NA SUA HISTÓRIA 
APOIOU TANTOS CLUBES 

Deixamos uma partida para o NOVO ANO, que esperamos mais 
tranquilo e liberto da opressão pandémica.

Fizemos comunicação e Proximidade, constante.

Continuamos com os nossos objetivos, mas abrimos as portas, 
prontas e determinadas, para que nesta fase, as motivações, as 
determinações e os objetivos do nosso movimento, continuem RO-
BUSTOS, INOVADORES E EFICAZES.

Continuaremos a OLHAR EM FRENTE, com os desígnios do dever 
cumprido.

O NOSSO BEM HAJA A TODOS

ATÉ SEMPRE

A FLP SEGUIU O SEU CAMINHO - SERVIR
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DG   João Campino Barroso Governador do Distrito Centro Sul

DISTRITO LION 115 CENTRO sul

Companheiras/os

Apesar de tudo o que se tem passado 
neste nosso cantinho “á beira mar planta-
do”, não posso de modo algum deixar de 
fazer referência a toda esta pandemia que 
tanto teima em não nos deixar. Estou, por 
isso, certo, que infelizmente ficará na nossa 
memória este AL 2020/2021. Contudo, não 
podemos mesmo assim deixar de parte ou 
deixar cair no esquecimento o que de bom 
entretanto fomos fazendo.

TODOS ESTÃO 
DE PARABÉNS

Guardo, por isso, as parcerias que já foram 
feitas com êxito, já referidas num outro artigo 
de revista, mas também e sobretudo a alegria, 
o orgulho de ser governador do Distrito 115 
CS, com Companheiros que têm demonstrado 
tamanha capacidade de trabalho.Todos estão 
de parabéns. Têm desenvolvido atividades de 
variadíssima ordem junto das comunidades, 
mostrando os dois nossos princípios básicos; 
We Serve e onde há uma necessidade têm 
que estar por perto um Lion.

SOMOS LIONS. 
ESTÁ NO NOSSO ADN.

Os Lions servem a Humanidade há 
mais de 100 Anos. Como tal, é impos-
sível imaginar os milhões de Homens e 
Mulheres que já contribuíram com o seu 
trabalho para melhorar a comunidade 
onde estão inseridos. É inimaginável as 
inúmeras vidas que salvámos da situação 
em que se encontravam, com atos de 
Bondade Lionistica,

MENSAGEM DO GOVERNADOR 
DO DISTRITO 115 CENTRO SUL

O LIONISMO 
NÃO CONHECE 
FRONTEIRAS

Por isso chega um pequeno gesto, atitu-
de de Bondade, grande ou pequena que seja, 
para satisfazer uma necessidade. Para dar 
alegria e mais condições de vida a quem dela 
precisa. Somos Lions. Está no nosso ADN.

Obrigado a todos. Poderíamos sempre, 
dar uma qualquer desculpa para não atuar 
junto das comunidades, mas não, em vez 
disso cá estamos ativos como sempre.

Somos Lions. E aí é que fazemos a di-
ferença.

A todas as movimentações, feitas, 
acrescento o mantermos, depois de cria-
do, as reuniões das quintas. Presumo que 
ficará na história do Lionismo Português, 
as videoconferências levadas a cabo pelo 
Distrito 115 CS, onde além de temas sobre 
Lionismo, que nos são tão queridos, tam-
bém trouxemos outros não só de cultura 
geral como de temas mais do dia a dia. 
Em boa hora nos lembrámos de as fazer. 
Já serviram para outros Clubes, por esse 
mundo fora também as introduzirem nos 
seus programas. O Lionismo não conhece 
fronteiras.

Essas reuniões das quintas foram mais 
alargadas, podendo por isso proporcionar 
mais capacidade de visualizações. Se por 
um lado os nossos Lions  podiam ver, porque 
não alargar a possibilidade de visualização 
para outros sectores da nossa sociedade.?

MOSTRAR 
QUEM SOMOS 
E O QUE 
FAZEMOS

Para isso, criámos o Facebook do Dis-
trito 115 CS, em direto ao mesmo tempo 
que em parceria, também em direto, trans-
mitimos no programa Olhares TV.

A ideia é tão somente levarmos o nome 
Lion cada vez mais longe. Cada vez há mais 
pessoas a ver, a comentar, a falar. Aqui 
partimos do principio, que quanto mais a 
comunidade souber sobre o que somos, as 
realizações que fazemos, maior impacto 
poderá causar. Quem sabe se não entrarão 
mais pessoas para ajudar a este tão nobre 
movimento. Como disse o nosso Presiden-
te Choi “ ..... nós somos os inovadores que 
mantêm a comunidade forte e é por isso 
que é tão importante continuar a Aprender 
e Desenvolver novas maneiras de lá che-
gar, temos que mostrar quem somos e o 
que fazemos por todos os meios ao nosso 
alcance.”

Obtivemos assim, um numero interes-
sante de 4.928, média, de visualizações. 
Todas as quintas. Obrigado a todos os Lions, 

que no conforto de casa, nos veem, mas 
também a todos os outros que não o sendo 
nos seguem com entusiasmo.

Somos a maior organização de serviços 
do Mundo e esse Mundo vê-nos como mode-
los, como exemplo a seguir. É essa a imagem 
que devemos mostrar sempre.

A comunidade agradece. Temos essa 
responsabilidade.
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DG  Carlos Ferreira Governador do Distrito 115 Centro Norte

DISTRITO LION 115 CENTRO norte
FEVEREIRO, MÊS DE CONSCIENCIALIZAÇÃO 
SOBRE O CANCRO INFANTIL

CAMPANHA L.U.C.A.S VAI A JOGO

Nós Servimos para ajudar aqueles 
afetados pelo Cancro Infantil a sobre-
viver e a prosperar. 

E no mês de fevereiro, reforçamos o 
nosso foco na causa do Cancro Infantil, 
uma das cinco causas globais do Lions 
Clubs International, a par da Diabetes, 
Visão, Alívio à Fome e Ambiente. 

Uma história de devastação e so-
nhos... Nenhuma criança merece ter can-
cro. No entanto, linfomas, leucemias e 
outras formas da doença comum em 
crianças são a dura realidade para 
muitos jovens e suas famílias. 
Há tristeza, mas também es-
perança. Os Lions focam os 
seus esforços no combate 
ao cancro infantil. Todos 
os anos os Lions Clubes 
Portugal Centro/Norte 
atribuí uma bolsa de in-
vestigação no valor de 
13.500 euros através 
do projeto L.U.C.A.S.

E este mês fomos 
um pouco mais longe e levámos a 
mascote do nosso programa a jogos 
de futebol da primeira e segunda liga 
no âmbito da campanha “L.U.C.A.S. 
vai a jogo”. 

Após o FC P. Ferreira, da Liga NOS, e 
FC Vizela, da Liga Portugal SABSEG, re-
ceberem o prémio de Responsabilidade 
Social, atribuído pela Fundação do Fu-
tebol – Liga Portugal, de dezembro de 
2020 pela parceria no projeto “Lucas 
– Investigação ao Cancro Infantil”, 
lancei o desafio a todos os Clubes do 
Lions Clubes Centro/Norte de Portu-

gal e a resposta foi avassaladora. Todos 
os fins-de-semana, aguardávamos com 
ansiedade e orgulho as imagens em di-
reto dos jogadores das várias equipas 
a entrar em campo, vestindo t-shirts 
com o L.U.C.A.S. e o logotipo do Lions 
ao peito. As equipas adversárias qui-
seram, entretanto, também aderir ao 
movimento e também entraram enver-

MENSAGEM DO GOVERNADOR 

COMO AJUDAR
AS COMUNIDADES 
EM PLENA PANDEMIA

Estamos em quarentena. As ruas estão bem 
mais desertas que o habitual, os estabeleci-
mentos fechados ou a trabalhar com limitação 
horária, as escolas fechadas. Esse é o cenário 
em Portugal e noutros países no mundo. 

Sentimos a tensão, o receio de contagiar e 
ser contagiados, a incerteza do dia de amanhã, 
a sobrecarga do sistema de saúde, os efeitos 
da crise económica, mas, a par de tudo isto, 
como Lions, questionamo-nos como ajudar os 
outros e minimizar os efeitos da pandemia e 
da crise económica.

O que podemos fazer? 
Podemos ajudar a reduzir os riscos de 

contágio, apoiando entidades e pessoas a ter 
acesso a equipamento de proteção individual 
e consciencializar sobre como nos podemos 
proteger.

Podemos ajudar a lidar com o isolamento, 
o medo e a ansiedade, promovendo o aces-
so a profissionais da área ou diminuindo as 
distâncias físicas através do mundo virtual, 
facultando equipamentos de acesso à inter-
net e ensinando como utilizar as plataformas 
disponíveis para comunicação digital. 

Podemos ajudar apoiando as famílias, ave-
riguando em permanência do que necessitam e 
ir respondendo às suas necessidades. 

Podemos ajudar dando suporte aos idosos, 
tantas vezes a sentir mais do que todos, os 
efeitos do isolamento físico e social, identi-
ficando entre vizinhos do mesmo bairro, os 
mais fragilizados e sem eventual apoio familiar 
próximo, mantendo um contato regular e subs-
tituindo deslocações para comprar alimentos 
ou medicamentos. 

Podemos ajudar outras Entidades, apoian-
do-as em rede, no acesso a recursos básicos.

Podemos ajudar as comunidades não es-
quecendo que existem outras pessoas doentes 
a precisar de ajuda, nomeadamente crianças 
com cancro

gando o nosso L.U.C.A.S. E também as equi-
pas de árbitros se juntaram, todos unidos 

em campo, esquecendo a rivalidade do 
momento, em prol da consciencializa-

ção na luta contra o cancro infantil 
e destacando o papel do Lions em 
defesa das crianças com cancro e 
suas famílias.

E o movimento não ficou aqui… 
para além da projeção televisiva, 

as redes sociais inundaram-se de fotos e 
vídeos da entrada em campo, fotos oficiais 
da equipa com placa a destacar a mensagem 
e exibindo em grande destaque os nossos 
logotipos, e mensagens emanadas pelos 
Clubes de Futebol, pelos seus jogadores e 
capitães de equipa, mas também pelas Ligas 
de Futebol. Um alcance brutal da mensagem 
de quem somos e o que fazemos como Lions!

Um exemplo de como podemos ajudar e 

como podemos chegar mais longe, Agindo, 
Unindo, Criando!

Bem-haja a todos os Lions e Lions Clubes 
do Centro/Norte, Clubes de Futebol, Liga de 
Futebol envolvidos nesta fantástica inicia-
tiva.

Não somos perfeitos, mas todos os dias 
tentamos ser a melhor versão de nós próprios 
e a cada pedido das nossas comunidades, 
fazer o melhor que podemos.

cro. No entanto, linfomas, leucemias e 
outras formas da doença comum em 
crianças são a dura realidade para 
muitos jovens e suas famílias. 
Há tristeza, mas também es-
perança. Os Lions focam os 

um pouco mais longe e levámos a 
mascote do nosso programa a jogos 
de futebol da primeira e segunda liga 
no âmbito da campanha “L.U.C.A.S. 

Após o FC P. Ferreira, da Liga NOS, e 
FC Vizela, da Liga Portugal SABSEG, re-
ceberem o prémio de Responsabilidade 
Social, atribuído pela Fundação do Fu-
tebol – Liga Portugal, de dezembro de 
2020 pela parceria no projeto “Lucas 
– Investigação ao Cancro Infantil”, 
lancei o desafio a todos os Clubes do 
Lions Clubes Centro/Norte de Portu-

gando o nosso L.U.C.A.S. E também as equi-
pas de árbitros se juntaram, todos unidos 

em campo, esquecendo a rivalidade do 
momento, em prol da consciencializa-

ção na luta contra o cancro infantil 
e destacando o papel do Lions em 

cro. No entanto, linfomas, leucemias e 
outras formas da doença comum em 
crianças são a dura realidade para 
muitos jovens e suas famílias. 

um pouco mais longe e levámos a 
mascote do nosso programa a jogos 
de futebol da primeira e segunda liga 
no âmbito da campanha “L.U.C.A.S. 

Após o FC P. Ferreira, da Liga NOS, e 
FC Vizela, da Liga Portugal SABSEG, re-
ceberem o prémio de Responsabilidade 
Social, atribuído pela Fundação do Fu-
tebol – Liga Portugal, de dezembro de 
2020 pela parceria no projeto “Lucas 
– Investigação ao Cancro Infantil”, 
lancei o desafio a todos os Clubes do 
Lions Clubes Centro/Norte de Portu-

gando o nosso L.U.C.A.S. E também as equi-
pas de árbitros se juntaram, todos unidos 

em campo, esquecendo a rivalidade do 
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O Cancro é uma doença que pode ser 
muito grave e ter consequências de-
vastadoras para o doente e as suas 

famílias. O cancro infantil ainda tem um fa-
tor adicional de gravidade pois afeta não só 
a criança e a sua família, mas também toda 
a sociedade. Apesar de não ser um cancro 
frequente, em média surgem 400 novos 
casos de cancro na idade pediátrica por ano, 
não quer dizer que seja menos importante. 
E os sucessos vão ocorrendo com pequenos 
passos, sobretudo no apoio à investigação. 
É essencial que esta seja desenvolvida nos 
melhores parâmetros científicos e basea-
dos na evidência, permitindo uma melhoria 
não só na cura mas também na diminuição 
de sequelas decorrentes do tratamento.

VENCER, COM 
PEQUENOS PASSOS, 
ADEQUADOS, SEGUROS 
E CONSTANTES, ESTA 
LUTA CONTRA O CANCRO 
INFANTIL.

Com as duas bolsas de Investigação 
resultante do envolvimento dos Companhei-
ros Lions no Projeto Lucas iremos vencer, 

com pequenos passos, adequados, seguros 
e constantes, esta luta contra o Cancro 
Infantil.

RENOVAÇÃO DO 
PROTOCOLO ASSINADO 
PELOS LIONS CLUBES 
DE PORTUGAL E DA 
LIGA PORTUGUESA 
CONTRA O CANCRO EM 
DEZEMBRO PASSADO 
PARA ATRIBUIÇÃO 
DE BOLSA(S) DE 
INVESTIGAÇÃO MÉDICA 
NA ÁREA DO CANCRO 
INFANTIL

Mais um pequeno passo foi a reali-
zação do webinar, promovido pelos Lions 
Clubes DM115 e pela LPCC, tendo ocor-
rido no passado dia 15 de fevereiro, no 
Dia Internacional da Criança com Cancro. 
Neste webinar foram abordadas as con-
sequências devastadoras para a Criança 
e para a Família. E traduziu a renovação 
do protocolo assinado pelos Lions Clubes 
de Portugal e da Liga Portuguesa Contra 

o Cancro em dezembro passado para atri-
buição de Bolsa(s) de Investigação Médica 
na Área do Cancro Infantil.  O  Webinar (na 
impossibilidade de ser presencial) foi uma 
atividade conjunta, bastante participada 
e visualizada e enaltecida pela honrosa 
mensagem do Presidente da Républica, 
Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa de 
apoio e agradecimento aos Lions Clubes 
pelo seu papel na comunidade e ao projeto 
Lucas. O  Presidente da Liga Portuguesa 
Contra Cancro, Dr. Vitor Rodrigues assim 
como o Presidente CNG CC Carlos Manitto 
Torres referiram a importância da parce-
ria, agradecendo e reforçando, este ultimo, 
o orgulho dos Lions em participar neste 
projeto ativamente. O evento teve como 
objetivo primordial alertar e sensibilizar a 
população para esta doença, reforçando 
o projeto L.U.C.A.S de Lions Clubes com 
primordial objetivo apostar na investigação 
e nos avanços científicos nesta área. A 
oradora convidada foi a Doutora Maria João 
Gil da Costa, oncologista pediátrica CH S 
João-Porto, que fez alusão à importância no 
Cancro Infantil. Deixou-nos uma mensagem 
a todos que sofrem desta doença, a força 
e envolvimento afetivo e psicológico dos 
doentes e familiares também fazem parte 
da eficácia do tratamento, “empiricamente 
famílias e doentes otimistas têm melhores 
resultados”. Tive a honra de moderar este 
webinar , que me permitiu deixar como men-
sagem final que devemos ter  esperança 
no futuro e acreditar na ciência e no amor. 

O SUCESSO DE TODOS 
NO COMBATE AO CANCRO INFANTIL

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

LIONS
SAÚDE

TEMPO DE ACREDITAR

O Hino “Tempo de Acreditar” tenta reforçar e sensibilizar esta mensagem, sentida e 
partilhada por todos os Lions. O videoclip oficial da música que juntou vários artistas a 
nível nacional, com a participação de diversos artistas: André Sardet, Carolina Pessoa, 
Cátia Guerreiro, David Carreira, Fernando Daniel, Joana Pessoa, Lookalike, Olavo Bilac, 
Paulo Gonzo, Paulo Sousa, Pedro Gonçalves e Xutos & Pontapés é um exemplo que com 
boa vontade e trabalho em prol da solidariedade podemos alcançar um futuro promissor.

PROJETO - “Exossomas como ferramenta 
de diagnóstico de micrometástases 
pulmonares no osteossarcoma”

Projeto liderado pela investigadora Célia 
Maria Freitas Gomes do Instituto de Investiga-
ção Clínica e Biomédica (iCBR) da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra em 
parceria com Antero Abrunhosa do Instituto de 
Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS).

Este projeto tem como objetivo o desen-
volvimento de uma ferramenta inovadora de 
diagnóstico baseada em exossomas, para a 
deteção de micrometástases pulmonares no 
osteossarcoma, através de uma técnica de ima-
gem não invasiva por tomografia por emissão 
de positrões – PET.

“Os exossomas são vesiculas secretadas 
pelas próprias células tumorais, que se sabe 
terem um papel importante na preparação dos 
locais de metastização e afinidade pelas lesões 
metastáticas. Pretendemos isolar essas vesi-
culas e radiomarcá-las com um isótopo emissor 
de positrões, para que através da imagem PET, 
possam servir como moléculas sinalizadoras de 
formação das metástases nas fases iniciais da 
doença, possibilitando dessa forma interven-
ções terapêuticas mais precoces e direciona-
das. Esperamos, com este projeto contribuir 
para a melhoria da sobrevida dos doentes com 
osteossarcoma que representam 5% de todos 
os tumores pediátricos.”

No dia 17 de fevereiro, o Lions Clube Guimarães 
promoveu uma conferencia “Cancro Infantil- O Outro 
Lado” com o testemunho sensibilizante de um pai que 
relatou na primeira pessoa as adversidades desta si-
tuação, o testemunho do departamento social da Liga 
PCC e a Associação Acreditar. Uma conferencia muito 
interessante e que o Clube Lions de Guimarães brilhan-
temente organizou. 

Este mês de fevereiro, os Clubes Lions desafiados 
pelo Governador do Distrito 115CN, DG Carlos Ferreira, 
no mês de consciencialização do Cancro Infantil, mo-
tivaram os Clubes de Futebol da Primeira e Segunda 
Liga de Portugal locais a associarem-se a esta causa, 
entrando em campo com uma camisola alusiva ou tirando 
fotos. Foram vários os clubes que de imediato disseram 
que sim e que se espalhou a nível nacional com um 
grande impacto na comunicação social, valorizando e 
sensibilizando a causa.

Com o trabalho de todos os Lions, em especial às 
Assessorias CN (lideradas pelo companheiro Ernesto 
Oliveira) e CS (liderada pela companheira Olga Alves) 
podemos ajudar mais crianças com cancro. 

TODOS Juntos no “Combate” Cancro Infantil!
A “luta” contra o Cancro Infantil tem já resultados 

promissores no desenvolvimento de novas abordagens 
no tratamento e todos podemos fazer a diferença!

“Tempo de Acreditar”: https://www.youtube.com/
watch?v=EuW7ohNxCPs

Facebook e Instagram @lionscancroinfantil 
Site: https://lucas.lionsclubes.pt

O PROJETO LUCAS 
JÁ CONTRIBUIU 
SIGNIFICATIVAMENTE 
PARA A MELHORIA DA 
INVESTIGAÇÃO  ÁREA DO 
CANCRO INFANTIL

Neste dia, deu-se inicio formal a um novo 
Concurso para “Bolsa(s) de Investigação Médi-
ca Lions/LPCC na Área do Cancro Infantil”, cujo 
regulamento disponível da página oficial da 
LPCC. Foram também abordados os avanços 
e os trabalhos realizados com os bolseiros 
vencedores do ano transato, demonstrando 
que o Projeto Lucas já contribuiu significa-
tivamente para a melhoria da investigação 
nesta área.

Professor Dr. Jorge Lima
RESUMO DO PROJECTO

Os tumores cerebrais 
são os tumores sólidos mais 
comuns em idade pediátrica. 
Assim como noutros tipos de 
tumores, o estudo de marca-
dores moleculares em tumo-
res cerebrais pediátricos é 
fundamental para a melhoria 
do acompanhamento clínico 
destes doentes. 

OBJECTIVO: 
No projeto PEDILIQ o nos-

so objectivo é implementar 
metodologias para a deteção 
de marcadores moleculares 
em biópsia líquida. As bióp-
sias líquidas são biópsias 
obtidas a partir de líquidos 
circulantes, nomeadamente 
sangue e líquido cefalorraqui-
diano. São particularmente 
relevantes em tumores ce-
rebrais pediátricos, dados 
os riscos envolvidos na ob-
tenção de biópsia tecidular 
cerebral.
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EXPLICAR O GLAUCOMALIONS
SAÚDE

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

ANTECEDENTES

O Glaucoma designa um grupo de doenças que afetam o nervo ótico que é 

como um cabo que leva a informação para o cérebro. Geralmente tem a ver 

com um aumento de pressão intraocular que o olho não consegue comportar 

ao longo do tempo. Essa pressão vai destruindo as células ganglionares 

da retina que fazem parte do nervo ótico. Todas as células que vão sendo 

destruídas não são passíveis de recuperação.

O Glaucoma é uma doença que afeta um número signifi cativo de pessoas, 
geralmente idosas. A doença também pode aparecer à nascença (Glaucoma 

congénito), mas esta situação é muito rara. 
Geralmente terá o seu início por volta dos 40/50 anos embora o diagnóstico 

seja geralmente tardio porque a doença é “silenciosa” e lenta na evolução – o 

Glaucoma Crónico de Ângulo Aberto é a forma mais comum de glaucoma. 

Existe também o glaucoma de ângulo fechado, mas que ocorre muito 
raramente embora seja uma situação de emergência.

No nosso país também é frequente o glaucoma por pseudoexfoliação que é 

de ângulo aberto e tem implicações negativas no aparecimento e tratamento 

das cataratas.

TRATAMENTO

O tratamento tem mais probabilidades 
de ter sucesso quanto mais cedo for iniciado.

Quando a visão já tiver diminuído muito, 
o tratamento também pode evitar mais de-
teriorações, mas não consegue restabelecer 
a visão que se perdeu.

As gotas para os olhos, segundo pres-
crição médica, podem em geral controlar o 
glaucoma de ângulo aberto. Em alternativa 
podemos utilizar um tratamento por laser 
(SLT) que poderá resolver o problema de 
forma simples e sem complicações poden-
do ser feito no momento da consulta sem 
quaisquer restrições após ser efetuado. 

Caso o glaucoma não possa ser contro-
lado com gotas ou laser deverá pensar-se 
em cirurgia. 

É IMPORTANTE TER EM ATENÇÃO 
QUE TUDO QUE SE PERDE NÃO SE 
RECUPERA E É ASSIM ESSENCIAL 
QUE SE INICIE ATEMPADAMENTE O 
TRATAMENTO.

DIAGNÓSTICO

Hoje em dia, o exame mais importante é aquele que avalia o disco ótico, isto é, 
o local onde se situa o nervo que leva informação do olho para o cérebo. É a lesão 
deste nervo que faz perder visão no glaucoma. O disco ótico pode ser avaliado com o 
microscópio especial de consulta e depois exames como a tomografia ótica coerente 
(OCT) ajudam a quantificar o problema. Para além do nervo ótico deve-se avaliar a 
pressão intraocular (PIO). Normalmente, as medições que ultrapassam os 20 mmHg 
a 22 mmHg, indicam uma pressão elevada. 

Em alguns casos, o glaucoma surge mesmo quando as pressões são normais.
O glaucoma de ângulo aberto, ou por pseudoexfoliação, pode não produzir qualquer 

sintoma enquanto não for provocada uma lesão irreversível.

POR ISSO, QUALQUER EXAME OCULAR DE ROTINA, ACIMA DOS 40 
ANOS, DEVERÁ INCLUIR UMA MEDIÇÃO DA PRESSÃO INTRAOCULAR E 
A VISUALIZAÇÃO DO NERVO ÓTICO.

SINTOMAS

Tanto a câmara anterior e posterior, que são pe-
quenos espaços dentro do olho, estão cheias de um 
líquido fino. Normalmente, o líquido é produzido na 
câmara posterior, passa pela pupila para a câmara 
anterior e depois sai do olho através de uns canais 
específicos (canais de saída/ de Schlemm). Se a cor-
rente de fluido for interrompida, geralmente devido a 
uma obstrução que evita que o fluido saia da câmara 
anterior, a pressão aumenta. 

No glaucoma de ângulo fechado, o espaço entre a 
córnea e a íris é mais estreito do que o normal. Qualquer 
fator que provoque a dilatação da pupila pode fazer com 
que a íris bloqueie a drenagem do fluido. Quando tal 
acontece, a pressão intraocular aumenta de repente, 
provocando sintomas súbitos.

No glaucoma de ângulo aberto, no inicio, a pressão 
ocular aumentada não provoca nenhum sintoma. Os 
sintomas posteriores podem incluir uma redução da 
visão periférica, ligeiras dores de cabeça e subtis 
perturbações visuais, como ver halos à volta da luz 
eléctrica ou ter dificuldade para se adaptar à escuridão.

O GLAUCOMA COMEÇA POR PROVOCAR A 
PERDA DA VISÃO PERIFÉRICA OU PONTOS 
CEGOS NO CAMPO VISUAL. A PESSOA 
PODE ACABAR POR APRESENTAR VISÃO 
EM TÚNEL E EVENTUALMENTE CEGAR POR 
COMPLETO.
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 LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

Iniciada em Julho do ano passado em colaboração com o Centro Social Paroquial do Cristo Rei com esta actividade, o Lions Clube 
Almada-Tejo, tem assegurado através do fornecimento mensal de centenas de produtos embalados (conservas, salsichas, óleo ali-
mentar, azeite e outros), parte da composição de cabazes alimentares fornecidos a cerca de 250 famílias carenciadas do Concelho 
de Almada, identificadas por aquele Centro Social Paroquial.

ACTIVIDADE DE APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE ALMADA 
NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID 19

ENTREGA DO MÊS DE JANEIRO 
- 650 LATAS DE SALSICHAS 
TIPO FRANKFURT

Na continuação da sua actividade de apoio mensal a 
famílias e pessoas individuais, carenciadas, do Concelho 
de Almada, no contexto da actual pandemia da Covid 19, o 
Clube entregou no mês de Janeiro 650 latas de salsichas 
de porco tipo Frankfurt.

 LIONS CLUBE SEIXAL MIRATEJO

ENTREGA 
DE CABAZES 
DE NATAL 
A FAMÍLIAS 
CARENCIADAS 
DO CONCELHO 
DO SEIXAL

“Nos dias 11 e 14 de De-
zembro passado os Compa-
nheiros do Lions Clube Seixal 
Miratejo, acompanhados da Dra. 
Madalena Rosa, dos Serviços 
Sociais da Câmara Municipal do 
Seixal, que nos tem dado  uma 
colaboração desde há muitos 
anos, a todos os níveis meritória 
e que graças  essa colabora-
ção nos permite a distribuição 
dos cabazes, oferecendo-nos o 
transporte, bem como  a indica-
ção das Famílias carenciadas, 
a nível do Concelho do Seixal, 
distribuição essa que ocorre por 
cada uma das Freguesias deste 
Concelho.”
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 LIONS CLUBE ALMADA  LIONS CLUBE COVA DA BEIRA

 LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM 

A PANDEMIA E AS SUAS VÍTIMAS

DIZEM QUE O VÍRUS COV-19 NÃO ESCOLHE AS SUAS VÍTIMAS, MAS SERÁ ISTO MESMO VERDADE? 
SERÁ QUE TODOS TEMOS AS MESMAS HIPÓTESES DE DEFESA?

Vejamos: Todos sabemos 
que a principal defesa contra o 
Cov-19 são:

1) A distância social: Num 
bairro onde se estivermos meio 
da rua e abrirmos os braços 
conseguimos tocar nas ca-
sas de ambos os lados, onde 
parte das casas não tem por-
tas e onde privacidade é algo 
desconhecido, parece-nos um 
pouco difícil

2) As máscaras sociais: 
Como sabemos agora são de-
saconselháveis sobretudo para 
a variante inglesa do Cov-19, 
as máscaras ditas cirúrgicas 
não são as ideais, são um pouco 
melhores, custam 0.45€ cada e 
só devem ser utilizadas durante 
no máximo 4 horas e em dias de 
chuva menos até, ora partindo 
do principio que se usam ape-
nas duas máscaras por dia, num 

agregado de 5 pessoas temos 
4.50€/dia e não são as más-
caras ideais porque essas, as 
FP2 custam 5€ cada o que daria 
25€/dia partindo do principio 
que só se usava uma.

3) Higienização das mãos 
com álcool gel: Como todos 
sabemos um frasco pequeno 
custa 3.5€ logo para um agre-
gado de cinco pessoas teríamos 
uma despesa de 17.50€

Contas feitas para estarem 
minimamente protegidos esta 
família gastaria 116.50€/mês 
partindo do princípio que fica-
vam em casa ao fim de semana 
sem ir ás compras nem sair para 
lado nenhum e, portanto, sem 
necessidade de máscara o que 
não é muito real pois como vos 
disse neste bairro vive-se na rua. 
Refletido sobre isto, e sabendo 
que neste bairro muitas vezes 

UMA CARTA AO PAI NATAL

Querido Pai Natal
Este ano gostaria de rece-

ber uma lata de atum…
Quando há cerca de quatro 

anos recebemos um pedido de 
SOS do Gabinete Apoio ao Aluno 
e á Família (GAAF) da Escola 
Básica 2,3 da Trafaria não po-
díamos imaginar que este tipo 
de situações existiam tão pró-
ximo de nós e com as quais não 
poderíamos ficar indiferentes. 
Desde então o Lions Clube de 
Almada tem vindo a colaborar 
com o GAAF para a composi-
ção de cabazes de Natal que 
tornem esta época um pouco 
mais festiva para quem pouco 
ou nada tem.

Este ano e apesar da 
Pandemia e por causa da 
pandemia o LCA esforçou-se 
uma vez mais por angariar 
géneros alimentícios (desde 
o bacalhau até aos chocolates 
próprios da época) que che-
gassem ás famílias necessi-
tadas do bairro do 2ºTorrão 
na Trafaria e portanto, com o 
espirito de verdadeiros Robins 
dos Bosques fomos vender os 
´excedentes´ de biblôs, livros 
e jogos na feira `Abra a Baga-
geira` na Moita onde angariá-
mos fundos para a compra de 

bacalhau, depois com a ajuda 
dos sócios do Clube de Ginás-
tica de Almada conseguimos 
não só os alimentos mas tam-
bém prendas para as crianças 
das famílias necessitadas. 

Foi Natal na casa destas 
famílias como é Natal todos os 
dias quando um Lion serve a sua 
comunidade! 

A todos os que connosco 
colaboraram, à direção e só-
cios do Clube de Ginástica de 
Almada o nosso bem hajam por 
connosco servirem.

CL Gaby Nascimento

não há mesmo dinheiro nem para 
comer, o LC Almada lançou um 
pedido ás farmácias do concelho 
de Almada e graças ás farmácias 
Atlântico, Vale Fetal e Vale Figuei-
ra conseguimos entregar 1866€ 
em mascaras FP2 e álcool gel que 
foi distribuído ás famílias neces-
sitadas do bairro do 2º Torrão.

É talvez uma gota de água 
num Oceano de necessidades, 
mas é também uma luz de espe-
rança para esta população.

A todos que connosco co-
laboraram o nosso bem haja e 
obrigada por connosco servirem

CL Gaby Nascimento

BOLSA DE ESTUDO PARA APRENDIZAGEM MUSICAL 
E INSTRUMENTAL APOIA JOVENS

O LC Cova da Beira tem mais 
um afilhado : A Academia de Mú-
sica da Banda da Covilhã.

Um dos muitos objetivos 
Lions é  interessar-se pelo bem 
estar cívico e cultural da comu-

nidade. Neste sentido e atentos 
ao período difícil que enfrenta a 
comunidade , o nosso Clube con-
cedeu uma bolsa de estudo para 
apoiar os jovens que se envolvem 
na aprendizagem musical e ins-

trumental, na Banda da Covilhã , 
que ao longo dos seus 150 anos 
de existência se afirmou como 
instituição cívica e democrática 
da comunidade.

Juntos somos mais fortes.

PALESTRA ONLINE SOBRE GESTÃO DE SAÚDE 
REÚNE COMPANHEIROS DE TODO O PAÍS

O Lions Clube da Póvoa de 
Varzim organizou na noite de 19 
de fevereiro uma palestra online, 
subordinada ao tema: ‘A Pande-
mia – Situação atual e previsões 
futuras’. A sessão contou com 
Miguel Sousa Neves, médico, 
assessor da área para a visão 
do Lions Portugal e também pre-
sidente da direção da Sociedade 
Portuguesa de Gestão de Saúde, 
como orador convidado.

Na sua intervenção, Miguel 
Neves apresentou como pano 
de fundo a origem do vírus, 

construindo uma linha tempo-
ral para o desenvolvimento do 
mesmo. Frisou que nos encon-
tramos perante um vírus que 
mata e “vivemos numa situação 
extremamente complicada”. 
Ao fazer um balanço sobre a 
vacinação afirmou que “ao rit-
mo que as vacinas estão a ser 
distribuídas na União Europeia, 
provavelmente estaremos mais 
vacinados pelo vírus em si do 
que pelas vacinas”. Com uma 
abordagem dita realista, Mi-
guel Neves concluiu que “não 

vamos voltar ao que éramos, 
vamos mudar a maneira como 
nos comportar no futuro”, justi-
ficando que a mudança que es-
tamos a experienciar é brutal.

José Manuel Almeida, presi-
dente do Lions Clube da Póvoa de 
Varzim, finalizou a reunião com 
um agradecimento a todos os 
presentes, e reforçou que este 
“não é um ano de jantares, é um 
ano de palestras, um ano muito 
produtivo em termos de comuni-
cação e estarmos juntos através 
destes meios”.
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 LIONS CLUBE DE CANTANHEDE  LIONS CLUBE DO FUNCHAL  LIONS CLUBE DE LEIRIA

LIONS APOIAM 
MENSALMENTE 
35 FAMÍLIAS 
CARENCIADAS

Numa ação de apoio a famí-
lias carenciadas, o Lions Clube 
de Cantanhede tem entregue 
todos os meses cabazes ali-
mentares a 35 famílias. Este 
mês de fevereiro é já o 9º mês 
consecutivo desta iniciativa. 
No mês de janeiro a dádiva con-
sistiu na entrega de 450 litros 
de leite às famílias sinalizadas.

CLUBE OFERECE 
BOLSA DE ESTUDO

Com vista a combater o aban-
dono escolar, melhorar a qualifica-
ção dos jovens e compensar encar-
gos acrescidos, o Lions Clube de 
Cantanhede atribui uma bolsa de 
estudo no valor de mil euros a um 
jovem alunos de uma família nu-
merosa e com alguma fragilidade 
económica.

No mês de dezembro, e como vem sendo 
hábito, o Clube recolheu e distribuiu caba-
zes com alimentos por várias instituições 
de solidariedade. Alguns dos cabazes foram 
entregues já em janeiro, no dia 15 – Dia de 
Santo Amaro – tradicionalmente último Dia 
da Festa Madeirense. Foram ao todo distri-
buídos 16 cabazes, abrangendo cerca de 

oitenta pessoas, tendo sido ainda doados 
três cabazes à Instituição Espaço Solidário 
para a entrega a três famílias numerosas, 
carenciadas e que fazem parte do grupo que 
aquela instituição auxilia.

Foram ainda entregues quarenta peças de 
roupa para crianças da creche e jardim de in-
fância da Instituição Santa Luísa de Marilac.

DÁDIVAS EM PERÍODO FESTIVO

PRÉMIOS CARTAZ DA PAZ

Do Concurso do Cartaz da Paz resultaram dois prémios para Leiria, 
com as alunas Sara Vieira, da Escola Básica e Secundária Henrique 
Sommer da Maceira, e Lara Sebastião, do mesmo agrupamento, a 
vencerem o 1º e 2º prémio, respetivamente.

Esta é uma iniciativa da Associação Lions Clube Internacional do 
Distrito Múltiplo 115 Centro Sul.

ENTREGA DE CABAZES DE NATAL

A pandemia por Covid-19 continua e as consequências económicas fizeram com 
que o Clube Lions de Leiria reforçasse ainda mais, na passada época natalícia, o apoio 
material e sentimental a famílias carenciadas e identificadas pelos Companheiros 
Lions no nosso concelho.

Assim, foram entregues a seis famílias não só um cabaz de Natal contendo bens 
materiais alusivos à época como também foi entregue o carinho possível pela parte dos 
companheiros, tornando as suas ceias de Natal um pouco mais calorosas e aprazíveis.
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 LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

LIONS CLUBE DE ÍLHAVO MAIS UMA VEZ ATIVO NESTE NATAL DE 2020
TRADIÇÃO DE NATAL SOLIDÁRIO MANTÉM-SE 

Nesta época natalícia, o 
Lions Clube de Ílhavo, apesar 
da situação de pandemia, res-
pondeu mais uma vez presente, 
fazendo aquilo que está no seu 
DNA – SERVIR.

No seu programa anual 
de Luta Contra a Fome, mais 
uma vez o Clube organizou os 
Cabazes de Natal seguindo a 
tradição desde a sua origem 
e sempre seguindo a referen-
ciação emanada do Serviço de 

Ação Social da Câmara Munici-
pal de Ílhavo. 

Este ano, para além do já 
habitual apoio do Município e 
da da  Junta de Freguesia de 
S. Salvador, contámos também 
com a ajuda da CPCJ – Comis-
são de Proteção de Crianças 
e Jovens o que nos permitiu 
apoiar 21 famílias carenciadas 
do Concelho.

Outra ação do seu progra-
ma, é o apoio ao Cancro Pe-

diátrico iniciativa inserida no 
Programa Internacional de Lions 
Clubes e que em Portugal se 
consubstanciou no Programa 
LUCAS ,um boneco simpático 
que é mais do que uma masco-
te; ele significa L - Lions e Liga 
Portuguesa Contra o Cancro; U
– União; C - Combate ao Cancro; 
A - Amor; S – Solidariedade.

O projeto foi criado pelos 
Lions Clubes do Centro Norte 
de Portugal e agora de âmbito 

Nacional, tem o apoio da em-
presa Vieira de Castro SA com a 
oferta das bolachas de cacau e 
o boneco Lucas que é fabricado 
à mão pelos companheiros dos 
clubes de todo o País.

A iniciativa destina-se à 
angariação de fundos para a 
investigação no combate ao 
cancro infantil.

Ainda neste Natal, e por-
que brincar também faz parte 
do crescimento, o Lions Clube 

de Ílhavo entregou brinquedos 
no Centro Paroquial de Assis-
tência e Formação D. Manuel 
Trindade Salgueiro. Contribuí-

mos para a alegria de 47 me-
ninos e meninas do pré-escolar 
e 42 meninos e meninas da 
creche.



LE
O

S
CL

U
B

ES
D

IS
TR

IT
O

 M
Ú

LT
IP

LO
D

IS
TR

IT
O

S
EN

TR
EV

IS
TA

 >
 IN

TE
R

N
A

CI
O

N
A

L

CL
U

B
ES

32 JANEIRO | FEVEREIRO | 2021

 LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

LIGA 
PORTUGUESA 
CONTRA 
O CANCRO

Este ano o habitual pe-
ditório da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro decorreu de 
outubro a dezembro através 
dos meios digitais, conse-
guindo assim reunir um glo-
bal de quase dez mil euros.

O Clube agradece às em-
presas e aos empresários do 
concelho que neste ano difí-
cil não deixaram de contribuir 
para esta causa; aos vima-
ranenses que responderam 
e contribuíram dentro das 
suas possibilidades; e aos 
Companheiros do Clube que 
também sempre estiveram 
disponíveis para contactar 
as empresas, assegurando 
a logística necessária e ga-
rantindo a recolha de con-
tributos que, pese embora 
mais reduzidos que o habi-
tual, podem fazer a diferença 
à instituição apoiada.

SUBÍDIOS DE APOIO À FAMÍLIA 
COM ESTUDANTES NO ENSINO SUPERIOR

O LIONS CLUBE DE GUIMARÃES, na 
prossecução de um dos seus principais fins 
que é o de SERVIR, irá proceder à concessão 
de subsídios não reembolsáveis a famílias 
carenciadas para comparticipação nos en-
cargos com a frequência de curso superior 
a estudantes naturais ou residentes em 
Guimarães, contribuindo deste modo para 
a promoção da igualdade de oportunidades 
no sucesso escolar.

A concessão destes subsídios por 
parte do LIONS CLUBE DE GUIMARÃES 
apenas será possível devido ao contri-
buto de algumas das mais prestigiadas 
empresas sediadas em Guimarães, bem 
como do contributo de algumas pessoas 

singulares que assim se associam a esta 
nobre causa levada a cabo pelo LIONS 
CLUBE DE GUIMARÃES.

O prazo para a apresentação das Candi-
daturas ocorrerá entre os dias 1 de fevereiro 
e 19 de fevereiro de 2021 e terá de ser 
efetuado através do guimaraes.lionsclube.
bolsas@gmail.com mediante o preenchi-
mento de formulário editável e envio de 
documentação comprovativa da frequência 
e da situação económica e social.

O regulamento atualmente em vigor 
poderá ser consultado e a ficha de ins-
crição obtida no site do LIONS CLUBE DE 
GUIMARÃES:  https://guimaraeslionsclub.
wixsite.com/lionsclubeguimaraes.

OFERTA 
PARA COMBATER 
VAGA DE FRIO

O Lions Clube de Guimarães, 
para tentar minimizar a vaga 
de frio que o país atravessou 
em janeiro, levou a cabo uma 
campanha que reuniu dezenas 
de edredões que foram depois 
distribuídos por várias institui-
ções.

Ao todo foram distribuídos 
mais de cem edredões por en-
tidades com intervenção social 
de forma a chegar a várias fa-
mílias e assim tentar tornar um 
inverno já de si difícil um pouco 
mais quente.

CONSCIENCIALIZAÇÃO PARA O CANCRO INFANTIL

No dia 17 de fevereiro, o 
Lions Clube de Guimarães rea-
lizou, via web, uma conferência. 
Sob o tema “Cancro Infantil: o 
outro lado”, a sessão contou 
com a moderação do CL Henri-
que Machado e com os oradores 
Pedro Vinhais, pai de uma crian-
ça diagnosticada com cancro, 
Luciana Monteiro, assistente 
social na Liga Contra o Cancro, 
Margarida Cruz, Diretora Exe-
cutiva da Acreditar, e a CL Ana 
Correia, assessora Lions para 
o Cancro Infantil.

O debate virtual contou com 
uma plateia de cerca de 90 pes-
soas e vários intervenientes.

Para além desta sessão, 
no corrente mês de fevereiro, 
o Lions Clube de Guimarães 
celebrou um protocolo de co-
laboração com a “Acreditar – 
Associação de Pais e Amigos 

de Crianças com Cancro”.
A Acreditar é uma associa-

ção com trabalho fundamental 
ao nível do cancro infantil. Tem 
por objeto o apoio a crianças e 
jovens com cancro em todo o 
país, abrangendo as valências 
adequadas ao acompanhamen-
to de doentes e familiares desde 
o momento do diagnóstico, na 
fase de tratamentos, em caso de 
morte e na sobrevivência.

Pelo presente protocolo, a 
Acreditar referenciará ao Lions 
Clube de Guimarães a criança e 
família do concelho de Guima-
rães a quem foi diagnosticado 
cancro, sendo que o Lions Clube 
de Guimarães compromete-se 
a acompanhar a criança e famí-
lia, e diligenciar no sentido de 
obter apoio a diversos níveis e 
de acordo com as necessidades 
do agregado envolvido.

“DOA UM LIVRO” 

O Lions Clube de Guimarães, com 
o apoio da Câmara Municipal da ci-
dade e da Biblioteca de Municipal 
Raul Brandão lançou uma campanha 
de recolha de livro infantis e juvenis 
junto da comunidade. Intitulada “Doa 
um livro”, a iniciativa pretende incen-
tivar hábitos de leitura na população 
estudantil, valorizar a língua portu-
guesa, suprir dificuldades no acesso 
à leitura e preencher com livros e 
leitura o tempo livre que decorre da 
interrupção letiva.

Os livros são assim distribuídos 
nesta fase pelos alunos economi-
camente vulneráveis e que são já 
ajudados pela autarquia.

A entrega pode ser feita nos 
estabelecimentos de ensino do 
concelho e nas sedes das juntas 
de freguesia.
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 LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

PEDITÓRIO NACIONAL 
DA LIGA CONTRA O CANCRO
Participação no Pedi-
tório da Liga Contra o 
Cancro com uma banca 
de recolha de fundos. 

OFICINA 
DO LUCAS

Criação de uma 
Oficina do Lucas na 
Escola EB de Telhei-
ras, com a partici-
pação e entusiasmo 
da Professora Rosa 
Dimas, envolveram-
-se 300 alunos que 
construíram 300 
mascotes Lucas que 
depois foram adqui-
ridas por outros tan-
tos pais. Com esta 
Atividade, o Clube 
angariou 1.500,00 
€ de fundos, para a 
Luta Contra o Cancro 
Infantil. 

CABAZES DE NATAL
Como já é de tradição realizada a atividade da constituição de Cabazes de Natal, com 

uma equipa muito restrita tendo em consideração o confinamento. 
Esta Atividade já é tradicional no Clube que compõe, pelo menos, vinte cabazes 

todos os anos, pelo Natal, para distribuir por famílias carenciadas, identificadas pelos 
companheiros, ou para instituições que apoiam pessoas carenciadas da sua comunidade. 

CABAZES SOLIDÁRIOS 
PARA A QUINTA DO MOCHO

Entrega de quatro Cabazes Solidários para 
a Paróquia da Quinta do Mocho cujos bens 
alimentares foram distribuídos pelas famílias 
mais carenciadas daquela paróquia.

DOAÇÃO 
AOS SEM 
ABRIGO

O Lions 
Clube Lisboa 
Belém, em co-
laboração com 
o Lions Clube 
Lisboa Norte, 
doou coberto-
res, blusas, ca-
sacos, gorros e 
cachecóis para 
as pessoas 
Sem-Abrigo. 
A entrega 
foi feita, em 
Janeiro, aos 
Sem-Abrigo 
identificados 
pelo LC Lisboa 
Norte. 

42.º ANIVERSÁRIO DA CARTA CONSTITUTIVA DO LC FORTALEZA MELVIN JONES 
E CELEBRAÇÃO DE 10 ANOS DE IRMANAÇÃO

O clube irmão, Lions Clube Fortaleza Melvin Jones, celebrou o 42.º Aniversário da Carta Constitutiva com Visita Oficial do Governador 
Pedro Jorge, com a presença do nosso companheiro Yunare Targino, e a presença virtual do Lions Clube Lisboa Belém, e do Governador 
do Distrito 115 CS DG João Campino. Foi também celebrado os 10 anos de irmanação entre os dois clubes.
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 LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

“UM CONTENTOR PARA CABO VERDE!”

Como disse o nosso Presi-
dente Internacional, companhei-
ro Jung-Yul Cho: “- Os Lions têm 
as melhores histórias do Mundo 
para contar.” 

A 9 de Janeiro, a conclu-
são de uma atividade, liderada 
pelo Lions Clube Lisboa Belém, 
e somente possível pela atitude 
da Presidente Paula Leonardo, 
dos voluntários Eliseu e Isabel 
Simão e o apoio de vários vo-
luntários anónimos, durante 
meses, e a generosidade de 
muitos companheiros lions e 
Clubes, com uma vontade enor-
me em Servir, participaram com 
donativos para o transporte de 
um Contentor para Cabo Verde 
e assim concluir esta atividade. 

Lions Clubes que partici-
param com donativos: - Lisboa 
Belém, Lisboa Sete-Colinas, Lis-

boa Norte, Odivelas, Coimbra, 
Figueira da Foz. 

Companheiros que doaram, 
dos Lions Clubes: -  Castelo 
Branco, Lisboa Belém, Lisboa 
Norte, Lisboa Mater, Arganil, 
Oeiras, Vilamoura, Cantanhede. 

IMENSA GRATIDÃO 
PARA QUEM É 
GENEROSO. 

Não poderemos deixar 
de descrever este grandiosa 
atividade que nasceu de uma 
conversa entre a Presidente 
Paula e a voluntária Isabel, o 
envio de um contentor para 
pessoas e famílias carenciadas  
para Praia, Cabo Verde, cidade 
do Tarrafal, da ilha de Santiago, 
ao cuidado da Associação Fid-
jus de Cutelo de Tarrafal, com 
a ajuda da Câmara de Tarrafal. 

E assim nasceu esta Ati-
vidade dos Lions, em parceria 
com voluntários anónimos. 

Acumularam-se artigos 

doados, durante meses, numa 
Garagem, em Carnide, e os vo-
luntários anónimos colocavam 
os artigos, devidamente condi-

cionados, em caixas. 
Depois de todos os artigos 

encaixotados, avaliou-se que 
existia um volume de cerca de 
30 m3 de caixas com os diversos 
artigos. 

Muitas dúvidas surgiram, in-
certezas se levantaram que se 
iam desvanecendo conforme o 
tempo passava e as situações 
burocráticas iam sendo ultra-
passadas, como a autorização 
da utilização do passeio e rua, 
pela polícia local, como as decla-
rações para a transportadora e 
a confirmação da data do carre-
gamento do contentor que para 
isso muito contribuiu o nosso 
companheiro Altino Ferreira. 

O dia D chegou, 9 de Janeiro 
(sábado), todos os voluntários 
estavam no local, em Carnide, 
com a presença e do nosso Go-
vernador João Campino, para tra-

zer as caixas da garagem para 
o passeio, pois poucas horas 
depois chegaria o camião com 
o contentor e assim foi, tudo à 
hora certa e ninguém arredou pé 
do local, das 10 h 30 m às 15 h, 
com uma pandemia a restringir 
os movimentos e um vento frio 
e cortante. Voluntário lion é vo-
luntário lion! 

Todos se organizaram como 
previsto, formaram-se cordões 
humanos que faziam correr as 
caixas de mão-em-mão e lá se 
foi enchendo o contentor de 38 
m3, ficou cheio e pronto a sair. 
Entraram 267 caixas de roupa, 

19 caixas de calçado, 90 caixas 
de brinquedos, 11 caixas de 
utensílios de cozinha, 89 caixas 
de livros, 4 caixas de material 
diverso, 1 caixa grande com 1 
bicicleta, 4 carrinhos de bebé e 1 
trotineta, 1 cadeira de escritório, 
1 árvore de natal, num total de 
481 caixas cheias de artigos e 
de amor que partiam, como uma 
caravela, para fazer feliz, muita 
gente de uma comunidade, de 
uma ilha do Oceano Atlântico. 

Muitos voluntários anónimos 
também contribuíram com dona-
tivos, para adquirir bens alimen-
tares para as famílias carencia-

das, da cidade de Tarrafal, cuja 
Associação Fidjus os fará chegar, 
no montante de 500,00 €. 

A emoção foi forte e os que 
acreditaram festejaram com 
saltos e com saudações de 
parabéns e algumas lágrimas 
à mistura, no canto do olho... 
As dúvidas surgiram, a certeza 
impôs-se e a aventura terminou. 
Valeu a Pena! Vamos levar amor 
e alegria a quem mais precisa, é 
o lionismo em ação. 

A partilha faz  as pessoas 
mais humanas! 

CL Fernando Antunes
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 LIONS CLUBE LISBOA ALVALADE  LIONS CLUBE SETÚBAL - SADO

APOIO A 
SEM ABRIGO 
EM DIAS 
FRIOS

Os Companheiros 
Rui Cunha e Maria 
Helena Cunha saí-
ram mais uma vez 
para ajudar os sem 
abrigo da capital. 
Levaram salsichas, 
atum, cobertores, 
agasalhos e roupa 
doada que entrega-
ram a sem abrigo que 
se encontravam pela 
cidade.

O Clube assina-
lou ainda 25 anos de 
existência numa ce-
rimónia virtual, como 
ditam as regras, com 
a esperança que no 
próximo ano se pos-
sa comemorar pre-
sencialmente.

O mesmo Clube 
contribuiu ainda com 
20 cabazes de Natal 
para a Quinta do Mo-
cho.

O Lions Clube de Setúbal, 
numa parceria com a ótica Cidade 
Nova, entregou uns óculos a uma 
jovem com problema de visão que 
lhe afetava concentração.

No mesmo sentido, com vis-
ta a promover hábitos de vida 
saudáveis, o Clube ofereceu três 
bolas de futebol a uma escola de 
Setúbal, para substituir as que 
existiam naquele estabelecimen-
to e que já se encontravam muito 
danificadas.

Para zelar pelos amigos de 
quatro patas, o Clube ofereceu 
produtos de limpeza para o can-
tinho da Milú, uma associação 
protetora de animais na cidade, 
assim como para a Quintinha 
ABC, associação protetora de 
animais.

Depois de no Natal o Clu-
be ter entregue cerca de vinte 
cabazes alimentares a famílias 
carenciadas, em janeiro con-
fecionou e distribuiu refeições 
para 70 pessoas sem abrigo e 
dez famílias carenciadas.

O Clube prosseguiu em 2021 
com a entrega de alimentos e 
artigos de limpeza e higiene pes-
soal a instituições e famílias, e 
ainda a doação de brinquedos, 
roupas, sapatos ao SOS Bebé 
– Associação que apoia mães 
jovens e com dificuldades.

PEQUENOS GRANDES GESTOS NA VIDA DE ALGUÉM
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 LIONS CLUBE DE SETÚBAL 

TESOURARIA - SORTEIO DE CABAZ DE NATAL 
No dia 5 de janeiro de 2021 o Lions Clube de Setúbal concretizou uma atividade virada para o inte-

rior do Clube - o sorteio de um Cabaz de Natal através de rifas. Nesta atividade, organizada via online 
estiveram presentes o Presidente e a Tesoureira do Clube. Foram angariados 200 euros cujo objetivo 
foi reforçar as finanças do Clube.                  

REINVENTAR NOVAS FORMAS DE REUNIR E SERVIR

Em plena pandemia, o 
Lions Clube de Setúbal (LCS) 
continuou a sua atividade, 
reinventando novas formas 
de reunir e servir. Neste con-
texto, procurámos manter o 
contacto com os Lions do 
Distrito 115 CS através de 
formação Webinar ou, mais 
recentemente, por reuniões 

semanais de videoconferência 
Lions via Zoom. 

As atividades concreti-
zadas assentaram numa es-
tratégia de auscultação aos 
sócios do Clube via Telefone, 
Mail e/ou WhatsApp. Junto 
dos nossos sócios, dissemos 
presente a uma angariação de 
fundos a favor do LCIF. A ação 

do Clube continua focada em 
servir melhor a comunidade, 
quer através de parcerias 
mais alargadas, quer através 
de ações mais específicas. 
Assim, no âmbito das parce-
rias alargadas, aderimos ao 
convite do Conselho Local 
de Ação Social de Setúbal 
(CLASS) e marcámos presença 

numa reunião realizada a 17 
de dezembro de 2020, onde 
foi aprovada por unanimidade 
a adesão do LCS como par-
ceiro do CLASS. Ainda neste 
campo de ação, a 28 de ja-
neiro de 2021 participámos 
numa numa reunião do CLAS 
em formato online em que o 
foco principal recaiu sobre a 

ATIVIDADES REALIZADAS PARA A COMUNIDADE 

Além do apoio mensal que o 
Lions Clube de Setúbal continua 
a dar a uma família carenciada 
com géneros alimentícios e pa-

gamento de renda de casa, eis 
algumas atividades realizadas 
para a comunidade entre de-
zembro e janeiro de 2021:

A 10 de dezembro o Presi-
dente e a Tesoureira do Lions 
Clube de Setúbal deslocaram-se 
à Casa do Gaiato em Setúbal e 

entregaram ao Padre Acílio um 
cheque no valor de 2000 euros, 
destinado ao “Património dos 
Pobres” - obra apoiada pela 
Casa do Gaiato. Esteve pre-
sente a imprensa Local.

A 18 de dezembro o Lions 

DOAÇÃO DE UM TABLET 
À PEDIATRIA DO HOSPITAL DE SETÚBAL

Ainda no mês de janeiro, o Lions 
Clube de Setúbal, fez a doação 
de um Tablet à Pediatria do 
Hospital de Setúbal. 

ENTREGA DE COBERTORES E OUTROS AGASALHOS 
Durante a tarde do dia 18 de dezembro o Lions Clube de Setúbal Fez uma doação de Cobertores e 

outros agasalhos ao LATI, no valor de trezentos euros, para serem distribuídos a famílias carenciadas.

metodologia de elaboração e 
atualização dos instrumentos 
de Planeamento Estratégico da 
Rede Social de Setúbal.

Paralelamente, também nos 
focámos em ajudas mais espe-
cíficas à nossa comunidade que, 
neste tempo de pandemia, tanto 
precisa de apoio!

Juntos, continuaremos a reu-
nir e servir de forma diferente!...

CL Mª Augusta Dores

Clube de Setúbal concretizou 
a atividade “Cabazes de Natal 
- Famílias Carenciadas” em par-
ceria com a União de Freguesias 
de Setúbal. Foram doados seis 
Cabazes de Natal, no valor de 
2OOO euros.     
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DISTRITO MÚLTIPLO LEO 115

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

SER LEO REDES SOCIAIS
LEOFORMA

No dia 9 e 10 Janeiro, decorreu o Leo 
Forma, via plataforma zoom, uma ativida-
de dinamizada pelo Distrito Múltiplo Leo 
115, destinado a proporcionar formações 
e capacitação para o Leonismo e para o 
Voluntariado. O Leo Forma acontece todos 

os anos em contexto presencial, contudo, 
devido à situação pandêmica realizou-se 
no formato online, com elevado número de 
participantes.

No dia 9 de Janeiro começamos com 
a palestra: “A importância do Amor no vo-

luntariado” como orador Zé Pedro Cobra, 
advogado de profissão, voluntário, orador 
e humorista português. Com humor falou 
sobre o amor e desafiou os participantes a 
serem mais conscientes de si e do que os 
rodeia, lembrando que a vontade que está 

na origem de ser voluntário é o que faz o mundo girar no sentido 
certo, no sentido do que nos une e que nos faz evoluir, e que rir é a 
melhor maneira de levar a vida a sério. 

A segunda formação do dia, “O paradigma da Ação Social na 
atualidade”, foi com Liliana Torres, técnica psicossocial. Abordou 
as consequências sociais atuais e como a sociedade está a dar 

resposta às necessidades que surgiram com a pandemia e as que 
sempre existiram, falando ainda da importância do trabalho em rede 
e do papel do ativismo e da participação cívica jovem. 

A terceira formação do dia “Os direitos em Portugal” por Ricardo 
Marcos, advogado. Abordou os direitos e deveres do cidadão em 
Portugal e como funciona o Estado, detalhando a sua organização 
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LEOCLUBE 
DA FIGUEIRA DA FOZ 
– FOZ DO MONDEGO

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

e como se dividem as funções por cada agente 
do mesmo, salientando ainda que temos deve-
res sim, mas que temos de perceber melhor os 
nossos direitos na sociedade. 

A última formação do dia 9 de Janeiro foi 
“Prémio e Financiamento para os Leos / Marke-
ting Leo”, por Melissa Nadeau, especialista em 
programas de juventude do Lions Clube Interna-
cional. Abordando duas das principais áreas nas 
quais a sede trabalha para que os Leos possam 
melhorar o seu serviço. Abordou o panorama geral 
do movimento Leo, os prémios que estão ao dis-
por dos Leo Clube para realizar atividades e não 
ter o financiamento como entrave das mesmas, 
mostrando a nova imagem dos Leos no Mundo 
e abordando ainda as melhores estratégias de 
Marketing para criar impacto nas redes sociais.

No dia 10 de Janeiro começou com a for-
mação “A comunicação como meio de criação 
de impacto social” por Isabel Oliva-Teles, Lion, 
consultora, professora e formadora nas áreas 
Marketing e Estratégia. Abordou a importância 
do Marketing no Voluntariado, pois este ajuda no 
ato de causar impacto na sociedade assim como 
cativar possíveis sócios para o movimento. Abor-
dou as ferramentas de comunicação essenciais 
para a realização do impacto social nas redes e 
como promover um maior envolvimento humano 
em torno das causas Leo.

A segunda e penúltima formação “Ser Re-
siliente no voluntariado e na vida”, por Susana 
Santos e Carina Pessoa, psicólogas. Abordaram 
o ser resiliente e o que esta forma de estar sig-
nifica, mostrando as ferramentas essenciais 
para o sermos no acto de servir, assim como 
no dia a dia. Os participantes realizaram uma 
introspecção da sua vida falando sobre os 3 
melhores e piores momentos para colocarem 
em prática tudo o que se aprendeu na formação.

Por último, ocorreu a conversa “Resposta 
Leo/Lion em tempos de pandemia” com Joa-
na Mota - Presidente do DM Leo 115, Carlos 
Manitto-Torres, Carlos Ferreira e João Campino  
- Conselho Nacional de Governadores DM Lion 
115 e Mafalda Infante - ILO. Nesta conversa os 
representantes nacionais do movimento Leo e 
Lion abordaram o problema atual da pandemia 
e como os anos de serviço ajudaram a suprir 
os problemas que existiram com a mesma, as 
respostas que foram dadas pelo movimento, as 
principais mudanças e o futuro que se avizinha. 

As formações tiveram mais de 150 Leos e 
Lions que se tornaram, com este fim de semana, 
mais cientes de si, das realidades que os rodeiam, 
obtendo as ferramentas necessárias para criar 
mais impacto no seu clube e na comunidade e aci-
ma de tudo, ficaram mais completos e capazes.

O Leo Clube da Figueira 
da Foz – Foz do Mondego 
organizou, durante o mês 
de janeiro, uma campanha 
de doação de sangue, na 
tentativa de colmatar as 
necessidades do banco de 
sangue e promover hábi-
tos de entreajuda entre a 
população portuguesa. Ser 
Leo é ajuda o próximo, e 
até mesmo, ajudar a salvar 
vidas

Organizou, durante 
o mês de janeiro, ações 
de alívio à fome, através 
da distribuição de bens, 
cabazes alimentares, 
agasalhos e roupas de 
cama a diversas famílias 
e instituições com o apoio 
de toda a comunidade fi-
gueirense, dos nosso 
voluntários e dos nossos 
parceiros do Lions Clube 
da Figueira da Foz. Ser leo 
é tentar aquecer o corpo e 
alma de todas as pessoas. 

Realizou uma campanha de sensibilização para o 
Dia Internacional Da Memória Das Vítimas do Holocaus-
to, em memória das vítimas e das violências sofridas 
pelas seis milhões de pessoas, relembrando os erros 
do passado para que não se voltem a repetir. Ser Leo 
é lembrar a história e construir um futuro memorável.

Realizou uma campanha de 
sensibilização ao voto, na ten-
tativa de motivar e realçar a voz 
do povo português na escolha do 
nosso representante. Ser leo é 
ser responsável por votar por uma 
vida de justa e de qualidade. 

Convidou a comunidade a celebrar o aniversário de Melvin Jones, 
um sonhador que fundou Associação Internacional De Lions Clubes, 
um legado com milhares de iniciativas de impacto social em todo o 
mundo. Ser leo é sonhar, ser leo é acreditar no potencial de todos. 

Convidou a comuni-
dade a celebrar o aniver-
sário de Melvin Jones, 
um sonhador que fundou 
Associação Internacio-
nal De Lions Clubes, um 
legado com milhares de 
iniciativas de impacto 
social em todo o mundo. 
Ser leo é sonhar, ser leo 
é acreditar no potencial 
de todos. 

Realizou uma campanha de 
sensibilização em dezembro re-
lembrando o Dia Internacional de 
Solidariedade Humana, importan-
tes para o desenvolvimento sus-
tentável das sociedades, com base 
na união, cooperação, respeito pela 
diversidade e participação cívica. 
Ser leo é promover o civismo e 
desenvolver a humanidade.

Realizou uma campa-
nha de sensibilização em 
dezembro para o dia In-
ternacional do migrante, 
realçando os desafios e a 
coragem pela procura de 
uma vida melhor. Ser leo é 
abrir caminhos e calcetar 
vontades. 
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LEOCLUBE 
DA FIGUEIRA DA FOZ 
– FOZ DO MONDEGO

LEOCLUBE 
DA COVILHÃ

Realizou uma campanha de recrutamento de novos 
leos cuja a vontade de ajudar e desenvolver um mundo 
melhor fosse  prioridade. Ser leo é acolher e ser acolhido. 

Promoveu, durante o mês de dezembro, uma iniciativa 
de angariação de equipamentos de proteção individual para 
os idosos do Centro Social Sanctus Petru. Ser leo maturar 
as ações e dar a mão ao mundo.

Promoveu, durante o mês de dezembro, uma ini-
ciativa de apadrinhamento de 19 crianças do Centro 
de Acolhimento Temporário da APPACDM e da Comis-
são Social de Tavarede, e ainda mais 32 crianças 
de diversos agregados familiares figueirenses em 
situação de carência económica. Ser Leo é elevar 
os sonhos dos mais pequeninos. 

Promoveu, durante o mês de dezembro, uma campanha de 
sensibilização do cumprimento dos direitos humanos no mundo 
com base no princípio da universalidade, dignidade humana, 
liberdade, igualdade, paz e justiça, os Direitos Humanos são o 
marco fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. 
Ser leo é defender os oprimidos e igualar as oportunidades. 

Aceitou o desafio proposto pelo Distrito 
Múltiplo 115 e assinalou este dia através da 
entrega de dois calendários de advento, um 
dirigido aos utentes e outro aos funcionários 
do Lar da Nossa Senhora da Encarnação, com 
frases de ânimo, carinho e motivação, tão ne-
cessárias neste contexto tão desafiante, assim 
como uma caixa com rebuçados e um postal 
de Natal. Ser leo é marcar a vida das pessoas.

Celebrou o Dia Internacional do Voluntariado e do Movimento Leo, realçando 
a importância do desenvolvimento de competências pessoais e sociais nos 
jovens através do serviço à comunidade. Ser leo é servir. 

Clube promoveu, durante o 
mês de dezembro, o apadrinha-
mento de 168 crianças, com o 

intuito de as presentear e acari-
nhar. Para tal, uniram Portugal no 
espírito de partilha e recolheram 

miminhos para os mais peque-
ninos. Ser Leo é promover um 

espírito de partilha, ser Leo é dar 
um pouco de nós.
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LEOCLUBE 
DA TROFA

LEOCLUBE 
DA TROFA LEOCLUBE 

DE POMBAL

Clube promoveu em janeiro, uma con-
versa sobre a Saúde Mental, coma a Dr.ª 
Maria Inês Figueiredo, Psicóloga Clínica 
e da Saúde, realçando a importância no 
combate aos estigmas e aos cuidados 

continuados que devemos ter com a nos-
sa mente. Ser leo é encontrar o equilíbrio 

entre o corpo e a mente. 

Clube celebrou o dia do 
leonismo, realçando que ser 
Leo é dar Amor, Alegria, aju-
dar os outros, e acreditar num 
mundo melhor, distribuindo 
abraços virtuais nas suas re-
des sociais. Ser leo é adaptar 
os desafios ao desafia-los.

Clube apresentou o seu membro 
leo Alexadre, na atividade “Conhece o 
nosso leo”, com o intuito de apresentar 
a sua equipa e divulgar o movimento 
leo através das redes sociais. Ser leo 
é ser um todo. 

Clube desenvolveu um vídeo para finalizar o ano 
atípico de 2020, transmitindo uma mensagem de po-
sitividade e de carinho a todos os portugueses. Ser Leo 
é ter uma palavra positiva e especial. 

Clube aceitou o desafio proposto pelo DM 115, partilhando amor e sorrisos pelas ruas, 
através de cartazes motivadores pelo comércio local para que todos pudessem ter um 
dia mais feliz. Ser leo é contagiar o mundo de felicidade. 

LEOCLUBE 
DA COVILHÃ

Clube participou no Leo Café com a presença do 
Distrito Múltiplo Leo 115, num ambiente de sinergia e 
entreajuda. Através deste evento é possível conhecer 
as equipas, os leos que as integram e compreender 
a relação dos Leos com a sua comunidade. Ser Leo 
é conhecer-se

Clube 
anunciou que 

e a sua pre-
sença na  na 

primeira Feira 
de Voluntaria-

do do Grupo 
de Jovens de 

S.Tiago. Ser 
leo é estar 
presente e 
espalhar a 

mensagem.

Clube realizou, 
durante o mês de 

dezembro, uma ação 
de sensibilização e de par-
tilha de emoções em parce-
ria com a Delegação Centro 
da Associação de Alzheimer 

de Portugal, através de men-
sagens de amor, de carinho, 
que libertaram os melhores 
sentimentos em nós.  Ser leo 
é contagiar o mundo de posi-
tividade, é viver na harmonia 
do amor. 



CL
U

B
ES

LE
O

S
D

IS
TR

IT
O

 M
Ú

LT
IP

LO
D

IS
TR

IT
O

S
EN

TR
EV

IS
TA

 >
 IN

TE
R

N
A

CI
O

N
A

L

LE
O

S

50 JANEIRO | FEVEREIRO | 2021

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEOCLUBE 
DE PÓVOA 
DE VARZIM

Clube juntou-se em dezembro para o seu último pequeno almoço mensal de 2020, contando 
com a presença de vários Leos do clube e representantes do Distrito Múltiplo 115, num ambiente 
descontraído, animado e muito feliz. Ser leo é conhecer o próximo, é conviver e relacionar.

Clube aceitou o desafio 
do DM 115, iniciando uma 
recolha de presentes para 
crianças e adolescentes 
institucionalizados da Casa 
do Regaço, do Instituto 
Madre Matilde e do Insti-
tuto Maria da Paz Varzim, 
tornando este Natal mais 
especial. Ser Leo é reativar 
o espírito da entreajuda.

Clube proporcionou o primeiro PAM de 2021, com o intuito de obter feedback das 
atividades realizadas pelos Leos e Lions durante o último mês e planear de próximos 
projetos. Ser leo é delinear novos passos, para construir novas pontes. 

LEOCLUBE 
DE FAFE

LEOCLUBE 
DE BELÉM

Clube aceitou o desafio do DM 
115 e realizou, em dezembro, uma 
mensagem de força a todas as 
pessoas que enfrentam diretamente 
a pandemia, difundido a mensagem 
aos utentes e funcionários de vários 
lares na região de Fafe, Braga e 
Famalicão. Ser leo é ser poeta de 
palavras simples e forte.  

Clube celebrou em dezembro o Dia Interna-
cional da Cobertura Universal de Saúde, apelando 
aos líderes para que cumpram a sua promessa 
e assegurem que a saúde para todos seja uma 
realidade para todas as pessoas, em todos os 
lugares. Ser leo é promover a saúde física e psi-
cológica no mundo.

Clube celebrou o Dia Internacional das Monta-
nhas com o objetivo de incentivar a identificação 
de oportunidades novas e sustentáveis que possam 
trazer benefícios para as comunidades das terras 
altas e das terras baixas e a erradicação da pobreza 
sem contribuir para a degradação dos ecossiste-
mas frágeis das montanhas, sensibilizando para 
a conservação das Montanhas. Ser Leo é crescer 
sem destruir. 

O Leo Lisboa-Belém participou no Leo Café com a presença do Distrito Múltiplo Leo 
115, num ambiente de sinergia e entreajuda. Através deste evento é possível conhecer 
as equipas, os leos que as integram e compreender a relação dos Leos com a sua co-
munidade. Ser Leo é conhecer-se. 
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