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SER COMO UM RIOSER COMO UM RIO
OS LIONS CONTINUAM A SERVIR

POR UM PLANETA MELHOR 
                           E MAIS SEGURO

Dia da Terra - 22 de Abril
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Como é que um riacho se torna num rio? Começa a 

partir de uma pequena quantidade de neve derretida 

no cimo de uma montanha e fl ui para baixo, enquanto 

corre vai ganhando cada vez mais água, juntando-se 

a outros riachos. Desgasta a rocha e o solo à medida 

que corre, abrindo um caminho e moldando a paisagem até que um dia 

se tornar um rio caudaloso. Lions, é assim que a mudança acontece. 

Devagar. Ao longo do tempo. E unindo-se.

Tal como a maioria de vós, há muito que venho procurando diminuir 

o meu impacto no nosso planeta. Reciclo, reutilizo materiais antes de 

substituí-los e tento reduzir o meu consumo geral. Quero que o nosso 

planeta seja saudável e seguro para as próximas gerações.

Mas muito mais tem de ser feito. Muitas vezes me pergunto se as 

minhas pequenas mudanças quotidianas fazem alguma diferença. 

E pergunto também se não deveria fazer mais. E a resposta é sim. 

Há sempre espaço para fazermos mais para proteger o planeta. No 

entanto, também é verdade que as pequenas coisas importam. Elas 

somam. Pequenos esforços feitos de forma consistente e ao longo do 

tempo podem resultar em mudanças signifi cativas.

O Dia da Terra comemorou-se a 22 de Abril. Lions, não importa qual 

seja a causa escolhida, espero que vocês possam fazer uma pausa e 

pensar em todas as decisões que tomam todos os dias. Pergunte a 

si mesmo se ainda há espaço para um pequeno esforço na direção 

de um ambiente mais limpo; uma gota d’água para se juntar à nossa 

crescente maré de mudança.

Sinceramente,

C

SER COMO UM RIO 

Dr. Jung-Yul Choi

Presidente Internacional de Lions Clubes

Como é do conhecimento, esta edição da Lion, a 5ª deste Ano Lio-

nístico, publica-se de novo apenas em formato digital. A próxima relativa 

aos meses de Maio e Junho será então levada até vós nas duas versões, 

digital e impressa.

Neste número, além da habitual secção internacional de que destacamos 

a motivadora mensagem do Presidente Internacional, Jung-Yul Choi, que nos 

inspirou para a feitura da capa, permitimo-nos ainda chamar a vossa atenção 

para o artigo “Renascido das Cinzas”. Publicamos também uma versão reduzida 

do Relatório Anual de 2019/20 da LCIF  e a mensagem da Presidente Gudrun 

Yngvadottir.

No que concerne às notícias nacionais, além das habituais mensagens dos  

líderes, CC Carlos Torres, DG Carlos Ferreira e DG João Campino, publicamos 

um artigo do PCC Maia Gomes, com o título de “Fundação Lions de Portugal: Da 

sua origem à actualidade”. O PDG Paulo Rodrigues dá-nos conta da Campanha 

100 da LCIF e a CL Isabel Oliva-Teles, fala-nos sobre a Lions Quest. Sobre as 

Convenções escreve a CL Linda Vasconcelos e sobre o Grande Prémio de Música 

Lion, a CL Carla Monteiro.

Na Lion Saúde contamos com a habitual colaboração da CL Ana Correia de 

Oliveira n um artigo sobre o coração. 

Na secção relativa aos Clubes Lions e Leos registamos as notícias que 

nos dão conta das actividades desenvolvidas por alguns clubes, não muitos, 

junto dos mais carenciados.

Boas leituras

editorial

CL Henrique Matos

Editor

C
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A MENSAGEM DA PRESIDENTE DA LCIF

No início do meu mandato como presidente do Conselho da Fundação de Lions 

Clubs International (LCIF), imaginei o dia em que escreveria  esta mensagem, 

refletindo sobre o progresso global possibilitado pela LCIF durante o ano.

O que eu nunca imaginei 

é quanto incrivelmente cheio o meu coração 

estaria hoje, ao fi nalmente escrever esta carta.

Num ano como nenhum antes, fiquei muito emocionada ao 

ver que a LCIF fortaleceu o espírito humanitário, a criatividade e 

a tenacidade dos Lions e parceiros em todo o mundo. 

Antes de uma pandemia global limitar as viagens, visitei 

Lions em todo o mundo e vi o bom trabalho que eles realizam 

nas suas comunidades. Testemunhei crianças felizes cantando 

e dançando na Escola Lionística Ndola para Deficientes Visuais 

da Zâmbia enquanto inaugurávamos as novas salas de aula e 

dormitórios da escola. O momento tocou o meu coração e eu 

nunca vou esquecer isso. 

Outra experiência que ficará comigo para sempre ocorreu na 

Austrália, onde testemunhei a coragem e a força dos Lions após os 

devastadores incêndios florestais. Embora eles próprios tenham 

sofrido, os Lions foram abnegados no seu serviço. 

Fiquei maravilhada com esses projectos e com tantos outros, 

pessoalmente e de longe, enquanto os Lions compartilhavam as 

suas histórias de trabalho transformador que a LCIF tornou possível.

Também tive o prazer de me juntar aos Lions nos seus eventos 

de angariação de fundos para a LCIF. Japão, Polónia, México, Itália, 

Tailândia e Groenlândia são apenas alguns dos lugares que visitei 

onde os Lions mostraram grande dedicação à LCIF e abraçaram a 

noção de serviço igual a ambas as ações de fazer e doar.

DEPOIS CHEGOU A COVID... 

Então veio a última metade do ano Lionístico, sem precedentes, 

pois a COVID-19 causou medo, dificuldades e mudanças nunca vis-

tas antes. De repente, ficou difícil para os Lions, pilares de força e 

conforto da comunidade, servirem como de costume. Mas, onde há 

uma necessidade, há um Lion...é há a LCIF.

Com mais de US$ 5,1 milhões em financiamento da LCIF para alívio 

da pandemia, os Lions superaram heroicamente desafios inimaginá-

veis. No Canadá,  forneceram refeições para médicos e enfermeiros 

cansados que estavam no hospital para conter o vírus. A cerca de 

11.000 quilômetros de distância, os Lions do Bangladesh também 

forneceram alimentos, desta vez para famílias que não tinham como 

os comprar devido à falta de trabalho. Servindo as suas comunidades, 

os Lions da Indonésia aumentaram o acesso à lavagem das mãos 

em locais públicos, enquanto os de França encontraram maneiras 

de connectar pacientes em isolamento médico com os seus entes 

queridos.

MAS OS LIONS E OS LEOS 
CONTINUARAM ACTIVOS!

Ajustando-se rapidamente à medida que o distanciamento social 

se instalou e de olho no futuro, Lions e Leos começaram a aproveitar 

o poder da tecnologia para continuar a apoiar a LCIF e a servir com 

segurança. 

Os Leos de Nova Jersey, EUA, realizaram um concerto virtual para 

angariação de fundos. Os líderes Lions juntaram-se aos funcionários 

da LCIF para oferecer webinars gratuitos aos Lions, discutindo o 

futuro dos serviços e as possibilidades que tem pela frente.

A inovação, tenacidade e criatividade inspiraram-me além da 

medida normal. Nunca na minha vida senti tanto orgulho em ser Lion 

e fiquei mais grata à LCIF.

Enquanto navegamos pelo novo normal de hoje, reconheço e 

aplaudo os Lions e as nossas organizações parceiras que fazem 

progressos nas áreas de causa da LCIF. Isso pode significar reiniciar 

projectos. Pode ser necessário pensar em novas maneiras de realizar 

outros. O que sabemos com certeza, entretanto, é que a LCIF está 

lá para aqueles que atendem a um mundo carente mais

do que nunca. Juntos com a LCIF, j untos devido à LCIF, continua-

mos os nossos esforços.

Aos Lions, parceiros e amigos da LCIF que demonstraram um 

grande apoio neste ano, obrigada por garantirem que a LCIF possa 

continuar a impulsionar aqueles que servem para melhorar a saúde e 

o bem-estar, fortalecer as comunidades e proteger os vulneráveis. E 

a todos, agradeço a honra e o privilégio de continuar a minha jornada 

como presidente da LCIF.

Com afecto,

Gudrun Yngvadottir

Presidente 2019/2020

Fundação de Lions Clubes International (LCIF)

A INOVAÇÃO, TENACIDADE 
E CRIATIVIDADE 
INSPIRARAM-ME ALÉM DO NORMAL. 
NUNCA NA MINHA VIDA SENTI 
TANTO ORGULHO EM SER LION 
E FIQUEI MAIS GRATA À LCIF. 
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A Nossa Missão

A missão da Fundação de Lions 

Clubs International é apoiar os  

esforços dos Clubes Lions e parceiros 

para atender às comunidades locais e  

de todo o mundo, levando esperança 

e impactando vidas por meio de  

subsídios e projetos de serviços  

humanitários.

Construindo 

o futuro
 Relatório Anual de

2019-2020
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As nossas 
Causas Globais

Socorro após 
Catástrofes
Durante os últimos 50 anos, 

pessoas inocentes perderam as 

suas casas, empregos e vidas. 

Isso é resultado de um aumento 

de 390% nas catástrofes 

naturais em todo o mundo.1 Para 

muitos, é impossível imaginar ser 

vitimado por uma catástrofe 

natural ou precisar de se 

preparar para uma devastação 

que pode ocorrer no futuro. Para 

a LCIF, que mobilizou mais de 

US$ 140 milhões para esforços 

de preparação e socorro 

liderados pelos Lions em todo o 

mundo, a realidade é clara e o 

nosso compromisso continua. 

Visão
Mais de 2000 milhões de 

pessoas vivem com deficiência 

visual2. De olho no futuro, a LCIF 

está a construir a sua história de 

mais de US$ 365 milhões em 

subsídios do SightFirst, que 

ajudaram os Lions a mostrar ao 

mundo um futuro melhor. O 
nosso compromisso continua, 

agregando a este progresso:

• mais de 488 milhões

de pessoas atingidas

• 9,3 milhões de cirurgias de

catarata realizadas

• 2,3 milhões de profissionais

de atendimento oftalmológico

e agentes da saúde

comunitária treinados

• 493 milhões de doses

de medicamento

proporcionadas para o

tracoma e oncocercose

Esforços 
Humanitários
Embora muitos sejam poupados 

dos desaios de viver a vida 

limitados por doenças; incapaci-

dade; ou vulnerabilidade devido 

à idade, gênero ou status 

econó-mico ou familiar, muitos 

não são. Desde 1968, a LCIF 

tem financiado serviços 

humanitários globais dos Lions à 

medida que aprofundam o seu 

compromisso com os mais 

vulneráveis e as suas 

comunidades. O nosso compro-

misso continua. 

Diabetes
Um número impressionante de 1 

em cada 11 adultos em todo o 

mundo tem diabetes3; 50 por 

cento das pessoas com diabetes 

tipo 2 não sabem que têm a 

doença4. Com saúde e bem-es-

tar pessoal e familiar, desenvolvi-

mento comunitário e prosperida-

de económica em jogo, a LCIF 

tem ajudado durante décadas os 

Lions a melhorar a 

consciencialização, prevenção e 

iniciativas de controle da

diabetes. Por meio de um 

programa focado em subsídios 

para a diabetes, lançado em 

2018, o nosso compromisso 

continua.

CONSTRUINDO 
O FUTURO

Juventude
A infância deveria ser um 

período de vida despreocupado, 

mas muitas crianças enfrentam 

desafios assustadores. Com o 

apoio da LCIF, os Lions estão 

garantindo que as crianças em 

todo o mundo recebam a educa-

ção e os cuidados de saúde de 

que precisam. A internacional-

mente reconhecida Universidade 

de Harvard descobriu que os 

alunos que participam do Lions 

Quest  – o programa de 

destaque da LCIF para o 

desenvolvimento de jovens 

baseado na aprendizagem 

socioemocional – relataram uma 

percepção melhor do ambiente 

escolar, segurança física e 

emocional5. Por mais de 35 

anos, a LCIF tem financiado o 

Lions Quest. Por mais de 50 

anos, a LCIF tem apoiado 

projetos que expandem o 

acesso à educação, saúde e 

oportunidades sociais inclusivas. 

Nosso compromisso continua. 

Cancro
Infantil
Seu filho tem cancro ... quatro 

palavras angustiantes ouvidas 

anualmente por pais de 300.000 

crianças6. Vidas mudaram para 

sempre no intervalo de uma 

frase. Nenhuma criança merece 

ter cancro. No entanto, linfomas, 

leucemias e outras formas da 

doença comuns em crianças são 

a dura realidade para jovens do 

mundo inteiro e para as suas 

famílias. Em 2019, a LCIF 

aprofundou o seu compromisso 

com as pessoas afetadas pelo 

cancro infantil, lançando um 

programa de subsídios para o 

cancro infantil voltado para 

transformar as preocupações 

em esperança. O nosso 

compromisso continua.

Fome
Apesar da produção global 

suficiente para alimentar toda a 

população, a fome crónica 

continua sendo um problema 

persistente. Instabilidade política 

e econômica, aumento dos 

preços de alimentos e energia e 

mudanças climáticas contribuem 

para esta triste verdade: 

Desafios urgentes relacionados 

à fome são prevalecentes em 

todo o mundo. Aprofundando 

seu compromisso de cultivar um 

mundo no qual ninguém passa 

fome, a LCIF lançou um 

programa de Subsídios para a 

Fome em 2019. O nosso 

compromisso continua.

Meio  

Ambiente
Os impactos ambientais não 

conhecem fronteiras. Global-

mente, a mudança climática está 

causando estragos em ecossis-

temas inteiros e a poluição 

generalizada continua ameaçan-

do nossa saúde. Os desafios 

são palpáveis e os Leões 

querem fazer algo a respeito. 

LCIF está lá para apoiar os esfor-

ços dos Leões em todo o 

mundo para proteger a saúde 

ambiental e, portanto, o 

bem-estar das crianças, famílias 

e comunidades que vivem no 

planeta Terra. Nosso compro-

misso continua.

Fontes/obs.: 1Banco de dados internacional de desastres www.emdat.be; 2Organização Mundial de Saúde who.int/health-topics/blindnes-

s-and-vision-loss#tab=tab_1; 3,4Federação Internacional de Diabetes www.idf.org/e-library/epidemiology-research/diabetes-atlas/134-idf-diabetes-atlas-

-8th-edition.html; 5Jones, S., Kahn, J., Nelson, B. e Temko, S. (2019). “Relatório do 2º ano: Avaliação semi experimental das Habilidades para a adoles-

cência do Lions Quest em duas escolas dos últimos anos de ensino fundamental.” Cambridge, MA: Escola de Graduação em Educação da Universidade

de Harvard lions-quest.org/wp-content/uploads/2019/03/execsum-sfa-2019-jan.pdf; 6Organização Mundial de Saúde who.int/cancer/childhood-cancer/

en; números/impacto em 30 de junho de 2020
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Investimento e 
Impacto 
de 2019-2020 
Compromisso com o nosso mundo carente 
No ano Lionístico de 2019-2020, a LCIF concedeu 1.360 subsídios 

totalizando mais de US$ 41 milhões*. O financiamento de subsídios permitiu 
aos Lions em todo o mundo melhorar as suas comunidades e atingir 
profundamente os necessitados.

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS POR ÁREA DE CAUSA (US$)* 

Humanitarian Efforts

Vision

Disaster Relief

Youth

Diabetes

Childhood Cancer

Hunger

Environment

$10,082,086

   $11,761,024

      $8,253,110

   $6,021,546

  $2,679,731

  $1,756,514

*Representativo de todos os subsídios de 2019-2020, incluindo aqueles aprovados condicionalmente.

CONSTRUINDO 
O FUTURO

Visão

Esforços Humanitários

Socorro após Catástrofes

Juventude

Diabetes

Cancro Infantil

Fome

Meio Ambiente

$11.761.024

$10.082.086

$8.253.110

$6.021.546

$2.679.731

$1.756.514

$492.609

$39.436

Leste Asiático, 
Sudeste Asiático

US$ 7.052.116

Europa

US$ 5.082.547

Canadá

US$ 457.192

US$ 4.290.030 
EUA e afiliados,  

Bermudas e Bahamas

Territórios sem 
distrito / outros 

US$ 2.934.200

US$ 4.303.572
América do Sul, América 
Central, México e Ilhas do 

Mar do Caribe

US$ 9.226.186
África

US$ 6.886.402
Índia, Sul da Ásia e 

Oriente Médio

US$ 853.811
Austrália, Nova Zelândia,  

Papua-Nova Guiné,  
Indonésia e Ilhas do Sul  

do Oceano Pacífico

Subsídios concedidos por Área 
Jurisdicional do Lions (AJ)*

AJ

II

AJ

I

AJ

Ill

AJ

VIII
AJ

VII

AJ

IV

AJ

V

AJ

VI

*Representativo de todos os subsídios de 2019-2020, incluindo aqueles aprovados condicionalmente.

INVESTIMENTO E IMPACTO
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Novas Iniciativas
Durante o ano Lionístico de 2019-2020, a LCIF 
desenvolveu novas iniciativas e programas para 
beneficiar a Fundação, e, consequentemente, os Lions e

destinatários dos seus serviços. Grandes conquistas foram alcançadas.

LCIF  |  Construindo o futuro

CONSTRUINDO 
O FUTURO

22
Novas Iniciativas  |  LCIF  

novos níveis de reconhecimento de doadores são Doadores 

Principais Progressivos, Doadores Extraordinários Progressi-

vos e Doadores Extraordinários Visionários. 

Marketing por meio de parcerias
Desde 2002, a LCIF tem uma parceria com a Johnson & 

Johnson Vision (J&JV) para desenvolver o maior programa de 

saúde oftalmológica com base nas escolas, o Visão para 

Crianças. Ao longo dessa parceria, programas foram 

desenvolvidos para promover a colaboração interna para os 

funcionários da Johnson & Johnson Vision e para destacar o 

impacto da comunidade para os consumidores em todo o 
mundo. Durante o ano Lionístico de 2019-2020, a parceria 

implementou com sucesso esforços de marketing, como 

doação de funcionários, campanhas de ponto de venda e 

marketing de causa baseado em produtos de consumo, 

promovendo a colaboração globalmente e apoiando o Visão 

para Crianças.

O Lions Quest evolui durante a COVID-19
A aprendizagem socioemocional (SEL) é importante agora 

mais do que nunca. Com a COVID-19 perturbando a vida 

dos alunos e causando traumas incomparáveis, o Lions 

Quest criou uma série de recursos on-line para garantir que 

os alunos possam continuar na SEL e lidar com a pandemia 

de maneira eficaz. Os recursos on-line são desenvolvidos 

com base nas abordagens SEL comprovadas do Lions 

Quest e aumentados pela prática da atenção plena. 

Subsídios para o impacto de distritos e 
clubes junto à comunidade 
Ao longo do ano, LCIF concedeu 551 subsídios para o 

impacto de distritos e clubes junto à comunidade, totalizando 

US$ 2.218.166. Os projetos abrangeram todas as oito áreas 

de causa de LCIF, apoiando as comunidades Leonísticas em 

todo o mundo em todas as áreas jurisdicionais do Lions e 

destacando o valor de uma doação para LCIF.

Angariações de fundos digitais
A página da LCIF no Facebook promove projetos apoiados 

pela Fundação e liderados pelos Lions, além de eventos da
LCIF e notícias. A página também permite que os usuários do 

Facebook criem eventos pessoais de angariação de fundos 

para a LCIF. Cada utilizador do Facebook agora pode criar um 

evento dedicado à angariação de fundos para a LCIF, 

personalizando o evento on-line com uma mensagem pessoal 

e fotos. Os fundos angariados - US$ 78.502 no primeiro ano - 

vão diretamente do Facebook para a LCIF.

Além de lançar campanhas de angariação de fundos no 

Facebook, em janeiro de 2020, a LCIF começou a enviar 

mensagens de texto para doar em mercados selecionados. 

Nos Estados Unidos, os doadores agora podem apoiar a 

Fundação enviando uma mensagem de texto para a LCIF para 
243-725. Os recursos de texto para doar serão expandidos

para outros mercados no próximo ano.

Angariação de fundos de doação 
planeada
Um programa aprimorado de doações planeadas começou, 

ampliando a estratégia de angariação de fundos da Fundação. 

Aproveitando várias opções de planeamento financeiro e 

patrimonial, os doadores que escolhem fazer doações planea-

das criam simultaneamente seu legado filantrópico e futuros 

mais promissores para as comunidades que beneficiarão dos 
serviços Lionísticos financiados pela LCIF. Benefícios 

financeiros e fiscais significativos também podem ser obtidos 

por doadores que aproveitam os veículos da doação planeada.

Como parte de seu foco de doações planeadas, a LCIF 

orgulhosamente lançou a Sociedade de Legado dos Lions para 

doadores que confiam doações de legado à LCIF. A 

Sociedade também oferece reconhecimento para doadores de 

legados. 

Novo reconhecimento progressivo para 
doadores extraordinários e principais
Para reconhecer os diversos níveis de apoio dos doadores 

extraordinários e principais, LCIF instituiu níveis adicionais de 

reconhecimento neste programa de doações de alto nível. Os 23
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LCIF  |  Construindo o futuro

$856.802

$80.000 
$40.000

$320.825

$735.000

$1.667.509

$627.508

$852.673

Estados Unidos da América
e Afiliados, Bermudas e

Bahamas

Canadá América do Sul,  
América Central,  
México e Ilhas do  

Mar do Caribe

Europa Leste Asiático, 
Sudeste Asiático

Índia, Sul da Ásia e 
Oriente Médio

Austrália,  
Nova Zelândia, 

Papua-Nova Guiné,  
Indonésia e Ilhas do Sul 

do Oceano Pacífico

África

Resposta à 
COVID-19

Até 30 de junho, 
LCIF concedeu

US$ 5.180.317
por meio de 341 subsídios 
para alívio da COVID-19.

Esta década começou como nenhuma outra, com sistemas de 
saúde sobrecarregados, economias paralisadas e mais de mil 
milhões de pessoas em todo o mundo ficando em casa, em  
segurança. LCIF atendeu ao chamado urgente, financiando os esforços dos Lions para 

servir suas comunidades e, ao mesmo tempo, manter a segurança. Por meio de  subsídios 

especiais para a COVID-19, bem como subsídios para o impacto de distritos e clubes junto 

à comunidade, LCIF capacitou os Lions em todo o mundo a oferecer proteção e alívio 

durante alguns dos momentos mais sombrios do mundo. 

Subsídios para auxiliar na linha de frente da COVID-19 (US$) por Área Jurisdicional 
do Lions (AJ) 

AJ

I
AJ

II
AJ

Ill
AJ

IV
AJ

V
AJ

VI
AJ

VII
AJ

VIII

CONSTRUINDO 
O FUTURO

24 Campanha 100  |  LCIF  

Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço, 
a campanha de angariação de capital mais 
ambiciosa da história da Fundação, foi lançada 
em julho de 2017 com a meta de angariar  
US$ 300 milhões. 

Liderando os esforços ao nível internacional estão o Coordenador  

Geral da Campanha, Dr. Jitsuhiro Yamada, e o Vice-Coordenador Geral 

da Campanha, J. Frank Moore III. Como ex-presidentes internacionais  

de Lions Clubs International e ex-presidentes do conselho de curadores 

de LCIF, o Dr. Yamada e o Sr. Moore trazem uma rica perspectiva 

global e vasto conhecimento institucional para a Campanha 100. 

31
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Com mais de 1000 milhões de pessoas globalmente 

permanecendo em casa para se manterem saudáveis, 

em maio de 2020, o Conselho de Curadores de LCIF 

aprovou uma prorrogação de um ano da Campanha 

100, agora programada para terminar em 30 de junho 

de 2022. A prorrogação facilita o progresso em direção 

à nossa meta financeira de US$ 300 milhões de 

maneiras novas e inovadoras, ao mesmo tempo em que 

continua 

CAMPANHA 100: LCIF IMPULSIONANDO O SERVIÇO

A Campanha para o futuro 

Apoiando o coordenador e o vice-coordenador estão os membros do Comitê Internacional da 

Campanha 100, líderes das oito áreas jurisdicionais do Lions, aproveitando estrategicamente 
a estrutura de voluntários do Lions para angariar fundos, consciencializando sobre a LCIF e a 

Campanha 100, que se concentra em três princípios:

A Campanha 100 é mais necessária do que nunca

O ano Lionístico de 2019-2020 foi como nenhum outro. A COVID-19 começou sua 

volta ao redor do mundo, perturbando vidas, enquanto sobrecarregava os sistemas 
de saúde, economias e normas quotidianas. Com a pandemia, surgiram desafios 

sem precedentes para a Campanha 100.

a nossa meta final ... garantir a capacidade dos Lions de 

servir para as gerações vindouras.

Muito permanece obscuro nesta época sem precedentes. 

No entanto, a pandemia global não descartou a necessi-

dade de levar alimentos aos famintos, desenvolver a 

juventude, ajudar os doentes e reconstruir comunidades. 

Apenas a ofuscou, ao mesmo tempo que complicou a 

capacidade de angariar fundos.

Apoiar os Lions na luta 
contra a epidemia global 

do diabetes

Ajudar os Leões a fazerem 
progressos importantes 

em nossas causas globais 
expandidas de câncer infantil, 

fome e meio ambiente

Aumentar o impacto serviço 
dos Leões em prol de 

visão, desenvolvimento 
da juventude, socorro às 
vítimas de catástrofes e 
esforços humanitários.

Princípio 1:

Aumentar o 
impacto do 

serviço

Princípio 2:

Combater o 
diabetes

Princípio 3:

Expandir as 
causas 
globais

A Fundação Global 

Impulsionando o Serviço 

dos Lions

Sede Internacional

Fundação de Lions Clubs International

300 West 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842 EUA

+1 630.571.5466

lcif@lionsclubs.org

lionsclubs.org/donate

LCI e LCIF proporcionam igualdade de oportunidades.
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CANADá!...
Em Ontário, com subsídios da LCIF, os Lions forneceram 

equipamentos, refeições e esperança aos funcionários de 

instituições de cuidados continuados na região.

Com o apoio da Lions Clubs International Foundation (LCIF), Lions 
corajosos e compassivos em todo o mundo uniram-se para ajudar 
as comunidades durante a pandemia da COVID-19. 

Os Lions do sul de Ontário, Canadá, não são exceção. Fiel à letra do hino nacional do seu país, os 
Lions do Distrito A-3 ficaram “em guarda por ti”, ajudando a proteger profissionais de saúde dedi-
cados que cuidam incansavelmente de pacientes em 44 instituições de cuidados continuados em 
Ontário.

NÓS ESTAMOS EM GUARDA POR TI
Por Jamie Weber

FALTA DE EQUIPAMENTO 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Com os fabricantes de equipamentos de proteção individual (EPI) 

incapazes de acompanhar a procura e os serviços de transporte que 

transportam essa preciosa carga igualmente congestionados, o forneci-

mento de EPI era escasso em Ontário. A economia básica da oferta e da 

procura também significava que o pouco equipamento ainda disponível 

se tinha tornado invulgarmente caro. Para agravar o problema?... A falta 

de pessoal fez com que os profissionais de saúde fossem além dos seus 

limites. Aqueles que cuidavam dos outros até à exaustão a fornecer 

cuidados qualificados precisavam agora de alívio para eles próprios.

Conhecendo os desafios e as preocupações com saúde e segu-

rança, os Lions passaram à ação.
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ADOTE UM ESTABELECIMENTO

“Estar preso foi chocante, mas os Lions aproveitaram a ocasião”, 

disse a ex-Governadora de Distrito, Susan Taylor, no cargo na época 

em que os Lions souberam da existência de uma casa de saúde 

próxima onde tinha surgido um surto de COVID e que, infelizmente, 

perdeu vários internados. Os Lions estavam determinados a ajudar 

os estabelecimentos de cuidados continuados locais, adquirindo e 

comprando EPI e fornecendo refeições aos funcionários.

LCIF apoiou os seus esforços concedendo um subsídio de 

emergência de US $ 10.000. Para iniciar o projeto, o então vice-

-governador de distrito, Don Radnor, deu início a uma iniciativa de 

42 clubes para “adotar” instalações de cuidados continuados. Mais 

de 800 Lions disseram presente. Cada clube juntou-se a uma ou 

duas instalações locais, gastando US $ 227 em cada uma para 

comprar máscaras reutilizáveis, termómetros sem toque, bem 

como refeições, café e lanches rápidos para os profissionais que 

trabalhavam muitas horas seguidas. Além disso, a neta de um Lion 

criou cartões de agradecimento para os trabalhadores, anotando 

palavras de incentivo como “Você é uma estrela” e “Obrigado por 

estar lá”. Mais de 2.500 heróis profissionais de saúde da linha de 

frente receberam apoio.

Alguns clubes gastaram menos do que os fundos destinados 

às suas instalações, portanto, uma parte do subsídio foi doado 

para o programa de assistência COVID-19 dum hospital local. O 

hospital envia equipas para instalações locais de cuidados conti-

nuados para treinar os trabalhadores no tratamento de situações 

específicas durante uma pandemia.

FORÇA E ESPERANÇA
Graças à LCIF e aos bravos e generosos Lions, os pro-

fi ssionais da área médica tiveram a proteção necessária 
para cuidar dos pacientes com segurança e ganharam força 
física e mental com as refeições, lanches, café e incentivo 
oferecido pelos Lions.

Tendo sido bem utilizados, os fundos iniciais do subsídio 
da LCIF acabaram, mas as relações entre muitos clubes 
e os estabelecimentos que eles adotaram, não! Os clubes 
continuam a apoiar os profi ssionais de saúde, trazendo-lhes 
refeições, café e uma esperança muito importante. Gratos 
pela ajuda e apoio recebidos, muitas dos estabelecimentos 
enviaram notas escritas agradecendo à LCIF e aos Lions 
pela sua generosidade. “Isso também era evidente nos 
seus sorrisos”, referiu Taylor.

OS LIONS ESTÃO “EM GUARDA”

“Estou extremamente orgulhoso dos Lions A-3”, disse Taylor. 
“Os vice-governadores de distrito, Don Radnor, Mark Kelso e eu 
trabalhamos incansavelmente para garantir o sucesso deste 
projeto. Os clubes tornaram-se criativos e conseguiram com 
facilidade servir a comunidade com máscaras e distanciamento 
social. ” Os Lions realmente viveram as palavras do seu hino 
nacional, ficando em guarda para ajudar aqueles que estavam 
em momentos de grande necessidade.

A  LCIF concedeu aos Lions mais de 350 subsídios, totalizando 
mais de US $ 5,2 milhões para esforços de alívio à pandemia em 
todas as áreas jurisdicionais. Seja fornecendo fundos para PPE, 
alimentação para famílias desempregadas ou tecnologia para 
manter pacientes idosos em casas de repouso em contato com 
suas famílias, a LCIF está presente com Lions em todo o mundo.
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LIBÉRIA

Receber atendimento oftalmológico na Libéria pode ser difí-

cil. Existem apenas seis oftalmologistas em todo o país, todos 

trabalhando na capital Monróvia. Apenas dois dos oftalmologistas 

realizam regularmente cirurgias à catarata. Como a catarata é a 

principal causa de cegueira (60 por cento) e da deficiência visual 

severa (62 por cento) na Libéria, essa escassez causa cegueira 

evitável em massa.

Com um subsídio de US $ 486.000 do programa SightFirst da 

LCIF, os Lions pretendem mudar a realidade dessas estatísticas 

formando mais oftalmologistas, criando mais oportunidades para 

os liberianos terem acesso a cuidados oftalmológicos de qualida-

de. O projeto estabeleceu o primeiro programa de residência em 

oftalmologia da Libéria no Liberia Eye Center (LEC), uma clínica 

construída e equipada através dum subsídio do SightFirst em 2016. 

Até agora, seis oftalmologistas já estão a prestar serviços de 

atendimento oftalmológico, com mais outros três previstos para o 

próximo ano. Estas são apenas algumas histórias de beneficiários 

do LEC que a LCIF e os Lions ajudaram por meio de subsídios do 

programa SightFirst.

Um subsídio de 486.000 USD do programa SightFirst da LCIF contra 

a cegueira evitável em massa na Libéria.

“EU ESTOU FELIZ”

Maron, uma garota de 14 anos, tinha problemas na escola. 

Para ver o quadro-negro, tinha de estar na frente da sala de 

aula. “Mas mesmo 

sentada na frente, 

eu não consigo ver 

toda a escrita”, diz 

Maron. “Tenho de 

usar os cadernos 

dos meus amigos 

para completar 

as minhas anota-

ções.” Ao saber 

da nova equipa de 

olhos do LEC, a mãe 

de Maron levou-a 

para um exame. O 

médico descobriu 

rapidamente que 

tudo o que Maron 

precisava era de 

um simples par de 

óculos. Depois de 

experimentar um 

par de lentes, Maron estava radiante. “Estou feliz porque 

agora vejo muito longe”, dizia Maron. “Não vou mais inco-

modar os meus amigos ou precisar de me sentar na frente.”

DESCOBRINDO UM MUNDO NOVO E BRILHANTE 
PARA O POVO DA LIBÉRIA

Por Jamie Weber

A HISTÓRIA DE MUSU
Outra menina, Musu, lutava há vários anos para conseguir enxergar, até os médicos do LEC terem descoberto que 

a lente do seu olho direito estava signifi cativamente deslocada. Os médicos fi zeram uma cirurgia para remover a lente 
e deram óculos a Musu para compensar. Sem as lentes problemáticas e os óculos novos, Musu fi nalmente conseguia 
ver com clareza; ela recuperou 70% da sua visão. Empolgada com suas novas capacidades, ela disse aos médicos que 
queria estudar para se tornar enfermeira.

O programa SightFirst da LCIF está a mudar a vida das pessoas na Libéria e em todo o mundo. Para saber mais, visite 
lionsclubs.org/savevision.

“EU CONSIGO VER”

O reverendo Benjamin Banguru, 

um professor de 64 anos, não conse-

guia ver o suficiente para identificar 

pessoas e coisas, ou para escrever 

com clareza no quadro-negro da sua 

sala de aula. Muitas vezes lutando 

com erros de ortografia e má cali-

grafia, o Sr. Banguru ficou inseguro 

sentindo-se até incapaz de ensinar 

adequadamente os seus alunos.

Ao ser examinado no LEC, o Sr. 

Banguru tinha uma catarata cobrindo 

todo o cristalino do seu olho direito. 

Pouco tempo depois foi submetido 

a uma cirurgia para lhe ser retirada 

a catarata, transformando comple-

tamente sua vida. “Eu consigo ver. A 

palavra na porta é saída ”, disse ele 

aos médicos. “Eu posso ver os seus 

rostos. É tudo tão claro. Parece que 

entrei num mundo diferente. ” O Sr. 

Banguru gritou com entusiasmo e 

uma felicidade que ele simplesmente 

não conseguia conter. Finalmente ele 

podia ver claramente. Poderia final-

mente voltar a amar a sua profissão e 

a sentir-se confiante no seu trabalho.
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RENASCIDO DAS CINZAS
Foi após a morte do marido em 2015 que Karen Crook se tornou Lion, pelo 

menos essa é a história ofi cial. Mas realmente remonta aos seus pais - e ao 
Paradise. Cidade do norte da Califórnia localizada no sopé da cordilheira de 

Sierra Nevada, para onde os pais de Crook se mudaram em 1998. Na verdade, 

eles moravam em Magalia, uma comunidade que fi ca logo acima de Paradise, 
mas considerado por muitos como a mesma região de Paradise.

A área está repleta de carvalhos e pinheiros. “É simplesmente lindo aqui em 

cima”, diz Crook, de 63 anos.

O LIONS CLUBE 
PARADISE HOST 
RENASCE

Por Katya Cengel

PARAÍSO

Quando ela olha pela porta dos fundos vê uma floresta verde. As 

árvores protegem o “convés” da casa, fornecendo um “close” da natu-

reza que não pode ser encontrado na área da baía de São Francisco, 

onde Crook e sua família viviam. Foi por causa das árvores que Crook 

seguiu os seus pais ali depois de se ter aposentado em 2015. Ela 

planeava mudar-se com o marido, mas este morreu 11 dias antes da 

mudança. Sózinha, Crook sentiu-se perdida, não sabendo o que fazia 

ou o que queria fazer. O que ela sabia é que não queria que os seus 

pais idosos viajassem sozinhos pelas montanhas para participar 

das reuniões noturnas do Lions Clube Paradise Host. Começou a 

levá-los para as reuniões tornando-se um participante regular. Numa 

reunião, o pai perguntou-lhe: “Quando é que finalmente vais entrar 

para o clube?” A resposta, ao que parece, foi dada naquela noite.

Crook sabia do Lions desde que seus pais, Charlie e Pat McIn-

tyre, foram viver com ela no final da década de 1990. O pai estava 

procurando algo para fazer depois de se aposentar como gerente 

distrital na PepsiCo. Ele lembrava-se dos Lions o terem ajudado na 

década de 1970, quando ele fotografava e tirava impressões digitais 

de crianças como parte de um esforço para identificá-las caso se 

perdessem. Numa reunião de Lions onde participou encontrou um 

dos Lions que o ajudara anos antes. Seu destino parecia decidido. 

Tornou-se um Lion, tendo servido como governador do Distrito 4-C1. 

De acordo com Crook, o seu pai também ajudou a salvar o clube 

quando vários sócios saíram para formar um novo clube.

“Os meus pais e dois outros casais ficaram juntos e reconstruíram 

o clube”, diz Crook.

Os pais faleceram em 2017, Charlie em janeiro e Pat em novem-

bro. Ao longo das suas doenças, o clube esteve ao lado de Crook. Na 

primeira reunião após a morte do pai, ela olhou para todos na sala e 

disse-lhes eles como se sentia.

“QUANDO ENTREI PARA ESTE CLUBE, VOCÊS ERAM AMIGOS 
DOS MEUS PAIS. HOJE, VOCÊS SÃO A MINHA FAMÍLIA. ”
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“EU NÃO PODIA DEIXAR CAIR O CLUBE DE MANEIRA 
NENHUMA”, DIZ CROOK. “TENHO QUE MANTÊ-LOS JUNTOS. 
TENHO QUE MANTER A FAMÍLIA UNIDA.”

O FOGO (2018)

Na manhã do incêndio o céu estava azul claro. Quando um 

vizinho de Crook lhe disse que tinham de evacuar, Crook demorou 

algum tempo a preparar o carro. Só quando já estava a conduzir 

se apercebeu da dimensão do problema. Descer a montanha era 

a saída mais rápida, mas ela logo descobriu que a única saída era 

subir a montanha e entrar na floresta. Levou cinco horas e meia 

para fazer um trajeto que normalmente levaria uma hora e meia. 

Enquanto conduzia Crook viu as chamas a subir numa montanha 

próxima e helicópteros despejando água. Se ela ainda estivesse a 

viver nasua casa em Paradise, e não na casa dos pais em Magalia, 

Crook teria que guiar através das chamas. Quando em segurança 

noutro cume da montanha ela viu Paradise envolta em chamas.

O incendio destruiu quase todas as estruturas de Paradise e 

obrigou à deslocação da maioria dos cerca de 25.000 residentes na 

cidade. Pelo menos 85 pessoas morreram. Mais de 15.000 casas e 

5.000 empresas foram destruídas e 50.000 pessoas foram evacuadas 

da zona de Paradise e arredores. Foram necessários17 dias para conter 

o fogo. Só passadas três semanas Crook soube que sua casa tinha 

sido salva. O fogo chegou a uma milha e meia de sua casa. 

Na manhã seguinte ao dia da evacuação, Crook que estava 

abrigada com a família fora do caminho do fogo, foi a uma igreja 

próxima para usar a Internet e enviar e-mails aos membros do 

clube. Descobriu que dos 37 sócios do clube, 30 haviam perdido 

as suas casas. Como a própria cidade, o clube foi dizimado. Mas 

Crook não o deixaria morrer. Não podia. Tinha acabado de perder 

seus pais. Não iria perder o legado que eles lhe haviam deixado.

COMO É QUE VOCÊ ESTÁ?

Depois de consultar os sócios do clube, Crook fez o que os 

Lions fazem - começou a trabalhar ajudando a sua comunidade. 

Quando o governador do Distrito 4-C1 a abordou sobre a criação de 

um centro de ajuda humanitária nas proximidades de Chico, Crook 

encontrou rápidamente um lugar. O dinheiro veio de um subsídio de 

US $ 10.000 de Lions Clubs International e de doações de Lions 

clubes de todo o mundo. No total, Crook estima que o centro de 

socorro gastou cerca de US $ 290.000. O Centro foi abastecido 

com mantimentos, roupas, fraldas, roupas de cama, rações para 

animais de estimação e tudo o que os sobreviventes pudessem 

precisar - incluindo abraços.

Os abraços começaram no primeiro ou segundo dia de operação. 

Uma mulher entregou a Crook os seus papéis sem fazer contato 

visual. Crook empurrou a papelada para o lado, chamou a atenção da 

mulher e perguntou: “OK. Agora, como é que você está?”

A mulher começou a chorar.

Crook deu a volta à mesa e segurou a mulher nos braços até ela 

parar de soluçar. Depois disso, quase todas as pessoas que vieram 

para o Centro receberam um abraço. Ainda hoje, quando as pessoas 

veem Crook na rua, às vezes pedem um abraço.

Durante mais de dois meses, Crook ajudou a administrar o Centro. 

Trabalhando ao lado dela estava a então vice-presidente do clube, 

Karen Sanders. Enfermeira aposentada, Sanders perdeu a sua casa 

de dois quartos e um gato no incêndio.

Sanders sabia que havia quem tivesse perdido mais que ela, 

aqueles que perderam entes queridos. Era verdade que ela havia 

perdido a sua casa, mas ela não era uma sem-teto. Tinha família com 

quem poderia ficar. No Centro estavam aqueles que não tinham para 

onde ir e que ficaram sem nada. Ajudá-los a ajudou.

“Dar a outra pessoa o que ela precisa diminui a dor de sua própria 

perda”, diz Sanders.

Ajudou-a também entender a razão das vítimas do incêndio às 

vezes dormirem nos seus carros em vez de dormirem num abrigo. 

Era tudo que eles tinham e não queriam arriscar-se a perdê-lo. Agora 

que o carro era tudo que ela tinha, Sanders entendeu.

“Ninguém sabe como é ser um sobrevivente”, disse Monica Nolan, 

diretora executiva da Paradise Ridge Chamber of Commerce.

Nolan chama Crook de “verdadeiro tesouro de um ser humano 

com uma enorme ética de serviço”. Depois do centro fechar, Crook 

e Sanders usaram o dinheiro que sobrou para comprar gasolina e 

cartões de supermercado. Um dos destinatários regulares de car-

tões foi Kristine Alaways, professora em Magalia, que perdeu a sua 

casa paradisíaca e um cachorro no incêndio. O marido de Alaways 

estava desempregado e o emprego dela era a única renda da família. 

Evacuada para uma distância de mais de uma hora de carro, Alaways 

lutava para pagar a gasolina para ir trabalhar e levar o filho mais 

velho ao colégio. Os cartões regulares de gás - e os abraços - que 

Crook trouxe foram uma “graça salvadora”, diz Alaways. Sem eles, 

ela poderia ter perdido o emprego. 

Sem a ajuda de Crook, ela diz: “Teríamos perdido tudo. Tudo.”
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PROCURE O COLETE DOURADO

Havia outras pessoas ajudando, diz Alaways, mas os Lions eram 

facilmente acessíveis aos sobreviventes. Quando você precisava 

de ajuda, tudo o que precisava fazer era “apenas procurar aquele 

colete dourado familiar”, diz Nolan.

É o que as pessoas em todo o mundo fazem há décadas. Mas 

na Califórnia, à medida que os incêndios florestais aumentam de 

intensidade, os Lions assumem um papel ainda maior, diz Larry 

Dicus membro da Fundação e ex-Diretor Internacional.

“Então aconteceu o incêndio”, diz Dicus  “E o desastre no 

Paradise aconteceu.”

A Fundação decidiu expandir o seu trabalho para aceitar fun-

dos que poderiam ser doados aos Lions da área de Paradise. Eles 

receberam cerca de US $ 90.000 e outros US $ 40.000 em agosto 

de 2020, quando os incêndios ocorreram novamente na Califórnia. 

O dinheiro vem dos Lions - e de outras pessoas – de todo o mundo 

que desejam ajudar.

É extremamente necessário. O incêndio de Agosto de 2020 

tornou-se o maior incêndio da história da Califórnia. Antes de outu-

bro, tinham acontecido os seis dos maiores incêndios da história.

A MUDANÇA CLIMÁTICA 
AGRAVOU OS INCÊNDIOS

Os incêndios não são novidade na Califórnia, mas estão a 

crescer de intensidade. Cientistas como Crystal Kolden, professora 

de ciência do fogo na Universidade da Califórnia, em Merced, refere 

vários fatores. Um século de supressão de incêndios mudou a 

estrutura das florestas, criando uma alta densidade de árvores e 

permitindo o crescimento de vegetação, madeira morta e biomas-

sa. Essa política tem contribuído para o aumento dos incêndios, 

O LIONS CLUBE 
PERMANECE

O que eles não perderam foi 

o Paradise Host Lions Clube, de 
80 anos.

Embora 16 sócios se te-
nham mudado após o incêndio, 

o clube cresceu de 37 para 43. 
A pandemia no entanto dimi-

nuiu o número para 34. 
Entre os novos sócios está 

o atual presidente do clube, 

Jerry Smith, que deixou o seu 
clube próximo para ingressar 
no Lions Clube Paradise Host. 
Crook é agora a primeira Vice-

-governadora do Distrito 4-C1. 
Outro dos novos membros é 

Jan Hardy. Hardy de 76 anos 
não apenas perdeu sua casa no 

incêndio, como também perdeu 

milhares de itens do Mickey 

Mouse que datavam de 1955. 
A sua coleção de roupas, sapa-

tos, bonecas e outras lembran-

ças do Mickey Mouse era tão 

impressionante que o Guinness 

O Book of World Record tinha 

programado entrevistá-la em 
Janeiro de 2019.

O fogo veio primeiro. A sua 
casa e todos os tesouros do 

Micky Mouse foram perdidos.
Dois anos depois, ela re-

construiu a sua casa e está a 
trabalhar na reconstrução da 

sua coleção. A sua nova casa 
tem uma arcada do Mickey 

Mouse, duas entradas de au-

tomóveis do Mickey Mouse e 

um banheiro do Mickey.
“Chama-se casa do Paradi-

se do Mickey Mouse”, afi rma 
Hardy. Mas, apesar da decora-
ção única da casa, Hardy está a 
seguir uma longa linha de gran-

des passos. Ela está fazendo o 
que os Lions do Paradise Host 
vêm fazendo há décadas: Re-
construindo.

diz Kolden, mas é amplificada pelas mudanças climáticas. O 

mesmo acontecendo devido às gramíneas invasoras, algumas 

das quais têm maior inflamabilidade.

Tudo está interligado, diz Kolden, mas “a grande mudança 

e o fator determinante são as mudanças climáticas”.

Existem três impactos principais das mudanças climáticas 

que afetam a intensidade dos incêndios na Califórnia, diz Kolden. 

O primeiro é a seca. As secas da Califórnia duram mais e são 

de maior magnitude. A segunda é a sobreposição das duas 

temporadas de incêndios da Califórnia: a temporada quente 

de verão nas montanhas e a temporada de outono ao longo da 

costa, principalmente no sul da Califórnia, causada por ventos 

quentes e secos. Como o tempo quente se estende mais tarde 

no verão, as estações começaram a fundir-se. A terceira coisa 

é o clima extremo. Mas há coisas que a Califórnia pode fazer 

para mitigar os incêndios, como o manejo da vegetação e o 

uso de fogos prescritos. Temos mitigado bem outros desastres 

como furacões, diz Kolden, mas com os incêndios florestais 

“não fizemos um trabalho muito bom na implementação desses 

tipos de mitigações generalizadas”.

O resultado disto tudo foi outro ano recorde de incêndios em 

2020. Antes de outubro, os residentes de Paradise tinham sido 

evacuados duas vezes. Milhares de árvores mortas no incêndio 

de 2018 ainda não foram removidas. Deslocando-se pela cidade, 

Crook vê escadas que antes levavam a um estabelecimento e 

agora levam a nada. Uma cidade que já teve cerca de 25.000 

habitantes tem agora 4.000 ou 5.000.

“Não perdemos apenas nossa casa, perdemos os emprega-

dos da mercearia, os restaurantes e as empregadas favoritas 

que conhecíamos pelo nome e o carteiro, o corpo de bombeiros, 

o departamento de polícia”, diz Sanders. “Perdemos toda a 

nossa comunidade e isso foi provavelmente a coisa mais difícil.”
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A PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE GOVERNADORES DM 115

CC  Carlos Manitto Torres Presidente do CNG Distrito Múltiplo 115

25-29 JUNHO DE 2021
CONVENÇÃO INTERNACIONAL

Realização também virtual da 103ª Convenção Internacional de Lions Clubes , que terá salas de exposição, grandes atrações mundiais, 

palestras pelos nossos principais líderes, cerimónia  das bandeiras, desfile das nações com danças e trajes típicos de muitos países, 

palestra da mais jovem vencedora do Prémio Nobel da Paz, Malala Yousafzai e a tomada de posse do novo Presidente Internacional e 

Governadores distritais.

Sirvam com Amor em segurança

Saudações Lionísticas

10 ABRIL 2021
DIA DOS LIONS COM AS NAÇÕES UNIDAS

No dia 10 de Abril de 2021, 

comemorou-se o dia mundial de 

LCI com as Nações Unidas. Foram 

proferidas palestras, exibidos ví-

deos muito interessantes. 

Foi atribuído o Grande Prémio 

do Concurso  do Cartaz da Paz de 

2021, ganho por Yue Zheng de 13 

anos de idade, patrocinado pelo 

Dalian de Long Lions Club da China.

15 E 16 MAIO DE 2021
52ª CONVENÇÃO NACIONAL DO DM 115

Irá realizar-se a 52ª Convenção Nacional do DM 115 . Será uma realização virtual, como no ano passado, devido à Pandemia 

Covid 19 de modo a evitar uma maior transmissão da infeção. Terá o apoio na organização do L.C. de Barcelos. 

Serão abordados os temas habituais da Convenção Nacional, culminando com a votação também virtual, dos Delegados dos 

Clubes inscritos, sobre o futuro Presidente do Conselho Nacional de Governadores para o AL 2022-2023, que Clube irá organizar 

a próxima Convenção Nacional, propostas do LC de Lagoa Açores, texto/ moção do LC de Coimbra, recomendação do LC de Fafe, 

proposta do  CNG sobre a redução das quotas a pagar ao DM 115, neste AL 2020-21, lista dos membros da CERN para o próximo AL, 

orçamento do DM 115 para o próximo AL, relatório de atividades e contas do AL transato.

TRÊS DATAS

Foi também atribuído o 

Prémio do Texto da Paz, ganho 

por Joshua Wood, jovem Austra-

liano, com problemas visuais, 

que deste modo exprimiu o seu 

sentir da Paz.. Foi apoiado pelo 

Lions Club de Brisbane Camp Hill 

Carindale
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Fundação Lions de Portugal 

A Fundação Lions Portugal (FLP) nas-

ceu com uma proposta do Lions Clube de 

Matosinhos aprovada em Maio de 1979 na 

Convenção de Troia quando era Governador 

o CL Galamba Marques.

Dos seus primeiros Estatutos, aí apro-

vados, e posteriormente reformulados em 

1982 na Convenção de Viana do Castelo, 

sendo Governador o CL Rui Taveira, pode 

retirar-se a sua definição e caraterizá-la 

como um organismo de solidariedade so-

cial do Distrito 115 que integra todos os 

Lions Clubes e cujos fins são filantrópi-

cos, educativos, formativos, científicos e 

culturais, para além de facultar serviços 

ou satisfazer carências de caráter social 

designadamente de apoio a menores de 16 

anos e a pessoas idosas, inválidas e caren-

ciadas, , assim como acudir a situações de 

calamidade pública, tais como incêndios, 

epidemias e outras de idêntico relevo. Dos 

mesmos Estatutos ressalta desde logo 

que os citados fins da FLP devem ser al-

cançados sem prejuízo das atividades dos 

Clubes, a quem a Fundação não substitui 

nem pretende substituir, mantendo o res-

peito integral pela autonomia dos mesmos.

A FLP que nasceu sem qualquer capital, 

teve o património inicial de 2.000$00 resul-

tante das primeiras ofertas de 1.000$00 

feitas no próprio dia da sua aprovação pelos 

CCLL Galamba Marques e Capanema de 

Sousa, respetivamente Governador e Diretor 

Internacional.

Do entusiasmo e esperança que presi-

diu à sua criação é testemunho indiscutível 

o compromisso logo aí assumido pelos 34 

Clubes à época existentes e com um pouco 

mais de mil sócios, de entregarem à Fun-

dação a quantia de 1.000$00 por sócio 

que possuíssem. Estas noções devem ser 

realçadas porque elas demonstram que na 

sua génese a Fundação emana de todos os 

Clubes do Distrito e tem-nos como seus 

suportes.

Os primeiros gestores da Fundação 

foram os CCLL do Lions Clube de Mato-

sinhos, Miguel Teixeira, Magalhães Pinto, 

Arlindo Duarte, José Guedes e Augusto Lago, 

os quais efetuaram a primeira reunião a 

24/6/81.

No AL 81/82, Lions Internacional ofi-

cializou a nossa Fundação permitindo-lhe 

o uso do nome Lions e do respetivo emble-

ma, o que foi posteriormente reconfirmado. 

O registo notarial da FLP foi efetuado a 

23/11/1991

As várias reuniões anuais que o Conse-

lho de Administração, presidido pelo Past-

-Governador Imediato enquanto o Distrito foi 

Único e posteriormente por eleição quando 

se tornou Múltiplo, foram sendo realizadas 

em variados locais até que em 1989, sob 

a nossa presidência, a Câmara Municipal 

de Aveiro ofereceu à FLP uma Sede que 

FUNDAÇÃO LIONS DE PORTUGAL: 
DA SUA ORIGEM ATÉ À ATUALIDADE

Por   PCC Maia Gomes
Presidente da FLP

funcionou durante alguns anos, instalando-se 

mais tarde na Rua do Cais, 13 em Pombal, 

onde se mantem atualmente .

A primeira atividade da FLP foi a atribui-

ção, na reunião em Elvas no dia 29/10/83, de 

bolsas de estudo no valor de 50.000$00/ano 

aos jovens Fernanda Vitória Miranda proposta 

pelo L.C. da Figueira da Foz e Noémia Fari-

nha proposta pelo L.C. de Tomar, tendo sido 

atribuída nos anos subsequentes dezenas de 

bolsas de estudo com valores atualizados.     

Posteriormente, a FLP patrocinou imen-

sas atividades dos Clubes de acordo com 

os seus fins estatutários sendo de destacar 

desde há anos o Prémio Lions de Literatura 

e o Prémio Lions de Música, mas temos de 

reconhecer que gostaríamos que o valor soli-

dário da Fundação tivesse sido mais signifi-

cativo, o que só será possível quando as suas 

receitas forem mais elevadas, esperando-se 

possa acontecer brevemente. Para tanto é 

necessário que Lions e Clubes conheçam 

todos profundamente a Fundação nos seus 

Estatutos, Regulamentos, objetivos, proble-

mas e necessidades, sem esquecer decisões 

que aprovaram em Convenção e nem sempre 

cumpriram, e que da parte da Fundação os 

seus dirigentes proporcionem uma informa-

ção correta, atualizada e permanente sobre a 

atualidade da mesma, por forma a que todos 

com ela se possam identificar.

A atribuição de subsídios é atualmente 

regida pelo “Regulamento interno de subsí-

dios a conceder pela Fundação” aprovada 

na deliberação 17,2020 de 15/4/2020 e a 

este propósito é com gosto que refiro que 

no ano transato a FLP , na atual situação 

de pandemia, disponibilizou aos Clubes uma 

verba de 40.000€ destinada a apoiar pro-

jetos destinados ao fornecimento de bens 

e equipamentos a IPSS, bem como outras 

iniciativas como combate à fome, carências 

sociais ou económicas

São receitas da FLP, nos termos do ar-

tigo 7º dos Estatutos: Os rendimentos dos 

bens e capitais próprios, heranças, legados e 

doações; as contribuições do Instituidor (DM 

115) e dos seus sócios; quaisquer donativos 

e os produtos de festas e subscrições; os 

subsídios do Estado e de quaisquer outras 

entidades. A este propósito relembramos as 

primeiras receitas da FLP atrás citadas, bem 

como os estojos com medalhas do Código 

de Ética da autoria do CL Miguel Teixeira e 

ainda pinturas e livros de vários autores e 

que constituem espólio da Fundação.

Uma profunda evolução da Fundação 

deu-se com a necessidade de a integrar na 

Lei-Quadro das Fundações nº 24/2012, de 9 

de Junho, tendo o seu reconhecimento sido 

obtido pelo Despacho nº 13495/14 do D.R. 

II Série, nº212 de 7/11/2014  e com o site 

oficial a ser htpp://fundacaolionsportugal.pt/. 

Por isso os seus Corpos Sociais, com man-

datos de dois anos, têm hoje uma estrutura 

diferente sendo o DM115, como Instituidor, 

quem nomeia o Conselho de Curadores e 

este nomeia o Conselho de Administração e 

o Conselho Fiscal, os quais este ano tomaram 
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PDG  Paulo Rodrigues Coordenador LCIF DM 115

FUNDAÇÃO INTERNACIONAL 
DE LIONS CLUBES – LCIF

PODERIA SER MELHOR?

Como em tudo na vida também esta iniciativa 

poderia ter ido além do resultado alcançado.

O objectivo traçado nesta Campanha a favor 

da Fundação de Lions Internacional (LCIF) era am-

bicioso porque era a primeira iniciativa do género. 

Queríamos atingir 25.000,00€  e conseguimos 

11.080,00€. 

Mas, contrariamente àquilo que inicialmente 

poderíamos ser tentados a concluir, temos de 

regozijarmo-nos porque conseguimos tocar no 

coração de 370 Companheiras e Companheiros de 

todo o Distrito Múltiplo 115! Para mais se levarmos 

em conta momentos tão difíceis como aqueles 

que estão a ser vividos por todo o lado.

E temos quase a certeza de que, se não tive-

mos a adesão maciça de todos os associados do 

nosso Distrito Múltiplo, foi porque a nossa mensa-

gem não foi suficientemente clara ou convincente, 

ou porque a acção desenvolvida pela nossa Fun-

dação Internacional, e o que ela representa para 

nós e para a Humanidade que serve, ainda não 

está suficientemente difundida e interiorizada 

pelos nossos Companheiros.

Resta-nos pois agradecer o contributo de to-

dos e tentar reforçar a divulgação dos projectos e 

acções realizadas mundo fora pela LCIF a favor das 

comunidades mais carentes, afinal o fim último 

da nossa existência enquanto Organização com 

aquele lema que nos é tão caro: “Nós Servimos”. 

posse a 13/2/2021. O Conselho Executivo 

é nomeado pelo Conselho de Administração 

e tomou posse a 27/2/2021.

O Conselho de Curadores é presidido 

pelo CL Carvalho Lopes do L.C. de Barcelos 

e é integrado pelos CCLL Fernando Marques 

Jorge do L.C. Castelo Branco, Isabel Ismael 

do L.C. da Covilhã, António Martins do L.C. 

Santiago do Cacém e João Paiva do LC. 

Santa Joana Princesa.

O Conselho de Administração é presidi-

do pelo CL Maia Gomes do L.C. Vila do Conde 

e tem com Secretário o CL João Pedrosa 

Russo do L. C. Figueira da Foz, Tesoureiro o 

CL João Paulo Dinis do L.C. Montijo e como 

Vogais a CaL Lucinda Fonseca do L.C. Bar-

celos e CL Manuel Mota do L.C. da Boavista.

O Conselho Fiscal é presidido pelo CL 

José Catarino dos Santos do L.C. Guimarães 

e integra os CCLL Américo Marques do L.C. 

Lisboa-Centro, Margarida Silva do L. C. da 

Póvoa de Varzim, António Manuel Silva Oli-

veira do L.C. Seixal-Miratejo e Nelson Brito 

do L.C. Barcelos, sendo os dois últimos 

suplentes.

O Conselho Executivo é presidido pelo 

CL Rui Manuel Carvalho do L.C. Santa Ca-

tarina, tem como Secretário o CL Armindo 

Faria do L.C. Vizela e o CL Joaquim Vieira do 

L.C.V.N. Famalicão como Tesoureiro.

O CL Nelson Alves da Silva do L.C. de 

Pombal assegura o apoio logístico da Sede .

A FLP tem os seus Estatutos aprovados 

por Despacho do Conselho de Ministros de 

23.10.2014. o Regulamento Interno aprova-

do em reunião do Conselho de Administra-

ção de 25.03.2015 e ratificado na reunião 

de 19.06.2015 e o Regulamento Interno de 

Atribuição de Subsídios por deliberação nº 

17/2020 e estes são os principais orien-

tadores da sua atuação ,

Entretanto, o facto mais significativo 

para o futuro da FLP acaba de acontecer 

com o Despacho nº 2016/2021 do Secre-

tário de Estado da Presidência do Conse-

lho de Ministros, André Caldas, publicado 

no Diário da República nº 55/2021, Série 

II de 19.03.2021, que declara a Utilidade 

Pública da Fundação. Foi uma longa luta 

em que as diligências de cerca de 6 anos 

dos Conselhos de Administração presi-

didos em 2015/2016 e 2017/2018 pelo 

CL Neiva Santos e em 2019/2020 pelo 

CL Vitor Melo, viram coroadas de êxito 

. É uma vitória muito grande de todos 

os Lions e de todos os Clubes, já que a 

Fundação dos Lions de Portugal poderá 

a partir deste momento crescer em ca-

pacidade financeira e consequentemente 

em acções de solidariedade. 
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DG   João Campino Barroso Governador do Distrito Centro Sul

Companheiras/os

Espero que se encontrem de perfeita 

saúde, extensível às vossas famílias.

Este Ano Lionistico 2020/21, têm de 

facto merecido a nossa especial atenção, 

infelizmente pelas piores razões. No entan-

to, nada disto nos tira ou tirou a motivação e 

o empenho em desenvolvermos atividades, 

em prol da Comunidade e dentro dela, dos 

mais desfavorecidos.

MENSAGEM DO GOVERNADOR 
DO DISTRITO 115 CENTRO SUL

DISTRITO LION 115 CENTRO sul

Clubes há, que continuam a promover, 

distribuição de roupa, alimentos diversos, 

paletes de leite e até material escolar 

diverso. É de louvar esse Grande Altruísmo, 

essa grande Filantropia.

Entretanto e por causa dessa mes-

ma pandemia, tem a Governadoria vindo a 

promover desde há quase um ano, várias 

videoconferências, abordando um núme-

ro extenso e transversal de temas, não 

só Lionístico (lembro-me sobre o Cancro 

Pediátrico, LCIF, Fundação Lion, Lionismo 

em tempo de pandemia, Protocolo, O Dia 

da Floresta, Lionismo além Fronteiras, 

Fidelização de Sócios e muito mais,) como 

outros que abordam temas da nossa so-

ciedade, da qual os Lions fazem parte inte-

grante e onde inclusivamente, ao longo dos 

anos conquistaram o seu lugar, por direito 

próprio, que é como quem diz, por trabalho 

desenvolvido desde á muito tempo.

PRIORITÁRIO, 
PARA JÁ 
É MANTER 
A FAMÍLIA LION 

UNIDA
Passaram vários Governadores, vá-

rias equipas da Governadoria, assessores, 

até ao simples membro do Clube. Todos 

são no seu global importantes para este 

movimento.

Estas videoconferências, serviram até 

à data, e servirão no futuro para cimentar o 

conhecimento, via temas, dar a conhecer 

o movimento, via divulgação, mas tam-

bém criar amizades, para que a tal palavra 

mágica, para nós tão importante e que 

dá pelo nome de Companheirismo esteja 

cada vez mais presente. Há até por esta 

via, companheiros que se conheceram, 

e que de outro forma, tal nunca ou mais 

difícil poderia acontecer. 

Fico feliz por ter atingido esse pata-

mar de são e puro convívio. Prioritário, para 

já é manter a família Lion unida.

É por isso que a ideia das Quintas, 

com as videoconferências e com o facilitar 

da plataforma criada pela Governadoria 

para facilitar as reuniões nos clubes e 

sempre que o desejarem, é só comunicar 

o interesse, foi tão importante, para esses 

momentos.

Defendo e defenderei, sempre que os 

verbos, organizar, coordenar, criar, promo-

ver, unir, para a nossa Governadoria e nos 

tempos que correm têm cada vez mais 

razão de ser, têm que ter um significado 

cada vez maior. 

Enquanto lêem este artigo, há de 

certeza um clube Lion, um Companheiro 

nosso por esse mundo, que está a entregar 

armações de óculos, uma prótese auditi-

va, livros, alimentos, bolsas de estudo, 

etc. São estas ações que promovem o 

Movimento Lion.

Infindável as actuações dos Lions. 

devemos todos por isso, sentir orgulho, 

deste Grande Movimento Lionístico.

Nunca desanimaram, promoveram 

actividades. Não é esta a essência do 

Lionismo?

Um forte abraço virtual de companhei-

rismo para todos vós, na certeza que po-

dem sempre contar comigo.

Obrigado. 

We Serve.
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DISTRITO LION 115 CENTRO norte

SER LION É UM PRIVILÉGIO,
PELAS RELAÇÕES HUMANAS DE COMPANHEIRISMO E AMIZADE QUE NOS UNE.
PELAS SINERGIAS QUE CRIAMOS, UNINDO SONHOS, FORÇAS E ENERGIA.
SABENDO QUE A CADA ATO DE BONDADE, MUDAMOS O MUNDO.
COMO GOVERNADOR, SOU PARTE DE UMA EQUIPA. 
E A CADA PROJETO QUE SE CONCRETIZA, SENTIMOS O CULMINAR DA 
VERDADEIRA ESSÊNCIA DO SER LION.
A TODOS, A MINHA ETERNA GRATIDÃO! 

MÁSCARAS PELA PAZ

Há mais de 30 anos que os Lions promo-

vem junto das escolas e dos jovens dos 11 

aos 13 anos de todo o mundo o Concurso 

Internacional do Cartaz sobre a Paz.

Em Portugal, são já centenas de trabalhos 

que foram recebidos pelos Clubes Lions e 

estas máscaras são o resultado de alguns 

desses desenhos. 

Este ano foi criado pelo Distrito 115 

Centro/Norte de Lions Clubes o novo projeto 

“Máscaras pela Paz”, onde as máscaras são 

decoradas com desenhos de crianças que 

participaram nos concursos ao longo dos 

últimos anos.

Ao aderir a este projeto está a contribuir 

para o trabalho que desenvolvemos juntos 

dos jovens, seja através do Projeto L.U.C.A.S., 

do Lions Quest, Vigilante da Floresta, entre 

outros.

Das centenas de desenhos, foram selecio-

nados, nesta fase, 10 fantásticos desenhos 

para Máscaras de Criança e 6 desenhos para 

Máscara de Adulto.  

A cada dia, servir sob o lema UNIR | AGIR | CRIAR

Não interessa o tamanho do desafio, os Lions provam a cada dia 

que o que importa é a grandeza da união em prol de uma missão 

comum a todos: Nós Servimos!

Soubemo-nos juntar mesmo com as limitações impostas 

pela pandemia.

Soubemos trabalhar em equipa, reunindo forças, experiência 

e conhecimentos e unindo várias formas de pensar para um só 

objetivo.

Soubemos permanecer juntos, ligando as pessoas por braços 

afetivos tão vividos a cada reunião virtual em que expressamos 

mutuamente a saudade, tão nossa.

Soubemos estar juntos, mantendo e potenciando os fortes 

laços de companheirismo, (de)mostrando que cada um tem o 

potencial para poder fazer a diferença, sabendo que todos e cada 

um é crucial para o movimento.

E soubemos trabalhar juntos, reinventando-nos a cada obs-

táculo, criando sinergias cada vez mais fortes, cada vez mais 

motivadoras, cada vez mais prova de que juntos vamos mais 

longe.

Juntos somos mais fortes e capazes de alcançar as metas 

mais difíceis.

Agir é tomar decisões e realizar projetos, mas é também transformar, mudar, pensar diferente.

E mantendo a senda que tem sido apanágio, juntos agimos e criamos um novo projeto “Máscaras pela Paz – Mais do que 
uma Máscara… Uma Causa!”, homenageando os jovens que ao longo dos anos participaram no Concurso Cartaz da Paz e também 

as Crianças e Famílias que combatem o Cancro
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LIONS QUEST APRENDIZAGEM SOCIAL E EMOCIONAL
Isabel Oliva-Teles Directora Nacional Lions Quest 

APRENDIZAGEM SOCIAL E EMOCIONAL

O 
Lions Quest dota os jovens de importantes competências 

para que possam trabalhar juntos, desenvolver compor-

tamentos positivos e fazer boas escolhas.

A Aprendizagem Social e Emocional assenta numa perspe-

tiva sistémica, envolvendo a escola famílias e todo a comunidade 

escolar permitindo que cada aluno desenvolva a sua capacidade 

de integrar o pensamento, a emoção e o comportamento para 

alcançar e concretizar tarefas sociais importantes. Neste sentido, 

os alunos desenvolvem competências que lhes permitem reco-

nhecer, expressar e gerir emoções, construir relações saudáveis, 

estabelecer objetivos positivos, dar resposta a necessidades 

pessoais e sociais.

Ensinar um fi lho ou uma fi lha a reconhecer as próprias emoções é uma das maiores lições que os pais podem trans-
mitir. Mas claro que, antes, é fundamental que eles mesmos compreendam os diversos sentimentos que podem sentir 
e como lidar com eles. Com o programa LIONS QUEST o desenvolvimento das competências não é impulsionado apenas 
nas salas de aula. Por tal, o programa incorpora a Comunidade e a Família através do envolvimento em Atividades de 
Serviço para cultivar jovens mais capazes e saudáveis.

A Aprendizagem Socio Emocional, através de programas como o 

Lions Quest, potencia a igualdade e excelência educacional através 

de genuínas parcerias entre a escola, a família e a comunidade 

para estabelecer ambientes de aprendizagem e experiências que 

apresentam relações de confiança e colaboração, currículo e 

instrução rigorosos e significativos e avaliação contínua. A Apren-

dizagem Socio Emocional pode ajudar a abordar várias formas de 

desigualdade e capacitar jovens e adultos a criar em conjunto 

escolas prósperas e contribuir para comunidades seguras, sau-

dáveis   e justas.

AS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS SÃO COMPETÊNCIAS QUE PODEMOS 
APRENDER; SÃO COMPETÊNCIAS QUE PODEMOS PRATICAR; 
E SÃO COMPETÊNCIAS QUE PODEMOS ENSINAR

A Aprendizagem Sócio Emocional fornece 

uma estrutura importante para tudo o que 

fazemos. Concentra-se na construção de 

competências dentro de 5 áreas diferentes: 

AUTOCONHECIMENTO

Competências para compreender as 

próprias emoções, pensamentos e valores 

e como eles influenciam o comportamento 

em diferentes contextos. Isso inclui a capaci-

dade de identificar e gerir as suas emoções, 

desenvolver o autocontrolo, relacionando 

sentimentos com pensamentos e ações e 

refletir nas consequências da tomada de 

decisão.

AUTOCONTROLO

Competências para gerir as emoções, 

pensamentos e comportamentos de forma 

eficaz em diferentes situações de forma a 

atingir determinados objetivos. Inclui a capa-

cidade de adiar a gratificação, sentir motiva-

ção em estabelecer metas bem como gerir a 

ansiedade e ser resiliente face a obstáculos.

CONSCIÊNCIA SOCIAL

As competências para compreender 

as perspetivas e empatia com os outros, 

quaisquer que sejam as suas origens, cultura 

e contextos. Inclui a capacidade de sentir 

compaixão e empatia pelos outros, respeitar 

e compreender os outros. 

COMPETÊNCIAS DE 
RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL

Competências para estabelecer e manter 

relacionamentos saudáveis e de apoio à cola-

boração, comunicação e trabalho em equipa. 

Inclui a capacidade de comunicar com clare-

za, ouvir ativamente, cooperar, trabalhar em 

prol de objetivos comuns, resolver problemas 

e negociar conflitos de forma construtiva.  

TOMADA DE DECISÃO 
RESPONSÁVEL

Competências para saber fazer escolhas 

construtivas sobre o comportamento pessoal 

e as iterações sociais em diversas situações. 

Inclui a capacidade de considerar padrões 

éticos e avaliar os benefícios e consequên-

cias das ações para o bem-estar pessoal, 

social e coletivo. 

Sabemos que, ao desenvolver compe-

tências sociais e emocionais na juventude, 

estamos a criar a próxima geração para vi-

ver uma vida bem-sucedida e saudável. Uma 

geração que pode lidar de uma forma mais 

eficaz com as suas emoções e conflitos bem 

como respeitar e ter empatia pelos outros. A 

enfase na aprendizagem de serviço também 

ensina os alunos a valorizar o serviço aos 

outros, um apanágio do Lionismo.
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O coração representa toda 

a solidariedade do movimento 

Lions, É a força que nos impul-

siona para atos voluntários, em 

benefício do próximo, cujo re-

torno é a nossa satisfação e 

realização pessoal. Mas porque 

associamos essa sensação de 

bem-estar ao coração?

Desde a antiguidade que o 

Coração foi relacionado com o 

Amor, a Amizade e a Empatia. 

Representado pelos antigos 

povos (o desenho mais antigo 

conhecido remota a 15 000 

anos antes de Cristo, nas ca-

ves El Pindal, onde podemos ver 

um mamute com o coração no 

centro) o coração representa o 

Centro da Vida (Fig1). 

A queda de Icaro, uma obra-

-prima de Matise, leva-nos a 

pensar que, mesmo com mi-

lhares de anos de diferença, 

o Homem transpõe o Coração 

para a Arte, a Cultura e para o 

sentimento (Fig2).

MAIO – MÊS DO CORAÇÃO

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

LIONS
SAÚDE

MAIO É O MÊS DO CORAÇÃO. 

PROTEJA-O.

Daí ser importante preservar o nosso 

Coração, tanto no sentido figurado, como 

Centro da Vida, como no sentido médico. 

Sem ele não há vida e por isso a Luta contra 

as Doenças Cardiovasculares tem um papel 

especial. 

Sabemos que existem fatores de risco 

não modificáveis, como género, idade e ge-

nética (inclui a história familiar de doenças 

cardiovasculares) não podem ser evitados. 

No entanto, outros fatores de risco como 

açúcar elevado no sangue (diabetes), co-

lesterol elevado (hipercolesterolemia), tri-

gliceridos elevados (hipertrigliceridemia) , 

pressão arterial elevada (hipertensão arte-

rial), excesso de peso e obesidade, hábito 

de fumar, abuso de bebidas  alcoólicas e 

pouco exercício físico (sedentarismo) são 

fatores de risco modificáveis e, por isso, 

devemos atual em conformidade para evitar 

o seu agravamento. 

Numa altura de pandemia que estamos 

a viver, com carga elevada de stress, seden-

tarismo e ingestão excessiva de açucares 

refinados, as doenças cardiovasculares têm 

tendência progressiva. Por isso, temos que 

agir e manter estilos de vida saudáveis. 

(Fig1)

(Fig2)
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Estimados (as) Companheiros (as)

Aproxima-se o momento mais alto do 

Lionismo português - a Convenção Nacional 

e as Convenções Distritais de Lions Clubes. 

O Lions Clube de Barcelos tem uma vez mais 

o privilégio de organizar as Convenções.

Devido às preocupações contínuas so-

bre a pandemia a 52ª Convenção Nacional e 

as 32ª Convenções Distritais de Lions Clu-

bes realizar-se-ão on-line, a partir da cidade 

de Barcelos, terra do Clube organizador.

 A inscrição nas Convenções é GRATUITA, 

mas imprescindível para que possa exercer 

o seu direito de voto. Solicitamos que todos 

os Lions do Norte, do Centro, do Sul, Ilhas 

da Madeira e Açores, se inscrevam nestas 

Convenções.

No site das Convenções já está dispo-

nível a aquisição dos kits do AL 2019-2020 

e AL 2020-2021.

Apesar de ser um evento virtual, es-

tamos otimistas de que a cada novo dia 

exista uma nova esperança e acreditamos 

que, com imaginação, saberemos manter 

os Lions unidos, a servir com segurança e 

a descobrir momentos de encontro, nestas 

Convenções.

Participemos ativamente na vida do 

Lionismo em Portugal e no mundo. 

Inscrevamo-nos nas Convenções: 

www.convencoeslions2021.pt

Saudações Lionísticas,

CL  Linda Vasconcelos
Assessora Convenções DM 115

“Este ano teremos mais uma 

edição do concurso de música 

Thomas Kuti. Em 2020, devido à 

pandemia, foi adiado, mas man-

tiveram o mesmo instrumento 

para 2021 que é o saxofone.

É uma iniciativa dos Lions 

que premeia jovens talentosos 

e prova disso são as boas clas-

sificações que temos obtido a 

nível europeu. 

É um concurso que valoriza 

o trabalho e a dedicação a um 

instrumento, permitindo aos 

candidatos experiências que 

lhes podem até mudar a vida, tal 

como aconteceu com o vencedor 

de 2018 que há algum tempo 

me disse que estava a fazer um 

mestrado na Alemanha com um 

professor que teve a oportunida-

de de conhecer durante o con-

curso internacional desse ano.  

Hoje ele agradece o facto 

de ter participado e salienta a 

sua importância, pois pode fa-

zer a diferença para quem nele 

participa!”

 CL Carla Monteiro

Assessora DM115 Grande 

Prémio Música Lion

XAVIER SANTOS
Vencedor do Grande Prémio de Música Lions 2018

GRANDE PRÉMIO DE MÚSICA LIONS
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O nosso Clube entregou recentemente ao Lar de Arões um conjunto de 30 toalhas de banho e 9 

batas de protecção, tendo a entrega estado a cargo dos companheiros Maria José Correia, Cristina 

Sousa e Luciano Correia que foram buscar o material a Vizela, oferecido pelo Lions Clube de Vizela e 

pelo CL Armindo Faria.

 LIONS CLUBE ALMADA-TEJO  LIONS CLUBE DE FAFE

ACTIVIDADE MENSAL DE APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE ALMADA 
NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID 19
NO MÊS DE MARÇO FORAM ENTREGUES 600 LATAS DE CONSERVA DE ATUM

Tal como demos conta na anterior edição da Lion 

a Actividade de Apoio do Lions Clube Almada-Tejo a 

famílias carenciadas do nosso Concelho de Almada, 

no contexto da pandemia que nos tem flagelado, 

iniciada no início do Verão do ano passado (2020) e 

destinada a fornecer cabazes alimentares a cerca 

de 250 famílias referenciadas pelo Centro Social 

Paroquial do Cristo-Rei, continuou em 2021. Assim 

depois duma primeira entrega, este ano, de 650 latas 

de salsichas, entregamos no mês de Março 600 latas 

de conserva de atum.

DIOGO TEIXEIRA 
VENCEU O CONCURSO 
DO  “CARTAZ DA PAZ” 
DO LIONS 
A NÍVEL NACIONAL

A direcção do Lions Clube de Fafe 

deslocou-se ao Colégio da ACR de 

Fornelos para felicitar o jovem Diogo 

Manuel Teixeira, de 11 anos de idade, 

brilhante vencedor a nível nacional 

do concurso do “CARTAZ da PAZ”, 

patrocinado pelo nosso Clube, bem 

como à professora Carla Minhoto e às 

diretoras da instituição, Rosa Maria 

Pinheiro e Ana Pinheiro.

O trabalho apresentado pelo 

Diogo Teixeira, que divulgamos em 

anexo, é uma expressão bem captada 

dos tempos pandêmicos que decor-

rem, em que as armas são as vaci-

nas e as máscaras e a solidariedade 

mundial é uma premência e é um hino 

de louvor aos profissionais de saúde 

de Portugal e do mundo! A paz, nos 

dias de hoje, é o combate pela saúde 

e pela vida da Humanidade!

LIONS CLUBE 
DE FAFE APOIA 
FAMÍLIAS 
CARENCIADAS 

Num tempo de dificuldades 

acrescidas, devido à pandemia, 

com quebra de rendimentos ou 

mesmo  o desemprego para 

muitos, o nosso Clube lançou 

uma campanha entre os seus 

companheiros, sob o mote “Alí-

vio à Fome”. Foram conseguidos 

16 cabazes de alimentos que 

o Lions e o Leo Clube de Fafe 

entregaram a outras tantas 

famílias mais carenciadas da 

nossa cidade.

DOAÇÃO 
DE MATERIAL

CAMPANHA 
DE RECOLHA 
DE ÓCULOS

O Lions Clube de Fafe tem em 

curso uma campanha de recolha 

de óculos usados, junto das óp-

ticas da cidade de Fafe. Para o 

efeito, colocámos naqueles esta-

belecimentos caixas com o nosso 

logotipo, que serão recolhidas no 

final do mês de abril. 

Agradecemos a colaboração 

das ópticas: Almeida Oculista, 

Opticenter, Opticalia, Multioticas, 

Joveotica, Luotica, Fafe Visão, 

Centro óptico, Realce da sombra 

e Ortovisão.  
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DIA MUNDIAL 
DA DIABETES

À semelhança do que tem 

acontecido em anos anteriores, 

o Lions Clube de Fafe não deixou 

passar a oportunidade de evocar 

o Dia Mundial da Diabetes, que 

se comemorou no dia 14 de No-

vembro. Ao contrário do que tem 

sido habitual, designadamente 

a realização de um rastreio e de 

uma caminhada alusiva à efemé-

ride, este ano a pandemia limitou 

a nossa capacidade de acção, 

obrigando o clube a reinventar-se 

para não deixar passar em claro 

tão simbólico dia.

Assim, antecipando a data, 

na noite de Sexta feira, 13, teve 

lugar uma conversa online sobre 

o tema, transmitida em directo 

pela Fafe Tv. Nela participaram 

a médica Cristina Cunha, espe-

cialista em Medicina Interna e o 

enfermeiro José Miguel Ferreira. 

A moderação esteve a cargo de 

Armando César, Diretor da Fafe 

Tv e da CL Celeste Moniz, Pre-

sidente do Lions Clube de Fafe.

A iniciativa foi acompanha-

da por inúmeros internautas 

que ouviram falar da diabetes 

(o que é, como se previne, como 

se combate, entre outros temas) 

ao longo de cerca de uma hora 

e meia.

 LIONS CLUBE DE FAFE  LIONS CLUBE DE FAFE

WEBINAR “JUNTOS POR UM PLANETA 
MAIS VERDE”

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Árvore, numa 

parceria entre o nosso Clube, o Lions Clube de Vizela, a Divisão 2 

do Distrito 115 CN e a Governadoria do Distrito 115 CN.

Com este webinar pretendeu-se informar/ sensibilizar a co-

munidade sobre os efeitos globais da poluição e as alterações 

climáticas, tendo sido abordado com especial ênfase os desafios 

que estão a ser colocados à indústria dos plásticos. Foram pales-

trantes Modesto Araújo – LC Vizela / Vizelpas, Prof. José Salsa e 

Nuno Aguiar (Diretor Técnico APIP). Participaram como convidados 

o Presidente da Câmara de Fafe, Dr. Raul Cunha, e o Presidente 

da Câmara de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado

 PRESENTES DE NATAL

A direcção do Lions Clube 

de Fafe fez a entrega de um 

conjunto de presentes de Natal 

aos utentes e colaboradores do 

Lar Residencial D. Alzira Olivei-

ra Sampaio, da Santa Casa da 

Misericórdia de Fafe. Acção de 

solidariedade que teve o apoio 

das empresas Jope2 e Juvema, 

que muito agradecemos. 

A CL Alice Lima elaborou um 

belíssimo centro de Natal com 

as cores dos Lions e a CL Maria 

José Correia organizou todos os 

presentes entregues na noite 

de Natal. 

CAMPANHA DE 
CONSCIENCIALIZAÇÃO 
SOBRE O 
CANCRO INFANTIL

A Associação Desportiva de 

Fafe colaborou com o Lions Clube 

de Fafe na campanha de conscien-

cialização para o cancro infantil, a 

qual permitiu dar maior visibilidade 

a uma campanha tão  meritória.

MAIS UM PRÉMIO!

O aluno Gonçalo Carvalho, da ACR de Fornelos, foi contemplado com o 3º prémio do concurso “Texto 

da Paz”, pelo texto que se publica, o que obviamente muito nos honra.  As maiores felicitações ao 

Gonçalo, ACR e, como não podia deixar de ser, ao CL Carlos Afonso!

ACÇÃO 
SOLIDÁRIA

A entrega da verba anga-

riada na missa do referido dia 

17 de Outubro, aquando da 

celebração do Dia do Lionis-

mo, registou-se no primeiro 

dia de Novembro, num gesto 

simbólico em que marcaram 

presença a presidente CL Ce-

leste Moniz e a tesoureira CL 

Maria José Correia. Assim, 

entregaram ao casal que 

trabalha no ELeclerc de Fafe 

os 200 euros resultantes do 

peditório, em favor do me-

nino Vicente, em mais uma 

acção solidária que cumpre 

evidenciar. 
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COMEMORAÇÃO DO DIA DO LIONISMO

O Lions Clube de Fafe comemorou o Dia do Lionismo, em 17 de 

Outubro, com algumas actividades simbólicas, dada a situação de 

pandemia que condiciona o país e o mundo e afecta as habituais 

formas de levar a efeito as realizações e os eventos.

Assim, ao final da tarde, foram colocadas flores junto ao obe-

lisco do Lions, na Rua António Saldanha, uma artéria central da 

cidade de Fafe e que contou com a presença do presidente Maria 

CL Celeste Moniz, da secretária CL Cristina Sousa e da tesoureira 

CL Maria José Correia. De seguida, os companheiros presentes 

participaram na celebração de uma missa em memória dos com-

panheiros Lions já falecidos, a qual teve lugar na Igreja Nova de 

S. José. O ofertório da eucaristia reverteu solidariamente para a 

família de uma criança de dois anos, Vicente, que sofre de graves 

problemas de saúde.

 LIONS CLUBE DE FAFE

CÂMARA 
MUNICIPAL

Por intercessão do Lions 

Clube de Fafe, o centenário 

edifício da Câmara Municipal 

de Fafe esteve iluminado com 

a cor alusiva azul à efeméride, 

nas noites do fim de semana em 

que se evocou o Dia Mundial da 

Diabetes, 14 de Novembro. Foi 

mais uma forma de sensibili-

zação da população para uma 

doença silenciosa que afecta 

muitos milhares de portugueses 

e de fafenses!

(a) Notícias de acções realizadas pelo LC de Fafe que, embora enviadas atempadamente pelo clube, não foram publicadas na ante-

rior edição da LION. Do lapso apresentamos as nossas desculpas.

 LIONS CLUBE DE S. MIGUEL

O LIONS CLUBE 
DE S. MIGUEL CONTINUA 
A APOIAR FAMÍLIAS 
CARENCIADAS

Em tempo de confinamento, enten-

deu o L C S. MIGUEL continuar a apoiar 

FAMÍLIAS CARENCIADAS residentes nas 

freguesias da cidade de Ponta Delgada, 

através de géneros alimentares. Fizemo-

-lo em parceria com as Juntas de Fre-

guesia. Também mantendo a tradição, 

oferecemos um lanche de FOLARES DE 

PÁSCOA aos idosos residentes no Lar 

da Sta Casa da Mis de P. Delgada, este 

ano sem a presença do Grupo de Canta-

res que habitualmente nos acompanha 

e anima nas tardes de 5ª feira santa. 

E como as receitas não são infinitas, 

com a colaboração dos Companheiros 

e Companheiras do n/Clube e de outras 

entidades, procedemos à venda de bilhe-

tes com vista ao sorteio de um Quadro 

a Óleo.
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 LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

O Lions Clube de Guimarães organizou, no dia 6 de Março de 

2021, debate online subordinado ao tema “Inteligência Artificial: 

a ética e a técnica”. 

O Movimento Lions tem como uma das suas principais prioridades 

contribuir para a promoção do debate sobre temas que considera rele-

vantes para a Comunidade onde se insere. O debate sobre a Inteligência 

artificial e o processo de transformação em curso, seja ao nível ético, 

seja ao nível técnico, enquadra-se neste pressuposto.

O debate foi muito participado, contando com quase 100 presenças 

na sala virtual tendo sido ainda transmitido em diretos nos órgãos de 

comunicação regionais. O pontapé de partida foi dado através da inter-

venção inicial de D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga, que deu 

o mote e lançou desafios ao painel debatente que foi brilhantemente 

moderado pelo Prof. Dr. Adriano Moreira. Intervieram no debate a Prof. 

Dr.ª Goreti Marreiros, o Prof. Dr. Paulo Novais e o Prof. Dr. Pedro Lind.

O debate foi intenso e contribuiu para incrementar o conhe-

cimento generalizado do atual estado da revolução tecnológica 

e da evolução previsível ao nível técnico, assim como para uma 

reflexão sobre as principais implicações éticas da revolução em 

curso enunciando respostas possíveis. Na verdade, a Humanida-

de está hoje confrontada com um desafio intenso que implicará 

transformações quanto à maneira como vivemos, trabalhamos e 

nos relacionamos. Julgamos ter contribuído para a compreensão 

a amplitude desta revolução que está em curso.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: 
PALESTRA ONLINE

O Movimento Lions tem como uma das suas principais prioridades 

contribuir para a reflexão sobre temas que considera relevantes para 

a Comunidade onde se insere. A Inteligência artificial e o processo de 

transformação em curso enquadram-se neste pressuposto.

No passado dia 16 de abril, o Lions Clube de Guimarães organizou 

uma palestra online subordinado ao tema “ Inteligência Artificial: da 

moral da máquina à ética da maquinaria”. A palestra foi proferida pelo Sr. 

Professor Luís Moniz Pereira, Professor Emérito na Universidade Nova 

de Lisboa e por muito considerado o Pai da Inteligência Artificial em 

Portugal. Foi muito participado, contando com cerca de 60 presenças 

na sala virtual tendo sido ainda transmitido em direto em órgãos de 

comunicação regionais.

A Humanidade está hoje confrontada com um desafio intenso que 

implicará transformações quanto à maneira como vivemos, trabalhamos 

e nos relacionamos. Julgamos ter contribuído para a reflexão desta 

revolução que está em curso. 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A ÉTICA E A TÉCNICA

O LIONS CLUBE DE GUIMARÃES PROMOVE CONCURSO DE ESCRITA

O Lions Clube de Guimarães, em colabo-

ração com a Câmara Municipal e a Biblioteca 

Raúl Brandão, vai organizar um Concurso 

de Escrita dirigido aos estudantes vima-

ranenses do ensino básico e secundário, 

que frequentem escolas do concelho de 

Guimarães ou que aqui residam, tendo por 

objetivos essenciais: estimular a criação 

literária e promover o desenvolvimento da 

língua portuguesa. São admitidos textos em 

Poesia e Prosa, desde que escritos em língua 

portuguesa.

Os prémios que consistirão na entrega 

dos livros que estão recomendados no Plano 

Nacional de Leitura, assim como vales para 

acesso a espetáculos culturais organizados 

pelo Município de Guimarães e pelas enti-

dades participadas durante os 12 meses a 

contar da atribuição do prémio. 

ENTREGA DE LIVROS A CABO VERDE

O Lions Clube de Guimarães com 

o auxílio e colaboração da Câmara 

Municipal e da Biblioteca Raúl Bran-

dão, lançou uma campanha de recolha 

publica de livros infantis e juvenis 

para entrega a famílias vimaranenses 

socialmente vulneráveis.

Nesse âmbito, conseguimos en-

tregar livros infantis e juvenis a cerca 

de 400 crianças e jovens que não têm 

acesso a livros, assim se alimentando 

o corpo, mas também a alma.

Dada a enorme adesão dos vima-

ranenses à iniciativa conseguiu-se 

satisfazer o projeto inicial, e ainda 

angariar livros infantis e juvenis que 

serão entregues a crianças de Cabo 

Verde.

A valorização da língua Pátria é 

algo essencial. Com estas iniciativas 

estamos a contribuir para o desen-

volvimento da nossa língua, junto de 

um País de expressão portuguesa.
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LIVROS SERVEM INSTITUIÇÕES

O Clube doou ainda recentemente 200 livros 

à Biblioteca da Junta de Freguesia de Ponta 

Delgada, no norte da Ilha. Os livros foram doadas 

por várias instituições.

Em época de Páscoa, o Clube recebeu do 

Centro Comunitário da Freguesia de São Gonçalo, 

uma amassadura de pão e panos de cozinha bor-

dados pelas utentes. A verba das vendas reverteu 

para o Cancro Infantil.

Já no início de março, o Clube rece-

beu a doação de uma mobília de quar-

to, a qual entregou, após contactar o 

Grupo Espaço Solidário, a uma jovem 

mãe solteira que foi contemplada com 

uma casa tipo T2, no qual o filho de 5 

anos dormia com ela.

Na mesma altura, o Clube recebeu 

um pedido de uma professora do 1º 

ciclo para arranjar roupas de bebé para 

a mãe de um aluno seu, grávida de al-

guns meses e com muitas dificuldades 

financeiras. Logo então algumas Com-

panheiras, lideradas pela presidente, 

CL Lígia Brazão, começaram a preparar 

as roupas, umas feitas em tricot e 

croché e outras doadas.

 LIONS CLUBE DE SANTA CATARINA

O Lions de Santa Catarina, fez a entrega de bens alimentares à Conferência de S. 

Vicente de Paulo da Figueira da Foz, para que esta instituição os distribuísse pelas 

inúmeras famílias carenciadas no concelho da Figueira da Foz. Esta oferta de bens 

essenciais só foi possível, pelo apoio inestimável dado pelo Recheio Cash & Carry, 

Ernesto Morgado S.A., Arlindo Marques Cantante, e por donativos dos sócios do Clube. 

A pandemia por Covid-19 

continua, aumentando o nú-

mero de famílias a atravessar 

sérias dificuldades em ter uma 

refeição para colocar sobre a 

mesa. Os Companheiros do 

Lions Clube de Santa Catarina, 

sempre solidários com os mais 

necessitados, fizeram  no pas-

sado dia 08 de Abril a entrega 

de géneros alimentícios à As-

sociação Viver em Alegria na 

Figueira da Foz, que tem visto 

aumentar o número de famílias 

a solicitar-lhes ajuda.

ENTREGA DE ALIMENTOS À ASSOCIAÇÃO VIVER EM ALEGRIA NA FIGUEIRA DA FOZ

* Notícia não publicada, por lapso, na anterior edição. Com as nossas desculpas aos companheiros do LC de Santa Catarina.

CABAZES DE NATAL *

NOTA À MARGEM...

Como gosto de fazer umas rimas, 

aqui deixo o meu desejo deste Natal:

“Como prenda de Natal,
Vou dizer-vos o que queria...
Que tudo volte ao normal, 
E que acabe a pandemia!”

Um abraço de amizade, 

Joaquim Cruz Máximo,

 LIONS CLUBE DO FUNCHAL

EMPRÉSTIMO 
DE EQUIPAMENTOS 
AOS MAIS 
CARENCIADOS

No mês de fevereiro, e dando 

resposta ao pedido de uma ca-

deira de rodas para uma senhora 

com dificuldades de mobilidade, 

o Clube emprestou a cadeira que 

dispõe por tempo indeterminado.

O Clube acredita que es-

tes equipamentos devem ser 

emprestados quando e a quem 

mais necessitar enquanto lhes 

for necessário.

MOBÍLIA 
SERVE MÃE SOLTEIRA
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LIONS CLUBE DE FAMALICÃO

O LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO 
E A AÇÃO DE SERVIÇO

A relação e ligação do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão 

com as instituições do Concelho, vêm permitindo ao Clube direcio-

nar os seus esforços e recursos para dar resposta às necessidades 

mais prementes do Concelho e da Região.

A pandemia que o país atravessa, e a necessidade de dar 

resposta às carências e dificuldades com que as comunidades 

se confrontam, levou o Clube a reunir vontades e esforços locais, 

regionais, nacionais e mesmo internacionais. A relação forte, 

construída entre o Clube e os seus parceiros, constitui uma 

mais-valia face às necessidades que a situação de emergência 

revelou.

Aos que disponibilizam o seu tempo, os seus recursos, os 

seus esforços, ou simplesmente o seu apoio, a todos: o nosso 

muito obrigado!

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão ofereceu um Carro 

Telecomandado, para transporte de crianças para cirurgia, ao CMIN 

- Centro Materno Infantil do Norte, unidade do Centro Hospitalar 

do Porto, que junta as valências e especialidades pediátricas e 

da mulher do Hospital Santo António, Hospital Maria Pia e Mater-

nidade Júlio Dinis.

Um estudo publicado no British Journal of Anaesthesia, revelou 

que o facto de as crianças conduzirem um carro de brincar desde o 

seu quarto até ao bloco operatório, reduz a ansiedade das crianças 

em idade pré-escolar submetidas a uma cirurgia.

A formalização da oferta do Carro Telecomandado contou com 

a presença de companheiros do Lions Clube de Famalicão, do 

Coordenador do Centro Materno Infantil do Porto, e da Junta da 

União de Freguesias de Lordelo do Louro e Massarelos.

LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO 
OFERECEU CARRO TELECOMANDADO, 
PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA CIRURGIA, 
AO CMIN - CENTRO MATERNO INFANTIL DO NORTE

PEDITÓRIO LIGA PORTUGUESA
CONTRA O CANCRO 2020 

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão é, há já longos anos, parceiro da 

Liga Portuguesa contra o Cancro, sendo responsável pela organização e dina-

mização do Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro na área do 

Concelho o qual teve lugar de 29 de outubro a 2 de novembro.

Apesar das limitações impostas pela pandemia, a generosidade dos Fama-

licenses e a boa vontade dos Companheiros e Voluntários que participaram, 

permitiu que o valor apurado no peditório deste ano fosse de 11.147,04€ (onze 

mil, cento e quarenta e sete euros e quatro cêntimos).

O Lions Clube de Famalicão deixa um agradecimento especial 

aos Párocos das freguesias do concelho, ao Senhor Arcipreste pela 

sua colaboração, aos Agrupamentos de Escuteiros e a todos os 

Voluntários que estiveram no terreno, e às Empresas do concelho 

que não ficaram indiferentes a esta causa. 

ANGARIAÇÃO DE BENS 
ALIMENTARES – 3ª EDIÇÃO

Tendo em atenção as muitas solicitações de apoio 

alimentar às famílias carenciadas do concelho, o nosso 

Clube desenvolveu esforços no sentido de apoiar, uma vez 

mais, a Associação Dar das Mãos, o que fez em parceria 

com Rotary Clube de Vila Nova de Famalicão.

Desta acção resultou a angariação de 250kg de 

alimentos não perecíveis, entretanto entregue àquela 

Associação. 
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LIONS CLUBE DE FAMALICÃO LIONS CLUBE LISBOA NORTE

 LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

URBANIZAÇÃO DAS AUSTRÁLIAS

O Clube procedeu à recolha de livros, brinquedos e jogos junto dos Companheiros, no sentido de 

dotar de material didático espaços de apoio a população jovem da Urbanização das Austrálias, loca-

lizado na freguesia de Esmeriz.

Trata-se de um espaço integrado no “Recreio”, que é uma organização que presta Serviços de 

Qualidade e Confiança na Educação e Creche, que dá enfase ao desenvolvimento e ao envolvimento 

das pessoas da comunidade, proporcionando níveis de integração em áreas muito sensíveis.

APOIO A CONGREGAÇÃO RELIGIOSA

À semelhança do que vem sendo hábito, o Clube desenvolveu esforços junto dos companheiros, para fazer chegar a ajuda 

solicitada junto de uma Congregação religiosa do nosso concelho com necessidades económicas comprovadas.

COMPANHEIROS 
ATENTOS A SESSÕES 
DE WEBINARS

Dentro das atividades do Lions Clube 

Lisboa Norte, está a participação em to-

dos os webinars realizados às quintas-

-feiras, além de continuar a confeção de 

vários Lucas, para revertem a favor do 

Cancro infantil.

 O Clube tem feito ainda entregas de 

alimentos não perecíveis e divulgado 

informação do Lions.

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO MEIO-AMBIENTE

O Lions Clube Lisboa Belém participou na Atividade Meio-Ambiente, 

do Distrito 115 Centro Sul, transmitida por vídeo-conferência, no dia 

22 de março, para comemorar o Dia Internacional do Meio-Ambiente 

e da Floresta.

Num ano diferente, de confinamento, esta atividade só foi possível 

online, tendo assim os Assessores da Atividade do Meio-Ambiente 

participado ativamente na sessão, que contou com dois temas. A 

“Proteção dos solos / Florestação” do CL e Engenheiro Florestal, 

Pedro Capela, e a “Poluição nos Oceanos”, por Isabel Âmbar, Profes-

sora Doutora, que pretendeu a reflexão sobre as ameaças ao meio 

ambiente e o que fazer para as evitar.
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CABAZES SOLIDÁRIOS AJUDAM FIÉIS 
DA MESA DA NOSSA SENHORA DE BELÉM 

O Lions Clube de Belém doou vários cabazes solidários à Paróquia da Igreja dos Jerónimos para dar resposta a pessoas 

carentes da comunidade da Mesa da Nossa Senhora de Belém, que está agora instalada no Mosteiro dos Jerónimos.

No momento da entrega, o cónego da paróquia, José Ferreira, reconheceu o Lions pela ajuda periódica e iniciou uma visita 

guiada aos claustros e à igreja, uma das 7 maravilhas de Portugal e Património Cultural da Humanidade.

 LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

ALIMENTOS 
PARA OS 
‘SOLDADOS 
DA PAZ’

Numa época de 

grande pressão para 

os profissionais de 

saúde, o Lions Clube 

Lisboa Belém ofere-

ceu bens alimentares 

aos médicos e enfer-

meiros que faziam as 

triagens.

OFERTA A FAMÍLIA CARENCIADA
O Clube ofereceu, em março, roupa a um casal que trabalhava num 

restaurante e que ficou desempregado recentemente.

OFICINA 
DO LUCAS 
REVERTE 
PARA CANCRO 
INFANTIL

O Lions Clube de 

Belém conseguiu an-

gariar 1500 euros para 

a campanha da Luta 

Contra o Cancro Infantil. 

Para isso, e em parce-

ria com a Escola Básica 

de Telheiras, onde 300 

alunos se mobilizaram e 

contruíram 300 Lucas. 

As mascotes foram ad-

quiridas pelos pais dos 

jovens.

APOIO CHEGA A CABO VERDE

Aquando da atividade “Um contentor para Cabo Verde”, 

o Clube participou com vários voluntários anónimos na 

recolha de fundos num total de 600€ para comprar bens 

alimentares para famílias pobres da cidade do Tarrafa, na 

Ilha de Santiago. Os bens foram distribuídos pela Asso-

ciação Fidjus.
TALENTO JOVEM 
NO CARTAZ DA PAZ

No âmbito do Concurso Cartaz da Paz, o 

cartaz selecionado na Escola Básica 2º de 

Elvas ficou em 2º lugar a nível distrital, ao 

passo que a Escola Bartolomeu Dias de San-

ta Iria ficou em primeiro lugar no concurso 

da Escola. Já o Centro Helen Keller teve um 

cartaz escolhido para representar a escola.
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 LIONS CLUBE DE SETÚBAL

RECORDAR A INAUGURAÇÃO 
DA “AV. LIONS CLUBE 
DE SETÚBAL - 2001” 

NA QUINTA DA CASA DO GAIATO

AMBIENTE  RECOLHA DE ÁRVORES NO INCF

Sobre a temática do Ambiente, a 25 de Março, o Lions Clube de Setúbal concretizou a atividade de recolha de árvores do INCF

CONTINUAR A SERVIR EM TEMPO DE PANDEMIA!...

A pandemia continua e o Lions Clube de Setúbal (LCS), através 

de novas formas de reunir e servir, prossegue a sua atividade. 

Reunir com os membros do clube apenas por Telefone, Mail e/

ou WhatsApp. No contacto com outros clubes, o LCS tem estado 

sempre presente, quer através de videoconferências Lions via 

ZOOM, organizadas pelo Distrito 115 CS, ou ainda, também on-line, 

no aniversário doutros clubes.  

Fizemos anos!

Festa não houve  a pandemia não deixou! 

Mas, a 9 de Fevereiro, não esquecemos o nosso 47º ANIVER-

SÁRIO! Na impossibilidade de nos encontrarmos fisicamente, 

também nos reinventámos. Construímos um cartão enviado aos 

sócios por Mail e WhatsApp que, além de nos trazer à reflexão 

a simbologia que envolve qualquer aniversário, nos relembrou 

o contacto com a comunidade através de fotos de atividades, 

aconchegadas na árvore da vida e feitas com e para a comunidade 

em tempo de pandemia.

Continuámos o nosso “braço de ferro” com a pandemia e não 

ficámos indiferentes ao ambiente! 

O Clube, a 21 de Março de 2021, marcou presença na Videocon-

ferência do Meio-Ambiente dos Lions Clubes do D115 Centro Sul. 

Ainda sobre a temática do Ambiente e dando continuidade ao 

nosso foco de servir melhor a comunidade, a 25 de Março, concre-

tizámos mais uma atividade, em parceria com o Instituto Nacional 

de Conservação da Floresta (INCF). Foram recolhidas algumas 

dezenas de árvores que doámos, presencialmente e sempre em 

segurança, à Casa do Gaiato de Setúbal. Antes de sairmos da 

Quinta, demos um passeio pela “Avenida Lions Clube de Setúbal” 

cuja placa relembra a ligação que temos há mais de 20 anos com 

esta Instituição. (A título de curiosidade, o atual Presidente do LCS 
, CL Francisco Canelas, também era Presidente do Clube quando 
esta Avenida foi inaugurada, em 2001).

Sensibilizou-nos a alegria nas palavras e o carinho no olhar 

com que o Padre Acílio nos recebeu!

Paralelamente, PROSSEGUIMOS com o apoio aos que mais 

precisam!

JUNTOS, CONTINUAREMOS A REUNIR E SERVIR DE FORMA 

DIFERENTE!...

Mª Augusta das Dores

Lions Clube de Setúbal

DOAÇÃO DE ÁRVORES

Doação de árvores 
à Casa do Gaiato de Setúbal.

ATIVIDADES REALIZADAS

POSTAL DE 
ANIVERSÁRIO 
DO CLUBE

Postal criado para 

o 47º Aniversário que, 

além de nos trazer à 

reflexão a simbologia 

que envolve qualquer 

aniversário, nos relem-

brou o contacto com 

a comunidade através 

de fotos de atividades 

feitas com e para a co-

munidade em tempo 

de pandemia e acon-

chegadas na árvore 

da vida.
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CLeo Joana Mota

Presidente do DM 

Leo 115- 2020/21

Ser Leo é pertencer a uma grande comunidade que se move pela vontade de cada 

um de nós. Este movimento existe porque eu existo, porque tu existes e porque todos 

os dias, juntos queremos viver num mundo melhor. Agarramos nas nossas forças e 

transformamo-las em ações pela nossa comunidade. Mudar o mundo pode parecer uma 

utopia, mas aquilo que fui transmitindo no ano Leonístico 20/21 é que esta mudança 

começa com pequenos gestos, mudando a vida e o mundo de uma única pessoa. Devagar, 

devagarinho, fazemos ações que se espalham como uma mancha linda de felicidade e 

de solidariedade.

TODOS DIFERENTES, MAS TODOS IGUAIS, NA MISSÃO DE SERVIR!

O mês de Abril é o mês de sensibilização do movimento Leo, onde mostramos or-

gulhosamente aquilo que ser Leo significa para cada Leo em Portugal, na Europa e no 

Mundo. O que me fascina neste movimento é que ao mesmo tempo, com diferentes fusos 

horários, há leos a trabalhar arduamente pelas suas comunidades e é isso mesmo que 

nos torna tão únicos e especiais. 

Para cada um de nós o Leonismo pode ter vários significados, mas o lema que nos 

move é comum, e esse é um dos motivos principais para pertencer ao movimento Lion! 

Todos diferentes, mas todos iguais, na missão de servir!

S

ABRIL É O MÊS DE SENSIBILIZAÇÃO
DO MOVIMENTO LEO

XLIII CONFERÊNCIA NACIONAL LEO 
– ELEIÇÃO DOS DIRIGENTES PARA O PRÓXIMO AL

Decorreu, no passado dia 10 de Abril, via Zoom, a XLIII Confe-

rência Leo.

Este evento contou com a presença (virtual) de um número 

bastante elevado de sócios Leo e Lion, de norte a sul do país, neste 

momento especial para o Leonismo. 

Procedeu-se, como de costume, à votação de atas, relatórios 

de contas, apresentação das próximas iniciativas, análise do ponto 

de situação, bem como à eleição dos novos corpos dirigentes e da 

ILO para o próximo ano Leonístico.

A Companheira Joana Mota do Leo Clube da Boavista continuará 

mais um ano ao serviço dos Leos de Portugal como presidente do 

Distrito Múltiplo Leo 115 (DM Leo 115). A Companheira Maria Saias 

do Leo Clube de Lisboa-Belém foi eleita Vice-Presidente do DM Leo 

115, a CL Inês Santos do Leo Clube Figueira da Foz - Foz do Mondego 

a secretária e a CL Francisca Rodrigues do Leo Clube de Pombal a 

tesoureira para o ano Leonístico 2021/2022.

A Companheira Débora Silva foi eleita ILO International Liaison 

Officer DM Leo 115 - Leos Portugal para o biênio 2021/2023.  

Mesmo com a situação atual os Leos juntam-se e mesmo estan-

do longe, sentem-se mais perto do que nunca, aprendemos que os 

obstáculos podem ser uma forma de nos reinventarmos. 
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEOCLUBE 
DA FIGUEIRA DA FOZ 
– FOZ DO MONDEGO LEOCLUBE 

DA FIGUEIRA DA FOZ 
– FOZ DO MONDEGO

DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES 
No dia 15 de fevereiro estivemos a confeccionar, preparar e dis-

tribuir refeições aos utentes da Equipa de Rua - Associação Fernão 

Mendes Pinto. Cada refeição era composta por sopa, sandes, folar, 

fruta, sumo e biscoitos, sendo distribuída a mais de 20 pessoas em 

situação de sem-abrigo e de fragilidade social. Na organização logística 

e angariação dos ingredientes para compor estas refeições, contámos 

com a generosa contribuição de voluntários, familiares, amigos e 

apoiantes da nossa causa, a quem muito agradecemos a colaboração.

Esta iniciativa, inserida na atividade europeia Leo Fights Hun-

ger, representou um grande impacto, quer para a sua equipa como 

para a população-alvo, demonstrando-nos que é possível fazer a 

diferença no nosso dia-a-dia com pequenos gestos de bondade.

APOIO A FAMÍLIAS - PARCERIA COM 
SORRISOS SOLIDÁRIOS E NATAL SOLIDÁRIO FIGUEIRA

O Leo Clube dinamizou uma iniciativa que irá decorrer continuamente, em colaboração 

com diversos projetos e instituições de apoio social figueirenses, enquanto se manifestar 

necessidade por parte das famílias. Já colaboraram através da angariação e entrega de 

2 cabazes composto por diversos vegetais, hortícolas e frutas. Contam apoiar mais de 

30 famílias figueirenses em situação de fragilidade socioeconómica. Tal só foi possível, 

até ao momento, com a importante parceria com o projeto Sorrisos Solidários - Figueira 

da Foz, Natal Solidário Figueira e com os generosos contributos da comunidade e dos 

voluntários Leos. 

APADRINHAMENTO DE OVOS DA PÁSCOA 

O Leo Clube organizou uma iniciativa de apadrinhamento de ovos 

da Páscoa a crianças em situação de vulnerabilidade social. O que era 

inicialmente previsto para apoiar 41 crianças rapidamente se transfor-

mou num apoio a 204 crianças e 38 adultos portadores de deficiência, 

provenientes de mais de 100 famílias e apoiadas por 9 instituições/

projetos de solidariedade social, nomeadamente Leo Clube da Figueira 

da Foz - Foz do Mondego, Sorrisos Solidários - Figueira da Foz, Vasculhar 

para Doar, CASA Figueira da Foz, CAT Appacdm Figueira da Foz, Lar da 

Misericórdia, Centros de Actividades Ocupacionais da Appacdm Figueira 

da Foz , Associação Fernão Mendes Pinto e Associação Viver Em Alegria.

DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER

No dia 8 de março o Leo Clube 

da Figueira da Foz assinalou o Dia 

Internacional da Mulher, através 

da entrega de um presente sim-

bólico às 18 utentes da equipa de 

intervenção direta da Associação 

Fernão Mendes Pinto.

Cada presente era composto 

por uma embalagem de pensos hi-

giênicos, um saquinho de biscoitos 

caseiros, uma flor de papel e uma 

mensagem de motivação.
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEOCLUBE 
DA TROFA LEOCLUBE 

DA TROFA

LEOCLUBE 
DA BOAVISTA

LEO TALKS

O Leo Clube da Trofa dina-

mizou nas redes sociais 3 Leo 

Talks: Saúde mental em tempos 

de pandemia, Exercício para um 

estilo de vida saudável em tem-

pos de pandemia e Ser volun-

tário em tempos de pandemia.

No dia 6 de Março pelas 18h 

decorreu a Leo Talk:Saúde men-

tal em tempos de pandemia 

com a professora universitária 

e psicóloga Paula Campos em 

direto na página de Facebook 

do Leo Clube. Abordaram temas 

como o impacto da pandemia 

na definição humana em termos 

sociais e nos jovens, estraté-

gias de como superar e mini-

mizar a ansiedade.

No dia 13 de Março pelas 

18h decorreu o Leo Talks: Exer-

cício para um estilo de vida sau-

dável em tempos de pandemia 

com o treinador Tiago Costa em 

direto, abordando as melhores 

dicas de fitness, os cuidados 

que devemos ter para realizar 

um bom treino em casa e os 

benefícios da atividade física.

No dia 20 de Março pe-

las 18h decorreu a Leo Talks 

:Ser voluntário em tempos de 

pandemia com a participação 

da Companheira Leo Débora 

Silva, onde abordaram a temá-

tica do voluntariado: a impor-

tância e o impacto do mesmo 

em tempos de pandemia.

Foram 3 conversas com te-

mas atuais para ajudar a sen-

sibilizar para as necessidades 

da atualidade em tempos de 

pandemia. 

CAMPANHA DO SACO
- SACOS QUE ENCHEM CORAÇÕES

Pelo sexto ano consecutivo o Leo Clube da Trofa realiza a Campa-

nha do saco com o objetivo de angariar bens alimentares que serão 

entregues à Cruz Vermelha da Trofa. Devido ao contexto pandémico 

em que nos encontramos, este ano esta campanha será baseada em 

doações a partir do site https://leoclubedatrofa.company.site/ que 

poderão ser feitas no decorrer das próximas semanas, por transfe-

rência bancária ou MB Way. Ao aceder ao site, podem efetuar doações 

de 3€, 5€, 10€ e uma doação livre com o valor que pretendes.

Nos tempos atuais, e mais do que nunca, precisamos do apoio 

de todos para ajudar quem mais precisa!

No caso de alguma dúvida, não hesite em contactar o Leo Clube 

da Trofa a partir das redes sociais. 

No dia 24 de Fevereiro o Leo Clube da Boavista 

iniciou o seu apoio à comunidade de sem abrigos, na 

cidade do Porto. Começaram esta iniciativa distribuindo 

kits de bens de higiene e alimentação, aproveitando 

ainda para divulgar o movimento distribuindo bilhetes 

que certamente alegraram o dia de muitos portuenses. 

De 15 em 15 

dias o Leo Clube 

tem se juntado para 

fazer uma ronda 

pela cidade do por-

to distribuindo bens 

de 1ª necessidade 

como roupa, ali-

mentos e produtos 

de higiene. 
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LEOCLUBE 
DE POMBAL LEOCLUBE 

DE COIMBRA

LEOCLUBE 
DE FAFE

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

No âmbito do 

Dia Inter-

nacional da 

Mulher, o Leo 

Clube de Fafe 

convidou a Dra. 

Sofia Peixoto, 

do Programa 

UNI+, para a 

realização de 

uma FORMA-

ÇÃO CERTIFI-

CADA SOBRE 

LINGUAGEM 

INCLUSIVA in-

titulada de “As 

Palavras que 

Não Direi”, esta 

decorreu no dia 

10 de Março 

pelas 17h. 

COMBATE 
À FOME

O Leo Clube 

de Fafe e parceria 

com o Lions Clube 

de Fafe esteve a 

recolher fundos 

monetários que 

foram revertidos 

em cabazes ali-

mentares para fa-

mílias carenciadas 

de Fafe. Consegui-

ram assim apoiar 

várias famílias. 

LEOCLUBE 
DA PÓVOA 
DE VARZIM

LEOCLUBE 
DA COVILHÃ

A(LEO)MENTAR

O projeto “A(leo)mentar” destina-se à 

angariação de bens alimentares que serão 

entregues a famílias carenciadas do con-

celho da Póvoa de Varzim, respetivamente 

sinalizadas pela Câmara Municipal. 

Até ao momento com esta iniciativa o 

Leo Clube já apoiou várias famílias sinaliza-

das e irão continuar com esta angariação, 

para apoiar: https://a-leo-mentar.company.

site.

LEO BOX

Durante o mês de abril irá decorrer 

uma recolha de bens não alimentares 

para doar à APEPI e à Ajuda Animal de 

Pombal. 

O Leo Clube da Covilhã no fim de 

semana 27 e 28 de março dinamizou 

2 workshops. No dia 27 de março pelas 

18h dinamizou o Workshop de Comunica-

ção em Público e Gestão de Stress dado 

pelo Formador Paulo Marques. No dia 28 

de março pelas 18:00h foi emitido em 

direto página de facebook o workshop 

de culinária, lecionado pelo formador 

Rui Pereira.

O Leo Clube da Covilhã foi entregar 

as refeições cozinhadas pelos mesmos 

a uma instituição da comunidade.

O Leo Clube da Covilhã no fim de 

semana 27 e 28 de março dinamizou 

18h dinamizou o Workshop de Comunica-

ção em Público e Gestão de Stress dado 

pelo Formador Paulo Marques. No dia 28 

de março pelas 18:00h foi emitido em 

direto página de facebook o workshop 

de culinária, lecionado pelo formador 

O Leo Clube da Covilhã foi entregar 

as refeições cozinhadas pelos mesmos 

LEOWAY SOLIDÁRIO

De 15 de março a 15 de abril, os Leos 

de Coimbra assumiram o compromisso de 

ajudar o César e o Gabriel, dois irmãos com 

Síndrome de Angelman, no final angariaram 

com o Leoway Solidário: 675 €!

O Leoway Solidário é uma atividade 

desenvolvida com o propósito de ajudar 

e fazer a diferença, os participantes ao 

fazerem uma boa ação, ficavam habilitados 

a participar no Leoway e ganhar um vapori-

zador de roupa, livros e vinhos.

O valor angariado foi para comprar 

bens necessários para ajudar o César e 

o Gabriel, dois irmãos com síndrome de 

Angelman que residem em Coimbra. Para 

saberes mais desta história acompanha 

a página do facebook Recicla&cria  onde 

é também divulgado o trabalho que a mãe 

destes dois rapazes desenvolve para ajudar 

a sua família.

DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER



CL
U

B
ES

LE
O

S
D

IS
TR

IT
O

 M
Ú

LT
IP

LO
D

IS
TR

IT
O

S
EN

TR
EV

IS
TA

 >
 IN

TE
R

N
A

CI
O

N
A

L

72 MARÇO | ABRIL | 2021

“A PAZ POR MEIO DO SERVIÇO”“A PAZ POR MEIO DO SERVIÇO”

CARTAZ DA PAZ CARTAZ DA PAZ 

1.º Prémio do Concurso 1.º Prémio do Concurso 
Internacional Internacional ALAL 2020-21 2020-21

Yue Zheng
13 anos 

China
Patrocinado pelo: 

Dalian De Long Lions Club


