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Às vezes, é difícil encontrar o caminho.

No início de 2020 o nosso mundo foi levado a um grande julgamento. Nos 
últimos meses, países - inclusive o meu - foram testados até o limite. Muitas 
pessoas enfrentam novas realidades que desafiam a sua capacidade de sobreviver 
e de fornecer alimentos e outros bens essenciais suficientes para manter as suas 

famílias seguras. Muitos homens e muitas mulheres - médicos, enfermeiros, forças de segurança, 
empregadas de supermercado, entre muitos outros – colocam-se em risco todos os dias para salvar 
vidas.

Estamos na hora das trevas. É fácil ceder ao medo. Mas não podemos. Este é o momento de agir.

Face aos bloqueios, quarentenas e distanciamento social o nosso serviço pode parecer muito 
diferente de como o conhecemos. Temos que colocar a saúde e a segurança em primeiro lugar. Mas 
não é hora de nos afastarmos do novo e do diferente. Agora é hora de explorar a inovação pela qual 
os Lions são conhecidos, para que possamos encontrar novas maneiras de servir, de ajudar.

Há agora tanta incerteza no mundo. Nestes tempos extraordinários, vamo-nos dedicar novamente 
ao serviço. Vamos tornar-nos nas luzes que guiam o nosso mundo através deste período de 
escuridão.

Nos meus momentos sombrios - e houve alguns para mim também nos últimos meses - eu 
gosto de imaginar cada Lion como se fosse uma vela acesa em cada janela. Vejo os Lions servindo 
refeições a crianças carenciadas porque as escolas estão fechadas, garantindo que elas possam 
ter todas as suas refeições. Vejo os Lions entregando mantimentos para os seus vizinhos idosos 
que são os mais vulneráveis ao vírus. Vejo os clubes realizando reuniões on-line para que possam 
permanecer conectados e continuar a encontrar maneiras de retribuir. Todos os dias, vejo Lions a 
pôr sua bondade em acção.

Agora imagine como o mundo brilharia com todas as nossas velas acesas juntas, brilhando 
intensamente, ajudando o mundo a encontrar o seu caminho.

Lions, Sejam luz. Mostrem o caminho.

Atenciosamente,

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

À

EM TEMPOS DE ESCURIDÃO, 
SEJAM LUZ 

Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional de Lions Clubes
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Caros Companheiros Lions e Leos

Esta edição da nossa revista Lion, a nº. 5 deste Ano Lionístico, publica-se 
quando no nosso país se ensaiam os primeiros passos para um possível retorno gra-
dual a alguma normalidade, depois de dois meses de confinamento.

Nestes dois meses – Março e Abril - que correspondem ao período a que esta 
edição diz respeito, a actividade do Movimento Lion, tal como a maior parte das ac-
tividades a nível nacional e internacional, sofreu um natural abrandamento, fruto do 
necessário isolamento social que se viveu, com o objectivo de controlar o avanço expo-
nencial da pandemia. No entanto, ainda assim, os lions não pararam. Disso vos damos 
conta nas páginas desta Lion.

Na secção internacional, além da motivadora mensagem do Presidente Internacio-
nal Jung-Yul Choi, publicamos o relato de duas missões Lion, uma no Cambodja e outra 
de jovens médicos em Marrocos e ainda o relatório anual da LCIF. Apresentamos tam-
bém a foto e um pequeno currículo do PID Douglas X. Alexander, nomeado 1º Vice-pre-
sidente em substituição do Juiz Haynes H. Townsend, falecido em Dezembro passado. 

Na secção nacional além dos textos da Presidente do CNG, CC Isabel Moreira e dos 
Governadores dos Distritos 115/CN e 115/CS, respectivamente, DG João Pedro Silva 
e DG Teresa d`Ávila, publicamos uma inspiradora “Reflexão” em tempo de pandemia, do 
IPDG Pedro Crisóstomo. Damos ainda conta da oferta pelos Lions de equipamentos a 
hospitais nacionais para reforço do combate ao covid-19.

Publica-se também a notícia da realização do XX Encontro Luso-Galaico e de uma 
acção do Meio Ambiente e naturalmente das diversas actividades realizadas durante 
este período pelos Clubes - Lions e Leos.

Boas leituras. 

editorial

CL Henrique Matos
Editor

C
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MISSÃO DE INCLUS
UM FÓRUM PARA A AMIZADE E COMPREENSÃO 
Os LIONS do Cambodja acreditam que não se trata de ganhar 
ou de perder, mas como - e com quem – se joga o jogo

Os organizadores do OSEAL Leo 
Forum 2020 juntaram-se à Special 
Olympics Asia Pacific (SOAP) e à 
Special Olympics Cambodja para or-
ganizar uma tarde de Desportos Unifi-
cados da Special Olympics, que junta 
em equipas pessoas com deficiência 
intelectual e pessoas sem deficiên-
cia.

Parte do objetivo do fórum era 
conscientizar a Special Olympics e 

sua parceria com o Lions. A Unified 
Sports assenta na filosofia de que 
juntar pessoas com e sem deficiên-
cia intelectual é um caminho para a 
amizade e a compreensão, por isso 
seria natural pôr esses princípios em 
prática no fórum.

"Na Special Olympics estamos 
incrivelmente gratos por oportunida-
des destas que permitem capacitar 
os nossos atletas para alcançarem o 

melhor, dentro e fora do campo de jo-
gos", diz o presidente e director admi-
nistrativo da Special Olympics Europe 
Eurásia, David Evangelista, também 
ele um Lion.

Cento e vinte Leos e Lions e 30 
atletas da Special Olympics da pro-
víncia de Kampong Thom, no Cam-
bodja, reuniram-se no Angkor Beer 
Football Club para competir em jogos 
de futebol e no desporto tradicional 

Os Leos juntam-se 
aos Olimpianos Especiais 
para conquistar a vitória 

no fórum OSEAL Leo.
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O DE INCLUSÃO NO CAMBODJA
“cabo de guerra”, ambos mui-
to populares no Cambodja.

Em 2015, o jogo “cabo 
de guerra” foi reconhecido 
internacionalmente pelo 
seu significado cultural no 
Cambodja (assim como na 
Coreia do Sul, Vietname e Fi-
lipinas) tendo sido conside-
rado Património Cultural da 
Humanidade. A introdução 
deste jogo no fórum ajudou 
os participantes a entender 
melhor a cultura local.

Havia quatro equipas uni-
ficadas para o futebol, cada 
uma composta por cinco ou 
seis Leos/Lions e três atletas 
da Special Olympics, e oito 
equipas de cabo de guerra, 
cada uma com oito ou nove 
Leos/Lions e dois ou três 
atletas da Special Olympis. 
Os restantes participantes do 
fórum que não jogavam ajuda-
ram a documentar o evento 
fotografando e filmando.

Para alguns dos Leos, 
esta foi a primeira vez que 
jogaram o “cabo de guerra”. 
Para alguns atletas da Spe-
cial Olympics, esta foi a pri-
meira vez que viajaram para 
outra província para partici-
parem num evento desporti-
vo. Antes do inicio dos jogos, 
Lions e Leos forneceram sa-
patos, equipamentos e bolas 
de futebol aos atletas.

A parceria permitiu que os 
participantes aprendessem 
o espírito do movimento da 
Special Olympics e, ao mes-
mo tempo, tivessem a expe-
riência prática de como as 
actividades do Unified Sports 
podem fazer a inclusão atra-
vés do desporto.

No geral, todos se diverti-
ram muito. Um Leo ajuda um atleta 

da Special Olympics 
a atar os seus sapatos 

antes do jogo começar.
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MARROCOS | MÉDIC

Jovens médicos não esperam 
pela idade da reforma para 
causar impacto onde há necessidades

Médicos da Unidade de Médicos do Lions Clube 
discutem o seu plano de ação num projeto de extensão médica recente.
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No dia 26 de janeiro de 2020, 20 
médicos, todos membros do Lions 
Club Doctors Unité de Casablanca, 
partiram para Douar Ait Tamjat-Ta-
gleft, uma pequena vila perto de Ta-
roudant, uma cidade costeira no sul 
de Marrocos. A sua missão, realizada 
em parceria com a associação de 
Ménbadarat Al Khayr, de Béni Mellal, 

era fornecer assistência médica aos 
moradores da vila.

"Infelizmente, a cobertura médica 
em Marrocos é particularmente escas-
sa", diz o Lion Salwal El Jamali, director 
de comunicação do clube. "As comuni-
dades dentro das cidades têm proble-
mas para obter os cuidados de saúde 
de que precisam, nas vilas o sistema 
de saúde é ainda mais escasso e as 
pessoas às vezes têm de percorrer um 
longo caminho para consultar até um 
médico de clínica geral".

Os Lions médicos presentes na 
missão tinham especialidades que 
iam da medicina geral à odontologia, 
pediatria, ginecologia, entre outros, e 
trataram cerca de 800 pessoas du-
rante esta visita de dois dias.

Foi iniciada, em simultâneo, uma 
campanha de prevenção oral na co-
munidade, realizadas consultas e 
extrações dentárias para adultos e 
distribuidos medicamentos doados 
por membros do clube que são farma-
cêuticos.

O clube também trouxe cestas de 
roupas e alimentos para distribuir e, 
como se não estivessem ocupados o 
suficiente, iniciou a reconstrução do 

pátio da escola primária local. “Pin-
tamos e montamos estantes com 
livros para uma pequena biblioteca à 
qual as crianças podem ter acesso a 
qualquer momento”, diz Jamali.

O Lions Club Doctors Unité de Ca-
sablanca realiza todos os anos várias 
caravanas humanitárias indo sempre  
para uma área com diferentes neces-
sidades. Geralmente trabalham com 
organizações locais para os ajudar a 
identificarem as necessidades das 
comunidades para um adequado pla-
neamento da intervenção.

O dinheiro para os diversos projec-
tos vem de vários eventos de anga-
riação de fundos, incluindo o "Run for 
Atlas", que é uma corrida pelas monta-
nhas do Atlas e um torneio de futebol 
chamado "Kick It for Hope", com que 
angariam fundos para uma caravana 
especial dedicada ao rastreio do cancro 
da mama e dos ovários.

“Nada o deixa mais satisfeito do 
que a idéia de saber que participamos 
no alívio da dor dentes  duma criança, 
do tratamento de uma mulher grávida 
ou mesmo de ajudar um idoso a ga-
nhar autonomia”, diz o presidente do 
clube, Manal Fattah.

OS | MÉDICOS AO SERVIÇO
A triagem da diabetes é apenas 
uma parte do atendimento médico 
abrangente que os Lions prestam 
nas suas viagens de serviço.
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CAPACITANDO 
LIONS
Relatório Anual 
de LCIF 2018 – 2019

Desde 1968, que a LCIF dedica as nossas 
energias a aumentar a capacidade dos Lions 
em todos os lugares, ajudando-os a capacitar 
as comunidades que servem. Com cada 
subsídio que damos, a nossa história cresce, 
juntamente com o impacto dos Lions. Hoje, 
não poderíamos estar mais orgulhosos do que 
estamos, nem mais animados com o futuro do 
nosso trabalho.
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SABIA 
QUE?

A grande maioria do fi nanciamento que a LCIF recebe 
é dos Lions.

SABIA 
QUE?

100% de cada doação apoia o Serviço Lionístico por meio de 
subsídios e programas da LCIF

SABIA 
QUE?

A LCIF concedeu mais de US $ 1,1 bilhão - fi nanciando mais de 
15.000 projetos em todo o mundo.
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LCIF | CAPACIT

Hoje, os Lions e a LCIF - a única Fundação de apoio ao serviço Lionístico em escala global - continuam 
com um compromisso compartilhado com o mundo em necessidade por meio da Campanha 100: Serviço de 
Capacitação de LCIF. 

A abrangente campanha da LCIF garante que os Lions continuem a servir centenas de milhões de pes-
soas. As metas Lionísticas são amplas e nenhum Lion, Clube ou Distrito pode alcançá-las sozinhas; mas, 
juntamente com LCIF, podemos ajudar a tornar o mundo um lugar mais saudável e feliz.

OBJECTIVOS DA CAMPANHA 100 

Aumentar o impacto no serviço - a LCIF apoia o compromisso dos Lions com suas comunidades, criando maior 
impacto nas áreas de visão, juventude, assistência a desastres e esforços humanitários.

Combate à diabetes – a LCIF ajuda os Lions a reduzir a prevalência da diabetes e a melhorar a qualidade de vida 
dos diagnosticados.

Expandir para causas globais adicionais – a LCIF ajuda os Lions a identificar áreas de grande necessidade e 
oportunidade no cancro infantil, fome e meio ambiente; a conduzir projectos-piloto para desenvolver conhecimen-

tos; e a desenvolver programas locais e globais sustentáveis e de longo prazo.

Hoje, os Lions e a LCIF - a única Fundação de apoio ao serviço Lionístico em escala global - continuam 
com um compromisso compartilhado com o mundo em necessidade por meio da Campanha 100: Serviço de 

A abrangente campanha da LCIF garante que os Lions continuem a servir centenas de milhões de pes-
soas. As metas Lionísticas são amplas e nenhum Lion, Clube ou Distrito pode alcançá-las sozinhas; mas, 

PIP Gudrun
Yngvadotti
Presidente 

do Conselho 
da LCIF

SOBRE 

A CAMPANHA 100: 

SERVIÇO DE 
FORTALECIMENTO 
DA LCIF
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CITANDO LIONS
EM TODO O MUNDO, OS DESAFIOS SÃO GRANDES

� Esforços humanitários: todos os dias 300 pessoas morrem de sarampo
� Ajuda em caso de desastre: desastres relacionados com o clima cresceram mais de 50% nos últimos 40 anos
� Visão: 2,2 bilhões de pessoas têm deficiência visual ou cegueira
� Juventude: Quase 1/3 dos jovens adolescentes em todo o mundo já sofreram ou sofrem de bullying 
� Diabetes: 1 em cada 11 pessoas tem diabetes
� Cancro infantil: 300.000 crianças e jovens dos 0 aos 19 anos são diagnosticadas com cancro todos os anos
� Fome: 1 em cada 9 pessoas não tem comida suficiente para ser saudável e activo
� Meio ambiente: até 2025, 2 em cada 3 pessoas poderão enfrentara falta de água

Fontes: Organização Mundial da Saúde, Nações Unidas, Food Aid Foundation e World Wildlife Fund.

TIPOS DE CONCESSÃO

Existem subsídios para cobrir uma grande variedade 
de serviços Lion. Apenas é necessário que haja algo 
alinhado com o serviço que o seu distrito esteja inte-
ressado em fazer.

OS SUBSÍDIOS

Os subsídios correspondentes são para projectos hu-
manitários de maior escala que ajudem as comunida-
des a obter acesso no campo da educação, tecnologia, 
assistência médica, lugares seguros para as crianças 
brincarem e muitas outras melhorias que possam mu-
dar a vida das pessoas.

SUBSÍDIOS DO LIONS QUEST

Os subsídios do Lions Quest permitem que as escolas 
estabeleçam e expandam o currículo do Lions Quest.

SUBSÍDIOS PARA A DIABETES

Os subsídios para a diabetes permitem a implementa-
ção de projectos que aumentem a consciencialização 
sobre a diabetes, expandam o acesso aos cuidados e 
melhorem a qualidade de vida dos diagnosticados com 
a doença.

SUBSÍDIOS DA SIGHTFIRST

As bolsas SightFirst combatem a cegueira evitável, 
prestam atendimento a pessoas cegas ou com defi-
ciência visual e desenvolvem infraestruturas para sis-
temas abrangentes de atendimento oftalmológico.

SUBSÍDIOS PARA SERVIÇOS LEO

As subvenções aos serviços Leo permitem que os Leos 
planeiem iniciativas humanitárias maiores, oferecendo 
a oportunidade de causar um impacto maior.

SUBSÍDIOS PARA DESASTRES

Os subsídios para desastres permitem que os Lions 
ofereçam apoio imediato e contínuo às vítimas de de-
sastres naturais por meio de subsídios de preparação 
para desastres, subsídios de emergência, subsídios de 
recuperação da comunidade e subsídios para catástro-
fes graves.

SUBSÍDIOS PARA IMPACTOS 
NA COMUNIDADE DE DISTRITOS E CLUBES

Por meio do programa de Subsídios de Impacto à Co-
munidade de Distritos e Clubes (DCG), 15% das con-
tribuições irrestritas para LCIF de um clube ou distrito 
podem ser transformadas em subsídios que financiam 
projetos ao nível de clube ou de distrito. Doações 
qualificadas podem ser feitas ao longo do ano. Esses 
fundos estão disponíveis para subsídios ao clube ou 
distrito no ano seguinte.
Antes que o clube ou distrito se possa inscrever na 
DCG, há um requisito mínimo de doação num ano de US 
$ 5.000 para o primeiro e US $ 10.000 para o segundo. 
O programa DCG ajuda os Lions a oferecerem mui-
tas formas de serviço, como confortar uma criança 
doente, plantar árvores num parque local ou comprar 
alimentos para os necessitados da suas comunida-
des. Para mais informações, visite lionsclubs.org/
dcg.
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CICLO DE VIDA 
DE UMA SUBVENÇÃO

Um subsídio da LCIF capacita os 
Lions a aumentar ainda mais seu im-
pacto. Curioso para saber como fun-
cionam os subsídios?

Veja a seguir o ciclo de vida de uma 
concessão - desde a concepção do 
projecto até a sua conclusão.

1Realize uma avaliação para identifi-
car as necessidades da comunidade 

/ projecto. Os projectos devem abordar 
uma questão humanitária não atendida.

2Analise o pedido e os critérios de 
concessão.

3Discuta a ideia do projecto com a 
LCIF, se necessário.

4Inscrição completa.

5Envie a inscrição para a LCIF den-
tro do prazo.

6A LCIF fornecerá feedback sobre o 
aplicativo se for necessário.

7A Proposta de subsídio será anali-
sada pelo conselho ou pelo comité 

consultivo de LCIF.

8O Requerente será notificado da 
decisão do conselho ou comité.

9Para os projectos aprovados, os 
fundos serão desembolsados 

quan do as condições da concessão 
forem atendidas.

10O projecto tem inicio.

11Envio de relatórios de progres-
so à LCIF.

12Envio do relatório final quando 
o projecto estiver concluído.

Vivian, de sete anos de idade, 
nunca se queixou de problemas de 
visão e isso não afectou os seus 
trabalhos escolares ou brincadei-
ras. Uma tarde, a escola de Vivian 
realizou um rasteio de visão gra-
tuita - KidSight USA - patrocinada 
pelo Lions Clube Naugatuck, de 
Connecticut.

Durante o rastreio de rotina, 
os voluntários do Lions Clube des-
cobriram um problema na visão de 
Vivian que antes não tinha sido de-
tectado. Ao receber a informação 
dos Lions, a mãe de Vivian, Sarah, 
levou a filha a fazer um exame 
oftalmológico profissional, tendo-
-lhe sido diagnosticado ambliopia 
refractiva, conhecida como "olho 
preguiçoso".

A ambliopia refractiva é cau-
sada por um olho ter uma visão 
significativa ou próxima da visão 
não corrigida ou um astigmatismo 
substancial. Como o outro olho não 
tem esses problemas, o cérebro 
depende apenas do olho "bom". 
Como resultado, o olho torna-se 
"preguiçoso" devido a não ser usa-
do. Se não for corrigida a ambliopia 
pode levar a uma redução perma-
nente da visão.

A visão de Vivian foi facilmente 
corrigida com óculos graduados. 
Agora conhecedor do problema, o 
oftalmologista poderá acompanhar 
a saúde ocular de Vivian através de 
exames regulares.

"Estou escrevendo como uma 
mãe muito agradecida! Sem a sua 

Fundação e a Connecticut Eye Re-
search Foundation, o diagnóstico 
da minha filha não teria sido de-
terminado. Ela consultou um oftal-
mologista e receberá o tratamento 
necessário para melhorar sua vi-
são prejudicada. OBRIGADO por dar 
à minha filha uma melhor qualida-
de de vida por causa da bondade e 
preocupação da sua Fundação pelo 
bem-estar dos nossos filhos! Com 
gratidão e respeito, Sarah ”

A visão é preciosa. Todos os 
anos, LCIF capacita os Lions para 
ajudarem as pessoas em todo o 
mundo a identificar e resolver pro-
blemas de visão.

RASTREIO DE VISÃO 
NO BURKINA FASO

François não conseguiu ver 
claramente mais de 25 cm à sua 
frente. No entanto, este homem de 
65 anos deixou sua vila às quatro 
horas da manhã para viajar de moto 
45 milhas. A viagem não foi fácil. A 
estrada era rochosa e em condições 
perigosas. Ele teve alguns percalços 
ao longo do caminho seguindo outras 
viaturas de perto para saber por onde 
ir. Mas esperava que os riscos vales-
sem a pena.

Um amigo de François tinha-
-lhe falado numa clínica onde ele 
podia fazer um exame à visão sem 
nenhum custo e comprar um par 
de óculos a um preço acessível. 
Os Lions de Burkina Faso usaram 
um subsídio LCIF SightFirst de US 

LCIF | CAPACITANDO 
A LCIF FAZ A DIFERENÇA
Agora Vivian 
pode ver claramente
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$ 110.746 para construir clínicas óp-
ticas em áreas de seu país onde não 
havia atendimento oftalmológico ou 
este não era acessível. O projeto de 
dois anos, iniciado em 2018, tratará 
da visão a 124.000 pessoas e distri-
buirá 26.400 pares de óculos.

Após o exame à visão na clínica 
que determinou a prescrição correcta 
para seu primeiro par de óculos, Fran-
çois conseguiu comprar os óculos por 
5.000 CFA (apenas US $ 10). Quando 
os colocou na cara sorriu e disse que 
podia ver tudo perfeitamente.

François voltou para casa de 
moto. Mas desta vez não precisou de 
seguir ninguém.

O PROGRAMA 
DE HABILIDADES PARA 
O CRESCIMENTO OFERECE 
UM FUTURO BRILHANTE

Em Montevidéu, Uruguai, existe 
uma escola primária cheia de crian-
ças pequenas. No entanto, numa 
comunidade com problemas de vio-
lência e drogas, pode ser difícil para 
as crianças permanecerem focadas 

na escola e sem problemas.
O programa Lions Quest para 

o Crescimento tem vindo a  mudar 
o ambiente da escola. O programa 
concentra-se no potencial das crian-
ças e direciona as suas energias para 
que estes se tornem jovens capazes 
e com um forte compromisso com as 
suas famílias, escolas e comunidades.

“As mudanças que notamos atra-
vés do programa são evidentes. Há 
um antes e um depois ”, diz Maria Be-
thania Rattia, professora da escola. 
“A implementação do programa não 
foi difícil porque fomos apoiados pelo 
Lions Quest, que nos mostra como 
aprofundar o assunto e articular o que 
se deseja alcançar com cada activi-
dade ”, diz Ratti.

Os alunos também apreciam as 
lições. “Gosto do Lions Quest porque 
ajuda-me a lidar com as situações e 
a trabalhar com outras pessoas”, diz 
Mikaela, uma das alunas.

Graças ao Lions Quest, estes alu-
nos recebem as ferramentas neces-
sárias para levar uma vida saudável e 
bem-sucedida e estão no caminho de 
um futuro brilhante.

CITANDO LIONS O PID DOUGLAS 
ALEXANDER 
FOI NOMEADO 
PRIMEIRO 
VICE-PRESIDENTE 
INTERNACIONAL

A Direcção Internacional 
nomeou o ex-diretor interna-
cional Douglas X. Alexander 
para o cargo de Primeiro 
Vice-Presidente Internacio-
nal devido à morte do Vice-
-Presidente Juiz Haynes H. 
Townsend, em dezembro.

O vice-presidente Ale-
xander, membro activo do 
Lions Clube de Brooklyn 
Bedford Stuyvesant desde 
1984, exerceu o cargo de 
director internacional entre 
2010 a 2012, foi distingui-
do, entre outros prémios, 
com o de Embaixador da 
Boa Vontade, é Companheiro 
Progressivo de Melvin Jones 
e foi vice-presidente do J.P. 
Morgan Chase Bank. 

Faça o download e leia o relatório anual completo aqui: 
http://digital.lionmagazine.org/publication/?i=640622
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Nestes tempos difíceis que vivemos, 
temos testemunhado também demons-
trações incríveis de solidariedade. Vizi-
nhos que cuidam de vizinhos, cidadãos 
anónimos e empresas que param a sua 
produção para fabricar máscaras para os 

profissionais de saúde. Gestos que, no meio das incerte-
zas e da angústia, renovam a nossa fé na humanidade. 

Também os Clubes Lions têm estado empenhados, 
desde a primeira hora, na resposta às solicitações das 
suas comunidades, seja através da angariação de dona-
tivos para hospitais seja apoiando diretamente famílias 
em dificuldades ou entregando bens alimentares e com-
putadores que permitirão a muitas crianças completarem 
o ano letivo à distância. A nossa rede de Clubes revela-se 
agora fundamental no apoio mais próximo às populações.

Paralelamente, o Conselho Nacional de Governadores 
(CNG) pôs em marcha uma campanha de angariação de 
fundos para reforçar a resposta nacional de combate à 
pandemia, através da doação de equipamentos aos nos-
sos hospitais públicos. Uma campanha que conta com a 
competente autorização do Ministério da Administração 
Interna (MAI). 

Entretanto, chegou-nos a boa nova da aprovação de 
um subsídio pela LCIF - Fundação Internacional dos Lions, 
no valor de 100 mil dólares (91 mil euros). Com essa verba 
comprámos ventiladores e outros equipamentos para doar 
aos nossos hospitais públicos. 

Duas preocupações nortearam o CNG na hora de deci-
dir a atribuição desses equipamentos: que a distribuição 
abrangesse o território nacional e que o levantamento das 
necessidades fosse feito com base nas indicações das 
autoridades nacionais de saúde. Um processo que foi feito 
em articulação com a Secretaria de Estado da Saúde, ga-
rantindo assim uma criteriosa e transparente distribuição.

11 HOSPITAIS CONTEMPLADOS

Os equipamentos, que começaram a ser distribuídos 
no passado dia 27 de abril, contemplarão 11 hospitais 
públicos distribuídos pelas várias regiões do país, nomea-
damente dos Açores (Hospital do Divino Espírito Santo), 
da Madeira (Hospital Dr. Nélio Mendonça), do Algarve (Hos-
pital de Faro), do Centro (Centro Hospitalar Universitário 

de Coimbra e Centro Hospitalar Baixo Vouga), de Lisboa e 
Vale do Tejo (Hospital Dona Estefânia) e do Norte (Centro 
Hospitalar Universitário S. João, Centro Hospitalar Univer-
sitário do Porto, Hospital Santa Maria Maior, Centro Hospi-
talar Vila Nova de Gaia Espinho e Unidade Local de Saúde 
do Nordeste – Bragança).

Admitimos que possa haver quem seja contra a ajuda 
dos Lions ao serviço nacional de saúde, mas quando se 
colocou a possibilidade de obtermos esta importante aju-
da – em cujo processo os coordenadores da LCIF tiveram 
um papel muito importante - não hesitámos em responder 
aos apelos que nos chegavam diariamente por parte de 
quem está na linha da frente do combate a esta pandemia. 

A cooperação e o espírito de unidade são fundamentais 
sempre, mas ganham ainda maior relevância em alturas de 
crise como aquela em que vivemos.

É nesta fase que temos de mostrar toda a nossa for-
ça, ajudando o país e todos aqueles que nos protegem na 
“frente da batalha”.

A pandemia alterou a nossa forma de viver e de nos 
relacionarmos, mas não mudou “quem somos como Lions”, 
como nos lembrou o nosso Presidente Internacional Dr. 
Jung-Yul Choi. 

As medidas impostas pelo estado de emergência le-
vou, como sabemos, ao cancelamento de todas as ativi-
dades (e eram muitas!) programadas para esta reta final 
do Ano Lionistico. 

Cancelámos as Convenções, o Campo da Juventude, o 
Prémio da Música e decidimos apresentar uma proposta 
para que seja votada pelos delegados dos Clubes, no dia 
23 de maio, no sentido de utilizarmos essas verbas em 
ações de combate à covid-19, respondendo às necessida-
des que surgirem entretanto, e serão muitas, nas várias 
frentes.   

VOTO ELETRÓNICO

Uma proposta que será votada por voto eletrónico, o 
método escolhido pelo CNG para a realização das eleições 
no DM 155, por se afigurar como o mais seguro nesta al-
tura e que não obriga a deslocações. Um método que está 
em conformidade com as orientações de Lions Internacio-
nal e que reúne as condições para mantermos o sigilo das 
votações.  

Isabel Moreira 
Presidente do CNG

N

REDE LIONS REVELA-SE 
FUNDAMENTAL NO APOIO 
MAIS PRÓXIMO ÀS POPULAÇÕES
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Estimados Companheiros,
O impacto da COVID-19 é incontornável. 

Serviço em Emergência
A natureza da pandemia, a velocidade e facilidade de 

contágio “congelou” tudo e todos, e obrigam-nos a ter uma 
atitude prudente, a protegermo-nos, evitando o contacto social, limitar as des-
locações ao estritamente necessário. 

Mantermo-nos saudáveis é uma condição fundamental para Servir. Agora e 
depois.

Rapidamente os Clubes quiseram dar resposta às necessidades que de 
imediato se fizeram sentir na linha da frente.

Nas presentes condições, só Companheiros com competências e proteção 
poderão expor-se em cenários de risco de contágio. Esta condição deixa muitos 
Companheiros com frustração por não poderem ceder ao seu natural impulso 
de se voluntariarem para ajudar a comunidade no terreno, em contacto direto.

Neste contexto, os Clubes têm Servido a comunidade local de forma exem-
plar com angariações, doações e aquisição de equipamentos para apoio aos 
hospitais locais, com a fabricação de Equipamentos de Proteção Individual e 
sua distribuição, com voluntariado nos cuidados de saúde e a pessoas institu-
cionalizadas quando existem essas competências nos Companheiros.

Têm-se multiplicado os contactos entre Clubes de ambos os distritos par-
tilhando o acesso a vários destes recursos, o conhecimento de fornecedores, a 
troca de necessidades e sugestões.

Esta é a nossa força, que de forma autónoma promove o contacto entre os 
Clubes e entre os Companheiros, proporcionando e potenciando Serviço. 

Os Clubes, de norte a sul, solicitaram ainda apoio às nossas fundações 
nacional e internacional. 

A Fundação Lions de Portugal está a responder às solicitações dos Clubes. 
A LCIF respondeu solicitando que as candidaturas fossem concentradas no 

Distrito Múltiplo 115, resultando no subsídio já anunciado de 100.000 dólares 
(91.000 €) para Portugal, que contou com o esforço dos coordenadores LCIF 
nacionais.

Estas verbas, em conjunto com as doações angariadas pela campanha na-
cional LionsCovid-19 (lionscovid19.pt), respondem a necessidades dos hospi-
tais públicos, em articulação com a Secretaria de Estado de Saúde.

Este esforço conjunto, tem feito a diferença no panorama nacional.

Estar pronto para o Serviço
Apesar desta atividade, sentimos a falta das reuniões periódicas do Clube, 

do contacto pessoal, sentimos o peso da distância. E precisamos de estar 
prontos para Servir quando tudo isto passar!

O SERVIÇO, SEMPRE. 
EM SEGURANÇA.

E
DG João Pedro Silva

Distrito 115/CN
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LCI apresenta no seu site 5 formas de como se manter 
pronto a Servir.

https://lionsclubs.org/pt/blog/Five-Ways-to-Stay-
-Ready-to-Serve?utm_content=Blog,COVID-19&utm_
medium=Lions%20Clubs%20International&utm_
source=linkedin

Como estímulo, apresenta também um site onde pode-
mos encontrar uma lista de sugestões e eventos eletróni-
cos de Lions Internacional, onde nos podemos inspirar ou 
informar sobre procedimentos e recursos para os Lions.

https://lionsclubs.org/en/virtual-events-center
https://lionsclubs.org/pt/virtual

Nomeadamente, neste link pode encontrar um tutorial 
sobre como reportar atividades em MyLion (em inglês)

https://vimeo.com/409805523

Podemos ter disponibilidade para explorar o MyLCI e o 
MyLion, reportando as atividades do ano, atualizando os 
dados do Clube e dos companheiros, descobrindo novas 
funcionalidades e interações com a plataforma digital do 
Movimento.

Reunir
Neste cenário de distanciamento social é fundamen-

tal mantermos o contacto dentro do Clube, utilizando os 
meios ao nosso alcance, como o telefone, as redes sociais 
e as videoconferências. Contactem.

As tecnologias de videoconferência (ver caixa com su-
gestões) ajudam a mantermos a presença no Clube, a reu-
nirmos os companheiros vendo-os e interagindo, a refor-
çarmos os laços, trocarmos ideias e planearmos o futuro.

É também uma oportunidade para retomarmos o con-
tacto até com aqueles Companheiros que sentem mais 
dificuldade em deslocar-se ao Clube.

Podemos iniciar por um ensaio só para nos vermos, 
para “tomarmos café” juntos (cada um em cada casa), re-
solvendo naturais pequenos problemas técnicos. 

Em breve faremos reuniões oficiais utilizando estes 
meios. 

Algumas plataformas oferecem a partilha do ecrã para 

apresentações ou demonstrações, listas de presença e 
gravação.

A 4ª reunião de gabinete do distrito 115CN recorreu a 
estas tecnologias, proporcionando uma reunião bastante 
produtiva e agradável.

Como em vários Clubes, os distritos e o CNG têm reu-
nido entre si e com os coordenadores da LCIF recorrendo a 
estas plataformas.

O Movimento não para.

ALGUMAS PLATAFORMAS PARA VIDEOCONFERÊNCIA

Cisco Webex https://cart.webex.com/sign-up

Google meet https://meet.google.com/

Jit.si https://meet.jit.si/

Zoom https://zoom.us/

Convenção e Eleições
Apesar de termos sido forçados a cancelar as nossas 

Convenções, as Eleições de dirigentes e a votação de al-
gumas propostas urgentes terão lugar no dia 23 de maio 
de forma não presencial. 

No D115CN e no DM115 será utilizada, pela primeira 
vez, uma plataforma de eleições digital. Os delegados dos 
Clubes e os CLs com voto por inerência, receberão uma 
mensagem de correio eletrónico que dá acesso ao boletim 
de voto eletrónico. O voto pode ser registado via computa-
dor, tablet ou smartphone e os resultados são calculados 
automaticamente. É garantida a confidencialidade e a uni-
cidade do voto.

É fundamental elegermos os nossos líderes, planear-
mos o futuro próximo, reagirmos aos desafios e estarmos 
prontos para um futuro cheio Companheirismo, Bondade, 
Partilha e Serviço.

Recebam o meu afetuoso abraço, com um especial re-
conhecimento por todo o vosso empenho e … 

Nós Servimos
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Quando há cerca de um ano nos pediam o estabelecimen-
to de metas, estratégias e caminhos empenhámo-nos em 
delinear acções, encontros, formações, dois momentos gran-
des a culminar o Ano Lionístico que se avizinhava. Estes dois 
momentos eram nada mais que o Fórum a realizar na Figueira 

da Foz e a nossa XXXI Convenção Distrital. 
Com generosidade, mas tantas vezes distraídos dos sinais que aqui e além 

iam surgindo, começámos um novo Ano Lionístico que parecia caminhar se-
renamente com novos sinais de união e apreço por quem, como nós SERVIA, 
também mais longe, por vezes com um Oceano a separar mas com o coração 
a reclamar abraço e o exemplo do seu SERVIR a interpelar-nos a todos, como 
aconteceu no início de Fevereiro, na celebração do 30º Aniversário do Lions 
Clube Vila do Porto de Santa Maria, celebração que levou aos Açores Lions do 
Continente e à ilha de Santa Maria Lions de outras ilhas da Região 14, na Região 
Autónoma dos Açores e se receberam com júbilo três novas Lions.

O final de Feve-
reiro encerrou com 
uma acção distrital 
emblemática a lem-
brar o espaço que a Natureza vem reclamando e que o mundo economicamente 
desenvolvido vinha desdenhando: a plantação de árvores numa área ardida no 
parque natural Sintra-Cascais, acção exemplarmente organizada pelo Assessor 
Fernando Antunes, secundado por Companheiros do seu Clube e muito partici-
pada pelos Lions do Distrito. 

O mês de Março iniciou-se com uma visita à Fundação Champalimaud, visi-
ta organizada pelo nosso Assessor e Coordenador para as actividades de saúde 
João Manuel Próspero dos Santos, em ordem à celebração de protocolo para 
a investigação na área da visão com a participação de outros Assessores na 
área da da saúde e das actividades com crianças. Foi a última visita permitida 
pela Fundação Champalimaud em virtude da pandemia Covid-19 que viria a ser 
declarada logo a 11 desse mês pela OMS. O confinamento abateu-se sobre 
todos pouco depois. 

DG Maria Teresa d’Avila
Distrito 115/CS

RESPONDER PRESENTE!

Q
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A nossa actividade externa viu-se pois abruptamente interrompida pela 1ª 
declaração de emergência não sem antes se realizar um extraordinário evento 
de solidaridade para com os Bombeiros, com a participação de cerca de 500 
pessoas, por ocasião da minha visita oficial ao Clube Pombal Marquês de Pom-
bal, com cumprimentos à autarquia e visita a uma jovem empresa exemplar e 
de referência na metalomecânica, com exportação de 100% da sua capacidade 
produtiva.

Esta situação, única nas vidas de todos nós, abriu novos caminhos de 
SERVIÇO. São vários os Clubes do Distrito que foram encetando urgentes e 
expressivas campanhas de angariação de fundos permitindo-me aqui realçar 
a campanha levada a cabo pelo Lions Clube Torres Vedras Histórica a favor de 
equipamentos para o Hospital de Torres Vedras, que, num tempo bem definido e 
com total transparência, angariou 41.000€.

Urge agora incrementar o quadro social dos Clubes, pro-
teger os mais vulneráveis, chamar a nós os nossos Leos, 
recorrer aos nossos Assessores profissionais de saúde e 
ao nosso Coordenador Distrital da LCIF José Manuel Russo, 
que nos ajudarão a tomar as medidas mais céleres e ajus-
tadas. 

E assim
Unidos SERVIMOS na DIVERSIDADE
levando Esperança!
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Neste trágico momento em que vi-

vemos uma luta pela sobrevivência em 
todo o mundo, impõe-se fazer uma pro-
funda reflexão sobre o que queremos 
que seja a sociedade do futuro, depois 
de ultrapassada a calamidade que hoje 

vivemos.

Uma sociedade melhor, mais justa e mais solidária! 

Vivíamos tempos de prosperidade, especialmente nos 
países desenvolvidos, com importantes avanços tecnoló-
gicos e científicos, com o aumento da esperança média de 
vida, contribuindo para uma melhor qualidade de vida da 
população mundial.

Era, também, verdade que vivíamos num ritmo frenéti-
co, sempre sem tempo, correndo de compromisso em com-
promisso, cada vez mais distantes até dos que estavam à 
nossa volta. Faltava tempo para descansar, faltava tempo 
para a família e os amigos, faltava tempo para tudo e as 
pessoas viviam cada vez menos felizes ...

A sociedade de consumo, que nos foi estimulando, 
empurrou-nos para uma roda viva de mais trabalho e mais 
consumo, num ritmo alucinante, em fomos entrando de for-
ma subtil e até inconsciente, tornando-nos cada vez me-
nos humanos e mais máquinas ao serviço dessa mesma 
sociedade.

Fomos arrastados para esse ritmo alucinante, sem nos 
questionar porquê ou para quê...

O Homem tem explorado o Planeta, exigindo recursos 
sem fim!

Há muito tempo, que todos fomos sendo alertados pe-
las alterações climáticas e pelos especialistas dessa área 
e sabíamos o quanto era urgente proteger o ambiente e 
poupar o Planeta que habitamos! 

A Natureza, na sua generosidade e capacidade de re-
generação quase sem fim, dá-nos tudo o que precisamos 
para viver ... só precisamos de a respeitar! 

Eis se não quando, um vírus, invisível, sem prévio aviso, 
deixou as mais poderosas Nações de joelhos e obrigou-nos 
a todos a travar a fundo e a ter mesmo que parar e dar ao 
Planeta, uma pausa...!

Nós, que até há poucos dias não conseguíamos parar, 
ainda que por breves minutos... agora parámos dias, sema-
nas e meses....! 

De repente, temos finalmente tempo para tudo, para 
o nosso descanso, para a família, para estar em nossas 
casas, para refletir e ainda sobra tempo.

Descobrimos logo nos primeiros dias de Isolamento 
voluntário, a quantidade de atividades não essenciais que 
fomos capazes de eliminar das nossas vidas e quero acre-
ditar que ao fim de 4 semanas de isolamento, muitos de 
nós, não entendem já porque razão, mantínhamos tamanha 
“carga às costas”, que nos impedia de VIVER! 

Compromissos, obrigações, reuniões e atividades sem 
sentido, que nos “asfixiavam” e impediam de viver o Tempo 
das nossas vidas!

O nosso tempo de Vida é limitado e termina sem aviso 
prévio! 

O tempo e a saúde são os bens mais valiosos que te-
mos. 

Foi precisa tamanha Calamidade, para percebermos 
que mais não somos afinal, do que simples e frágeis Seres 
Humanos e que nada nos diferencia, nem a língua, nem a 
nacionalidade, a raça ou o país em que vivemos, a nossa 
opção política ou religiosa, a profissão ou a conta bancá-
ria.... SOMOS TODOS IGUAIS e estamos todos no mesmo 
barco!

“Os Homens conhecem o preço de tudo mas não sabem 
o valor de nada” 

É urgente valorizar o Setor primário e secundário.

A Sociedade como um todo, foi ao longo do tempo, des-
valorizando algumas atividades que são verdadeiramente 
essenciais e que merecem a nossa admiração e reconhe-
cimento .

REFLEXÃO
O TEMPO EM QUE SABÍAMOS O PREÇO DE TUDO 

E NÃO SABÍAMOS O VALOR DE NADA!



Pedro Crisóstomo
IPDG 
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No mundo, existem países que investem mais em ar-
mamento do que investem em saúde, em educação e em 
proteção social aos seus cidadãos. Felizmente tal não 
acontece na Europa, mas devemos preocupar-nos com a 
população mundial como um todo. 

Quanto dinheiro é gasto em atividades supérfluas que 
podia ser investido no bem-estar dos cidadãos promoven-
do uma distribuição mais justa por forma a que todos pos-
sam viver condignamente. 

Precisamos de uma Sociedade mais Justa, mais soli-
dária, assente em Princípios e Valores, com preocupações 
sociais, uma sociedade em que o Bem-Estar dos Cidadãos, 
o acesso à Saúde e à Educação, sejam prioridades.

Antes mesmo, de esperarmos alterações da política 
global, podemos cada um de nós, começar por alterar a 
suas escolhas quotidianas, optando pela moderação e fru-
galidade no nosso padrão de consumo, respeitando o ritmo 
próprio da Natureza, através de decisões individuais prote-
gendo o ambiente, com soluções sustentáveis e evitando 
o desperdício de recursos.

Precisamos de mais RESPONSABILIDADE SOCIAL e SO-
LIDARIEDADE.

Precisamos de pensar mais em “Nós” e menos no “Eu”. 

Precisamos evoluir para uma sociedade mais justa, 
mais evoluída e mais solidária. 

Solidariedade entre gerações, solidariewdade entre vi-
zinhos, solidariedade entre regiões do país, solidariedade 
entre países. 

A Solidariedade e a partilha de recursos e de conheci-
mento são a chave da Solução nesta situação calamitosa 
que o mundo vive, mas é essencial que se perpetuem para 
construirmos uma sociedade melhor. 

É vasta a reflexão que precisamos de fazer, embora 
ainda seja agora, o tempo de combater a Pandemia, sal-
vando vidas e poupando muitos do sofrimento com a doen-
ça.

Desejo que seja possível realizar uma mudança tran-
quila, fruto da decisão e da vontade coletiva e ponderada 
que permita uma sã convivência entre o Homem e a Natu-
reza em que possamos valorizar e saborear as coisas ver-
dadeiramente importantes da vida, um sorriso, um abraço 
amigo, um pôr do Sol, um passeio ao livre sentindo a brisa 
no rosto, a companhia dos amigos e da família e que todos 
possamos ter o essencial para viver condignamente.

Se assim for, viveremos num mundo mais justo e mais 
solidário. Estou certo que seremos também, mais felizes. 

Ser feliz é ser Simples!
Ser responsável é ser frugal!
Ser bom e generoso é imperativo!
Ser Solidário é essencial! 

“O MUNDO 
Visto pelas 
crianças”

Da autoria 
de Ana Beatriz 
(11 anos) 
e Margarida 
Crisóstomo 
(3 anos) 
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O AGORA E O DEPOIS 
DO COVID–19

“Covid – 19”, o bicharoco de que se fala, que mal se conhece, 
que aterroriza novos e velhos, de quem todos fugimos, mas que 
desperta preocupações, afetos, necessidade de partilha e tantas 
outras emoções!

 “Ficar em casa”, deve ser uma das frases mais ditas nos 
últimos tempos. A casa passou a ser o refúgio de medos, angústias e incertezas, 
mas também onde aprendemos a ter sentimentos contraditórios, não sendo for-
çosamente maus. Sentimo-nos seguros, mas, simultaneamente vulneráveis. Para 
a investigadora Brené Brown a vulnerabilidade dá origem à coragem. A coragem de 
que precisamos, não para nos ajudarmos a nós próprios, mas para aprendermos 
a ajudar-nos uns aos outros. Filosofia com que, enquanto Lions, convivemos de 
perto, quando refletimos sobre um dos objetivos do Lionismo : “ Interessar-se, 
ativamente, pelo bem cívico, cultural, social e moral da comunidade”.

É o momento de estar em casa, de agarrarmos a oportunidade de pensar, de 
refletir, de observar, de despertar!... Mas, também é urgente reinventarmo-nos. O 
mundo que deixámos há meses não será o mesmo daqui para a frente. Será bom 
reaprendermos a viver diferente, com menos do que temos tido. É importante fa-
zermos ajustes constantes - sermos capazes de nos entristecermos por vermos 
portas fechadas, mas também de nos deslumbrarmos por assistirmos à abertura 
de muitas e variadas janelas..., nem que seja apenas para ouvirmos música acom-
panhados, aplaudirmos ou vermos uma Super- Lua!

Simultaneamente, deparamo-nos com interrogações pertinentes e respostas 
intranquilas. 

Quando voltará tudo à regularidade?
 A normalização que todos ansiamos vai ser difícil, diferente. Precisamos de 

Unidade, de Coragem, de Tolerância, de Resiliência e também de Verdade (como 
disse o nosso Presidente da República) para nos libertarmos dos problemas.... Sim, 
porque a verdade ajuda-nos a ter ocupação com qualidade e, como diria Benjamim 
Franklim, “estar ocupado com qualidade é libertador”. 

É o tempo de sermos solidários, de estarmos separados fisicamente mas 
sentirmo-nos mais próximos do que nunca! Aqui, o elo da solidariedade humana é 
primordial. Mas este laço não é estranho para nós Lions... temo-lo bem visível em 
mais um dos objetivos do Lionismo “Unir os sócios com laços de amizade, bom 
companheirismo e compreensão recíproca”.

Estamos perante um grande desafio! E, parafraseando o Presidente Ramalho 
Eanes “Em tempos de grandes desafios agarramo-nos a valores individuais e co-
letivos”. É importante que esses valores nos levem a encontrar novos caminhos, 
e que estejamos preparados para os partilhar com os outros, sem protagonismos 
individuais. Mais uma vez nos deparamos com a Filosofia do Lionismo! E ficamos 
inquietos com mais uma questão que nos alerta: O que fizemos para o outro? 

Será que seguimos o nosso código de ética  “Servir e não servir-se...” ? 
Esperemos que sim... JUNTOS VAMOS SAIR DESTA!!!

C
CL  Maria Augusta 

das Dores 
Lions  Clube de Setúbal



 >
 D

IS
TR

IT
O

S

22

MARÇO

ABRIL

LION

2020

Os Lions de Portugal ofereceram ventiladores e outros 
equipamentos a 11 hospitais públicos do país, com 
vista a reforçar a resposta nacional de combate à 
Covid-19, no valor total de 91 mil euros.

A verba investida nesta primeira 
ação de apoio dos Lions a nível na-
cional resulta de um donativo da sua 
Fundação Internacional, que já dis-
tribuiu até ao momento 2,5 milhões 
de dólares por países atingidos pela 
pandemia. 

Esta iniciativa dos Lions de ajuda 
aos hospitais do país foi realizada em 

articulação com a Secretaria de Esta-
do da Saúde. 

Os equipamentos, que começarão 
a ser distribuídos, contemplarão 11 
hospitais públicos distribuídos pelas 
várias regiões do país, nomeadamen-
te dos Açores (Hospital do Divino Es-
pírito Santo), da Madeira (Hospital Dr. 
Nélio Mendonça), do Algarve (Hospital 

de Faro), do Centro (Centro Hospita-
lar Universitário de Coimbra e Centro 
Hospitalar Baixo Vouga), de Lisboa 
e Vale do Tejo (Hospital Dona Este-
fânia) e do Norte (Centro Hospitalar 
Universitário S. João, Centro Hospi-
talar Universitário do Porto, Hospital 
Santa Maria Maior, Centro Hospitalar 
Vila Nova de Gaia Espinho e Unidade 
Local de Saúde do Nordeste – Bra-
gança).

“Estando na essência da nossa 
associação dar resposta às necessi-
dades das nossas comunidades, os 
Lions estão empenhados em ajudar 
a reforçar a estratégia nacional de 
resposta a esta pandemia”, sublinhou 
Isabel Moreira, presidente dos Lions 

OS LIONS OFERECEM EQUIPAMENTOS 
NO VALOR DE 91 MIL EUROS A HOSPITAIS
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Para reforço da 
resposta nacional ao 
combate à Covid-19

de Portugal, dando nota que as inicia-
tivas de apoio irão continuar, através 
de uma campanha nacional de anga-
riação de fundos (donativos podem 
ser feitos através do site https://
lionscovid19.pt/), que conta com a 
competente autorização do Ministé-
rio da Administração Interna (MAI).

Paralelamente, os Clubes Lions 
vão também dando resposta às ne-
cessidades locais das suas comuni-
dades, seja através do fornecimento 
de refeições a pessoas com dificul-
dades ou oferta de tablets a alunos, 
seja através de doação de equipa-
mentos a hospitais. Em todo o país, 
a rede de Clubes Lions está na linha 
da frente no apoio a hospitais, IPSS 
e populações, inclusive através da 
fabricação de batas e distribuição 
de equipamentos de proteção indi-
vidual. 
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A 29 de Fevereiro, Sábado, pela 
manhãzinha, muitos Companheiros 
Lions e Amigos, concentraram-se no 
Campo Grande de Lisboa, com chuva 
à mistura, para rumarem ao concelho 
de Cascais, mais concretamente na 
direcção dos montes da Malveira da 
Serra que fazem fronteira com o con-
celho de Sintra. 

Chegou a hora da partida e o auto-
carro arrancou com mais alguns car-
ros particulares à mistura de alguns 
Companheiros que tinham o tempo 
contado, e assim lá fomos para a nos-
sa Actividade do Meio-Ambiente, pro-
gramada com a câmara de Cascais, a 
responsável Eng. Inês Ramalho, que 
nos recebeu no meio da Serra com o 
material apropriado para fazer os tra-
balhos, começando por fazer um brea-
fing do programa, ou seja, primeiro a 
limpeza de arbustos indesejáveis, de-
pois as covas e por último a planta-
ção de diversas árvores autóctones.

Todos se concentraram, em meia 
lua, para receber as informações. 
Éramos 76 participantes, entre eles 
a nossa Governadora Teresa d'Ávila, o 
Past-Director Internacional Joaquim 

Borralho, várias outras entidades lio-
nísticas, não faltando os Vice-Gover-
nadores, CL João Campino e CL Sofia 
Félix. 

Lions de 21 Clubes chegaram de 

autocarro e em vários automóveis 
particulares que, ao estacionarem, 
salpicaram de várias cores as estrei-
tas estradas para os Capuchos e para 
o Palácio da Pena.

MEIO AMBIENTE

Um dos tipos de árvore que se plantou...

Depois da preparação do terreno e das covas abertas, 
fez-se a plantação das árvores...
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Foi uma Actividade que teve como 
primeira tarefa a limpeza do terreno 
de plantas indesejáveis. Todos parti-
ciparam na abertura das covas e prin-
cipalmente na plantação das árvores 
onde não faltaram algumas crianças, 
netos de Companheiros Lions, que 
se aplicaram numa experiência ím-
par, com a felicidade estampada nos 
rostos ao segurarem nas árvores ou a 
tentarem mover a terra com o sacho 
para tapar a raiz da planta e a cova.

Depois da plantação, muitos par-

ticipantes foram almoçar à Quinta de 
Santo António, onde conviveram e ci-
mentaram a amizade que os une. 

A nossa Governadora aproveitou 
os momentos de companheirismo para 
fazer o reconhecimento ao Assessor 
CL Fernando Antunes e também o re-
conhecimento ao CL Anselmo Lopes 
pela sua disponibilidade e ajuda.

Ainda houve tempo para visitar a 
Quinta do Pisão, espaço da natureza, 
tratado com hortas e animais, antes 
do regresso, pela tarde fora que se 

aguentou sem chover... 
Esta Actividade do Meio-Ambiente 

como as outras quatro  Actividades de 
Serviço que decorrem em todo o mun-
do, são a essência da existência da 
nossa Associação Lions Internacional, 
ou seja, da unidade de todos os Lions 
que trabalham para proporcionar um 
mundo melhor à nossa comunidade. 

Bem hajam aos que participaram 
e também àqueles que queriam par-
ticipar e que não puderam estar pre-
sentes! 

Actividade do Meio-Ambiente 
do Distrito 115 Centro Sul

 Por CL Fernando Antunes

(Assessor Distrital do Meio-Ambiente)

Almoço/convívio da atividade do Meio-Ambiente, com o reconhecimento 
da nossa Governadora ao CL Assessor Fernando Antunes 
e ao CL Anselmo Lopes que se dedicaram e empenharam 

para que esta Atividade fosse bem sucedida...

Placa referindo a Atividade 
e a nossa Governadora Teresa d' Ávila...

Preparação do terreno: - Cavar e arrancar as plantas prejudiciais 
Abertura das covas...

Depois da preparação do terreno 
e das covas abertas, fez-se a plantação das árvores...
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N
o dia 15 de fevereiro de 2020, teve lugar na Coru-
nha o XX Encontro Luso - Galaico, organizado   pelo 
Clube La Corunha-Marineda sob a presidência do 
CL Jose Ramon Mella Pampin.

Todos os Lions participantes foram recebidos pelo Muni-
cípio da Corunha no Palácio Maria Pita, na presença da Ve-
readora Esther Fontán (em representação da Alcaidesa Inés 
Rey), que deu as boas-vindas a todos os presentes, congra-
tulando-se com o evento e com o lema do Lionismo- SERVIR.

No mesmo espaço, a Vereadora e Companheira do Lions 
Clube da Póvoa de Varzim, Lucinda Amorim, fez a entrega 
de lembranças da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 
como agradecimento à Prefeitura da Corunha pela receção 
no magnífico Palácio Maria Pita. Também o Governador de 
Espanha D116A, Dirk Backaert, referiu que estes eventos 
Lions são sempre de aprendizagem e de colaboração entre 
Companheiros Lions. O presidente do clube organizador 
La Corunha-Marineda, Ramon Mella, manifestou-se muito 
agradado pela presença de muitos companheiros Lions de 
ambos os países e pela calorosa receção da prefeitura da 

XX Encontro Luso - Gal
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Corunha, num dos seus mais bonitos monumentos.
Representando os Lions de Portugal esteve presente 

o 2º Vice-Governador, CL Angelino Ferreira, que agrade-
ceu toda a amabilidade da Vereadora da Corunha Esther 
Fontán e dos demais funcionários da prefeitura, que es-
tiveram no evento e abriram as portas do Palácio Maria 
Pita e mostraram o quão bonito é este edifício emble-
mático para a Corunha. Prosseguiu-se com o almoço no 
Hotel Maria Pita e a conferência com vários oradores de 
Espanha e Portugal. Assim, tivemos o Dr. Henrique Duar-
te sobre a Prevenção do Cancro da Próstata; o Dr. Neiva 
sobre a Identificação das Cores para Daltónicos; o Vice-
-Governador Jesus Maseda falou sobre o "Leonismo no 
século XXI" e, por fim, o CL Maranhão Peixoto do Lions 

Clube de Esposende apresentou a candidatura ao próxi-
mo Encontro Luso Galaico ( XXI ), a realizar em Esposen-
de no ano de 2021.

Por fim, teve lugar o Irmanamento de vários Clubes 
Lions de Portugal com Club La Corunha-Marineda, no-
meadamente: o Lions Clube da Covilhã, de Matosinhos, 
de Vila Praia de Âncora e da Póvoa de Varzim.

Estiveram presentes, neste encontro, os seguintes 
Lions Clubes portugueses: Águeda, Covilhã, Esposende, 
Famalicão, Matosinhos, Póvoa de Varzim e Vila Praia de 
Âncora.

Nós servimos.
CL Agostinho Filipe Santos

Lions Clube de Esposende

ontro Luso - Galaico
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 LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

NAS COMEMORAÇÕES DO XI ANIVERSÁRIO O LIONS CLUBE DE ÍLHAVO
HOMENAGEOU A DRª ZITA LEAL

Como vem acontecendo há 
vários anos, o Lions Clube de 
Ílhavo, por ocasião do seu ani-
versário, organiza o Simpósio 
da Família e da Mulher e home-
nageia uma Entidade ou uma 
Personalidade que se tenham 
destacado na Comunidade.

Este ano, na VII Edição do 
Sim pósio, o tema escolhido 
foi: “ Brincar com crianças, 
não é perder tempo”.  

No XI Aniversário, cujo pon-
to alto da celebração decorreu 
no passado dia 18 de Janeiro, 

com a realização de um Jan-
tar no Hotel de Ílhavo, a quem 
agradecemos o excelente ser-
viço e permanente colaboração, 
contámos com a presença de 
largas dezenas Companheiros 
de muitos Clubes Lions de todo 
o País e representantes da Es-
truturas Governativas dos Dis-
tritos Lions de Portugal. Como 
é habitual, não faltaram os nos-
sos Autarcas do Concelho de 
Ílhavo - Junta de Freguesia de 
S. Salvador e Câmara Municipal 
e muitos amigos do Clube.

O momento de destaque 
deste jantar sucedeu-se com 
a atribuição à Drª Zita Leal do 
“Galardão de Cidadão de Méri-
to” do Lions Clube de Ílhavo do 
ano 2019, ato que foi precedi-
do pela apresentação de uma 
bibliografia da homenageada.

Antes do tradicional Bolo de 
Aniversário, o Clube distribuiu 
lembranças a todos os presen-
tes, todas realizadas com a 
“Prata da Casa” entre as quais 
se inclui a 12ª Edição do Bole-
tim “ Homem do Leme”.  

Aproveitamos a oportu-
nidade para agradecermos 
publicamente as mensagens 
de parabéns e incentivo rece-
bidas que são para nós o mote 
para continuarmos na senda 
de bem servir.
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 LIONS CLUBE DA AMADORA

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
FAZEMOS O QUE SABEMOS FAZER

Sendo a angariação de 
fundos uma das preocupa-
ções dos sócios do Lions Clu-
be de Amadora, pois só assim 
conseguimos apoiar as insti-
tuições com quem trabalha-
mos, deitámos, uma vez mais, 
mãos à obra…

Em outubro confecioná-
mos marmelada, e em março 
optámos pelo tipicamente 
português “Doce de Tomate”.

No dia 7 de março, na resi-
dência de uma nossa Compa-
nheira, foi organizada a “linha 
de montagem” para tratar os 
cerca de 70 quilos de tomate 

adquiridos na véspera: escal-
dar, pelar, limpar, pesar e pôr 
ao lume…

Entretanto os frascos iam 
sendo cuidadosamente lava-
dos e esterilizados. 

Resultaram desta jorna-
da cerca de duas centenas de 
frascos de Doce de Tomate, que 
tem sido bastante apreciado, e 
as encomendas já para a próxi-
ma não se fizeram esperar.

Este tipo de atividade 
tem um valor intrínseco de 
que muito nos orgulhamos: o 
esforço coletivo que nos pos-
sibilita ajudar quem precisa.

ENTREGA 
DE UMA 

CADEIRA 
DE RODAS

No início do mês de 
março, o Lions Clube 

de Amadora procedeu à 
oferta de uma cadeira 

de rodas que foi entre-
gue à Quinta Essência, 
Instituição sediada em 
Sintra, que desenvolve 

projetos de vida para 
pessoas com atraso de 

desenvolvimento inte-
lectual e que pretende 

contribuir para a sua 
inclusão na sociedade, 

promovendo a sua 
qualidade de vida.

Um pequeno gesto 
que fará, certamente, 
uma grande diferença.

Onde há uma ne-
cessidade há um Lion!
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 LIONS CLUBE DE ALMADA -TEJO 

LIONS CLUBE ALMADA-TEJO REALIZOU NO DIA 1 DE MARÇO 
A SUA XV FESTA DOS SABORES 

Actividade gastronómica de compa-
nheirismo e de angariação de fundos, que 
o clube realiza pelo 15º ano consecutivo 
nas instalações da Escola Secundária de 
Cacilhas-Tejo mais uma vez disponibiliza-
das pela sua Direcção.

Sendo uma actividade gastronómica 
é também de companheirismo porque 
são os companheiros e companheiras e 
alguns amigos que preparam e confecio-
nam as diversas iguarias, que são postas 
à disposição de todos os que querem es-
tar presentes – e são muitos – não deixa 
de ser também uma actividade cultural, 
porque gastronomia também é cultura. 
Por fim, não menos importante,  é tam-

bém uma actividade de angariação de 
fundos, onde todos pagam para desfrutar 
dos apetitosos petiscos – inclusivé os 
que os preparam – e o resultado líquido 
obtido destina-se sempre a uma institui-
ção social do nosso concelho de Almada.

Este ano o valor líquido angariado – 
2.000 Euros – destinou-se mais uma vez à 
AARF - Associação Almadense Rumo ao Fu-
turo (para deficientes adultos profundos). 

Foram muitos os amigos e alguns com-
panheiros de clubes que quiseram estar pre-
sentes. Destacamos a presença da DG Teresa 
d`Ávila, do IPCC Nuno Ferrão e CL Ana Ferrão, 
do CCE Carlos Manitto Torres, dos PCCs Tiete 
e Carlos Santos Costa, entre outros..
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ENTREGA DE DONATIVO 
À ALMASÃ 

Tal como estava previamente estabelecido 
pela direcção do clube o resultado líquido ob-
tido com a realização do 12º. Recital dos Con-
vento dos Capuchos/Lions Clube Almada-Tejo 
que teve lugar no passado dia 25 de Janeiro, 
no valor de 1.500 euros, destinou-se à ALMA-
SÃ – Centro de Ensino Especial de Almada.

A entrega, à presidente e directora da Alma-
sã, Drª. Luísa Becho, de um cheque neste valor, 
teve lugar no decorrer da XV Festa dos Sabores, 
no dia 1 de Março. 
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LIONS CLUBE DE ÁGUEDA

LIONS CLUBE DE ÁGUEDA ASSINALOU 
DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA COM CANCRO

O Lions Clube de Águeda 
associou-se ao Projeto LUCAS 
dos Lions Clubes de Portugal 
para dar o seu contributo no 
combate ao cancro infantil 
em Portugal. 

No passado sábado, Dia 
Internacional da Criança com 
Cancro, promoveu uma oficina 
para a construção do boneco 
LUCAS, a mascote da campa-
nha, com vista à angariação 
de fundos para apoio à inves-
tigação científica na área da 

oncologia pediátrica. 
Numa generosa manifes-

tação de solidariedade numa 
tarde de salutar convívio e 
companheirismo, voluntários 
do Centro Social Paroquial de 
Recardães, CERCIAG, clubes 
do Voluntariado e da Europa 
da Escola Secundária Mar-
ques de Castilho, Catequese 
da Paróquia de Águeda e San-
ta Casa da Misericórdia de 
Águeda criaram 300 Lucas, 
que estão prontos para serem 

adotados. 
O Clube agradece a todos 

os associados e amigos que 
ajudaram com o seu trabalho 
e a todos os que já deram ou 
já manifestaram a intenção 
de dar um novo lar aos peque-
nos Lucas. 

O Lions Clube de Águe-
da deixa um agradecimento 
especial à Administração da 
Fundação Dionísio Pinheiro e 
Alice Cardoso Pinheiro pela 
cedência do seu magnífico 

espaço, ao Conservador Dr. 
Vieira Duque e Assistentes Dr. 
Joel Almeida e Dr.ª Catarina 
Marques pela disponibilidade 
e imprescindível apoio à ini-
ciativa, bem como à Direção 
do Agrupamento de Escolas 
de Águeda Sul pelo apoio dado 
na realização da iniciativa. De 
assinalar a presença e apoio 
de membros do Lions Clube da 
Bairrada.

O CLUBE PROMOVEU 
COLHEITA DE SANGUE

No passado dia 30 de janeiro, em colaboração com o Grupo 
de Dadores de Sangue de Águeda, o clube realizou uma recolha 
de sangue para o Centro Regional de Coimbra do Instituto Por-
tuguês do Sangue, nas instalações da Associação Empresarial 
de Águeda.

Num gesto altruísta que já se vem repetindo nos últimos 
anos, diversas empresas aguedenses dispensaram os seus co-
laboradores para que estes pudessem doar sangue e salvar vidas 
humanas.
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ASSINALADO O DIA INTERNACIONAL MULHER

No passado domingo, dia 
8 de março, o Lions de Clube 
de Águeda assinalou o Dia In-
ternacional da Mulher com um 
almoço de angariação de fun-
dos por terras do Caramulo, na 
freguesia da Corte.

Numa generosa manifes-
tação de solidariedade numa 
tarde de salutar convívio e 
companheirismo, voluntários 
da Associação dos Amigos da 
Corte prepararam um cozido à 
portuguesa.

O Clube agradece a todos 
os associados e amigos que 
ajudaram com o seu trabalho 
na preparação deste evento. 
Deixa um agradecimento es-
pecial à Direção da Associa-
ção dos Amigos da Corte pela 
cedência do seu magnífico 
espaço e pelo imprescindível 
apoio à iniciativa.

 LIONS CLUBE DA MAIA

O LIONS CLUBE DA 
MAIA realizou no dia 8 de 
Fevereiro, na Quinta do Vieira 
– Paranhos, propriedade da 
sua Presidente CL Manuela 
Santos,  uma noite de fados, 
cuja receita  reverte na sua 
totalidade para a ala pediátri-
ca do INSTITUTO PORTUGUÊS 
DE ONCOLOGIA - PORTO.

A elevada adesão regista-
da,  permitiu reunir 2.250.00€ 
(DOIS MIL DUZENTOS E CIN-
QUENTA EUROS) que irão ser 
utilizados na aquisição de  6 
Balanças de Chão, eletróni-
cas, para  preencher assim 
mais  uma das lacunas exis-
tentes naquele serviço e que 
nos foi previamente comuni-
cada pela respetiva respon-
sável, Drª  Ana Maia Moreira.
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 LIONS CLUBE DE ESPOSENDE

ESPOSENDE POR UMA LENTE

Instituímos o concurso 
de fotografia “Esposende por 
uma lente” para conhecermos 
melhor o concelho de lés a lés 
e as suas gentes, contribuin-
do, assim, para a divulgação 
do nosso serviço lions junto 
das comunidades.

Estamos cientes que 
esta espécie de “marketing 
inteligente” pode transfor-
mar a maneira como a co-
munidade vê o seu clube, 
aumentando a exposição do 
mesmo, dos projetos e do 
impacto que provocam.  Por 
outro lado, as histórias que 
escutamos das populações 
acrescentam-nos.

E como uma imagem vale 
mais que mil palavras, deixa-
mos algumas fotografias que 
ilustram a nossa satisfação 
pelos caminhos trilhados.

LIONS CLUBE DE ESPOSENDE PROSSEGUE NA PARTILHA DE HISTÓRIAS REAIS 

CORRENTES 
SOLIDÁRIAS 

BANCO DE 
MEDICAMENTOS

O coronavírus (CO-
VID-19) está a mudar a 
maneira como servimos 
nas comunidades ao 
nosso redor.  Estamos 
preocupados com todos 
os companheiros e com 
as pessoas que servi-
mos, e é por isso que 
todos nós precisamos 
colocar a saúde e a 
segurança em primeiro 
lugar neste momento 
tão desafiador para 
o mundo. Para mini-
mizar o risco para os 
LIONS do nosso clube 
e comunidades quando 
servimos, continuamos 
a servir em parceria 
com a Loja Social de 
Esposende, contribuin-
do com donativos para 
o “Banco de Medica-
mentos” local.

Pequenos gestos 
são capazes de ajudar 
pessoas e circunstân-
cias.
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SARAU SOLIDÁRIO 

A palavra solidariedade sig-
nifica responsabilidade recípro-
ca. Ação de ser bondoso com o 
próximo, ajudá-lo com boas in-

tenções e generosidade e sem 
qualquer tipo de discriminação.

Ser solidário é uma podero-
sa fonte de felicidade. Cada mi-

nuto que se investe a fazer algo 
pela felicidade e bem-estar do 
outro, é-nos devolvido de for-
ma multiplicada pelo universo. 

Todos sabemos que tudo o que 
se planta nesta vida, colhe-se 
também nesta vida. 

Ser solidário faz-nos tão 
bem a nós quanto àqueles que 
ajudamos.

É com esta experiência 
acumulada ao longo dos anos, 
que procuramos envolver a 
comunidade de Esposende 
em projetos solidários. O 
Sarau Solidário, realizado no 
transato dia 28 de fevereiro, 
a favor da Cruz Vermelha, De-
legação local das Marinhas, e 
da LCIF, foi mais uma dessas 
iniciativas que nos enchem o 
coração de orgulho e gratidão.

O Sarau Solidário em Es-
posende foi fado, poesia e 
sau dade. Servimos com amor!

CARTAZ DA PAZ 
VENCEDOR A NÍVEL LOCAL

O Lions Clube de Esposende patrocinou o concurso nas es-
colas locais. Por meio do concurso, os alunos do Agrupamento 
de Escolas Rodrigues Sampaio foram estimulados a expressar, 
visualmente, a sua própria interpretação do tema do concurso 
“Jornada da Paz”. 

Os participantes usaram várias formas para se expressarem 
sobre o tema, incluindo carvão, giz de cera, lápis e tinta. Os tra-
balhos criados são únicos e expressam as experiências de vida 
e a cultura dos jovens artistas.

Ao cartaz vencedor foi atribuído um prémio simbólico, que 
lhe foi entregue em cerimónia próprio pelo Presidente dos Lions 
de Esposende, Agostinho Santos, no dia 31 de janeiro de 2020, 
no Auditório Municipal de Esposende, perante uma plateia reple-
ta da Comunidade Educativa.
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 LIONS CLUBE DE LEIRIA

 LIONS CLUBE DE VAGOS

Nestes tempos tão desconheci-
dos e singulares para todos nós, as-
sistimos ao urgente e absolutamen-
te imprescindível cancelamento de 
todas as actividades.

Mas, " A Vida vai melhorar"  como 
tão bem canta Martim da Vila.

"O Lions Clube de Leiria acompa-
nha com preocupação o desenvolvi-
mento da transmissão do COVID-19.

Cabe-nos, de uma forma respon-
sável, contribuir para que os riscos 
de transmissão sejam diminuídos ao 
máximo.

Nesse sentido informamos que o 
clube cancelou todas as suas activi-
dades que exigiam, ou se realizavam 
nesse modelo, situações presen-
ciais, reuniões, assembleias e algu-
mas visitas que temos programadas, 

nos próximos dois meses.
Assim, informamos que não va-

mos realizar a Gala do Lions Clube de 
Leiria no dia 23 de maio próximo.

Mais informamos que mantemos 
activa a nossa ajuda ao Centro de 
Acolhimento de Leiria, com a entre-
ga de bens alimentares. Assim como, 
mantemos esforços na conclusão 
das obras na AAPDA-Leiria. 

CLUBE FAZ BALANÇO DE 30 ANOS DE SOLIDARIEDADE ENTRE A COMUNIDADE

O Presidente do do Lions 
Clube de Vagos, CL João Pe-
dro Mateus, na altura em que 
o Clube assinada 30 anos de 
existência, fez um balanço do 
que tem sido a atividade des-
te Clube.

Fundado a 14 de março de 
1990, através de uma Carta 
Constitutiva e de uma festa 
no Parque de Campismo da 
Vagueira, em que participou o 
Clube Padrinho, o Lions Clube 
de Santa Joana Princesa - 
Aveiro, era na altura presidido 
pela CL Maria Adelaide Borges.

Centenas de Companhei-
ros, oriundos dos mais diver-
sos pontos do País, partici-
param nesta fundação, que 
contou ainda com a presença 
de D. António Marcelino, Bispo 
de Aveiro, que tinha um cari-
nho muito especial pelo Movi-
mento Lionístico; ele próprio 
havia sido co-fundador de um 
Lions Clube da zona da Covi-
lhã, como recordou o CL João 
Pedro Mateus.

“Potenciado pela orienta-
ção avisada do nosso Compa-
nheiro Jaime Borges, um ve-
terano do Lionismo, foi muito 
importante o Lions Clube de 
Vagos ter tido este começo tão 
rico, porque nos tem dado força 
sempre renovada para vencer 
os períodos de desânimo e 

continuar com entusiasmo a 
cumprir o lema “Nós Servimos”, 
sublinhou o Presidente do Clube 
atualmente, lembrando ainda 
que “ao longo destes 30 anos 
temos estado ininterrupta-
mente ao serviço das nossas 
Comunidades, numa atitude de 
verdadeira Solidariedade”.

E neste ponto da solidarie-
dade, salientou os rastreios à 

Glicémia, Colesterol, Tensão 
Arterial e Visão em todas as 
freguesias do concelho ou no 
Agrupamento de Escolas de 
Vagos, fazendo rastreios da 
Ambliopia nos Jardins de In-
fância e Creches, promovendo 
Recolhas de Sangue em par-
ceria com a ADASMA, ou ani-
mando as nossas IPSS numa 
experiência que sempre nos 

enche a alma, porque parti-
lhamos com os conterrâneos 
mais velhos amizade e a mú-
sica, ou ainda distribuindo Ca-
bazes, no Natal ou na Páscoa, 
às pessoas mais frágeis das 
freguesias, tornando-lhes as 
suas vidas mais alegres nes-
tas datas assinaladas.

No campo da Cultura 
destaque para a promoção 
de exposições de pintura ou 
organizando concertos de 
Música Clássica e exposições 
de rádios antigos, ou eventos 
para chamar a atenção do pa-
trimónio existente em Vagos.

Também no Ensino o Clube 
promove algumas atividades 
para os jovens, incentivan-
do o gosto pela Matemática 
com a realização dos “Jogos 
da Matemática” nas Escolas 
Secundárias do concelho, ou 
incentivando o gosto pela 
Língua Portuguesa, atribuindo 
todos os  anos o Prémio Lions 
Clube de Vagos/João Grave ao 
melhor aluno do 12.º Ano na 
Disciplina de Português.

Também merece atenção 
o Meio Ambiente, com a pro-
moção da atividade “Eu Sou 
Vigilante da Floresta” com as 
Escolas do 1.º Ciclo, com a 
finalidade de ensinar as crian-
ças a preservar a Floresta e o 
Meio Ambiente em geral.
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 LIONS CLUBE LISBOA-BELÉM

ATIVIDADE 
DE APOIO 
À NATUREZA 

O Lions Clube de Lis-
boa Belém promoveu, em 
parceira com o PCC Vitor 
Melo e a Assessoria do 
Meio Ambiente do Distrito 
115 C/S, uma atividade do 
Meio Ambiente. A atividade 
decorreu no perímetro flo-
restal de Sintra/Cascais 
e no total foram retiradas 
acácias, arbustos preda-
dores e plantadas 500 
árvores.

Ao todo 22 clubes e 
77 companheiros cola-
boraram numa jornada de 
serviço e companheirismo.

Ao mesmo tempo, 
prossegue a atividade na 
Loja Solidária da Junta de 
Freguesia de Belém, com 
as CL Amélia, Fernanda, 
Paula, Dinora e José Ar-
lindo.

A eng. Inês Ramalho, da Câmara de Cascais, antes de começar 
a Atividade do Meio-Ambiente, dá um breafi ng para a defi nição das tarefas

Fim da plantação, com as bandeiras dos Clubes, e  o nosso agradecimento, 
com palmas, à Sra. Eng. Inês Ramalho e à Câmara Municipal de Cascais, 
por nos acompanhar e facultar o terreno para a nossa Atividade...
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 LIONS CLUBE DE ALVALADE

CLUBE DISTRIBUI BENS A SEM ABRIGO E CRIANÇAS

Em janeiro, o Lions Clube 
de Alvalade distribuiu mantas, 
agasalhos e roupa, sapatos 
e 50 kits de higiene e ainda 
chocolates a sem abrigo em 
Lisboa. A ação teve lugar no 
dia 22 e começou junto à Igre-
ja de Arroios, seguindo pela 
Almirante Reis e terminando 
junto ao Teatro Nacional D. 
Maria.

Já em fevereiro o Clube 
destaca a visita à Associação 
das Irmãs do Bom Pastor, com 
a entrega de roupa de criança, 

sapatos, livros e muitos brin-
quedos, que foram distribuí-
dos no bairro pelas crianças 
que frequentam esta Asso-
ciação, que os acolhe após a 

saída da escola até à chegada 
dos pais. 

Ainda em fevereiro, o Clu-
be participou no Baile Solidá-
rio organizado pela Divisão 7 

Nesta iniciativa o Clube 
realizou um rastreio de visão, 
medição de tensão arterial e 
aconselhamento médico no 
Bairro de S. João de Brito.
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 LIONS CLUBE DE SETÚBAL

PALESTRA 
E DEBATE

No dia 10 de março de 
2020 o Lions Clube de Setúbal 
organizou uma Sessão Social 
que teve lugar no Novotel de 
Setúbal. Estiveram presentes 
companheiros, familiares e 
amigos. Além da Apresenta-
ção Lionística  e no âmbito 
dos Momentos de Compa-
nheirismo foram comunicadas 
alterações a atividades  já 
programadas, mas agora im-
possibilitadas de se realiza-
rem, devido ao momento epi-
démico que o País atravessa.

Contámos com a presen-
ça da palestrante Doutora Ana 
Rodrigues Oliveira que fez uma 
dissertação sobre o “Amor em 
Portugal na Idade Média”. No 
final deste momento cultural  
surgiu um debate vivo e de 
partilha entre os presentes 
e a conferencista. A qualida-
de das intervenções fez-nos 
viajar entre o passado e o pre-
sente. Valeu a pena !
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 LIONS CLUBE LISBOA NORTE

ATIVIDADES 
DE APOIO 
AO PRÓXIMO

O Clube participou 
no dia 14 de fevereiro 
na Assembleia Jantar de 
Solidariedade do Lions 
Clube de Vilamoura, onde 
foi doada uma cadeira de 
rodas a uma doente que 
necessitava.

O dia 27 de fevereiro 
ficou marcado pela entrega 
de artigos como roupa e ar-
tigos para a casa aos sem 
abrigo da zona de Lisboa.

O Clube participou 
ainda na Atividade do Meio 
Ambiente, com a plantação 
de árvores, na zona ardida 
da Malveira Serra, Cas-
cais, com a presença da 
Vice-Presidente, Anabela 
Amaral, e o Presidente do 
Núcleo, Manuel Penetra.

RASTREIOS 
EM 
ESCOLA 

O Clube fez um 
Rastreio de Saú-
de de Glicémia e 
Visão, na Escola 
Pedro Santarém do 
Agrupamento de 
escolas de Benfica. 
Foram rastreadas 
115 crianças e 106 
docentes e auxilia-
res.

Participaram no 
rastreio a Presidente, 
Maria Isabel Cuperti-
no; a Vice-presidente 
Anabela Amaral; a 
CL Fátima Dias e o 
CL Manuel Penetra, 
presidente do Núcleo 
de Alcochete.

O Clube participou 
ainda na Festa da 
Paz onde foi assinado 
o protocolo entre 
os Lions e a Liga 
Portuguesa Contra 
o Cancro, com a pre-
sença da Presidente, 
Isabel Cupertino, e 
a Vice-Presidente, 
Anabela Amaral.

Com a presença 
da CL Sofia Pires e 
Borges, o Clube fez 
voluntariado no Lar 
de Veteranos Milita-
res em Telheiras.
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II ENCONTRO SOLIDÁRIO DE NATAL DO LC VILAMOURA NAS PISCINAS DE QUARTEIRA

O Lions Clube de Vila-
moura promoveu, no dia 15 
de dezembro, o II Encontro 
Solidário de Natal, nas Pis-
cinas Municipais de Quartei-
ra. A iniciativa contou com 
cerca de 200 participantes, 
entre alunos das escolas de 
Quarteira e utentes das pis-
cinas. No final das provas, 
teve lugar a cerimónia de en-
trega de lembranças.

Esta iniciativa assumiu 
também um cariz solidário, 
onde cada participante pode 
contribuir com bens alimenta-
res essenciais, tendo sido con-
quistadas centenas de quilos, 
que foram entregues ao Refei-
tório Social de Quarteira.

Marcaram presença o pre-
sidente da Junta de Fregue-
sia de Quarteira, Telmo Pinto 
e companheiros dos Lions 
Clubes de Vilamoura, Loulé e 
Faro.

Houve, também, venda de 
bolachas de cacau LUCAS e de 
bonecos LUCAS, sendo o valor 
angariado revertido a favor da 
Investigação Médica na área 
do Cancro Pediátrico.

No final do evento, teve lu-

gar um lanche convívio entre 
todos e muita diversão para 
os mais pequenos no insuflá-
vel.

O presidente do Lions 
Clube de Vilamoura, CL Jorge 
Madeira, agradeceu o apoio da 
Câmara Municipal de Loulé – 
Compromisso com o Despor-
to, da Junta de Freguesia de 
Quarteira, do Agrupamento de 
Escolas Dr.ª Laura Ayres, da 
Cruz Vermelha, da Associação 
Dinamika e à Salomé Viegas e 
todo o seu staff das Piscinas 
de Quarteira.

 LIONS CLUBE VILAMOURA 



 >
 C

LU
B

ES
 E

M
 A

ÇÃ
O

42

MARÇO

ABRIL

LION

2020

 LIONS CLUBE VILAMOURA 

LC VILAMOURA CONCRETIZA SONHO DE TERESA ROSA 
COM ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA

O Lions Clube de Vilamou-
ra, no dia 14 de fevereiro, pro-
moveu um jantar/assembleia 
de solidariedade no Vila Sol 
Club House, o qual incluiu a 
entrega de uma cadeira de 
rodas elétrica informatizada 
(adaptada a Teresa Rosa) e, 
ao mesmo tempo, festejou o 
Dia de São Valentim.

A anteceder o jantar, o LC 
Vilamoura procedeu à entrega 
da cadeira de rodas elétrica a 
Teresa Rosa, que sofre de es-
clerose múltipla progressiva e 
necessitava de uma cadeira 
com algumas especificidades 
e cujo custo ficou assegura-

do com o êxito das diversas 
iniciativas promovidas para 
esse fim. A cadeira está equi-
pada com um sistema infor-
mático para quando Teresa 
Rosa perder a mobilidade da 
mão possa manobrar a cadei-
ra através de comando de voz.

Teresa Rosa agradeceu 
“a presença de todos vocês, 
bem como a todos quantos 
estiveram inseridos nesta 
organização e a todos os ar-
tistas. Hoje, concretizei um 
sonho que me vai permitir ter 
mais mobilidade”.

O jantar, com apresenta-
ção de Nelson Horta, contou 

com a atuação solidária do 
Grupo Danzas Venezuelanas 
Araguaney–Portugal e de Alé-
xis (a assinalar 30 anos de 
carreira) e a sua convidada 
especial, Marlene Monteiro, 
com bailes espontâneos dos 
presentes na sala.

O presidente do clube de 
Vilamoura, CL Jorge Madeira, 
manifestou-se muito satisfei-
to por mais um objetivo cum-
prido, agradecendo a todos 
quantos contribuíram para que 
este sonho de Teresa Rosa se 
concretizasse, nomeadamen-
te: Câmara Municipal de Loulé, 
Junta de Freguesia de Quar-

teira, grupo de empresários 
de Londres Amigos do Peixe, 
doação anónima no valor de 
500 euros, Solverde – Casinos 
do Algarve, Inframoura, Garve-
tur, Vila Sol Club House, Hotel 
Hilton Vilamoura, empresário 
de futebol Amadeu Paixão, as 
pintoras Maria de Lourdes Gue-
des, Fátima Silvestre, pintora 
angolana anónima e Chalet 
Figueira, Fundação António 
Aleixo, Grupo Danzas Vene-
zuelanas Araguaney–Portugal, 
Nelson Horta (sempre dispo-
nível para apresentar e animar 
as diversas iniciativas) e em-
presa Tempersimetria.
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LIONS CLUBE DE VILAMOURA RECEBE VISITA DA GOVERNADORA

O Lions Clube de Vilamoura recebeu, 
no dia 20 de janeiro, a visita da Gover-
nadora do Distrito 115 Centro-Sul, DG 
Maria Teresa d´Ávila.

A visita teve lugar na sede social do 
clube, em Quarteira e, segundo o presiden-
te do Clube, CL Jorge Madeira, foram elen-
cadas iniciativas desenvolvidas em prol 
dos mais necessitados, destacando a en-
trega da cadeira de rodas elétrica à cidadã 
Teresa Rosa, que sofre de esclerose múlti-
pla, e esclarecidas algumas questões.

Neste encontro, o Clube recebeu 
o Prémio de Excelência de Clube do AL 
2018/2019, ano do IPDG Pedro Crisós-
tomo, as CCLL Soledade Madeira e Tere-
sa Pereira receberam o Prémio Chevron 
– 10 anos e Prémio Chevron 15 anos, 
respetivamente.

A reunião contou com a presença 
de 18 CCLL do Clube, da Presidente da 
Região F, CL Idalina Rodrigues, e do Pre-
sidente da Junta de Freguesia de Quar-
teira, Eng. Telmo Pinto.
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

FEVEREIRO E MARÇO

BOOTCAMP LEO & LION

De 21 a 23 de fevereiro, teve lugar, em Águeda, o primeiro Bootcamp Leo 
& Lion, tendo como objetivo promover o treino e desenvolvimento de com-
petências de cooperação, trabalho de equipa, team-building e comunicação 
entre os sócios Leo e Lion, tendo culminado com a realização de uma Ofi-
cina Lucas (mascote do projeto dos Lions de apoio ao combate ao cancro 
infantil, através da atribuição de bolsas de investigação, em parceria com 
a Liga Portuguesa Contra o Cancro).

O presente ano leonístico dividir-se-á em 
trimestres temáticos e, neste sentido, o DM 
Leo 115 lança o desafi o a todos os clubes Leo 
de realizarem o maior número de atividades 

possível que se insiram na respetiva temáti-
ca. 

Este trimestre – Janeiro, Fevereiro e Mar-
ço - temos como tema a SAÚDE!

DM LEO

De 21 a 23 de fevereiro, teve lugar, em Águeda, o primeiro Bootcamp Leo 

TRIMESTRES 
TEMÁTICOS:
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CLUBES LEO

LEOCLUBE DA FIGUEIRA DA FOZ – FOZ DO MONDEGO: Nos meses de fevereiro e março, participaram em recolhas 
de bens para a Associação de Proteção Animal da Figueira da Foz (APAFF) e para o Grupo de Amigos dos Animais da 

Figueira da Foz (GADAFF). No dia 2 de fevereiro, teve lugar, em Coimbra, o Leo Talent – espetáculo de variedades realizado em 
parceria com o Leo Clube de Coimbra. Desenvolverem ainda atividades de team-building entre os membros do clube.

LEOCLUBE DE COIMBRA 
II: No dia 2 de fevereiro, 

teve lugar, em Coimbra, o Leo Talent 
– espetáculo de variedades realizado 
em parceria com o Leo Clube da 
Figueira da Foz. Ainda em fevereiro, 
participaram na festa de Carnaval do 
Lar “O Girassol”. Em março, marcaram 
presença na “Feira sem regras”.

LEOCLUBE DE 
SETÚBAL:

Participação no 
evento Econsciente, 
inserido no Festival 
da Juventude 
março.28, onde 
foram construídos e 
distribuídos beatões 
pelos lojistas da 
Baixa de Setúbal e 
sensibilização da 
população para o seu 
uso.

LEO CLUBE 
DE 

FAFE: No dia 
14 de fevereiro, 
organizaram uma 
visita por parte 
de crianças da 
Coopfafe à GNR de 
Fafe. Esta atividade 
teve como objetivo 
desmistificar 
e aproximar as 
crianças desta 
instituição com um 
papel tão importante 
no nosso quotidiano.
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Débora Silva
Presidente do DM 

Leo 115- 2019/20

Caros/as companheiro/as

Vivemos, atualmente, circunstâncias excecionais, 
que nos desafi am a nós, às nossas emoções, aos 
nossos limites e às nossas potencialidades. Contudo, 
para circunstâncias excecionais existem seres hu-

manos excecionais. Entre eles, nós, Leos e Lions, prontos para servir a 
nossa comunidade face às circunstâncias, com os recursos que temos 
disponíveis, para provarmos que somos mais fortes que as limitações 
que nos são impostas. 

Acredito que para cada obstáculo há uma oportunidade, e para 
difi culdade uma aprendizagem. Esta é a nossa oportunidade, a nossa 
oportunidade de nos reinventarmos a nós mesmos, à maneira como 
vemos o mundo e a nossa própria vida, e à maneira de como perce-
cionamos o que é servir. Neste momento servimos a partir junto das 
nossas casas, junto dos nossos, e provamos que mesmo distantes fi si-
camente, estamos mais próximos. Que sirvamos a nossa comunidade 
superando as nossas limitações e saindo da nossa zona de conforto, 
pensando fora da caixa, porque até o próprio impensável deixou de 
ser tão distante. 

Este ano, os Leos de Portugal tiveram de sacrifi car os abraços, o 
convívio e o companheirismo da nossa Conferência, arranjando como 
alternativa realizar a 1ª Conferência via videoconferência, onde as 
nossas palavras de conforto, afeto e motivação são ouvidas através 
de um microfone e de uns phones, onde os abraços são trocados por 
sorrisos por detrás de um ecrã, sem que isso nos impossibilite de 
trocarmos impressões em prol do crescimento e consolidação do mo-
vimento Leo, sem que isso envolva parar, mas sim reinventar, a forma 
como servimos e trabalhamos em equipa. 

Tivemos de sacrifi car as nossas principais causas – a Atividade das 
Crianças e a Missão em Guarani – adiando-as para o próximo ano 
leonístico, porque mais importante do que a execução do nosso traba-
lho, é garantir o bem-estar e a saúde de todas as crianças e volun-
tários, e garantir que seja no dia de amanhã ou daqui a um ano, que 
as nossas causas e projetos sejam concretizados e consigam apoiar 
as nossas comunidades. Tivemos de colocar em standby as nossas 
atividades, reformulando-as por outras igualmente importantes, como 
o caso do nosso desafi o #PartilhaRisos nas redes sociais (Facebook 
e instagram), onde desafi amos a comunidade em aderir a pequenas 
iniciativas que visem a refl exão, o desenvolvimento pessoal, a criação 
de laços e a manifestação de sorrisos nas nossas caras e das pessoas 
que amamos. Porque por mais cinzento que o dia pareça, o sol há de 
continuar a nascer e a iluminar os nossos dias.

Agora, companheiros, estamos a viver uma oportunidade única 
de nos reinventarmos. Servirmos à distância e trabalhando em rede, 
com precaução e ânimo, porque a felicidade é um estado de espírito. 
Convidamos-vos a juntarem-se a nós nesta demanda, a aderir aos 
nossos desafi os, a continuar a apoiar quem mais precisa face às nos-
sas possibilidades, a continuar a amar o próximo sem deixar de amar 
o anterior, a continuar a reinventar o que somos e aquilo que quere-
mos ser. Num mundo de incertezas e utopias, acredito que, juntos, 
estamos prontos a vencê-las. Que cuidem a vocês e aos vossos, que 
em breve, estaremos juntos.

C
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