
1  LION | LIONMAGAZINE.ORG

FAÇA PARTE DA  
HISTÓRIA
A CAMPANHA 100 APROXIMA-SE DA SUA META

Versão Portuguesa | AL 2021/2022 | janeiro-fevereiro 2022

Revista Bimestral  |  Custo: 0,01€
ONDE HÁ UMA NECESSIDADE, HÁ UM LION



2 JANEIRO | FEVEREIRO | 2022

Queridos Lions,

As nossas infâncias moldam-nos e enviam-nos na trajetória 
que seguiremos no resto das nossas vidas. Mas quando vidas 
jovens são interrompidas por um diagnóstico de cancro, esse 

caminho é alterado. Em vez de passar bilhetes na sala de aula e de perseguir 
os amigos no recreio, eles estão em camas de hospitais e em salas de trata-
mento. Em vez de descobrir o amor pela natação ou pela música, eles estão 
a lutar pelas suas vidas. Os pais entram em modo de sobrevivência. Quando 
uma criança tem cancro, os dias podem parecer uma eternidade. 

Esta é uma das muitas razões pelas quais estou comprometido, juntamente 
com os Lions, em ajudar a aliviar o fardo do cancro infantil. 

Podemos não encontrar a cura amanhã, mas podemos ajudar criando atos 
de serviço para apoiar famílias e crianças afetadas pelo cancro infantil. Pode-
mos ajudar as comunidades a melhorar as suas capacidades de diagnóstico 
e tratamento. E podemos aumentar a consciencialização sobre a importância 
de encontrar uma melhor prevenção, detecção e tratamentos. 

Devemos um futuro às crianças. E os Lions têm recursos para apoiar crianças 
e famílias que lutam para preservar esse futuro. 

Seu ao serviço, 

Q

PRESERVANDO  
A INFÂNCIA

A LION EM DUAS VERSÕES

Nesta edição da nossa LION, a quarta do Ano Lionístico 2021/2022. editada 

em duas versões - digital e impressa - damos destaque, a nível internacional, 

à motivadora mensagem do Presidente Internacional, Douglas Alexander, e ao artigo 

da LCIF sobre a Campanha 100 que se aproxima do seu final, previsto para o próximo 

mês de Junho, enquanto, no plano nacional, destacamos o artigo do PDG João Pedro 

Silva sobre o LUCAS, feliz iniciativa de Serviço dos Lions de Portugal para ajudar no 

combate ao cancro infantil. 

Ainda no plano nacional, além das habituais mensagens dos nossos líderes, CC 

João Pedro Mateus, Presidente do CNG e dos Governadores dos Distritos Centro Norte 

e Centro Sul, respectivamente, DG Angelino Ferreira e DG Sofia Felix, referimos os 

também habituais artigos Lion Saúde dos companheiros Ana Correia de Oliveira e 

Miguel Sousa Neves.

Como habitualmente, damos nota das muitas Atividades de Serviço dos Clubes 

Lions e Leos, entre outros assuntos de interesse.

Boas leituras

Henrique Matos
Editor
hdematos@gmail.com
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UM  

MUNDO

CARENTE
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VOCÊ SABIA QUE

•  2,2 bilhões de pessoas têm 
deficiências visuais
ou cegueira

•  Quase um terço dos jovens 
adolescentes de todo o 
mundo recentemente 
sofreram bullying

•  As catástrofes relacionados 
com o clima cresceram mais 
de 50% nos últimos 40 anos

•  Todos os dias, morrem 300 
pessoas devido ao sarampo

•  1 em cada 11 pessoas tem 
diabetes

•  300.000 crianças e jovens 
com idade de 0 a 19 são 
diagnosticados com cancro 
a cada ano

• 1 em cada 9 pessoas não 
tem comida suficiente
para ser saudável e ativa

•  Quando chegarmos a 2025, 
metade da população 
mundial viverá em áreas de 
stress hídrico

O mundo precisa dos Lions.

  

Caro Companheiro, 

Ao aproximarmo-nos de 30 de junho, o final da 
histórica Campanha 100, convido-o a ler e  refletir 
sobre as maneiras pelas quais a Fundação de Lions 
Clubs International (LCIF), a nossa  Fundação 
global, tem ampliado o seu, o meu e o serviço dos 
Lions e Leos de todo o mundo. 

Como líder comunitário, você sabe que o serviço de  
cada associado da nossa associação, tanto atualmente 
e como no futuro, depende do apoio financeiro  
contínuo da LCIF. Obrigado por aderir ao conceito  
de que servir significa fazer e doar. Servir com as 
nossas próprias mãos, adotar a diversidade e doar à 
LCIF são o que significa ser Lion e Leo. 

Espero que as histórias de serviços impactantes  
nestas páginas, viabilizadas pelo generoso apoio  
de e pela LCIF e a nossa campanha, o inspirem  a 
participar mais plenamente e incentive  outros a  
unirem-se a si no apoio à Campanha 100. Como 
você sabe, há uma abundância de reconhecimentos 
de edição limitada que o aguarda!

Ainda mais, espero que você perceba a importância 
de apoiar continuamente a Fundação para garantir 
a possibilidade da LCIF permitir a cada um de nós 
fazer mais do que seria possível sem subsídios.
Atenciosamente,

Dr. Jung-Yul Choi

Presidente do Conselho de Curadores da Fundação 
de Lions Clubs International
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AMPLIAR O SEU IMPACTO

AJ 1

AJ 2

AJ 3

AJ 4

AJ 5

AJ 6

AJ 8

AJ 7

US$ 21.337.023
EUA,  

Bermudas e Bahamas US$ 54.241.915 
Índia,  

Ásia Meridional,  
Oriente Médio

US$ 2.245.560
Canadá

US$ 18.802.322 
Europa

US$ 11.778.210 
América do Sul, 

América Central, México e  
Ilhas do Mar do Caribe

US$ 4.457.320 
Austrália, Nova Zelândia, 
Papua Nova Guiné,  
Indonésia e Ilhas do  
Sul do Oceano Pacífico

US$ 31.595.972 
África 

US$ 31.114.357 
Leste Asiático, 
Sudeste Asiático

Desde o lançamento da Campanha 100, a LCIF já concedeu mais de 4.100 
subsídios, totalizando mais de US$ 175,6 milhões. Os fundos de subsídios 

permitiram aos Lions de todo o mundo melhorar as comunidades e  
verdadeiramente fazer um impacto positivo junto dos necessitados.

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS POR ÁREA JURISDICIONAL DO LIONS (AJ)

*Subsídios concedidos entre 1º de julho de 2017 e 15 de outubro de 2021

LIONMAGAZINE.ORG | LION  5

RESPOSTA  
À COVID-19

Preservar a preciosa 
dádiva da visão

Desde março de 2020, LCIF já 
concedeu US$ 6,8 milhões por 
meio de 385 subsídios para  
socorro à COVID-19. 

Esta década começou como nenhuma 
outra, com sistemas de saúde 
sobrecarregados, economias paralisadas 
e mais de um bilhão de pessoas em 
todo o mundo ficando em casa, em 
segurança. A LCIF atendeu à chamada 
urgente, financiando os seus esforços 
para servir as comunidades. Por meio 
de subsídios especiais para a 
COVID-19, bem como  de subsídios 
para o Impacto de Distritos e Clubes 
junto à Comunidade, a LCIF 
impulsionou a nossa bondade, 
solidariedade e serviços quando 
oferecemos proteção e ajuda durante 
um dos momentos mais sombrios  
do mundo.

Subsídios para auxiliar na linha da 
frente da COVID-19 por  Área 
Jurisdicional (AJ)

  

*até 15 de outubro de 2021

US$ 70.000

US$ 718.092

US$ 373.825

US$ 735.000AJ 3

US$ 1.682.259AJ 4

AJ 5

AJ 6

AJ 7

Proporcionando um futuro melhor 
ao Paraguai
Não muito tempo atrás, o atendimento oftalmológico era 
inacessível, e geralmente caro demais, para muitos na 
comunidade rural de Itapuã no Paraguai. Em 2018, os 

Lions começaram a mudar isso, ajudando a montar e 
viabilizar a Clínica Oftalmológica do Lions Clube do 
Coronel Bogado (LCCBOC). Com fundos de mais de 

US$ 62.700 de um subsídio de LCIF, os Lions equiparam 
a LCCBOC, aumentando o atendimento, permanente 
e tornando-o mais acessível, mais perto da 
comunidade.. Hoje, a clínica tem equipamentos 
modernos para diagnosticar erros refrativos, cataratas, 
retinopatia diabética, glaucoma, degeneração macular e 
doenças oftalmológicas pediátricas. As novas máquinas 

e tecnologia ajudaram a LCCBOC a aumentar a 
capacidade de atendimento em 30% ao ano em 60 
meses, para mais de 3.400 consultas por ano. Os 
pacientes que precisam de tratamento além da 
capacidade da LCCBOC são encaminhados para uma 

clínica em Assunção, a várias horas de carro, com os Lions 
fornecendo o transporte e cuidados para aqueles que 
não podem pagar. 

Visão nítida nos próximos anos 
Quando um amigo mencionou uma clínica que oferecia 
exames de visão gratuitos e óculos baratos, François, de  
65 anos - que não conseguia ver nitidamente além de  

25 cm - pegou na sua motocicleta e viajou 45 km até à 
clínica . Por razões óbvias, a viagem foi perigosa, mas 
François estava desesperado e sabia que os riscos valeriam 
a recompensa. Para viabilizar essa clínica capaz de 

transformar vidas, a LCIF e Lions 
de Burkina Faso utilizaram 
quase US$ 111.000 dos 
fundos de um subsídio do 

SightFirst de LCIF para 
trabalhar com parceiros 
locais na construção de 
clínicas ópticas em áreas 
do país onde não havia 
atendimento oftalmológico 
disponível ou era inacessível. O 
projeto, iniciado em 2018, oferecerá 
exames de visão a 124.000 pessoas e distribuirá 26.400 
óculos. Final da história do François? Ele obteve 
o seu primeiro par de óculos, comprado por 5.000 CFA
(apenas US$ 10). “Consigo ver tudo perfeitamente,” 
exclamou François, cuja viagem para casa na motocicleta 
foi muito mais segura.

AJ 8

US$ 80.000AJ 2

US$ 861.802AJ 1

US$ 2.325.939



8 JANEIRO | FEVEREIRO | 20228 JULHO | AGOSTO | 2021

6  LION | LIONMAGAZINE.ORG

Criando ambientes escolares e 

comunidades melhores 

Em Merrick, Nova York nos EUA, os alunos 
e professores sentem os efeitos positivos do 
Lions Quest, o currículo para ensino 
socioemocional de LCIF. Lançado em todo o 
distrito, o Lions Quest ajuda os alunos a 
desenvolver capacidades de confiança, 
autoestima e trabalho em equipa, ao mesmo 
tempo que promove um sentido de 
comunidade por meio de discussões e aulas 
sempre divertidas e voltadas para o grupo. 
Os alunos do segundo ano da Escola de 
Chatterton gostaram de uma aula que exigia que 
trabalhassem juntos para atingir uma meta comum 
e depois discutissem o que funcionou e o que não 
funcionou. Além de beneficiar os alunos, o 
Lions Quest também impacta positivamente 
a comunidade. Os alunos da Escola Birch 
angariaram cerca de US$ 3.200 para pesquisas sobre 
o cancro infantil após participarem nas aulas
sobre serviço do programa.

Ajudando famílias com dificuldades a 
lidar com o cancro infantil 

Os Lions entendem que as famílias afetadas pelo 
cancro infantil carregam o fardo de 
enfrentar horas prolongadas durante os 
tratamentos e sentimentos de impotência e 
incerteza sobre o futuro. Com o apoio 
do LCIF, Lions compassivos e solidários de 
todo o mundo ajudam a aliviar esse fardo.
Em Utrecht na Holanda, um subsídio de US
$ 150.000 para o Cancro Infantil está 
a ajudar a reformar 87 quartos para 
pacientes no Centro de Oncologia Pediátrica 
Princesa Máxima. Estima-se que as 4.350 
famílias beneficiarão anualmente com os 
quartos, que permitem que os familiares fiquem 
com crianças em tratamento. 
Um subsídio de mais de US$ 32.000 para o 
Cancro Infantil da LCIF, concedido aos Lions de 
Kerala na Índia, proporciona alegria a 
crianças acometidas por uma doença que 
nenhum jovem deveria enfrentar. Os 
fundos do subsídio ajudaram os Lions a 
estabelecer uma biblioteca infantil, um salão de 
conferências para jovens e um pequeno teatro 
para melhorar a qualidade de vida de mais de 60 
crianças em cada ano no Centro do Cancro 
de Malabar. 

Garantir um futuro 
seguro e saudável  
para os jovens

MARQUE NA 
AGENDA: Webinars 
das Sextas-feiras 
com a Fundação

Participe com os líderes Lions, 
companheiros humanitários de 
todo o mundo e LCIF para ouvir 
histórias de serviços e saber 
como a Fundação impulsiona o 
trabalho tão importante que você 
faz por meio de subsídios que 
transformam vidas.

Inscreva-se agora! 
lionsclubs.org/virtual

4 DE FEVEREIRO

Histórias de serviços que vêm do coração

4 DE MARÇO

De coração:  

porque eu doo o que posso para LCIF

1º DE ABRIL

Como e por que promover o  

Lions Quest na sua comunidade

6 DE MAIO

Parcerias de LCIF:  

como elas beneficiam você

2 DE JUNHO

Campanha 100 e depois:  

o que fazer

Os webinars Sextas-feiras com a Fundação de LCIF oferecem 

agora tradução a todos os idiomas oficiais do Lions.

  

Reconstruindo o futuro no 
Sudeste da África  
Assolando a costa do Sudeste da África, o ciclone Ida 
desferiu um golpe devastador em 2019. Moçambique, 
Zimbábue e Malaui enfrentaram a fúria da tempestade e 
sofreram danos e devastação sem precedentes. Quase 
1.100 pessoas morreram; centenas de milhares ficaram 
desabrigadas. 

Com mais de três milhões de pessoas passando por 
necessidades extremas, a LCIF reagiu rapidamente, 
enviando 200 tendas bastante necessárias para abrigá-los e 
700 purificadores de água vitais para conter o surto de 
cólera que tinha começado. Mas havia mais a ser feito. 
Com o foco em restaurar o dia a dia e o ensino das 
crianças, os Lions usaram US$ 70.000 de subsídios para 
o Socorro após Catástrofes de LCIF para ajudar a
reconstruir três escolas, bem como salas de aula
danificadas e muito mais. As escolas, antes em ruínas,
foram progressivamente erguidas das cinzas. As  
salas de aula consideradas inabitáveis tornaram-se
novamente seguras.

Prestando socorro rápido ao Haiti 
Em agosto passado, um grande terremoto atingiu a ilha 
do Haiti. Duas mil e cem pessoas perderam a vida, mais 
de 12.000 ficaram feridas e 53.000 casas foram destruídas. 
Dias depois, o país foi duramente atingido novamente, 
desta vez por uma forte tempestade tropical que afetou 
os esforços de socorro, que já eram difíceis devido à 
COVID-19. 

Reagindo rapidamente, LCIF concedeu um subsídio 
para grandes catástrofes de US$ 100.000. Com os 

fundos, os Lions forneceram ajuda imediata às vítimas, 
incluindo mais de 1.900 kits de alimentos e 11.000 
garrafas de água entregues a famílias em 33 áreas rurais 
carentes no sul do Haiti, Grand 'Anse e Nippes. 

Presentes quando ocorre uma catástrofe
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Doações individuais 

“Para aqueles que já investiram na Campanha 100 e 
nos futuros serviços, obrigado pelas doações e por 
sempre apoiarem financeiramente. Se você ainda 
não doou, não há momento melhor do que agora! 
Nenhuma doação é pequena demais”. Essas palavras 
de um discurso recente do vice-coordenador geral 
da campanha e ex-presidente internacional Frank 
Moore são pura verdade agora, até o final de nossa 
campanha e depois dela.

LCIF fica grata com cada doação e também feliz de 
oferecer o programa Lions que se Comprometem e 
que Impulsionam, que homenageia os humanitários 
cujas doações a LCIF e à Campanha 100 estão 
entre US$ 3.000 e US$ 24.999. Os Lions que se 
Comprometem (US$ 3.000 e US$ 14.999) e os 
Lions que Impulsionam (US$ 15.000 a US$ 
24.999) recebem uma placa e um distintivo especiais 
de reconhecimento. 

Doações de clubes

Felizmente, há muitas maneiras do clube demonstrar o seu apoio.

• CLUBE MODELO - Um Clube Modelo da Campanha 100
defende as áreas das causas de LCIF e promove amplamente
o Lions, LCIF e a Campanha 100. Prazo prorrogado! Os
clubes comprometidos em se tornar um Clube Modelo entre
1 ° de julho de 2021 e 30 de junho de 2022, agora têm três
anos a partir da data que assumiram o compromisso para
atingir as metas de Clube Modelo e ganhar reconhecimento
de edição limitada. Recursos dos Clubes Modelo: lionsclubs.
org/modelclubs

•  100% DE PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS - Convide os
companheiros associados a fazerem doações pessoais. É uma
das maneiras mais fáceis de ajudar a angariar fundos para
LCIF e a Campanha 100.

• CLUBES 100 I 100 - Ganhe reconhecimento especial ao
tornar-se um Clube 100 I 100, um clube no qual 100% dos
associados doam pelo menos US$ 100 por ano lionístico.

J. Frank Moore III

O seu clube pode impulsionar o serviço humanitário 

Dr. Jitsuhiro Yamada 
Ex-Presidente Internacional 
Coordenador Geral da Campanha 100

J. Frank Moore III
Ex-Presidente Internacional
Vice-Coordenador Geral da Campanha 100

Lions e Leos:

Esperamos que estejam a gostar de ler mais sobre as muitas maneiras pelas 
quais aLCIF - a nossa Fundação global - impulsiona os nossos serviços por  
meio de subsídios. Para conceder esses subsídios, a LCIF tem que dispor de 
fundos. É por isso que a Campanha 100 continua até junho. Estamos gratos  
aos humanitários generosos como vocês por continuarem apoiando LCIF.  
Devido a  vocês, estamos a aproximarmo-nos da meta da Campanha 100 de 
angariar US$ 300 milhões. Mas precisamos da participação de todos os Lions, 
Leos - e clubes - de todo o mundo. Também lembramos que, restando 
apenas seis meses da nossa campanha histórica, o tempo está a esgotar-se 
para ganharem o reconhecimento de edição limitada da Campanha 100! 
Continuem lendo para saberem mais sobre como podem continuar ajudando 
a LCIF a aumentar o impacto do serviço que prestam .

Meus agradecimentos,

Dr. Jitsuhiro Yamada

Mensagem da liderança da Campanha 100:

Há muitas maneiras pelas quais você e o seu clube podem impulsionar os
serviços que transformam vidas, apoiando a LCIF e a Campanha 100.

  

Seja reconhecido como  
um líder entre os líderes
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Celebrar parcerias e aumentar o impacto 

Assim como a Fundação reforça os serviços dos Lions, os importantes parceiros e 
afiliados aumentam a capacidade da Fundação de doar, para que os Lions possam servir 
ainda mais pessoas em todo o mundo. A LCIF tem muito orgulho em completar duas 
décadas de parceria com duas dessas organizações de renome mundial.  

LCIF e as Olimpíadas Especiais 

Em julho de 2021, a LCIF e as Olimpíadas Especiais 
lançaram uma celebração que se prolongará por 12 meses 
pela a sua parceria de 20 anos. Juntamente com o serviço 

de mais de 22.000 Lions e Leos que se dedicam às 

Olimpíadas Especiais, a LCIF e as Olimpíadas Especiais 
ajudaram centenas de milhares de pessoas com 

deficiências intelectuais e as suas famílias a beneficia-
rem das atividades realizadas por meio dos programas 
Abrindo os Olhos, Fóruns da Saúde da Família, 
Audição 

Saudável, Sorrisos Especiais e  inclusivos. 

Saiba mais sobre as histórias em: 
lcifpride.org 

LCIF e Johnson & Johnson Vision

Em 2022, a LCIF e Johnson & Johnson Vision celebram 
20 anos de uma parceria que resultou no maior 
programa oftalmológico em escolas conhecido como 
Visão para crianças. O programa prepara Lions e 
profissionais oftalmologistas para prestarem serviços 

abrangentes de saúde ocular em escolas de baixa ren-
dimento de quatro países asiáticos, africanos e euro-
peus - mais recentemente expandindo o programa para 
o sul da Flórida nos Estados Unidos. O Visão para 
crianças também oferece a professores  
para ministrarem instrução sobre a saúde ocular, 
realizarem teste de acuidade visual e examinarem 
doenças oculares comuns. Até agora, mais de 42 
milhões de crianças foram examinadas. Os alunos 
identificados com possíveis deficiências visuais ou 

doenças oculares são encaminhados a pro-
fissionais de saúde para avaliação. 

Saiba mais em: 
lionsclubs.org/SFK
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A transparência financeira é uma  
das garantias mais importantes que 
uma instituição de caridade pode  
oferecer aos atuais e possíveis  
doadores. A LCIF compromete-se 
consigo e outros doadores a tornar 

possíveis serviços que transformam  
e, muitas vezes, salvam vidas. 

A LCIF administra os fundos dos  

doadores com foco na transparência,
governança, liderança e resultados. 

SINTA-SE SEGURO PARA FAZER 
DOAÇÕES

Faça uma doação diretamente em
lionsclubs.org/donate.

Ou visite lionsclubs.org/waystogive 
para outras maneiras de doar.

LCIF: administração 
de doações com 
responsabilidade

100% COMPROMETIDOS 

COM OS DOADORES

Você merece investir com confiança numa 
organização beneficente comprometida com 
a excelência operacional, e a LCIF orgulha-se 

de compartilhar como as contribuições 

financeiras são us adas. Acreditamos que,  ao 
gerarmos confiança, desenvolvemos 
relacionamentos que proporcionam 

benefícios de longo prazo para os doadores 

e milhões de beneficiados pelos serviços. 

Estamos 100% comprometidos com os 
doadores da seguinte forma: 

A LCIF utiliza 100% das doações 
financeiras para subsídios e 
despesas com programas.
Como todas as organizações beneficentes, a 
LCIF incorre em três categorias de 

despesas: despesas com programas, 

administração e angariação de fundos. Ao 

contrário da maioria das instituições de 

caridade,  a LCIF cobre 100% das despesas 

com administração e angariação de  

fundos de longo prazo  

com a receita dos  

investimentos.

“ O Meu apoio à Campanha 100 e à LCIF  
afeta diretamente a capacidade dos 

Lions de servir. Faço doações para que 

crianças, famílias e comunidades  

fiquem mais fortes, saudáveis e seguras”.

-  Dr. Jitsuhiro Yamada

Ex-Presidente Internacional, 
Coordenador Geral da Campanha 100

LIONMAGAZINE.ORG | LION  11

POR QUE FAÇO DOAÇÕES

“ Tomamos conhecimento em primeira mão do excelente trabalho da LCIF, que 

concedeu um subsídio em 1990 para um centro de visão subnormal que ajudamos 

a lançar. A nossa área beneficiou de um dos primeiros subsídios da LCIF para 

Socorro após catástrofes e, recentemente, de um subsídio de US$ 100.000 para 

ajudar a construir um estabelecimento para tratamento a longo prazo. Ao longo 

dos anos, trabalhamos pessoalmente com muitos funcionários dedicados da LCIF, 

que tornam possíveis programas e projetos maravilhosos, bem-sucedidos e dignos 

do apoio financeiro da LCIF. A parceria com os funcionários, realizada de maneira 

profissional, garante que os fundos sejam utilizados de forma eficaz e eficiente. 

Orgulhamo-nos muito de apoiar a LCIF”.

- Dr. Edward V. Cordes e Companheira L ion Gail Cordes, Ex-Diretor Internacional

Saiba mais 

Antes de decidir ajudar a ampliar o impacto de 1,4 milhão de Lions que servem para atender ao nosso 
mundo necessitado, a LCIF incentiva a saber mais sobre o compromisso que ela assume com os doadores de 
operar de forma ética, responsável e prudente. Aceda os recursos abaixo e sinta-se seguro para investir.  

Perguntas frequentes sobre LCIF: 

lionsclubs.org/LCIF-FAQ
Responsabilidade e privacidade de LCIF: 

lionsclubs.org/Responsibility
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Por Erin Kasdin 

Fotos de Giedrius Akelis

Protegendo uma paisagem cultural única 
que foi moldada por seres humanos

 O Curonian Spit, uma península de 
dunas de areia alongada que separa o 
Mar Báltico da Lagoa da Curlândia, na 
Lituânia, foi formada há mais de 5.000 

anos. Situado no Parque Nacional Curo-
nian Spit na Lituânia e no Parque Nacio-
nal Kurshskaya da Federação Russa, a 
paisagem arenosa e arborizada é agora 

Património Mundial da UNESCO, mas 
já foi quase destruída por uma combi-
nação de actividade humana e forças 
naturais. 

SERVIÇO GLOBAL - LITUÂNIA
LIGADO À TERRA

Formados em ilhas acastanhadas a 
partir de areia transportada pelas cor-
rentes e depois cobertas por floresta, os 
humanos construíram as suas casas em  
pequenos assentamentos da Lagoa da 
Curlândia. No entanto, a extração intensiva 
de madeira nos séculos XVII e XVIII levou 
ao esgotamento das proteções naturais da 
área contra o vento e a água, causando a 
migração das dunas. Esses assentamentos 
foram soterrados pela areia, forçando as 
pessoas a saírem das suas casas e amea-
çando a existência das pequenas vilas de 
pescadores e a própria terra. 

Desde o século XIX, os “espithas” são 
preservados através do incansável esforço 
de grupos conservacionistas. O trabalho 
de estabilização das dunas incluiu a cons-
trução duma barreira protetora ao longo 
da costa para evitar a migração de areia 
para o interior, usando árvores e cercas 
vivas para reforçar as dunas restantes. 
E desde há alguns anos os Lionss têm 
participado activamente desses esfor-
ços de restauração. No dia mais quente 
do verão de 2021, aproximadamente 150 
Lions e Leos ajudaram os trabalhadores 
locais da Administração do Parque Na-
cional a erradicar plantas invasoras. “A 
ajuda que tivemos dos Lions Clubes foi 
significativa”, diz Aušra Feser, responsável 
da Administração Parque Nacional. “Tería-
mos levado cerca de um mês para fazer 
o trabalho que fizemos em um dia com a 
ajuda deles.” Além disso, o momento era 
crucial. As plantas invasoras de vassoura-
-escocesa estavam  a começar a florescer 
e depois iriam espalhar as suas sementes. 
“A diversidade biológica é muito sensível 
em Curonian Spit”, diz Feser. “É isso que o 
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torna tão único. Temos que cuidar dele se 
quisermos preservá-lo para as gerações 
futuras.” 

 Os Lions arrancaram as ervas dani-
nhas do campo, mas não deixaram o dia 
passar sem compartilhar momentos de 
união e alegria. Após o trabalho duro, fi-
zeram um piquenique na Baía de Amber 
— sopa de peixe tradicional, servida com 
uma concha de chifre de veado. Como o 
evento também fazia parte do Simpósio 
Novas Vozes, os Lions do Distrito 131 deci-
diram inspirar outros — e potencialmente 
ganhar novos membros - convidando o 
público a participar. Os guardas florestais 
do serviço do parque falaram sobre as 
peculiaridades de seu trabalho, os Lions 
trocaram experiências com os Leos e, à 
tarde, todos foram convidados para um 
passeio por uma antiga floresta.

“A sustentabilidade ambiental é uma 
das prioridades dos Lions clubes”, diz o 
governador de distrito Daiva Griksiene. 
“Na Lituânia, muitos clubes optaram por 
participar da restauração e proteção do 
meio ambiente. Vimos como os nossos es-
forços para conservar os recursos naturais 

e cuidar do nosso meio ambiente pode 
melhorar o bem-estar da comunidade lo-
cal, bem como aumentar o envolvimento 
e participação dos Lions.” 

Muitos Lions trouxeram os seus fi-
lhos ao evento para compartilhar com 
eles a beleza do local e incutir neles o 
desejo de preservá-lo. “É importante criar 
crianças conscientes e sociais e dar um 
bom exemplo para elas”, diz Griksiene. 
The Curonian Spit mostra o impacto da 
intervenção humana, bom e mau. Temos 

a capacidade de destruir a natureza, mas 
também de trazê-la de volta. Em última 
análise, o objetivo é preservá-la. Para que 
haja menos necessidade de recuperar o 
que está perdido. 

O dia terminou com a equipa de volun-
tários e guardas florestais observando o 
pôr do Sol sobre as ondas do mar Báltico. 
Ele vai nascer novamente na Lagoa da 
Curônia, como acontece todos os dias, 
num ciclo que os Lions da Lituânia espe-
ram manter intacto por gerações.  

O Ano Lionístico 2021-2022 encontra-
-se na sua reta final e aproxima-se ra-
pidamente do seu termo. Entretanto, o 
ambiente sanitário do país já iniciou o 
seu processo de desanuviamento, o que 
suscita de todas as Companheiras e Com-
panheiros uma maior disponibilidade para 
o Serviço à Comunidade, nossa razão de 
ser primordial.

Pela nossa parte, temos estado a cum-
prir os objetivos a que nos propusemos, 
no início do nosso mandato:

- O Cancro Pediátrico, que todos os 
anos atinge mais de 400 crianças em Por-
tugal, com todas as implicações fortemen-
te negativas que traz para a própria criança 
e para a sua família, foi eleita por nós como 
uma das nossas causas importantes. As 
duas bolsas para a investigação médico-
-científica, na área do Cancro Infantil cada 
uma de 13.500,00 €, que protocolámos com 
a Liga Portuguesa contra o Cancro, tem 
as candidaturas abertas até ao dia 25 do 
próximo mês de Março. Tiramos o chapéu 
às excelentes Assessorias dos Distritos 

Centro Norte e Centro Sul que têm vindo 
a desenvolver um trabalho fantástico, que 
temos o dever de valorizar e agradecer. O 
valor das Bolsas já está totalmente acau-
telado e, estamos certos de que, iremos 
ter a satisfação de as entregar às duas 
equipas ganhadoras na próxima Conven-
ção da Maia. Mas nesta área não ficamos 
por aqui: O representante do nosso Distrito 
Múltiplo no M.S.O. – Observatório para a 
Solidariedade Mediterrânica, o PDG João 
Pedro Silva, do Lions Clube de Barcelos, 
já tem viagem marcada para a Tunísia, 
onde vai participar na Conferência do Me-
diterrâneo, que vai decorrer de 24 a 27 de 
março. A sua intervenção já está agendada 
na referida Conferência e vai incidir sobre 
a nossa atividade do Cancro Pediátrico, 
apoiando-se num vídeo que ele próprio 
está a organizar.

- O Prémio Nacional de Literatura Lions 
de Portugal 2022 está também a ter um 
enorme sucesso. Tivemos 44 obras a con-
correr, um número sem precedentes, que 
revela bem o prestígio que está a ter esta 

nossa atividade, que se desenvolve numa 
feliz parceria com a Editora Guerra e Paz. 
Como é óbvio, o Júri está a ter uma tarefa 
muito dura; no entanto, como se trata de 
um conjunto de pessoas de excelência te-
mos a certeza de que no próximo dia 30 de 
março vamos ter o anúncio do vencedor.

- O Concurso do Cartaz sobre a Paz, 
que este ano decorreu sobre o tema “es-

tamos todos conectados” também 
nos trouxe grandes alegrias ao nosso man-
dato: A menina Madalena Ribeiro, aluna da 
Escola Jorge Peixinho, patrocinada pelo 
Lions Clube do Montijo, foi a vencedora 
do Concurso a nível nacional e, por esta 
razão entrou no 34.o Concurso Internacio-
nal (USA), tendo obtido um importante 
galardão.

- O Grande Prémio da Música Lions, 
organizado pelo nosso Distrito Múltiplo 
115, com o patrocínio da Fundação Lions de 
Portugal e com a colaboração prestimosa 
e prestigiante da Fundação Conservatório 
Regional de Música de Gaia, este ano tem 

CC JOÃO PEDRO MATEUS
PRESIDENTE CONSELHO NACIONAL  

DE GOVERNADORES (CNG) 

MENSAGEM DO PRESIDENTE  
DO CONSELHO NACIONAL  

DE GOVERNADORES (CNG) 
CC JOÃO PEDRO MATEUS
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como instrumento a VOZ. As candidaturas 
estão abertas até ao dia 25 de março e as 
audições têm lugar no dia 8 de Abril de 
2022, nas instalações do referido Conser-
vatório de Gaia. O vencedor compromete-
-se a representar Portugal no Concurso 
Internacional de Música Lions Thomas 
Kuti que irá realizar-se no Fórum Europeu 
de Lions Clubes, de 22 a 29 de outubro de 
2022, em Zagreb – Croácia.

- O Campo Internacional da Juventu-
de já tem mais de uma dúzia de jovens 
estrangeiros inscritos e vai ter lugar, em 
princípio, na Quinta da Fonte Quente – To-
cha, de 16 a 30 do próximo mês de julho. 
Temos necessidade de famílias que se 
proponham receber os jovens nas suas 
casas de 9 a 16 de julho, de forma a que 
estes fiquem com uma ideia o mais real 
possível dos nossos usos e costumes, da 
nossa alimentação, em suma da nossa 
cultura.

- As nossas Convenções da Maia, de-
signadas “Convenções do Reencontro”, 
realizam-se de 6 a 8 de maio e já têm 
um número entusiasmante de inscrições. 
Fazemos um apelo a todas as Compa-
nheiras e Companheiros para que ousem 
fazer das nossas Convenções um espaço 
de verdadeira Amizade e Alegria e uma 
demonstração da real utilidade social da 
nossa Instituição.

- A 104.a Convenção Internacional de 
Lions Clubes vai realizar-se na cidade 
de Montreal, no Canadá, de 24 a 28 de 
junho de 2022. A secretaria do Distrito 
Múltiplo está a fazer consultas a algumas 
Agências de Viagem, no sentido de obter 
as tarifas mais favoráveis e esperamos, 
em breve, levar o resultado desse trabalho 
ao conhecimento das Companheiras e 
Companheiros.

- A convite dos Leos do nosso Distrito 
Múltiplo, participámos numa videoconfe-
rência, no passado dia 16 fevereiro, onde 

nos apresentaram o Programa Leo-Lion 
de Lions Internacional, que pretende in-
centivar a integração no movimento Lion 
dos Leos que atingem os 30 anos de idade. 
Foi uma videoconferência muito animada 
que poderá vir a ter consequências no 
rejuvenescimento dos Clubes do nosso 
Distrito e até na criação de Clubes novos. 

Contem sempre connosco, para o en-
grandecimento do Lionismo em Portugal.

Estamos juntos!

SOFIA FÉLIX
GOVERNADORA DO DISTRITO LION 115 

CENTRO SUL
HONRAR O PASSADO, 

CELEBRAR O PRESENTE, 
PLANEAR O FUTURO

A dedicação e o profundo sentido de serviço dos Lions do 
Distrito 115 Centro Sul não está a deixar indiferente a nossa 

associação que a nível internacional tem vindo a reconhecer 
diversas iniciativas do nosso Distrito. 

Deixar uma marca firme na extraordinária história  
da nossa associação

Com efeito, para além da atribuição do Prémio de Mérito ao 
Cartaz da Paz da jovem Madalena Ribeiro, patrocinada pelo Lions 
Clube do Montijo, o Lions Clube de Cantanhede foi distinguido 
com o Prémio de Serviço a Bondade Importa (KMSA), no âmbito 
do seu projeto  - Banco de Leite.

Paralelamente, a Fundação Lions International (LCIF) aprovou 
um subsídio para equipar o Hospital da Estefânia no valor de 
13.556 USD.

Em Janeiro, na terra berço da celebração do aniversário de 
Melvin Jones foi inaugurado com as principais entidades lionís-
ticas e civis presentes o Espaço Museológico Melvin Jones, um 
espaço idealizado pelo PDG João Campino e dinamizado pelo 
Lions Clube de Vila de Rei.

Estamos em conjunto a deixar uma marca firme na extraor-

dinária história da nossa associação!
Todos estes projetos têm vindo a ser desenvolvidos ao longo 

dos anos, pelo que a ação consistente e contínua tem permitido 
alcançar os frutos desejados.

Em termos de futuro próximo estamos a dar todos os passos 
para concretizarmos os objetivos a que nos propusemos.

Deste modo, apelo a uma larga participação dos compa-
nheiros nas atividades vindouras e em particular, na Convenção 
Distrital e Nacional,  já que o Centro Sul tem trabalhado afincada-
mente para se fazer representar ao mais alto nível,  prestigiando 
e engrandecendo a nossa associação.

Obrigada a todos!

A Governadora ao vosso serviço.

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 CCLL
Considero que a comemoração da pas-

sagem de ano é um momento de exaltação 
da felicidade de, se poder desfrutar de 
mais um ano na companhia dos que nos 
são queridos; família, amigos e animais 
de estimação.

É também tempo de perspectivar o 
desenrolar do ano que começa.

Este ano foi diferente... o isolamento 
forçado  deixou-nos um pouco desolados, 
face ao que tínhamos imaginado, devido 
à suspensão da actividade que procurá-
vamos impulsionar a nível pessoal mas, 
sobretudo no nosso Movimento LION.

Naturalmente, e conscientemente, os 
Clubes adiaram  as suas actividades, e 
neste momento ainda estão hesitantes 
e apreensivos quanto às marcações de 
actividades. 

Compreende-se...
Este novo período de confinamento, 

afectou sobretudo a actividade dos Clu-
bes, que tiveram de se reorganizar, para 
continuarem a prestar de forma  ainda 
mais altruísta, o serviço à comunidade.

Pela parte da Governadoria este foi um 
tempo aproveitado para apoiar incondicio-
nalmente a preparação das Convenções, 
Nacional e Distritais, que o LC Maia está 
a organizar, sob o lema “Convenções do 
Reencontro”,e que todos queremos que 
venham a ser uma grande ocasião de 
festa, partilha e reencontro dos LIONS de 
PORTUGAL.

No desenvolvimento da nossa ac-
tividade e, considerando que a “festa” 

de recepção da convenção no dia 6, se 
processará na sede no Avioso, temo-nos 
dedicado, com a preciosa intervenção dos 
e da, CLs Coordenadores da Sede, ao seu 
embelezamento, por forma a bem receber 
todos os que nos visitarem.

Dando continuidade às campanhas de 
recolha de óculos usados, procedemos ao 
envio  dos 420 Kg de óculos em stock ,para 
o Centro de Reciclagem de Óculos Melvin 
Jones localizado em Alicante Espanha.

Prestámos também o apoio à Asses-
soria do Ambiente, para a implementação 

da campanha “o mar começa aqui” , co-
locando os azulejos de suporte à mesma,  
na sede e já disponíveis para  aos Clubes.

Aproveitámos para continuar a impul-
sionar o tão importante programa lançado 
por Lions Internacional-GMA –Abordagem 
Global ao Quadro Associativo-e que, neste 
momento concentra grande parte da nos-
sa energia, pois a relevância que o mesmo 
possui para o futuro do nosso movimento, 
empolga-me e felizmente também a outros 
Lions, a darmos o nosso melhor para que 
os frutos do mesmo possam começar a 
surgir o mais cedo possível.

Quero agradecer a todos os COM-
PANHEIROS que, chamados a colaborar 
neste programa, se têm desdobrado nas 
participações, e que com  o seu trabalho 
contribuíram para que o mesmo tenha 
evoluído de forma consistente.

Encontramo-nos num ponto crucial 
do desenvolvimento do programa, cujo 
fim ultimo é, apoiar os Clubes na sempre 
delicada tarefa de reforço e manutenção 
de sócios, seguindo-se a fase de contacto 
com os mesmos, para lhes dar a conhecer 
o que é GMA e sobretudo entusiasma-los 
a colocar em pratica as recomendações 
e “dicas” que saíram dos trabalhos reali-
zados até agora e dos desenvolvimentos 
futuros.

Enquanto coordenador do GMA neste 
ano lionístico,  quero fazer um especial 
apelo, a todos os membros desta equipa, 
mas sobretudo aos e ás CL Presidentes de 
Divisão, no sentido da  sua participação, 
para que as reuniões com os Clubes,  divi-
didos em 2 grupos e agendadas para 8 e 10 
de Março, possam ter a adesão adequada 
e principalmente para se proporcionar 
aos mesmos um apoio  futuro concertado.

Estou convicto de que iremos lembrar 
estes anos com alguma tristeza pelo que 
passámos, pelo que deixamos de fazer, 
mas também, nós LIONS, pela resiliência 
que conseguimos demonstrar, pelo ânimo 
que difundimos e pelos SERVIÇOS que 
contra todas as adversidades inesperadas, 
não deixámos de prestar.

Estou orgulhoso do meu Distrito, e com 
a atenuação dos receios e hesitações,  
continuaremos a nossa nobre missão de 
SERVIR e NÃO SE SERVIR.

Contem comigo porque eu conto com 
todos VÓS.

BEM HAJAM
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“LONG-COVID”,
E AGORA?

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

LIONS
SAÚDE

A Covid19 já faz parte do nosso voca-
bulário. Traduz não só uma doença médica 
mas também uma alteração consequente 
da nossa perceção de existência. Nos úl-
timos dois anos, muitos momentos foram 
vividos entre paredes, por trás de másca-
ras e fisicamente longe das pessoas que 
mais gostamos. 

Num momento onde aguardamos 
que a pandemia se transforme em ende-
mia, surge um novo conceito que está a 
equacionar a abordagem médica perante 
a Covid19. Inúmeros doentes reportam 
dispneia (falta de ar) fadiga, alterações 
cognitivas como diminuição de memória 
ou dificuldade em concentração, entre 
outros sintomas, mesmo após o térmi-
no temporal de doença. Teoricamente o 
doente já está curado mas mantem sinto-
mas compatíveis com a doença. Muito se 
questionou sobre esta situação, surgindo 
o conceito de “Long-Covid”.  Esta condição 

não está completamente estabelecida, 
podendo surgir cerca de um mês após 
a Covid19 e durar de três a seis meses. 
Nalguns casos poderá durar até 9 me-
ses, sendo importante a relação causal 
com a Covid-19. Dada a sintomatologia 
inespecífica, o seu diagnostico é difícil, 
pelo que deve ser efetuado despiste de 
outras patologias.  Como a Covid19 pode 
afetar vários sistemas orgânicos, como o 
sistema cardiovascular, pulmonar, renal, 
auto-imune, dermatológico, neurológi-
co e mental, podem existir sequelas em 
quaisquer destes sistemas. Apesar disto, 
o “Long-Covid” não está relacionado com 
a gravidade da doença Covid19, podendo 

surgir tanto em pessoas que tiveram sinto-
mas graves de doença como em pessoas 
assintomáticas ou com sintomas ligeiros. 

Infelizmente ainda não existe um tra-
tamento específico para o “Long-Covid”, 
de acordo com a Organização Mundial 
de Saúde, pelo que o tratamento deve ser 
dirigido à sintomatologia apresentada. 
Uma pessoa que teve Covid deve estar 
atenta aos sintomas e deve procurar aju-
da médica caso seja necessário. Não se 
deve desvalorizar os sintomas ligados à 
patologia mental, como fadiga, ansiedade 
e tristeza, muitas vezes relacionada com 
depressão reativa à doença. É frequente 
a existência destes sintomas pelo que o 

Aproxima-se a data da realização das Convenções do ano lionístico de 2021/2022, 
as Convenções do Reencontro.

É com gratificante entusiasmo que o Lions Clube da Maia tem constatado o decurso 
das inscrições já concretizadas, o que aliado a ventos mais favoráveis da situação 
sanitária, nos leva a pensar numa participação numerosa de sócios e sócias do nosso 
movimento.

Lembramos que as inscrições encontram-se disponíveis no formulário patente 
no site www.convencionslions.com, onde com toda a comodidade os(as) sócios(as) 
podem inscrever-se, escolher os serviços que pretendem obter, desde a aquisição do 
kit das convenções, passando pelos almoços de trabalho de sábado e de despedida 
de domingo, pelos jantares de boas-vindas e de gala, até à tarde cultural de sábado.

Caso os(as) sócios(as) se façam acompanhar de não sócios(as), podem efetuar 
reservas para os(as) acompanhantes, indicando a quantidade pretendida para o serviço 
escolhido, estando também disponível a funcionalidade de reservarem o alojamento e 
pequeno-almoço nas unidades hoteleiras indicadas no formulário.

Efetuado o pedido, serão imediatamente geradas a entidade e a referência para 
pagamento multibanco, após o que nada mais terão a fazer do que aguardar pelo dia 
de se deslocarem à Cidade da Maia, onde encontrarão a recebê-los um clube disponível 
e mobilizado, para que se sintam verdadeiramente em casa!

 
De referir por último que, além da indispensável logística de apoio e orientação, 

estará também disponível a partir do centro da 
Maia, um meio de transporte a assegurar as des-
locações para os locais da realização dos jantares.

 
Para esclarecer quaisquer dúvidas, poderão 

contactar os serviços de secretariado ou o clube 
organizador através dos e-mails  secretariado@
convencionslions.com  ou clubelions.maia@gmail.
com ou em alternativa por meio dos telefones 
919810281 ou 917225170. 

clubelions.maia@gmail.co   

53.a CONVENÇÃO NACIONAL 
DO DISTRITO MÚLTIPLO LION 115
33.as CONVENÇÕES DISTRITAIS 
CENTRO/NORTE 
E CENTRO/SUL

AS CONVENÇÕES
DO REENCONTRO
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acompanhamento médico e por outros 
profissionais, como psicólogos, é funda-
mental. 

Os sintomas mais frequentes descritos 
englobam:

- dispneia ou dificuldade respiratória
- fadiga
- diminuição da capacidade e resis-

tência física
- diminuição cognitiva
- tosse
- dor no peito
- palpitações ou taquicardia
- artralgias (dores nas articulações)
- mialgias (dores nos músculos)
- parestesias (sensação de “formiguei-

ro”, mais frequente nos dedos das mãos 
e dos pés)

- dor abdominal
- diarreia
- insónia
- cefaleia (dor de cabeça)
- alterações cutâneas como rash ou 

urticária
- alterações de humor e ansiedade
- irregularidade menstrual com au-

mento ou diminuição do fluxo menstrual
A melhor atitude para prevenir a “Long-

-Covid” é evitar a carga de doença, seja 
através das medidas preconizadas pela 
Direção Geral de Saúde, como lavagem 
frequente das mãos, etiqueta respiratória e 
distanciamento físico, seja através da ade-
são à vacinação. Esta última é fundamental 
no combate à pandemia, diminuindo a 
transmissão e a gravidade de Covid19, no 
caso de infeção. 

Se quiser saber mais sobre a “Long-
-Covid” consulte o site do CDC (https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
hcp/clinical-care/post-covid-conditions.
html)

E não se esqueça, proteja-se, por si e 
pelos outros.

We serve

LIONS
SAÚDE

É VERDADE QUE 
TEREMOS  QUE USAR 
UNS ÓCULOS 
PARA PERTO 
DEPOIS DOS 45 ANOS?

A PRESBIOPIA é o termo utilizado  
para a perda de capacidade natural de leitura  

pelo evoluir da idade e surge depois dos 40 anos de idade.

É um fenómeno fisiológico, natural e 
faz parte do envelhecimento das estru-
turas oculares. Em termos muito simples, 
há uma peça muito pequena dentro do 
olho (cristalino), que é a nossa lente de 
focagem, e irá perdendo a sua elasticidade 
pelo que começamos por afastar os ob-
jetos para os conseguir ler ou visualizar 
melhor.

A Presbiopia é assim um fenómeno 
natural que ocorre em todas as pessoas 

entre os 40 e 50 anos. Não é uma doen-
ça e é sinal de que estamos por cá. No 
caso de pessoas que já usam óculos, 
estes terão que ser adaptados ao longe, 
intermédio e perto (progressivos). Nos 
míopes é provável que mantenham uma 
visão boa ao perto sem óculos embora 
ao longe necessitem de manter uma 
correção refrativa.

O problema resolve-se facilmente 
com óculos de correção que poderão ser 

graduados apenas para a distância neces-
sária, geralmente entre os 25 a 50 cm de-
pendendo da distância habitual de leitura 
para perto. A pessoa também poderá optar 
por uns óculos ditos “progressivos” que 
permitem ver a várias distâncias embora 
a enfase da graduação estará numa parte 
da lente destinada a visualizar objetos 
ao perto. Ao contrário dos conhecidos 
“bifocais” antigos, em que havia uma pe-
quena parte da lente para perto que era 
facilmente percetível, os progressivos não 

CL Miguel Sousa Neves
Médico Oftalmologista;  
Assessor para a Visão DM Lion 115
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têm nenhuma marca especial e podem ser 
utilizados sempre a pessoa quiser.

Mais dificilmente poderão tentar a 
utilização de lentes de contacto bifocais 
– especialmente os que já utilizam este 
tipo de lentes no seu quotidiano antes 
da presbiopia -  mas a qualidade de visão 
poderá não ser muito boa. Mas como a sua 
experimentação é inócua, podem sempre 
fazer o teste nos locais adequados.

Em último caso poderá pensar-se em 
cirurgia para se ficar isento de óculos, mas 
a pessoa em causa deve ter uma conversa 
exaustiva com o médico sobre os poten-
ciais benefícios e riscos de tal opção.

Se está satisfeito com a utilização de 
óculos então o melhor é continuar a uti-
lizá-los pois a qualquer momento poderá 
sempre optar por cirurgia.

Se detesta óculos ou quer sentir-se 
mais livre vendo relativamente bem sem 
qualquer correção, então a cirurgia poderá 
ser uma hipótese a considerar, sempre 
com os cuidados necessários para que 
algo que é irreversível se transforme de 
facto numa mais-valia.

Relembramos que,  ao contrário do que 
por vezes se houve falar de que as pessoas 
operadas depois dos 45 anos ficam com 
uma “visão dos 18 anos”, a realidade não 
permite que o tempo volte atrás e o que 
qualquer cirurgião pode,  com honestida-
de, oferecer é uma visão relativamente boa 
e adequada aos 50 ou 60, mas sem os tais 
óculos que embaraçam...

Nesta última opção, é essencial exa-
mes rigorosos e uma conversa com o of-
talmologista para que fiquem esclarecidas 

todas as dúvidas do processo e qual o nível 
de expectativas imaginado. A cirurgia em 
si é relativamente simples e muito similar 
à que é efetuada nos casos de cataratas 
(as cataratas são apenas o embaciamento 
progressivo e irreversível do cristalino).

A possibilidade de complicações cirúr-
gicas existe como em todas as cirurgias, 
mas a sua ocorrência é muita rara sendo 
que pode ser resolvida satisfatoriamente 
em praticamente todos os casos. Mas é 
SEMPRE algo que será conversado em 
profundidade com o médico que lhe ex-
plicará os riscos potenciais e a qualidade 
de visão que poderá obter.

Portanto e em resumo, uns óculos para 
leitura numa fase mais tardia das nossas 
vidas é um acontecimento natural que faz 
parte da evolução de todas as estruturas 
do nosso corpo.

LUCAS
O Cancro Infantil continua a afetar  

mais de 400 famílias por ano em Portugal,  
cerca de 300.000 no mundo.

Por PDG João Pedro Silva

 fevereiro de 2022

Desde a Convenção Internacional 
de Lions Clubs de 2017 em Chicago e 
da formação dos Governadores para o 
AL 2017/2018, Lions Clubs International 
convida os Lions a juntarem-se às 5 
Causas Globais de Serviço, entre elas a 
do Cancro Infantil, num esforço global 
para minimizar o impacto deste flagelo 
nas comunidades.

Os Lions de Portugal registam já 
uma longa história de atividades regu-
lares de suporte a famílias carenciadas 
com problema oncológico assim como 
doações de equipamentos utilizados 
no tratamento oncológico a hospitais 
e a angariação de fundos para Liga 
Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

Dada a grande diferença de escala 
entre o número de casos de cancro em 
idade pediátrica e em idade adulta, 
estes últimos casos absorvem a maior 
fatia de orçamento dos estados para 
a investigação científica e médica. 

Assim, observa-se um défice de dis-
ponibilidade financeira para suportar 
projetos de investigação em oncolo-
gia em idade pediátrica, muito embora 
possa existir uma visão clara das áreas 
interessantes a investigar.

Este pequeno artigo, mostra uma 
visão muito subjetiva do desenrolar 
do projeto LUCAS e a sua missão de 
patrocinar bolsas de investigação na 
área do cancro em idade pediátrica, 

tentando fazer uma memória compilada 
de factos e observações do impacto 
e evolução do projeto no Movimento 
e na comunidade, e ser um elogio a 
todos os Lions e sociedade civil que 
têm participado e que virão a participar 
nesta atividade de Serviço carismática, 
oferecendo, desinteressadamente, o 
seu tempo, o seu trabalho e os seus 
recursos. Pretende também ilustrar 

como a força do Movimento e o tra-
balho em rede podem transformar o 
mundo de alguém.

2017/2018
UMA NECESSIDADE, 
UMA RESPOSTA.

O Gabinete do Governador Pau-
lo Rodrigues do D115CN (LC Braga), 

sensível à causa, incluiu 
então uma assessoria para 
o Cancro Pediátrico com a 
participação dos assessores 
Companheiros Ana e Ernesto 
Oliveira (LC Cabeceiras de 

Basto), que ainda hoje se mantêm a 
Servir a assessoria.

Identificando a investigação na 
área do cancro infantil com necessida-
des de investimento, o Distrito propôs-
-se angariar fundos para uma Bolsa de 
Investigação em Oncologia orientada 
precisamente para o tratamento de 
cancro em idade pediátrica no valor 
de 10.000€, a ser lançada em concurso 

UMA HISTÓRIA NO 
CANCRO INFANTIL, 
QUE CONTINUA

•	Mais	de	120	mil	euros	em	4	anos

•	6	Bolsas	de	investigação	

•	Aplicação	imediata	no	tratamento
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2018/2019
A PROVA E A 
SOLIDIFICAÇÃO 
DA MISSÃO

O Gabinete da Governadora do 
D115CN Isabel Ismael (LC Covilhã), 
manteve a assessoria para o Cancro 
Pediátrico assim como os assessores, 
mas cresceu o entusiasmo pela causa, 
pelo projeto e envolveu a comunidade 
académica da Universidade da Beira 
Interior (UBI).

A Fiorima e parceiros mantiveram o 
fornecimento das principais matérias, 
sendo transferida a fabricação manual 
dos bonecos LUCAS para a Universi-
dade na Covilhã, onde a Governadora 
é docente, convidando estudantes e 
funcionários numa mensagem solidá-
ria com o exemplo dos Lions e Leos. O 
impacto nos estudantes foi motivador 
de uma corrente solidária que manteve 
a produção da mascote e sensibilizou 
os jovens para a causa comunitária tro-
cando o Eu pelo Vós.

O LUCAS esteve presente em vários 
eventos relacionados com a investiga-
ção do cancro, e de divulgação científica 
ou médica.

A interioridade da região veio a 
mostrar-se um obstáculo adicional, 
dificultando a distribuição dos LUCAS. 
Além disso, uma violenta tempestade no 
oeste do país veio comprometer a cola-
boração da Pato Real no fornecimento 
de arroz. Como sempre, os obstáculos 
foram ultrapassados pelo empenho e ge-
nerosidade pessoal da Governadora, da 
Assessoria e demais Lions dos Clubes, 
com a aquisição de materiais acessó-
rios, arroz e o envolvimento pessoal no 
transporte até aos Clubes. Foi uma prova 
para o LUCAS. Superada.

O impacto do projeto e a sensibiliza-
ção crescente para a causa trouxeram 
mais um produto de enorme valor para o 
projeto. Por via do Companheiro Carlos 
Vieira de Castro (LC Vila Nova de Fama-
licão), a fábrica de produtos alimentares 
Vieira de Castro associou-se à causa 
tomando mão de um dos seus produtos 
de melhor projeção para crianças criou 
as Bolachas de Cacau LUCAS, com uma 
embalagem evidenciando o boneco LU-
CAS, a missão e as marcas Lions e LPCC.

A introdução deste novo produto 
de consumo, veio trazer um importan-
te contributo às verbas angariadas e à 
imagem do projeto entre os Lions e a 
comunidade. Tornou-se um produto mui-
to popular com a distribuição a correr 
todo o Distrito. O assessor do D115CN foi 
nuclear na distribuição das bolachas 
aos clubes.

O incremento das iniciativas de 
divulgação do projeto, como galas, 
conferências e concertos, aumentou 
o interesse dos Clubes e do público 
num crescendo de atividades locais, 
chegando a existir rotura de stock quer 
dos LUCAS quer das Bolachas LUCAS.

Este ano foi de afirmação para o LU-
CAS como mascote, ficando protegido 
com o registo de patente do boneco e 
dos símbolos associados.

A visita da Presidente Internacional 
IP Gudrun Yngvadottir (LC Gardabaejar 
Eik, Gardabaer, Islândia) foi uma opor-
tunidade para solidificar o projeto LU-
CAS afirmando-o internacionalmente. 
Reunindo praticamente todos os Clu-
bes nesta visita oficial a IP Gudrun teve 
oportunidade de construir um LUCAS e 
ter contacto com o entusiasmo que o 
distrito vive. 

Numa visita ao laboratório do in-
vestigador no IPATIMUP, com especial 
significado para a IP Gudrun uma vez 
que é investigadora em Biomédicas, 
houve oportunidade para conhecer o 
projeto “Implementação de biomarca-
dores moleculares para medicina de 
precisão em doentes com tumores 
cerebrais pediátricos” subsidiado pela 
bolsa de 2018/2019, sentir a relevância 
do trabalho desenvolvido, o potencial da 
continuidade do projeto e a sua aplica-

numa parceria com o Núcleo Regional 
do Norte da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, instituição de referência na-
cional quer no apoio às famílias que 
vivem o problema oncológico, quer na 
promoção da investigação através da 
atribuição de Bolsas de Investigação 
em Oncologia.

Das várias iniciativas desencadea-
das tendo em vista promover a reflexão 
sobre o cancro infantil e a angariação 
de fundos, uma teve destaque pelo 
seu simbolismo, originalidade e lon-
gevidade.

O PROJETO LUCAS

O projeto batizado sob o acrónimo 
LUCAS - Lions/Liga, União, Combate ao 
cancro infantil, Amor e Solidariedade - 
foi materializado num boneco de neve, 
criado e construído voluntariamente pe-
las colaboradoras da empresa Fiorima, 
fábrica de meias, dirigida pelo DG Paulo 
Rodrigues, como resposta a este desafio.

O design do LUCAS é o resultado da 
sinergia entre colaboradoras, o dirigen-
te Lion e as empresas parceiras, tendo 
projetado um boneco com os detalhes 
suficientes para identificar as marcas 
Lions e LPCC e com a possibilidade de 
ser construído manualmente em linha 
ou por uma só voluntária.

O projeto foi possível com a doação 
de materiais e da capacidade produtiva 
da Fiorima fornecendo as meias de malha 
que constituíam os corpos e gorros, os 
botões gravados doados pela SEPOL, fios 
doados pelas Somelos e Trifitrofa, arroz 
Pato Real pelo CL José Russo (LC Figueira 
da Foz) para o enchimento do boneco, e 
com o trabalho das voluntárias no seu 
período de descanso e refeição.

O LUCAS é a mascote que os Clubes 
distribuíram por todo o distrito num 
movimento entusiasta de angariação 
de fundos.

A grande divulgação do projeto LU-
CAS e da sua mascote nas redes sociais, 
nos eventos organizados pelos Lions Clu-
bes e na televisão, foram fundamentais 
para a escala do projeto. 

A apresentação do LUCAS como cam-
panha de angariação de fundos para a 
Bolsa de Investigação no Cancro Pediá-
trico em horário nobre na rúbrica do Dr. 
Marques Mendes do Jornal da Noite de 

domingo da SIC com a Dr.a Clara de Sousa, 
assim como a entrevista ao PDG Paulo 
Rodrigues e ao investigador no canal 
temático SIC Mulher no programa “Faz 
Sentido” de Ana Rita Clara, transmitiram 
aos Lions e ao público a solidez do proje-
to, a idoneidade e a eficácia da atividade 
solidária dos Lions.

Os Clubes Lions envolveram-se dedi-
cadamente à causa, promovendo ações 
de sensibilização, palestras, concertos 
e galas, sempre incluindo os bonecos 
LUCAS como mascote e o objetivo de 
angariação de fundos para bolsa de in-
vestigação em estudos concretos.

A verba angariada superou em 5 mil 
euros o objetivo, proporcionando a entre-
ga da Bolsa de Investigação Médica Lions 
ao trabalho intitulado “Implementação de 
biomarcadores moleculares para medici-
na de precisão em doentes com tumores 
cerebrais pediátricos” com investigador 
principal Doutor Jorge Lima pelo IPATIMUP 
/ Centro Hospitalar de S. João, e ainda 5 
bolsas de mil euros para 5 estudantes 
com cancro, identificados pela LPCC.

O modelo mostrou-se eficaz; os Lions 
colocaram ao Serviço, como habitual, os 
seus recursos, competências e comple-
mentaridade.

...	observa-se	um	défice	de	disponibilidade	financeira	para	

suportar	projetos	de	investigação	em	oncologia	em	idade	

pediátrica...

O	projeto	LUCAS	tem	por	missão	financiar	Bolsas	de	inves-

tigação	em	oncologia	em	idade	pediátrica.
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LUCAS. Um centro de distribuição de 
bolachas ficou a operar em Águeda 
com o então 2VDG Angelino Ferreira 
(LC Águeda), e o outro na sede do D115CN 
no Parque do Avioso na Maia.

A necessidade de produzir mais kits 
LUCAS que abastecessem as oficinas 
programadas fez com que se convi-
dassem mais doadores de malhas e 
de botões, acedendo generosamente 
a este convite a PLF e a POSOLIS, am-
bas empresas de Barcelos. As oficinas 
reduziram-se ao meio familiar durante 
a pandemia, produzindo LUCAS para 
stock na expectativa do levantamento 
das restrições.

A Festa da Paz teve lugar em Almada 
e foi oportunidade para a assinatura do 
protocolo nacional entre os Lions de 
Portugal e a Liga Portuguesa Contra o 
Cancro regulamentando a atribuição de 
pelo menos duas bolsas de investiga-
ção e a modalidade de concurso. Esta 
festa foi igualmente uma atividade de 
angariação de fundos para o LUCAS.

 Durante o ano foi composto um hino 
para o projeto: “Tempo de acreditar”. 

Com letra e música de Lookalike, Isaac 
Goge e Gonçalo Tavares, contou com a 
participação de Xutos e Pontapés, Fer-
nando Daniel, Paulo Gonzo, Lookalike, 
David Carreira, Paulo Sousa, André Sar-
det, Katia Guerreiro, Pedro Gonçalves, 
Olavo Bilac e Joana Pessoa, além de 
outros músicos com pequenos apon-
tamentos musicais, e pessoal técnico.

Esta iniciativa teve um grande empe-
nho da CL Olga Alves, tirando partido da 
proximidade com as Lookalike e o pro-
dutor. Envolvendo-os no projeto, reuniu 
os artistas e articulou os trabalhos com 
o estúdio, músicos e produtor. Grande 
parte dos artistas gravou em casa ou no 
seu próprio estúdio a sua contribuição 
para o conjunto, em áudio e vídeo, que 
enviou para a produção. Estava proje-
tado criar o videoclipe para ser lançado 
num concerto solidário, mas a pandemia 
COVID-19 veio colocar a ideia em pausa.

As duas bolsas, no montante de 
13.500€ cada, foram entregues num 
evento restrito realizado em Águeda, 
aos trabalhos vencedores:

“Exossomas como ferramenta de 
diagnóstico de micrometástases pul-
monares no osteossarcoma” pela Dou-
tora Célia Gomes, do iCBR- Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra  
e “PEDILIQ - validar as biópsias líquidas 
como uma fonte de material genético 
para o diagnóstico molecular e segui-
mento de tumores cerebrais pediátricos”, 
pelo Doutor Jorge Lima do IPATIMUP / 
Centro Hospitalar de S. João do Porto.

Ficou agendada uma reunião futura 
onde os investigadores iriam falar dos 
resultados conseguidos.

No final do ano, acumulando as ver-
bas consignadas no ano anterior com 
os mais de 12 mil euros (12.000€) anga-

riados acima da verba para a bolsa, o 
D115CN fez a doação de mais de 24 mil 
euros (24.000€) em equipamentos para 
ala de oncologia pediátrica do Hospi-
tal de S. João. O D115CS ofereceu a um 
hospital equipamentos igualmente para 
uso em oncologia pediátrica.

O CNG fez um grande esforço de 
coordenação, angariação de recursos, 
de capacitação dos assessores e dele-
gação de poder aos Lions e Leos para 
realizarem atividades de contacto com 
a comunidade sensibilizando para a 
causa, dando visibilidade ao Movimento 
Lions e angariando verbas com uma 
aplicação clara, conhecida e garanti-
damente relevante.

2020/2021 
A REANIMAÇÃO 
E VALORIZAÇÃO  
DA MARCA

Ainda durante o período de pande-
mia os Gabinetes dos Governadores do 
D115CN Carlos Ferreira (LC Aveiro Sta 
Joana Princesa) e D115CS João Campino 
(LC Vila de Rei) assim como o gabinete 
do Presidente do CNG Carlos Manitto Tor-
res (LC Cascais Cidadela) continuaram 
as assessorias mantendo os assessores, 
mas com novas iniciativas de divulga-
ção, de angariação de fundos e dando 
continuidade a iniciativas que não pu-
deram ser concluídas no AL anterior.

Uma dessas iniciativas é o videoclip 
Lions “Tempo de acreditar”. Reunidos 
os vídeos enviados pelos artistas, as 
imagens e a faixa de sonora foram então 
trabalhadas para compor o vídeo final 
com o aspeto de uma gravação única. 
Um trabalho desafiante em condições 
muito adversas, mas saiu... perfeito! (ht-
tps://www.lionsclubes.pt/lucas/)

Uma vez que não era ainda possível 
organizar um concerto, o vídeo adquire 
um papel relevante como mensageiro, 
mantendo vivo o entusiasmo pelo pro-

bilidade no tratamento de crianças no 
curto prazo.

A campanha ultrapassou as verbas 
previstas inicialmente, garantindo a con-
tinuidade deste projeto de investigação 
com uma bolsa de 15.000€ e a aplicação 
de 5 mil euros em 5 bolsas de estudo 
para crianças em tratamento oncológi-
co com dificuldades de aprendizagem. 
Das verbas disponíveis consignadas ao 
Cancro Infantil, no final do ano Lionístico 
foram reservados mais de dez mil euros 
(10.000€) para equipamentos a serem 
doados à ala de oncologia pediátrica do 
Hospital de S. João do Porto.

2019/2020 
REAFIRMAÇÃO 
E GLOBALIZAÇÃO 
NACIONAL

O potencial do projeto LUCAS era já 
conhecido por todos os Lions do país. Al-
guns Clubes do D115CS já tinham contri-

buído adquirindo LUCAS e manifestado 
o interesse em adotar também o LUCAS 
nos seus projetos de Serviço.

Os gabinetes dos Governadores João 
Pedro Silva do D115CN (LC Barcelos), Te-
resa d’Ávila do D115CS (LC Lisboa Mater) 
e da Presidente do CNG Isabel Moreira 
(LC Mealhada), fortaleceram a assesso-
ria do Cancro Infantil com os assessores 
CL Ernesto Oliveira no D115CN, a CL Olga 
Alves (LC Cantanhede) no D115CS, a CL 
Ana Oliveira no DM115 e o compromisso 
voluntário da Presidente do DM115 LEO 
CLeo Débora Silva (LeoC Figueira da 
Foz).

Foi desenhada a expansão do projeto 
para o D115CS, tendo em consideração o 
parecer e compromisso dos assessores 
distritais, dos doadores de materiais de 
ambos os distritos contando novamente 
com a colaboração da Fiorima doando 
malhas, da Pato Real doando arroz e da 
Vieira de Castro com as bolachas LUCAS. 
O projeto alarga para o âmbito nacional, 
chegando a mais Lions Clubes, poten-
ciando as doações e ambicionando doar 
duas bolsas de investigação. O DM115 
Leo garantiu uma participação entusias-
ta dos Leos nas oficinas, espetáculos e 
divulgação. Cedo os Leos propuseram e 
produziram os pins LUCAS, um comple-
mento importante para a angariação. 

Para a construção do LUCAS foi de-
senhado o modelo da Oficina LUCAS, 
que ambicionava distribuir a construção 
dos bonecos, aproximar os LUCAS aos 
Companheiros nos Clubes, otimizar a 
distribuição e proporcionar a participa-
ção mais intensa quer dos Lions quer 
da comunidade. 

Foi criado o lema “Dê corpo e alma ao 
seu LUCAS” convidando cada voluntário 
a construir o seu LUCAS e a contribuir 
com o donativo. Foi então realizada uma 
Oficina LUCAS piloto com o Lions Clube 
de Cantanhede, consumindo a maior 
parte dos materiais ainda durante a 
manhã. A participação da comunidade 
foi intensa e a oficina serviu para refinar 
o modelo quanto ao planeamento de 
materiais, estratégias de trabalho em 
grupo ou individual, apoio na construção 
e manual de construção, e na criação de 
kits de materiais em unidades de 50 ou 
100 LUCAS para facilitar a distribuição e 
armazenamento de materiais.

O sucesso da atividade replicou-se 
por muitos Clubes e divisões dos dois 
Distritos, proporcionando atividades 
gratificantes envolvendo vários estra-
tos da comunidade. As oficinas como 
meio de distribuição dos LUCAS, fazendo 
chegar os materiais aos Clubes em kits, 
mostrou-se bastante eficaz e libertou 
voluntários para distribuir as bolachas 
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Jogo” continua a colher a grande adesão 
dos clubes. Os distritos estão a expandir 
os contactos perspetivando chegar a 
todos os clubes da Liga principal.

A divulgação do hino e mensagens 
ou testemunhos solidários continuam a 
manter as redes sociais do projeto vivas 
com atividade e partilha.

O protocolo foi renovado com a LPCC 
numa cerimónia reservada, mantendo 
o objetivo de patrocinar duas bolsas de 
investigação no valor de 13.500€ cada.

O concurso está aberto no site da 
LPCC. 

As Bolachas LUCAS continuam a ser 
o meio por excelência de financiamento. 
A popularidade é garantida pela quali-
dade do produto, pela causa e a eficácia 
da distribuição. O Distrito criou uma co-

leção de postais LUCAS que contribuem 
para a verba a ser aplicada nas bolsas 
de investigação.

Os Clubes organizam atividades de 
angariação como galas, espetáculos, 
leilões e provas de golf, sempre com 
a presença do LUCAS e das bolachas 
de cacau.

As oficinas LUCAS decorrem ainda 
em ambiente familiar. Todos estão ex-
pectantes com a progressão da pan-
demia, prontos para conquistar mais 
uns excelentes resultados com o LUCAS 
neste Ano Lionístico.

2022/… 
FUTURO

Os Lions disponibilizam os seus recursos para a causa de forma incondicional e apaixonada. Dão o me-
lhor de si numa rede de Serviço eficiente. Todos estão disponíveis para novas ideias e formas de ajudar a 
melhorar os dias das crianças com cancro. Todos estão convictos de que a investigação em oncologia em 
idade pediátrica é o caminho.

Os Distritos, os assessores, as divisões e os Clubes estão em colaboração constante, propondo meios e 
programas de liderança que se reajustam às condições para continuar a dar poder aos Lions para Servir as 
crianças e as famílias.

Nós Servimos

jeto LUCAS em cada partilha nas redes 
sociais. Aliás, todo o período de confi-
namento e restrições foi aproveitado 
para iniciativas de divulgação virtual 
do projeto, videoconferências sobre o 
tema e reuniões virtuais entre Lions. 
Manter o contacto foi importante para 
a reunião dos Lions no levantamento 
das restrições. 

O lançamento do hino ao vivo ocor-
reu a 13 de junho de 2020 no Biocant 
Park de Cantanhede com as Lookalike, 
no mesmo evento em que se procedeu 
à entrega das bolsas de investigação.

O vídeo foi lançado nas redes sociais 
em dezembro de 2020.

Neste ano Lionístico a iniciativa das 
Máscaras da Paz, que consiste na fabri-
cação de máscaras certificadas para 
proteção COVID com a impressão de 
uma coleção de Cartazes da Paz vence-
dores, veio complementar, juntamente 
com doações pontuais, os fundos an-
gariados com as Bolachas LUCAS, as 
principais responsáveis pelo volume 
de doações do ano.

No decurso do confinamento e res-
trições provocadas pela pandemia, as 
oficinas perderam expressão, concen-
trando-se em oficinas de escala familiar, 
produzindo LUCAS para stock útil na re-
toma de atividades no desconfinamento.

Ainda no campo da promoção do 
projeto LUCAS a iniciativa “o Lucas vai 
a Jogo” convida os clubes de futebol 
a entrarem em campo vestidos com a 
camisola do LUCAS ou a exibir placas 
com a mensagem sobre o projeto. Vários 
clubes do país aderiram prontamente, 
mostrando ser um veículo de comuni-
cação de grande visibilidade. 

O ano foi rico em iniciativas de divul-
gação envolvendo escolas com a parti-
cipação dos alunos ou de testemunhos 
dos artistas, deixando mensagens nas 
redes sociais de apoio à criança com 
cancro, à sensibilização para a causa 
e apelando à generosidade do cidadão.

No contexto em que decorreu o ano, 
as bolachas LUCAS revelaram-se o ele-
mento mais importante na angariação 
de fundos. A rede de distribuição pelos 
Clubes com os dois centros, na sede 
do D115CN na Maia e em Águeda com o 
controlo e gestão do VDG Angelino Fer-
reira, mostrou-se bastante eficiente. Em 
ambos os distritos disponibilizaram aos 
Clubes um fluxo suficiente para os man-
ter estimulados nas suas campanhas.

As duas Bolsas vencedoras no mon-
tante de 13.500€ cada foram:

“Clinical validation of CCL2/CCR2 
signaling pathway in metastatic me-
duloblastoma”, Doutora Cláudia Ferreira, 
Neurocirurgiã, Instituto de Medicina Mo-
lecular João Lobo Antunes (iMM) , Lisboa

“Precision Oncology Program of IPO 
Porto for Pediatric Patients (PED-POP)”, 
Doutor Júlio Oliveira, médico Oncologis-
ta, Instituto Português de Oncologia do 
Porto Francisco Gentil, E.P.E

2021/2022 
RETOMA E EXPANSÃO

Já com alívio das restrições, os Ga-
binetes dos Governadores do D115CN 
Angelino Ferreira (LC Águeda) e D115CS 
Sofia Félix (LC Arganil) assim como o 
gabinete do Presidente do CNG João Pe-
dro Mateus (LC Vagos) convidaram os 
assessores a continuar o seu trabalho 
dedicado e responsável, configurando 
um voto de confiança numa equipa já 
treinada.

A missão de solidificar a marca LU-
CAS continua. A iniciativa ”O LUCAS vai a 
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 LIONS CLUBE DA BOAVISTA

actividades dos clubes   
do distrito 115 centro norte

TREINO SOLIDÁRIO – VAMOS AJUDAR CRIANÇAS E JOVENS

O Boavista realizou no dia 23/12/2021 
um treino aberto ao público, inserido numa 
ação social da iniciativa Boavista Mais 
Solidário e organizada em parceria com o 
Lions Clube da Boavista, com o propósito 
de ajudar crianças carenciadas durante 
esta época festiva.

Mais de duas centenas de adeptos dos 
axadrezados responderam à chamada e 
consigo trouxeram muitos alimentos para 
serem entregues à instituição CrescerSer, 
que será responsável por os fazer chegar 

a crianças órfãs e famílias carenciadas si-
nalizadas. Durante o treino, foram também 
distribuídos vários brindes pelas crianças 
presentes, que contaram com a presença 
do Pai Natal e da mascote Pantera para 
animação adicional.

A CrescerSer é uma Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social de âmbito 
nacional, nascida em 1986.

Foram criados 7 Centros de Acolhimen-
to Temporário, divididos entre crianças dos 
0 aos 12 anos, rapazes dos 12 aos 18 anos, 

e recentemente, para jovens raparigas.
Esta instituição ajuda Crianças e jo-

vens em perigo ( privados do meio familiar, 
vítimas de violência,etc).

Tem como objetivos, promover, organi-
zar e dinamizar serviços comunitários de 
apoio à criança, ao jovem e à sociedade 
familiar

Dinamizar a Formação especializada 
nas áreas de proteção, acolhimento e acom-
panhamento, a técnicos ligados à proble-
mática das crianças e jovens em perigo.

CANDIDATURAS DECORREM ATÉ 24 DE MARÇO DE 2022
LPCC E LIONS PORTUGAL LANÇAM CANDIDATURAS 

PARA BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DO CANCRO INFANTIL

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e a Lions Portugal 
vão promover duas bolsas de investigação na área do cancro 
infantil, cujas inscrições estão abertas até ao dia 24 de março.

Conscientes da importância da investigação científica no âm-
bito do cancro pediátrico, a LPCC e a Lions Portugal criaram duas 
Bolsas, cada uma no valor de 13.500€, para promover o trabalho 
de investigação neste âmbito. Assim, a Bolsa de Investigação 
Médica LPCC/LIONS - Cancro Infantil dá aos investigadores a 
possibilidade de desenvolverem um projeto de investigação na 
área da oncologia pediátrica em Portugal.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro e os Lions Portugal des-
tacam a importância do lançamento destas bolsas na área do 
cancro infantil que, apesar da sua baixa incidência (relativamente 
ao total de número de casos na população), merece uma atenção 
especial pelas características específicas deste cancro, tendo 
em conta a idade dos doentes e a enorme carga emocional que 
acarreta para as famílias.

Poderão candidatar-se à Bolsa todos os investigadores licen-
ciados que apresentem um projeto de investigação médica ou 
social em oncologia pediátrica, cuja equipa inclua pelo menos 
um médico, preferencialmente como investigador principal ou 
orientador do projeto.

O regulamento e o formulário de inscrição encontram-se 
disponível em https://www.ligacontracancro.pt/lpcc-lions/

As candidaturas deverão ser efetuadas através do preen-
chimento do formulário disponível no site institucional da LPCC 
e a avaliação dos projetos obedecerá aos seguintes critérios: 
pertinência e relevância do projeto, o seu impacto, a entidade 
responsável pelo projeto, a originalidade e o nível de investigação 

e rigor científico.
As candidaturas estarão abertas até ao dia 24 de março de 

2022 e os candidatos serão informados do resultado da avaliação 
do júri a partir do dia 29 de abril de 2022.

Para mais informações, consulte: www.ligacontracancro.pt

SOBRE A LPCC

A Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma Associação Cul-
tural e de Serviço Social, privada, declarada de utilidade 
pública, sem fins lucrativos, que desde 1941 tem como prin-
cipal objetivo combater o cancro. Tem por base 4 áreas de 
missão: Apoio ao Doente Oncológico e família, Prevenção 
Primária, Prevenção Secundária e Investigação e Formação 
em Oncologia.



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

36 JANEIRO | FEVEREIRO | 2022

 LIONS CLUBE DA BOAVISTA

JORNADA SOLIDÁRIA – VAMOS AJUDAR OS IDOSOS

No 15/01/2022, no jogo com o Gil Vi-
cente FC, decorreu a Jornada Solidária do 
Boavista FC, com a parceria com o Lions 
Clube da Boavista e Leo Clube da Boavis-
ta englobada no Boavista Mais Solidário, 
onde se materializou uma recolha de bens 
em prol do Lar das Irmãzinhas dos Pobres.

Foram recolhidos diversos produtos: 
fraldas de adulto, resguardos, mantinhas, 
produtos de higiene ou óculos (estes serão 
recuperados e distribuídos), no Cubo Soli-
dário que esteve na Praça da Pantera, em 
frente ao Estádio do Bessa Séc. XXI, entre 
as 9h00 e as 15h30, ou seja, até ao início 

da partida com o Gil Vicente FC.
O Lar das Irmãzinhas dos Pobres é uma 

associação localizada na Rua do Pinheiro 

Manso, no Porto, e tem como missão aju-
dar idosos que sofram de vários tipos de 
dificuldades causadas pela idade, pobreza 
ou solidão.

A residência funciona sem qualquer 
tipo de apoio do Estado, já que o objeti-
vo da congregação assim o determina, 
sendo que os custos relacionados com o 
serviço aos idosos, desde o alojamento 
à alimentação, passando pelo vestuário 
e cuidados médicos, são comportados 
em parte por donativos que as Irmãs vão 
conseguindo angariar.

A ajuda foi preciosa!!! Bem Hajam!

 LIONS CLUBE DE BRAGA

RASTREIOS DIA MUNDIAL DA DIABETES

O Lions Clube de Braga or-
ganizou no dia 14 de novembro, 
Dia Mundial da Diabetes, um 
programa de rastreios gratui-
tos que visou essencialmente 
alertar a população para a 
necessidade do controlo da 
Diabetes e das suas compli-
cações. 

A atividade que decorreu 
na Central de Camionagem 
de Braga, contou com 10 
voluntários, entre os quais 
profissionais de saúde e os 
voluntários do Lions Clube de 
Braga. Foram realizadas 126 
avaliações, testes de Tensões 
Arteriais, Glicose, Obesidade, 
Visão, Patologias dos Pés e Pé 
Diabético.

56% da população avaliada 
era do gênero masculino, com 
média de idade de 50 anos, 
onde prevalecia a obesidade, 
com alguns casos de Hiper-
tensão Arterial associada 33% 
e níveis de glicose elevados 
associados.

As complicações da visão 
e do pé, designadamente a 
retinopatia e o pé diabético 
estão associadas aos níveis 
elevados de açúcar no sangue 
e às comorbidades associadas.

A Dibetes Mellitus é consi-
derada a epidemia do século 
XXI com mais de 1,2 milhões 
de doentes em Portugal e com 
graves complicações para os 
doentes, desde a cegueira, às 

amputações e à morte preco-
ce. 

O estilo de vida sedentá-
rio, a falta de atividade física 
e os erros alimentares são as 
principais causas da doença.

O Lions Clube de Braga 
entende que a literacia em 
saúde, a criação de programas 
de atividade física regular e a 
educação alimentar são fun-
damentais para contrariar o 
crescimento desta epidemia. 
Pretendemos implementar 
mais ações como esta que 
podem fazer a diferença junto 
da sociedade com excelentes 
benefícios de saúde pública.
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ASLCB – ACADEMIA SÉNIOR DO LIONS CLUBE DE BRAGA
LIONS CLUBE DE BRAGA ABRAÇA O DESAFIO  
DA CRIAÇÃO DE UMA ACADEMIA SÉNIOR 

Envolto de necessidades 
específicas de atenção, valo-
rização, cuidado e proteção, 
os idosos precisam ser reco-
nhecidos enquanto cidadãos 
livres e autónomos. O contexto 
pandémico veio contribuir para 

o agravamento das suas pro-
blemáticas e vulnerabilidade 
biopsicossocial. Em face deste 
cenário, este grupo popula-
cional está a sofrer inúmeros 
impactos no campo social e 
da sua saúde mental, em dife-

rentes níveis de intensidade e 
gravidade. 

Ao questionar-se sobre 
as respostas disponíveis na 
comunidade, o Lions Clube de 
Braga tomou a iniciativa de criar 
uma equipa que apontasse um 

conjunto de propostas que ti-
vessem em vista o bem-estar e 
a qualidade de vida do idoso, a 
partir de uma abordagem cen-
trada na promoção da saúde, 
na defesa dos direitos sociais 
e da dignidade humana. Foi 
com este propósito nobre e 
premente que foi desenhada a 
Academia Sénior do Lions Clube 
de Braga (ASLCB).

A equipa, composta por 
voluntários especialistas em 

 LIONS CLUBE DE BRAGA

RECOLHE DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE COLÉGIO MONSENHOR AIROSA

O Lions Clube de Braga, atento so-
bretudo ao meio onde se insere, e atento 
sobretudo às possíveis dificuldades por 
altura no início do ano letivo 2021/2022, 
fez um esforço acrescido, por um lado 
identificar situações de necessidade e 
por outro invocar a ajuda de todos quantos 
pudessem ajudar. 

Neste contexto, com o intuito de con-
tribuir para que mais jovens pudessem 
estudar, entendeu essencial levar a cabo 
uma campanha de recolha de manuais 
escolares e roupas. 

Lions e LEOS uniram esforços, e reco-
lheram os seguintes bens:

- Manuais escolares: os manuais (en-

sino público e privado) recolhidos foram 
doados ao banco existente na Biblioteca 
Lúcio Craveiro da Silva, que se encarregará 
de fazer toda a gestão e entrega dos mes-
mos, conforme pedidos e necessidades. 

- Roupas: para crianças e jovens pre-
ferencialmente dos 12 aos 21 anos. 

O período de recolha decorreu entre os 
dias 14 e 21 de setembro, oficializando-se a 
entrega à instituições no dia 22 de setem-
bro. A entrega ficou a cargo dos LEOS’s. 

Pelo que, dia 21 de setembro no perío-
do da tarde, a carrinha do clube deslocou-
-se aos vários pontos de recolha previa-
mente identificados e seguiu caminho, 
diretamente para a Instituição Monsenhor 

Airosa, e fez a entrega oficial, diretamente 
aos menores que lá residem. 

A partilha de experiências entre os 
LEOS e as crianças do Colégio foi o melhor 
balanço que podia ser feito. 

Todos em conjunto, passaram uma tar-
de de partilha de vivências e experiências, 
que estamos certos engrandeceu todos 
os envolvidos e encheu de orgulho Lions 
e Leos que, de mãos dadas fizeram a dife-
rencia na vida de muitas crianças e jovens. 

várias áreas de interesse, con-
ta em particular com uma pro-
fissional de psicologia que se 
dedicará em exclusivo a esta 
missão. O programa multidis-
ciplinar que foi desenhado, en-
volve atividades tão diversas 
como: 1) Atelier terapêutico; 2) 
Cinoterapia - terapia assistida 
por cães; 3) Oficinas de saúde, 
bem-estar e cidadania; 4) En-
contros com a minha região e a 
minha cidade, além da realiza-
ção de programas de carácter 
lúdico e visitas socioculturais.

Com esta iniciativa a ASLCB 
pretende fomentar a participa-
ção e a cidadania ativa do ido-

so no combate ao isolamento, 
solidão e marginalização social 
junto da comunidade. 

Este projeto, com arranque 
previsto no próximo mês de 
Março na sede dos Lions Clube 
de Braga, foi desenhado para 
poder ser implementado e 
beneficiar outras instituições, 
levando o programa para fora 
dos muros da instituição. É o 
que irá acontecer a partir do 
corrente mês de Fevereiro no 
Patronato São Pedro de Maxi-
minos, onde a Academia Sé-
nior do LCB será implementada 
ajustando-se às necessidades 
especificas dos seus utentes. 

Complementando o for-
mato indoor com o formato 
outdoor o LCB tem assim a 
possibildiade de ampliar o 
apoio à comunidade.

Em paralelo, será criado 
um grupo de estudos sobre o 
envelhecimento na contempo-
raneidade. Na prática, trata-se 
de uma atividade aberta à co-
munidade e aos interessados 
pela temática, que pretende 
ser uma incubadora de ideias 
e projetos para a criação de 
soluções estratégicas no âm-
bito das problemáticas e dos 
contextos psicossociais que 
envolvem a população idosa. 

Enquanto terceiro país 
mais envelhecido da União 
Europeia, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística (2020), 
temos a necessidade premen-
te de reconhecer que como 
dizia Simone de Beauvoir: 
não sabemos quem somos, 
se ignorarmos quem seremos.

O Lions Clube de Braga de-
seja deste modo traduzir de for-
ma ativa a sua missão de SERVIR, 
AGIR E TRANSFORMAR a comuni-
dade onde está integrado. 

CL Lais Duarte 
e CLPaula Clemente 

Pereira

 LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

Em plena pandemia o Lions 
Clube de Ílhavo continua ativo. 

Mesmo em pandemia o 
Clube continua a sua senda 
de servir as suas comunida-
des e de manter ativos os 
programas base da Associa-
ção Internacional de Lions 
Clubes e a colaboração com 

as Estruturas Lionísticas do 
Distrito 115.

Neste mês de Dezembro, 
salientamos duas atividades.

No Capítulo do Combate 
à Fome, mais uma vez com o 
patrocínio da Junta de Fregue-
sia de S. Salvador e da Câmara 
Municipal de Ílhavo e com o 

apoio da CPCJ e da Fundação 
Lions de Portugal, oferecemos 
20 Cabazes de Natal contem-
plando 16 famílias do Concelho 
de Ílhavo identificadas pelo 
Gabinete de Ação Social da 
Edilidade.

Na área do Combate à 
Cegueira e Proteção da Vi-

são, o Lions Clube de Ílhavo, 
com o generoso donativo da 
MULTIOPTICAS de Ílhavo, an-
gariou 105 armações de ócu-
los, que irão ser entregues 
ao Distrito 115 e à Associação 
Internacional para posterior 
distribuição a comunidades 
necessitadas. 
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 LIONS CLUBE DE MAIA

OFERTA DE CABAZ DE NATAL  
AO LAR DE IDOSOS MISSIONÁRIOS DO SOFRIMENTO

No âmbito das suas ações natalícias, o Lions Clube da Maia ofereceu um Cabaz de Natal ao Lar de Idosos Missionários 
do Sofrimento.

Sendo certo que a oferta não resolveu as dificuldades que esta e muitas outras instituições enfrentam, estamos 
convictos que ajudou a minorar alguns dos seus problemas.

APOIO A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL
Membros do Lions Clube 

da Maia visitaram no passado 
dia 16 de dezembro idosas e 
idosos em situação de isola-
mento social, no âmbito da sua 

ação de combate à solidão de-
signada Mãos Dadas.

Considerando a quadra 
natalícia que acabamos de 
atravessar, aproveitaram a 

oportunidade da visita, para 
oferecerem pequenas lem-
branças a todas(os), embora 
a principal motivação do clu-
be seja proporcionar alguma 

companhia a quem vive só, 
apoiando as idosas e os ido-
sos nas suas mais prementes 
necessidades.

 LIONS CLUBE DE MATOSINHOS

Há mais de uma década 
que o Lions Clube de Matosi-
nhos é membro do Conselho 
Geral da Escola Secundária 
Augusto Gomes, em repre-
sentação da Comunidade local. 
Durante estes anos tem havido 
uma ligação com a escola mui-
to profícua em prol dos alunos.

Este ano letivo e, através da 
Presidente daquele Conselho, 
a nossa CL Emília Fradinho 
propôs à turma G do 12.o ano, 
no âmbito da disciplina de Ci-
dadania e Desenvolvimento, 
um trabalho sobre Conscien-
cialização Intergeracional, po-
luição ambiental e mobilidade 
no Município de Matosinhos 
e a necessidade de mudan-
ça de hábitos para termos 
um ambiente sustentável. A 
concretização deste trabalho 
traduziu-se, no final, num de-
bate sobre possíveis soluções 
para melhorar este aspeto no 
Município de Matosinhos.

 O CL António Archer, nos 
últimos anos tem sido o re-
presentante do nosso Clube 
naquele Conselho Geral e tem 
colaborado de forma muito ati-

va no  desempenho das funções 
que lhe foram confiadas. Ao ter 
conhecimento desta iniciativa, 
facultou à turma um trabalho 
por si desenvolvido sobre a 
temática e o qual os alunos 
aproveitaram e desenvolveram.

A principal mensagem 
desta atividade teve por base 
uma citação do Dr. António 
Archer “Os avanços tecnoló-
gicos alcançados promovem 
o bem-estar e o aumento da 
esperança de vida. Porém, nos 
últimos séculos, perante o des-
lumbramento do seu engenho 
e rodeado de bens materiais 
por si concebidos e fabricados, 

o ser humano perdeu a noção 
de que também ele é parte in-
tegrante do meio natural”.

A atitude egoísta do ser hu-
mano precisa de ser travada e, 
na opinião dos alunos do 12.o G, 
o primeiro passo no caminho 
para a paz com o ambiente, 
é a aprendizagem, em socie-
dade, através do diálogo e da 
reflexão. 

No dia 10 de Dezembro 
2021, o nosso Clube, a convite 
da Diretora daquela Escola, 
esteve presente para assistir 
e participar no debate. Os alu-
nos revelaram muito empenho, 
sentido de responsabilidade e 

capacidade de comunicação. 
Pela nossa parte, conseguimos 
passar a mensagem de que o 
assunto deverá ser continuado 
e fazer chegar a preocupação 
aos organismos de decisão 
e ao publico em geral sobre 
Consciencialização Intergera-
cional, poluição ambiental e 
mobilidade.

No final, após os agrade-
cimentos aos alunos, pela Dra. 
Margarida Pereira e pela pre-
sidente do Clube, Alice Lopes, 
foi entregue uma medalha do 
nosso Clube à diretora da ESAG 
e foram distribuídas lembran-
ças aos alunos.
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 LIONS CLUBE DE VIZELA

CARTAZ DA PAZ
À semelhança do ano lionístico anterior, o Lions Clube de 

Vizela, junto dos dois agrupamentos de escolas do concelho, 
promoveu a participação no Concurso do Cartaz da Paz, este 
ano com o tema “Estamos todos conectados”. 

A atividade pretendeu dar aos jovens a oportunidade de 
partilharem a sua visão sobre o tema e inspirarem outros jovens 
a serem proativos através da sua arte e criatividade. 

Apesar de este ano nenhum deles ter sido distinguido a 
nível do distrito 115 CN, o Lions Clube de Vizela vai atribuir de 
forma simbólica, a cada jovem, um certificado e uma lembrança 
pela participação. 

PEDITÓRIO A FAVOR DA LPCC

1.a fase 

25 de outubro de 2021

O Lions Clube de Vizela e 
o Futebol Clube de Vizela, com 
a devida autorização da LPCC, 
anteciparam o peditório a favor 
da liga, no dia do jogo FCV – 
Sport Lisboa e Benfica. 

O público que se deslo-
cou ao estádio foi solidário e 
generosamente deixou o seu 
donativo junto dos nossos 
voluntários. 

2.a fase: 

peditório nacional 

de 29 de outubro 

a 1 de novembro

Companheiros do Lions 
Clube de Vizela e outros vo-
luntários, estiveram em diver-
sos espaços comerciais e nos 
cemitérios do concelho, para a 
recolha de donativos. 

A recetividade ao apelo 

à participação dos Vizelen-
ses foi excelente, tendo a 
sociedade civil colaborado 
de forma muito pródiga no 

combate a esta luta que, tam-
bém, é de todos.

O valor total angariado, 
para já, foi de 13.655,41Euros.

 LIONS CLUBE DE VIZELA

LIVROS TRIQUITEIROS – PARA LER, RELER E RECONTAR.
O Lions Clube de Vizela, 

respondendo afirmativamente 
ao convite da Rede de Bibliote-
cas do Agrupamento de Esco-
las de Vizela, aceitou integrar 
a parceria formada por esta 
entidade e outras associações 
com vista ao apadrinhamento 
do “Projeto - Livros Triquiteiros”, 
que tem como principal obje-
tivo a promoção da leitura e 
a formação de leitores, desde 
o pré-escolar ao secundário.

Uma das atividades pre-
vistas no âmbito do projeto 
consiste em pegar em alguns 
livros, estes concentrados em 
estante própria e integrada na 
biblioteca da EB/23, e levá-los 
às escolas, em saco próprio e 
devidamente identificado, para 
que, mais tarde, os mesmos, na 
sua generalidade, possam ser 
requisitados e levados para casa 
de cada aluno interessado. 

Sempre com o objetivo de 
servir a comunidade, o Lions 
Clube de Vizela voluntariou-se 

para organizar esta atividade 
tendo, na execução da mesma, 
no período compreendido entre 
os dias 22 e 29 de Novembro do 
corrente ano, levado aos jardins 
de infância e Escolas do 1.o ciclo a 

história “A menina com os olhos 
ocupados” pela mão de alguns 
dos seus companheiros.

No final da atividade, que, 
diga-se, teve excelente acei-
tação junto dos seus destina-

tários, todos os envolvidos re-
conheceram que os objetivos 
foram alcançados e as expec-
tativas superadas, prevendo-
-se, inclusive, a continuidade 
do projecto em futuro próximo.

PROJETO  
“ÓCULOS À VISTA”

Dando continuidade ao projeto 
delineado e posto em prática no 
ano lionístico 2020/2021, com a 
parceria da Opticália e A Minha 
Ótica e, depois de ter sido feito 
o rastreio levado acabo no dia 
Mundial da Visão, foi entregue, 
de forma gratuita, um par de ócu-
los graduados a três pessoas que 
deles necessitavam.



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

44 JANEIRO | FEVEREIRO | 2022

  LIONS CLUBE VILA PRAIA DE ÂNCORA

PEDITÓRIO LOCAL 
PARA A LIGA PORTUGUESA  
CONTRA O CANCRO

O Lions Clube de Vila Praia de Âncora vem colaborando anualmente, 
de forma generosa e voluntária, no Peditório Anual da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro. No fim de semana de 29 de outubro a 1 de novembro 
de 2021, o valor angariado foi de quase quatro mil euros, numa ação que 
envolveu as Juntas de Freguesia e Paróquias, as grandes superfícies e 
muitos voluntários.

ENCONTRO DE OUTONO DEBATE DEFESA DO AMBIENTE  
E EXCLUI EXPLORAÇÃO DE LÍTIO DA REGIÃO 

No seu tradicional Encontro de Outo-
no, realizado a 13 de novembro em Vila 
Praia de Âncora, o tema escolhido foi o 
Meio Ambiente, em particular a defesa 
do património ambiental da Serra D’Arga 
face à ameaça da exploração de minas de 
lítio. O objetivo do Clube é “criar um futuro 
sustentável e saudável para a população 
e as próximas gerações.

Por outro lado, o Clube recebeu re-
centemente uma Mensagem do Secre-
tário-Geral das Nações Unidas, António 
Guterres defendendo: “juntos, poderemos 
aliar esforços em direção a uma agenda 
comum para o benefício da humanidade e 
do nosso planeta”. Nesse sentido, o Clube 
tem-se empenhado nos Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável patrocinado 
pelas Nações Unidas, nomeadamente 
trabalhando para proteger e salvaguardar 
o património cultural e natural (11.o Obje-
tivo). Assim, neste Encontro de Outono, 
foi debatida esta temática com a ajuda 
da Associação Ambientalista “COREMA 
– Associação de Defesa do Património”, 
fundada em 1988, em Seixas – Caminha, 

na pessoa do seu Fundador e Presiden-
te da Direção José Gualdino Fernandes 
Correia e com o apoio do Embaixador da 
GAT (Global Action Team – Equipa Global 
de Ação) de Lions Internacional, PCC José 
Neiva Santos.

Ficou claro que o programa de pes-
quisa de lítio na Serra D’Arga não valoriza 
os impactos extremamente negativos nas 
zonas especiais de conservação desta 
área e na classificação da Serra D’Arga 
como paisagem protegida de interesse 

regional. Na sequência do debate realizado 
foi aprovada, por unanimidade, uma Moção 
em defesa da Serra D’Arga que foi enviada 
às Entidades Competentes e no passado 
dia 2 de fevereiro o Clube tomou conhe-
cimento, através de anúncio do Ministério 
do Ambiente e da Ação Climática de que 
a Serra D’Arga, no Alto Minho, foi excluída 
do concurso para a prospeção de lítio. 
“O Lions Clube de Vila Praia de Âncora 
orgulha-se de ter dado o seu contributo na 
luta por esta causa”, refere o Clube.

CABAZES DE NATAL DISTRIBUÍDOS PELA REDE SOCIAL CONCELHIA

No âmbito do projeto de luta contra a fome e pobreza, 
o Clube decidiu comparticipar com bens alimentares para 
os Cabazes de Natal a distribuir pelo Serviço de Ação Social 
da Câmara Municipal de Caminha aos agregados familiares 

sinalizados pela Rede Social do Município. Usufruíram deste 
apoio 64 famílias, num total de bens alimentares doados no 
valor de mais de dois mil euros. Para a ação contribuiu ainda 
a Fundação Lions de Portugal.

RASTREIO AO DALTONISMO  
NAS ESCOLAS

No âmbito da visão, o Lions Clube de Vila Praia 
de Âncora patrocinou, de 10 a 14 de janeiro, em 
parceria com o Município de Caminha, o Agru-
pamento Escolar do Concelho de Caminha e três 
óticas do concelho (Pitosga Óptica, Multiópticas 
Caminha e Optworld Caminha), o Programa Colo-
rADD Social com ações de sensibilização e rastreio 
ao daltonismo nas Escolas Básicas e Secundárias 
do Concelho de Caminha. Foram realizadas 360 
ações de sensibilização de alunos e professores, 
visando a integração social dos alunos portadores 
de daltonismo para que não sejam discriminados 
e 245 rastreios ao daltonismo.

  LIONS CLUBE VILA PRAIA DE ÂNCORA
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 LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

actividades dos clubes   
do distrito 115 centro SUL

A tradicional Campanha 
de Natal que o Lions Clube 
Almada-Tejo vem realizando 
há já muitos anos, destinada 
à compra de enxovais para bé-

bés nascidos na maternidade 
do Hospital Garcia de Orta, 
filhos de mães carenciadas, 
voltou este ano a ser realizada.

Da entrega que foi efectua-

da no decorrer mês de Janei-
ro faziam parte as seguintes 
peças: 15 babygrows com 
perna; 15 bodys com manga e 
perna;16 bodys sem manga e 

sem perna; 8 bodys com man-
ga; 11 conjuntos de malha com 
casaco, touca, botas e manta; 
19 babetes; 6 mantas de polar; 
2 mantas de lã.

CAMPANHA DE NATAL 2021 
- ENXOVAIS PARA BEBES 
NASCIDOS NO HOSPITAL 
GARCIA DE ORTA

59.o ANIVERSÁRIO DO LIONS CLUBE DE ALMADA
Um alargado número de companheiros e companheiras do nosso Clube parti-
cipou no almoço comemorativo do 59.o aniversário do Lions Clube de Almada.

“UM LIVRO PARA ANGOLA”

O Clube participou na campanha “Um livro para 
Angola” fazendo entrega de um alargado número 
de livros

 LIONS CLUBE DE SETÚBAL

O reajuste da normalidade 
que tanto procuramos reen-
contra-se constantemente 
com a pandemia, agora a cami-
nhar para um dos seus picos, 
não nos deixando concretizar 
a totalidade das atividades que 
desejaríamos para melhorar 
o bem-estar da comunidade 
que de nós precisa. Porém, 
como Leões que somos pro-
curamos padrões altos no que 
fazemos, arregaçando as man-
gas e trabalhando ativamente 
para ajudar a melhorar a vida 
da comunidade que servimos. 
Neste contexto, concretizámos 
as atividades possíveis em 
tempo de algum constrangi-
mento pandémico.

No âmbito do alívio à 
fome, procurámos melhorar o 
acesso a alimentos nutritivos 
dos membros da comunida-
de que servimos, quer através 
do apoio mensal que damos a 
uma família frágil, quer através 
da distribuição de cabazes de 

Natal a famílias carenciadas. 
Num encontro de Natal, a 21 
de Dezembro de 2021, em que 
o CL Délio Morgado fez uma 
alusão à solidariedade atra-
vés da figura de S. Vicente de 
Paulo, o Lions Clube de Setú-
bal fez uma doação à Casa do 
Gaiato e outra ao Património 
dos Pobres. À Loja Social da 
União de Freguesias de Setú-
bal distribuímos Agasalhos. 
A 22 de Janeiro contribuímos 

para o Projeto “Um livro para 
Angola”

Também não descuramos o 
contacto com a família Lionísti-
ca fora do Clube. O Lions clube 
de Setúbal esteve presente na 
Inauguração do Espaço Museo-
lógico Melvin Johnes em Vila de 
Rei, na Vebinar “A Mulher e a 
Família” a 21 de Janeiro de 2022 
e a 4 de Fevereiro de 2022, na 
Webinar “Foundation Fridays /
Stories at the Heart of Service”.

O Lionismo estará sempre 
presente no companheiris-
mo e na força do nosso bem 
SERVIR, porque é realmente 
importante!...

CL Maria Augusta das Dores
Lions Clube de Setúbal

A FORÇA DO SERVIÇO EM TEMPO DE PANDEMIA!
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 LIONS CLUBE DO FUNCHAL

FEIRA SOLIDÁRIA DE NATAL SUPERA EXPECTATIVAS

O Lions Clube do Funchal terminou o ano de 2021 com atividades de cariz solidário, como 
a tradicional Feira de Natal que teve lugar nos dias 4 e 5 de dezembro. Entre a venda de flores, 
doces de Natal, licores e bolos caseiros, a iniciativa ficou pautada pelo sucesso.

A maioria dos artigos foram confecionados na cozinha do Clube e oferecidos pelos Compa-
nheiros, e a RTP Madeira exibiu ainda uma reportagem que promoveu a atividade, que culminou 
com o sorteio de rifas que ditou o vencedor de uma joia oferecida pelo CL Presidente, Eugénio 
Campos.

ALUNOS ‘ESPECIAIS’ PREMIADOS

Ainda no início de de-
zembro, e em parceria com a 
Secretaria Regional da Edu-
cação, o Clube assinalou o 
Dia Nacional da Pessoa com 
Deficiência, com a atribuição 
de prémios aos vencedores 
dos Concursos de Redação e 
do Cartaz da Paz.

Baseado no Programa 

Internacional da Paz, a dire-
ção do LCF propôs à Direção 
de Serviço de Educação Es-
pecial que os Concursos da 
Redação e do Cartaz da Paz 
subordinados ao tema “Es-
tamos Conectados” fossem 
feitos, neste 1.o ano, na Região, 
e abrangessem os estudantes 
com cegueira ou baixa visão 

de toda a Madeira, ligando-o 
ao mês da Visão e oferecendo 
a estes jovens oportunidades, 
contribuindo para o seu de-
senvolvimento.  

O júri contou com a par-
ticipação de dois elementos 
da direção do LCF, a Chefe 
de Divisão de Acompanha-
mento à Surdes e Cegueira, 

uma artista plástica e uma 
professora de Português e 
a cerimónia de entrega de 
prémios decorreu na presen-
ça do Secretário Regional de 
Educação, do Diretor Regio-
nal de Educação, do Presi-
dente da Direção da Escola 
onde decorreu a cerimónia 
e da Presidente do LCF.

 LIONS CLUBE DO FUNCHAL

JANTAR DE NATAL REÚNE COMPANHEIROS

Como é habitual, o Clube 
realizou um jantar de Natal 
que serviu também para fa-
zer um balanço do último ano 
e agradecer a todos quantos 
têm colaborado com o mesmo.

O evento contou com gran-
de participação de associados, 

num momento lionístico onde 
a sã camaradagem e a amiza-
de conviveram estiveram sem-
pre presentes. Um momento 
a realçar foi a entrega da jóia 
do sorteio de rifas da Feira de 
Natal ao CL António Barros que 
num gesto muito apreciado, 

voltou a entregar a joia à Pre-
sidente, para que num próximo 
convívio volte a ser leiloada em 
beneficio do Clube.

CLUBE ENTREGA  

15 BOLSAS DE ESTUDO

Numa iniciativa que consti-

tui uma das maiores bandeiras 
do Clube, foram atribuídas 15 
bolsas de estudo a estudante 
madeirenses cujos processos 
se enquadravam com o regu-
lamento em vigor. Com o do-
nativo da Fundação La Caixa 
do Banco BPI e do Santander 
e verbas do Clube arrecadadas 
em várias atividades, 15 alunos 
universitários beneficiam de 
um apoio para continuarem os 
seus estudos.

Entre os jovens, 8 são bol-
seiros de anos anteriores e 7 
são fruto de novas candidatu-
ras, originários principalmente 
do Funchal. Os cursos frequen-
tados são das áreas de Saúde, 
Cultura e Desporto, Economia 
e Gestão, Engenharia, Direito 
e Turismo.

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA REVERTE PARA O CLUBE
A sede do Clube foi palco da Exposição Solidária de Aguarelas, do CL Ricardo 

Camacho Rodrigues, que esteve patente durante vários dias e contou com a visita 
de dezenas de pessoas, inclusive turistas. Os quadros foram quase todos vendidos 
e uma parte das receitas reverteu para o Clube, que conta em breve apresentar 
outra exposição.

CL ITALIANA DE PASSAGEM 
PELO FUNCHAL VISITA CLUBE

Já em 2022 o Clube recebeu a visita 
da CL Linda Simeone, do Clube Lions da 
cidade Diuno Aurisina, da Itália. A Compa-
nheira Simeone esteve de passagem pela 
Madeira para participar na Maratona do 
Funchal e não quis deixar de passar pelo 
Clube, onde houve troca de galhardetes e 
partilha de experiências e ideias.
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ACTIVIDADES  
REALIZADAS

Cabazes Solidários para 
a Quinta do Mocho - Como 
habitualmente, em anos tran-
satos, as Divisões 7 e 8 (Região 
D) organizam uma atividade  
para entrega de Cabazes Soli-
dários à Paróquia da Quinta do 
Mocho, para as famílias mais 
carenciadas.

Doação de Roupas, Brin-
quedos, Calçado e alimentos 
- O Lions Clube em várias ativi-
dades de Recolha e Doação de 
Roupas; Brinquedos e Calçado 
a famílias carenciadas ou Sem-
-Abrigo. Aproveitando a ida de 
um casal de voluntários para 
Cabo Verde, doou roupa para 
ser distribuída na comunidade  
da Ilha de Santiago.

CONSTRUÇÃO DE CABAZES DE NATAL 
É tradição do Clube, a realização de uma atividade 

anual para a Construção de várias dezenas de Cabazes de 
Natal para os Companheiros oferecerem a famílias, referen-
ciadas pelos próprios. É um momento alto de participação 
dos Companheiros e de Convívio e Companheirismo.

MESA DA NOSSA SENHORA DE BELÉM 
Doação de Cabazes de Natal - O Clube doou vários Cabazes de 

Natal e Caixas de Bolachas Lucas para a Mesa de Nossa Senhora 
de Belém, da Paróquia do Mosteiro dos Jerónimos, cuja receção 
foi pela Diretora da Associação, Dra. Alzira Rodrigues

CONVÍVIO CULTURAL NATALÍCIO 
O Clube esteve presente no Lions CLube Costa do Sol-Car-

cavelos, com uma grande comitiva, num convívio de franco 
companheirismo, em um momento cultural de música e de 
poemas natalícios.

 LIONS CLUBE LISBOA-BELÉM  LIONS CLUBE LISBOA-BELÉM

“UM CONTENTOR PARA CABO VERDE” 
O Presidente da Câmara de Tarrafal, da Ilha de Santiago, Dr. 

José dos Reis, e dois vereadores visitaram o Lions Clube Lisboa 
Belém, para apresentarem os seus agradecimentos do envio 
de um Contentor, com roupas e brinquedos e livros, que fez 
chegar àquela cidade do Tarrafal.

UM LIVRO
PARA ANGOLA 

O Clube recebeu da FNAC, 
uma doação de 573 livros, no 
valor de 8.592 €, para a ativi-
dade “Um Livro para Angola”.

PEDITÓRIO DA LIGA  
PORTUGUESA CONTRA 
O CANCRO 

O Clube, pela sua Presidente Paula 
Leonardo, fez-se representar no Peditó-
rio da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

INAUGURAÇÃO  
DO MUSEU DOS LIONS 

Vários Companheiros do Clube estiveram na Inau-
guração do Museu dos Lions, em Vila de Rei. 

Viveram-se momentos de enriquecimento lionístico 
e de franco companheirismo. 

PRENDAS 
DE NATAL A 
CRIANÇAS
O Leo Clube de Lisboa 
Belém, em parceria com 
o Lions Clube Lisboa 
Belém, ofereceu 12 pre-
sentes às crianças da 
Associação CrescerSer.
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 LIONS CLUBE LISBOA MATER

Foi a seguinte a atividade 
recente do Clube:
1. PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTOS LIONÍSTICOS

a) VISITA DA GOVERNADO-
RA SOFIA FELIX AO L. C. COS-
TA DO SOL/ CARCAVELOS - A 
nossa Presidente, C. L. Myriam 
Correia Ribeiro, esteve presen-
te na visita oficial da Governa-
dora Sofia Félix ao Lions Clube 
Costa do Sol - Carcavelos 

b) INAUGURAÇÃO DO MU-
SEU DO LIONISMO EM VILA DE 
REI - A 15 de Janeiro, decorreu, 

em Vila de Rei, a inauguração 
Museu Lion e a já habitual co-
memoração do Aniversário de 
Melvin Jones. 

c) ANIVERSÁRIO DO LC 
DE SANTTIAGO DO CACÉM 
– o nosso Clube fez-se repre-
sentar na comemoração do 
Aniversario do L. C. de San-
tiago do Cacém, em 22 de ja-
neiro, pela nossa Presidente 
CL Myriam Ribeiro, e pelos CL 
António Cortesão, também 
Presidente de Divisão 8, e A. 
Simões Monteiro. 

PALESTRA CULTURAL 
A 25 de Janeiro, teve lugar 

mais uma das palestras que 
constam do nosso programa 
cultural do AL 2021/22.  Foi ago-
ra a vez de sermos presentea-
dos com uma magnifica inter-
venção do ex-subsecretário de 
Estado dos Negócios Estrangei-
ros, Prof. Doutor Ivo Cruz, intitu-
lada “Portugal no atual xadrez 
político internacional”

2. ATIVIDADES DE 

NATUREZA SOCIAL

a) ANGARIAÇÃO DE ROU-
PAS PARA S. TOMÉ - Colabo-

rámos nesta Campanha, inicia-
tiva conjunta do L C Santiago 
do Cacém e da Caritas Portu-
guesa.  

b)  ALDEIAS SOS, EM 
BICESSE - Ainda neste mês 
e fazendo parte do plano de 
apoio à Casa Lion, nas Aldeias 
SOS, em Bicesse, a Presiden-
te acompanhou os dirigentes 
dessa Instituição no levanta-
mento das necessidades mais 
prementes, aproveitando a 
disponibilidade de um cons-
trutor civil que demonstrou 
estar aberto a esta colabo-
ração.

 LIONS CLUBE DO MONTIJO

APRENDER A SER SAUDÁVEL 
- SAÚDE ORAL 

O Lions Clube do Montijo 
em parceria com a ONGD Mun-
do a Sorrir realizaram ações de 
sensibilização sobre educação 
para a saúde oral, dirigidas às 
crianças do 1.o ciclo da Escola 
Básica Novos Trilhos na Atalaia 
e da Escola Básica de Alto de 
Estanqueiro, no Montijo.

O objetivo desta ação foi 
sensibilizar a população para 
a adoção de hábitos de higiene 
oral diários, os quais são im-

portantes em qualquer idade, 
especialmente na infância e 
na adolescência.

A ação envolveu mais de 
200 crianças e respetivos 
professores, tendo-se regis-
tado uma excelente interação 
e culminou com a entrega de 
Kits de saúde oral contendo 
escovas e pastas de dentes, 
disponibilizados pela “Oral-B”.

A Mundo a Sorrir é uma Or-
ganização Não Governamen-

tal para o Desenvolvimento 
(ONGD), fundada em 2005 
no Porto, com a missão de 
promover a Saúde e a Saúde 

Oral como um direito univer-
sal junto das populações em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconómica.

DOAÇÃO DE ROUPAS E SAPATOS

O Lions Clube do Montijo efetuou em 26 de Janeiro de 
2022 a entrega na Loja Social do Montijo das roupas e sa-
patos recolhidos desde o inicio do corrente ano, com a 
finalidade desta instituição encaminhar os artigos para as 
famílias mais carenciadas.
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 LIONS CLUBE DE SANTIAGO DO CACÉM

CAMPANHA PARA “JOVENS DE SÃO TOMÉ”
O Lions Clube de Santiago do Cacém, participou em parceria com a Cáritas de Vila Nova 

de Santo André na Campanha de recolha e envio de roupas, calçado e equipamentos des-
portivos, para os “Jovens de São Tomé”, numa iniciativa da Federação Portuguesa de Padel, 
com o apoio do Senhor Bispo de São Tomé D. Manuel dos Santos.

Assim, com a colaboração dos Transportes Gonçalves & Filhos, Lda., foram entregues 68 
(sessenta e oito) caixas de roupas e calçado, no passado dia 27 de janeiro.

CAMPANHA UM 
LIVRO PARA ANGOLA

O Lions Clube de Santiago do 
Cacém, apoia o projecto de “Um 
livro para Angola”, com envio de 
livros para a criação de uma bi-
blioteca em Moxito, Angola.

BALCÃO DO 
MIGRANTE

O Lions Clube de Santiago 
do Cacém em parceria com a 
CÁRITAS de Vila Nova de San-
to André e a Santa Casa da 
Misericórdia de Santiago do 
Cacém,  com a colaboração 
dos Transportes Gonçalves 
& Filhos, fez a entrega de 60 
caixas de roupa (edredons, 
cobertores, roupa de cama, 
casacos e camisolas, kispos, 
roupa de criança, fraldas, 
brinquedos), no passado dia 
20 de fevereiro, no “Balcão do 
Migrante”, na Covilhã.

 LIONS CLUBE DE RABO DE PEIXE

DIA DA ALIMENTAÇÃO

A Assessora para a Sensibilidade da Diabetes e Pre-
sidente do  LCRP esteve presente, em representação do 
clube, na Comemoração do Dia da Alimentação, Nutrição 
e Exposição sobre a Insulina  promovida pelo Serviço de 
Endrocrinologia do Hospital Divino Espirito Santo.

CABAZES DE NATAL
Proveniente de uma recolha de 

géneros numa superfície comer-
cial do Concelho o Clube realizou 
uma entrega de vários cabazes 
de Natal a famílias carenciadas 
e a Instituições Sociais da Vila de 
Rabo de Peixe.

FESTA DE NATAL 
O Clube realizou o habitual Assembleia jantar de Natal.
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 LIONS CLUBE VILA DO PORTO

Festa do Cartaz da Paz 
- Com seleção de cartaz ven-
cedor da autoria de Liliana 
Ferreira Pacheco,

Convívio de Outono 

Preparação dos cabazes 
de natal  - Para distribuir pe-
las famílias mais carenciadas 
com recolha de alimentos nos 
supermercados da ilha 

Loja das Rendas

Palestra - Com o pintor 
alemão Henning Von Gierke 
sobre a sua vida e obra 

Palestras com o Prof Dr. 
Félix Rodrigues - sobre a 

“Presença Humana nos Aço-
res antes dos Descobrimen-
tos Portugueses”. Uma para o 
publico em geral e outra para 
a escola básica e secundária 
de Santa Maria

Recolha de livros para 
a campanha “Um livro para 
Angola” -  com a colaboração 
da Biblioteca Municipal de Vila 
do Porto e da Escola Básica e 
Secundária da Ilha de Santa 
Maria

ACTIVIDADES REALIZADAS PELO CLUBE NO 2.O SEMESTRE DO AL 2021/22

 LIONS CLUBE OEIRAS - TEJO

15 Dez.2021

 O Lions Clube Oeiras-Tejo 
fez a entrega de um ‘CABAZ DE 
NATAL’ à ‘Casa do Parque’ de 
Carnaxide, Oeiras,  Associa-
ção’ CRESCERSER’que acolhe 
crianças dos 0 aos 14 anos , 
composto de Alimentos Essen-
ciais, Sumos de Fruta e Doces.

O Clube fez também a doação 
de 14 Sapatinhos para as crianças 
da Associação que previamente 
nos forneceu os números do cal-
çado que necessitava.

Esta doação teve o patro-
cínio do Sr. Marcelo proprietá-

rio da Sapataria ‘DESCALÇOPÉ’ 
que gentilmente se juntou a 
esta causa oferecendo os sa-

patos, a quem ficamos muito 
gratos e que será agraciado 
oportunamente.

PCC Constantino  
Madureira

 LIONS CLUBE DE LEIRIA

1.o PRÉMIO DO  
“CONCURSO TEXTO DA PAZ”

E o Lions Clube de Leiria não poderia 
deixar de vos informar que o primeiro pré-
mio do “Concurso Texto da Paz” foi atribuído 
à aluna Iara Sebastião da Escola Básica e 
Secundária Henrique Sommer da Maceira 
que realmente está de parabéns pois este 
é o segundo prémio que recebe relativo a 
este concurso 

O LClube a agradece a colaboração, 
disponibilidade e empenho colocado nesta 
atividade aos professores  que acompanha-
ram  a aluna Iara  Sebastião, assim como 
ao Diretor desse agrupamento e todos as 
Companheiras e Companheiros  envolvidos

A IARA SEBASTIÃO está de parabéns e 
ficará na história do nosso Clube.

UM LIVRO PARA ANGOLA
Criar e promover o espírito de compreensão entre os povos 

da Terra é , sem dúvida, um dos grandes objetivos dos Lions 
Clube Internacional. Nessa conformidade. uma das atividades 
proposta pelo Distrito 115 Centro Sul foi “ Um livro para Angola”, 
atividade prontamente abraçada pelo nosso Clube Lions de 
Leiria que a divulgou junto dos seus familiares, amigos e 
comunidade em geral, sensibilizando-os para a causa.

Após sua seleção, de acordo com os assuntos conside-
rados, os livros angariados pelo Clube foram devidamente 
embaladas  em 34 caixas, gentilmente cedidas pela em-
presa Teclena . Mais tarde despachadas, ficando, desta 
feita,  o seu transporte, ao encargo do CL Artur Pereira, 
com a colaboração da empresa Alfaloc, sem despesas 
para o nosso Clube.
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LEO 
CLUBE  

DE FAFE

LEO 
CLUBE  

DE COIMBRA

RECOLHA 
DE BRINQUEDOS  
NÃO ELETRÓNICOS 

O Leo Clube de Fafe em conjunto com 
o Lions Clube de Fafe, promoveram uma 
recolha de brinquedos não eletrónicos, que 
possam ser utilizados por crianças dos 0 aos 
5 anos de idade. 

VENDA DE BOLACHAS 
LUCAS 

 
No mês de dezembro de 2021, os Clubes 

Leo e Lions de Fafe uniram esforços na 
venda das Bolachas Lucas. O valor anga-
riado reverteu para a Bolsa de Investigação 
no Cancro Infantil.

VENDA DE BONECOS 
BORDADOS

   
O Leo Clube de Coimbra II está a 
vender bonecos bordados, feitos 
à mão, com o objetivo de angariar 
fundos para conseguirem, poste-
riormente, desenvolver atividades 
para a comunidade conimbricense. 

LEO 
CLUBE DA  

FIGUEIRA DA FOZ -  

FOZ DO MONDEGO

LEO 
CLUBE DA  

FIGUEIRA DA FOZ -  

FOZ DO MONDEGO

LEO 
CLUBE  

DA TROFA

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

NATAL A SONHAR
No passado mês de dezembro, o Leo 

Clube da Figueira da Foz - Foz do Mondego 
organizou a 4.a edição da iniciativa “Natal 
a Sonhar”. No total, foram apadrinhados 
os sonhos de 25 crianças do Centro de 
Acolhimento Temporário da APPACDM, da 
comissão Social de Tavarede e de famílias 
de carenciadas da Figueira da Foz. 

PRESENTES SOLIDÁRIOS
Também no mês de dezembro, o Leo Clube da Figueira da Foz 

- Foz do Mondego, realizou a entrega de “Presentes Solidários” a 7 
pessoas integradas na Associação Fernão Mendes Pinto. 

APADRINHAR UM SORRISO
Durante o mês de dezembro, o Leo Clube da Trofa organizou 

a sua tradicional campanha “Apadrinhar um Sorriso” e, no dia 22 

do respetivo mês, procedeu à entrega dos presentes às crianças 

da Associação de Solidariedade e Ação Social - ASAS - da Trofa. 

Nesta edição da atividade “Apadrinhar um Sorriso” foi possível 

proporcionar sorrisos a 30 crianças. 

LEO 
CLUBE  

DE POMBAL

“APADRINHAR DESEJOS”
Na segunda edição 
da atividade “Apa-
drinhar Desejos”, o 
Leo Clube de Pom-
bal conseguiu apa-
drinhar os sonhos 
de 20 crianças do 
Centro de Acolhi-
mento Temporário 
da APEPI. 

LEO BOX 
No mês de novembro e dezembro, o Leo Clube de Pom-

bal realizou uma angariação de donativos, denominada por 
“Leo Box” e em janeiro procederam à entrega dos mesmos 
na sede da Ajuda Animal de Pombal.  
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