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Caros Lions,

Sempre acreditei que cada um cuida das coisas com que 
mais se importa. É por isso que mantenho a minha casa 
arrumada e as minhas plantas regadas. Quando algo está 

danificado, eu conserto. Eu sei que se não fizer essas coisas, a minha casa não 
será o lugar que eu quero chamar de lar. Os quartos ficariam uma bagunça se 
não os mantivesse limpos, a casa ficaria em ruínas se eu não cuidasse dela 
e as minhas plantas morreriam se não as regasse.

A minha casa fica em Brooklin. A sua pode ser em Kentucky, no México ou 
na Índia. Mas, na verdade, todos nós compartilhamos um lar – a Terra. Cheia 
de tanta diversidade e tanta beleza. 

Como Lions, comprometemo-nos a cuidar do meio ambiente da mesma 
forma que nos comprometemos a cuidar dos nossos semelhantes. Porque não 
podemos separar o bem-estar das pessoas do bem-estar do nosso planeta.

O Dia da Terra é a 22 de abril. Mas eu diria que todos os dias deveriam ser 
dias em que nos perguntamos o que mais podemos nós fazer para proteger 
e restaurar o mundo natural. Se você participa num acção de limpeza, guarda 
um espaço do seu jardim para plantas polinizadoras ou gasta algum tempo 
para garantir que recicla adequadamente, eu espero que consiga encontrar 
alguma maneira de retribuir ao meio ambiente este mês.

Porque não importa em que lugar do mundo vivemos, todos nós temos 
apenas um lar verdadeiro. Vamos cuidar disso juntos.

Seu em serviço,

C

CUIDANDO DA NOSSA 
CASA COMUM

Nesta edição da Lion, a 5.a do AL de 2021/2022, que se publica apenas 
em versão digital e quando faltam menos de 2 meses para o Ano Lionístico 

chegar ao fim, são muitos os assuntos de que vos queremos dar conta.
Destaca-se mais uma vez a inspiradora mensagem do Presidente Internacional 

Douglas Alexander que nos lembra a necessidade urgente de juntos cuidarmos 
da “Nossa Casa Comum”. 

Ainda no plano internacional publicamos dois artigos elucidativos da impor-
tância do nosso Movimento à escala global, presente em mais de 210 países, 
fazendo jus da nossa fantástica bandeira e do nosso slogan: “ONDE HÁ UMA 
NECESSIDADE, HÁ UM LION”.

Por cá temos as habituais mensagens dos nossos governadores, DG Sofia 
Felix e DG Angelino Ferreira e do presidente do CNG, CC João Pedro Mateus. Damos 
também conta da campanha Um Livro para Angola, da Festa da Paz, do Grande 
Prémio da Música, do Forum sobre o Cancro Infantil e contamos também com 
a habitual colaboração da CL Ana Correia de Oliveira na rúbrica “Lion Saúde”.

Claro que não podiam faltar as muitas e fantásticas actividades dos nossos 
clubes Lions e Leos, onde se dá conta do entusiasmo e da motivação de fazer 
coisas importantes para servir o nosso próximo e a imagem do lionismo, com 
orgulho e um grande sentido de pertença aos Lions de Portugal. 

Henrique Matos
Editor
hdematos@gmail.com
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Há mais de 30 anos que Aruna Abhey Oswal é uma 
Lion completamente envolvida em muitos projetos. 

Ela dá-nos conta das suas motivações...

Por Elizabeth Edwards

Aruna Abhey Oswal ingressou há 
mais de 30 anos, no Lions Clube local 
em Mumbai, Índia. Como humanitária e 
transformadora, ela queria expandir os 
seus serviços globalmente para ajudar 
a criar um mundo melhor e capacitar 
outras pessoas.

A PRIMEIRA MULHER 
PRESIDENTE DO 
LIONS CLUBE JUHU

Desde o início Aruna Oswal foi pio-
neira no Lions, tornando-se a primeira 
mulher Presidente do Juhu Lions Club 
e a primeira mulher Governadora do 
Distrito 323A na Índia. Ela serviu tam-
bém como coordenadora de Distrito 
Múltiplo na campanha SightFirst II, 
coordenadora de Distrito Múltiplo da 
LCIF, Diretora Internacional e Curadora 
da Fundação de Lions Clubs Interna-
tional (LCIF).

Agora, em 2022, Oswal lembra-se 
de ajudar milhares de famílias apoian-
do projectos de visão internacional, 
olimpíadas especiais, cancro infantil 
e empoderamento das mulheres. Em 
cada projecto, ela espera levar alegria 
às famílias e criar uma vida melhor para 
os outros.

Para aumentar o seu impacto, Oswal 
criou uma Fundação, a Aruna Abhey Os-
wal Trust, com seu falecido marido, Shri 
Abhey Oswal. Em parceria com LCIF, ela 

levou a efeito vários projectos recentes: 
um centro de atendimento pediátrico no 
Paraguai, uma área de recreação abran-
gente na ala de cancro infantil no Malawi 
e uma nova ala de oftalmologia na Índia, 
para citar apenas alguns.

Por ocasião do fim da Campanha 100 
e do Dia Internacional da Mulher, em 
Março passado, Oswal falou com a LCIF 
sobre seu compromisso com a organi-
zação, a importância da Campanha 100 

e como ela dá poder às mulheres em 
todo o mundo.

Elizabeth Edwards: Em 1989, você 
decidiu ingressar nos Lions. O que 
a levou a ser voluntaria como Lion?

Aruna Abhey Oswal: Somos todos 
seres humanos e queremos fazer algo 
de bom para a sociedade, não apenas 
na Índia, e Shri Abhey Oswal queria ser-
vir no mundo inteiro. Durante a minha 
jornada de serviço, ele desempenhou 
um papel muito importante ajudando a 
fornecer os recursos e a plataforma para 
servir a comunidade em geral. Escolhe-
mos a LCIF porque queríamos alcançar 
os nossos vizinhos e expandir nosso 
impacto global.

E. E.: Porque é que a Campanha 
100 é tão importante para o futuro da 
organização? Porque acha tão impor-
tante arrecadar doações para a LCIF 
e para a Campanha 100, independen-
temente do seu tamanho?

A. A. O.: A Campanha 100 dá-nos a 
capacidade de sustentar o serviço nos 
próximos anos, o que é muito impor-
tante para a LCIF. O sucesso do nosso 
objectivo de campanha depende do 
envolvimento dos nossos Lions, que 

devem sentir-se parte da campanha e 
desta grande história. Eu nunca digo aos 
Lions para doarem milhares e milhares 
de dólares. Eu digo-lhes sempre para 
começarem com pequenas quantias, 
porque cada gota enche o oceano.

EE: Como pioneira, porque é que 
acha importante incentivar as sócias 
a participar e doar ao Lions Clube?

AAO: Sempre tenho dito às mulheres 
Lions que temos grandes exemplos pela 
frente, como a ex-presidente interna-
cional Gudrun Yngvadottir e a segunda 
vice-presidente internacional Patti Hill. 
Chegou a hora das mulheres. Garan-
to às mulheres que elas podem fazer 
maravilhas, e nós podemos fazer algo 

ARUNA OSWAL
UMA VIDA DEDICADA A SERVIR,  

COM O CORAÇÃO

“A VERDADEIRA FELICIDADE DE UMA PESSOA  
PODE SER ALCANÇADA PELA FELICIDADE DE OUTROS. » 

Aruna Abhey Oswal
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diferente. As mulheres têm qualidades 
especiais como multitarefas, e podemos 
ser agentes de mudança quando surgir 
a oportunidade. Se uma mulher é com-
petente, positiva, inspiradora, motivado-
ra, orientada para o serviço e humilde, 
considere-a como Lion. Precisamos de 
mulheres como líderes, elas podem mu-
dar o mundo.

EE: No dia 8 de Março, celebrou-se 
o Dia Internacional da Mulher para 
reconhecer as conquistas sociais, po-
líticas e económicas das mulheres. 
Porque é o empoderamento feminino 
importante para si e como inspira ou-
tras mulheres?

AAO: Na minha vida, tirei as minhas 
forças da minha família e do meu marido. 
Decidi que, se minha família me pudesse 
empoderar, eu deveria fazer o mesmo 

a outras mulheres. Eu faço-o a tantas 
mulheres no meu escritório, na minha 
família e em todos os lugares onde vou. 
As mulheres podem fazer qualquer coi-
sa se lhes for dada confiança, poder e 
respeito. As mulheres estão presentes 
em todas as esferas da vida, de policias 
a astronautas e a profissionais de negó-
cios; nós estamos em todos os lugares.

Neste momento, lidero um comité de 
empoderamento das mulheres na Índia 
ajudando as mulheres a melhorar as 
suas vidas e negócios. No passado, como 

Lion, um dos meus projectos favoritos 
era ajudar a obter 1.000 máquinas de 
costura e certificações para mulheres 
na Índia, para ajudá-las a sustentar as 
suas famílias.

EE: Nos últimos 30 anos, quais são 
as realizações de que mais se orgulha 
como Lion?

AAO: Gosto dos projectos de empo-
deramento feminino, de todos os pro-
jectos para crianças e das Olimpíadas 
Especiais. Todos os projectos estão perto 

“NÃO É IMPORTANTE IR AO PARAÍSO  
DEPOIS DE PARTIRMOS. É IMPORTANTE CRIAR O CÉU  

NESTA TERRA ANTES DE PARTIR.» 
Aruna Abhey Oswal

do meu coração. Se for necessário um 
serviço, sou a favor. Seja qual for a ne-
cessidade, estamos lá.

EE: No site da sua Fundação, você 
afirmou: “A verdadeira felicidade de 
uma pessoa pode ser alcançada atra-
vés da felicidade de outras. Porque 
é que essa citação é tão importante 
para si? Como é que tenta viver por 
orientada por esta citação?

AAO: Lembro da citação de Madre 
Teresa: “O mundo está cheio de pes-
soas boas; se você não encontrar uma, 
então seja uma.” Você pode ser. Você 
pode fazer uma pessoa sorrir. Se você 
puder ajudar uma pessoa por dia num 
ano terá ajudado 365 pessoas. Se dá 
comida a um homem com fome, pode 
sentir a sua satisfação e ver as suas lá-
grimas de alegria, que eu vi tantas vezes 

em meus 45 anos de serviço no mundo.
O meu falecido marido costumava 

dizer: “Se você fizer algo pela humani-
dade, o mundo inteiro o saudará. Isto é 
o que eu quero na minha vida. Se você 
morrer, morra com algum respeito. Estas 
foram suas últimas palavras. Guardei-
-as no meu coração e na minha alma, e 
quero morrer com estas palavras. Quero 
deixar esta terra com estas palavras e 
estes sentimentos, que ele tinha pelas 
pessoas, pela comunidade e por todos.

Hoje, os Lions na Índia chamam-me 
Didi, que significa “irmã mais velha”. Eles 
honram-me tanto como uma irmã mais 
velha, e eu quero ajudá-los como uma 
irmã mais velha. Estou grata a todos os 
Lions ao redor do mundo. Eles deram-me 
a oportunidade de servir o mundo inteiro 
e alcançar os nossos sonhos juntos. Não 

apenas os meus sonhos, mas os de todos 
os Lions.

Para Didi o Serviço 
não tem fim....

Para a Conselheira Oswal, o Serviço 
é infinito e a sua jornada para ajudar as 
outras pessoas continuará enquanto ela 
apoia as causas globais da LCIF. “Não 
é importante ir para o céu depois de 
partirmos”, disse ela. É importante criar 
o paraíso nesta Terra antes de partir. 
Junte-se à Oswal e faça uma doação hoje 
para a Campanha 100 da LCIF para ajudar 
a fazer a diferença.

Visite: https://www.lionsclubs.
org/en/donate

Almoço da Administração Internacional realizado na Oswal House, Nova Delhi, Índia. 
Da esquerda para a direita: Juiz Haynes Townsend, Presidente da LCIF Dr. Jung-Yul Choi, 
Ex-Presidente Internacional Gudrun Yngvadottir, Chanceler Bob Corlew, 
Curadora Aruna Abhey Oswal, a sua filha Shallu e o seu genro, Naveen Jindal, e o Dr. Naresh Agarwal.
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RECONSTRUINDO COMUNIDADES EM KERALA 
APÓS INUNDAÇÕES DEVASTADORAS

Por Lara Lebeck e Elizabeth Edwards

8 JULHO | AGOSTO | 2021

O povo de Kerala, na Índia, está ha-
bituado a estações chuvosas, mas as 
monções de 2018 trouxeram chuvas ca-
tastróficas e as piores inundações dos 
últimos 100 anos. O aumento da água 
atingiu várias comunidades, destruindo 
tudo no seu caminho, incluindo o modo 
de vida pacífico de mais de um milhão 
de pessoas.

Estradas e pontes desabaram sob o 
peso da água, coqueiros foram arranca-
dos do solo e as casas ficaram totalmente 
submersas. Quase 500 pessoas perderam 
a vida e mais de 16.000 casas foram com-
pletamente destruídas.

“Perdemos tudo”, disse Vareeth, uma 
das vítimas das enchentes. “Perdemos a 
nossa casa e todos os nossos pertences.”

Os Lions de Kerala—quase 25.000 
pessoas—mobilizaram-se rapidamente 
para ajudar os seus vizinhos com o apoio 
da Fundação de Lions Clubs International 
(LCIF). Poucos dias após as inundações, a 
LCIF concedeu um subsídio de US$ 100.000 
para Grandes Catástrofes para reconstruir 
casas nas comunidades do Lions.

Agora, em 2022, devido aos esforços 
do Lions e ao apoio de LCIF, 97 famílias 
moram em casas recém-construídas no 
estado de Kerala.

“Todos nós entramos em acção para 
ajudar as pessoas atingidas pelas inun-
dações e deslizamentos de terra”, disse o 

PID Ratnaswamy Murugan, administrador 
dos subsídios.

Criando um impacto ainda maior na 
recuperação, a LCIF concedeu um subsídio 
adicional de US$ 560.000 para o projec-
to, e a Fundação Manappuram doou US$ 

210.000 para apoiar na construção de 120 
casas. Até o momento, 97 casas foram con-
cluídas e as 23 restantes serão concluídas 
até ao final da Primavera de 2022.

“Depois das enchentes, a Fundação 
Manappuram queria ajudar na recons-

trução da nossa comunidade e decidimos 
unir esforços com a LCIF para ajudar mais 
famílias”, disse o Diretor Internacional V.P. 
Nandakumar, Administrador da Fundação 
Manappuram.

O projecto de reconstrução começou 
em Março de 2020, mas a pandemia da 
COVID-19 atrasou 10 meses o projecto. 
Famílias de todo o estado de Kerala, mu-
daram-se para as casas em toda a região 
nos últimos dois anos.

“Mesmo nos meus sonhos, nunca 
imaginei que conseguiria uma casa como 
esta”, disse Aliakutty, morador de Kerala e 
vítima das inudações. “estou muito agra-
decido aos membros do clube.”

“É a primeira vez nos últimos 50 anos 
de história dos nossos Distritos Múltiplos 
que um megaprojeto habitacional desta 
envergadura foi executado”, disse o PID 
Murugan. “Cada uma das casas exibe o 
emblema do Lions, e ficará como testemu-
nho permanente do serviço prestado pelos 
Lions nesta parte do mundo, no estado de 
Kerala, na Índia.”

A parceria entre a LCIF e a Fundação 
Manappuram construiu um futuro susten-
tável para as famílias de Kerala, incluindo 
Vareeth e sua família, que agora moram 
numa das casas. “Foi o Lions Clube”, disse 
ele. “Eles vieram e construíram aquela 
casa para nós.”

Tal como Vareeth, as inundações 
de 2018 atingiram Beena Rajesh, que 

perdeu o marido nas enchentes. “Sou 
agradecida à LCIF e à Fundação Manap-
puram pela casa que construíram para 
nós, onde moro agora com os meus dois 
filhos”, disse ela.

Com o apoio da Manappuram, foram 
construídas 30 casas. Os Lions de toda a 

região também reconstruíram 102 casas 
após a devastação de 2018-2020.

Lara Lebeck é a especialista senior 
de marketing e comunicação da Lions 
Clubs International Foundation. Elizabeth 
Edwards é especialista em conteúdo da 
Lions Clubs International Foundation.

LCIF FUNDAÇÃO DE LIONS CLUBES INTERNACIONAL
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Os trágicos acontecimentos do Leste 
da Europa, que estão a marcar violen-
tamente o nosso dia-a-dia, não me sur-
preendem. De facto, o ser humano, que 
é a centralidade onde tudo acontece, é 
isso mesmo: Ele é capaz das ações mais 
sinistras e sádicas que ultrapassam os 
limites da nossa imaginação; mas também 
pode ser agente das ações mais sublimes 
que imaginar se possam. O que, de facto, 
o condiciona, é o horizonte de sentido em 
que ele está imerso e que é em última 
análise a nossa sociedade. 

Felizmente que, desde 1917 a Humani-
dade tem vindo a contar com a influên-
cia sempre presente do Movimento Lions 
fundado por Melvin Jones com o célebre 
desafio: “... e se os homens que têm su-
cesso devido à sua energia, inteligência a 
e ambição usassem os seus talentos para 
melhorar as suas Comunidades?”. 

Fortalecido também pelo contributo de 
Helen Keller que, numa das primeiras Con-
venções Internacionais, desafiou os Lions 
a serem parceiros dos cegos na sua luta 
contra a escuridão. Tudo isso e o Código 
de Ética que nos foi legado continuam a 
iluminar a caminhada dos Lions no serviço 
voluntário e desinteressado. Where there’s 

a need, there’s a lion, como afirma o nosso 
Presidente Internacional.

 

A NÍVEL DO DISTRITO 
MÚLTIPLO 115, OS 
OBJETIVOS A QUE 
NOS PROPUSEMOS 
NO INÍCIO DO 
MANDATO,  TAMBÉM 
TÊM ESTADO A SER 
CUMPRIDOS

Nestes últimos dois meses, os nos-
sos Clubes Lions, de norte a sul do país, 

têm estado a viver uma azáfama per-
manente: 

- Mobilizando e recolhendo recursos 
alimentares, médico-farmacêuticos e de 
primeiros socorros e promovendo o seu 
transporte para os territórios flagelados 
do leste da Europa, com o objetivo de mi-
tigar as necessidades das populações e 
até trazendo refugiados e integrando-os 
nas comunidades portuguesas. O nosso 
aplauso a todos. 

A nível do Distrito Múltiplo 115, os ob-
jetivos a que nos propusemos no início 
do mandato, também têm estado a ser 
cumpridos: 

- O Prémio Nacional de Literatura 2022 

CC JOÃO PEDRO MATEUS
PRESIDENTE CONSELHO NACIONAL  
DE GOVERNADORES (CNG) 

MENSAGEM DO PRESIDENTE  
DO CONSELHO NACIONAL  
DE GOVERNADORES (CNG) 
CC JOÃO PEDRO MATEUS

“.... e se os homens que têm sucesso devido 
à sua energia, inteligência a e ambição 

usassem os seus talentos para melhorar as 
suas Comunidades?”. Melvin Jones

foi um sucesso de candidaturas, contabi-
lizando 44 originais a concurso e no dia 
31 de março, como estava programado, 
lá estava o Presidente do Júri, João Céu 
e Silva a anunciar o nome da vencedora, 
Ana Catarina Almeida da Costa com a sua 
obra “Periferia”. O prémio concedido pela 
nossa Fundação Lions de Portugal vai ser 
entregue na Convenção Nacional da Maia, 
no próximo dia 7 de maio. 

O Grande Prémio da Música Lions 2022 
também resultou numa manifestação de 
grande qualidade, com 8 candidatos a pres-
tar provas de seleção no Conservatório 
de Música de Gaia, que este ano acolheu 
generosamente esta nossa iniciativa e, pe-
rante um Júri de grande exigência e rigor 
presidido pela Professora Fernanda Correia 
e que integrou mais duas personalidades 
sonantes, as Professoras Palmira Troufa 
e Dora Rodrigues, chegaram ao seguinte 
resultado final: - Vencedora – Maria Mendes 
(soprano), do Porto; 2.o Prémio Exaequo: 
Filipa Alexandra Teixeira (soprano), de Vila 
Nova de Gaia e Ana Cláudia Pereira (mezzo 
soprano), de Esposende; 3.o Prémio – Mar-
celo Alexandre (tenor), de Vila Nova de Gaia. 
Os prémios concedidos pela nossa Funda-
ção Lions de Portugal vão ser entregues 
no próximo dia 8 de maio, na Convenção 
Nacional da Maia. Foi uma manifestação 
que nos deixou a alma cheia.

 Quanto às Bolsas de Investigação 
médico-científicas do Cancro Pediátrico, 
já temos candidaturas e esperamos que 
o Júri de Avaliação em breve nos possa 
anunciar os resultados a que chegaram. 
O processo está a ser desenvolvido sob a 
responsabilidade da LPCC. Quanto a nós, 
houve muito trabalho feito nos dois Distri-
tos. As respetivas Assessorias trabalharam 

intensamente e os resultados ultrapassa-
ram todas as nossas expectativas. O nosso 
reconhecimento a todos pelo entusiasmo 
e dedicação que nunca regatearam. 

- O ELLI – Formação para Lions Emer-
gentes que se realizou no Hotel Vila Ba-
talha, nos dias 23 e 24 de abril teve um 
sucesso notável. Os formadores muito 
experimentados e os formandos muito 
interessados foram o caldo que permi-
tiu tão grande sucesso. Estamos muito 
satisfeitos e congratulamo-nos por este 
resultado final. 

- É já nos dias 7 e 8 de maio que se 
vão realizar as nossas Convenções, que 
este ano são acolhidas e organizadas pelo 
Lions Clube da Maia. Depois destes últimos 
dois anos em que temos andado afastados 
fisicamente uns dos outros, temos agora 
uma grande esperança nas Convenções 
da Maia, as chamadas “Convenções do 
Reencontro”. O Senhor Presidente da 
República aceitou o nosso convite para 
estar presente e, portanto, adivinha-se um 

momento alto para o Lionismo Nacional, 
com mais de duas centenas de inscrições, 
nesta altura. 

LIONS E LEOS ESTAMOS 
TODOS LIGADOS  PELO 
ENTUSIASMO DE 
SERVIR

Os nossos Leos também continuam 
com grande dinamismo e, sob a orientação 
experiente e prudente da nossa Assessora 
Nacional, CLa Júlia Lima, estão a organizar 
o Campo Internacional da Juventude que 
vai decorrer de 16 a 30 de julho. Aguardam 
que haja famílias que se ofereçam para re-
ceber os jovens de várias nacionalidades, 
desde o dia 9 ao dia 16 de julho. 

A nossa CLeo Sara Cunha está também 
a coordenar uma missão humanitária junto 
da tribo indígena de Guarani, na Argenti-
na, nos domínios dos direitos humanos, 
saúde, educação e desenvolvimento sus-
tentável. Cada vez temos mais esperança 
nos nossos Jovens. 

Lions e Leos estamos todos ligados 
pelo entusiasmo de servir. Bem-haja a 
todos e podem contar sempre comigo! 

Estamos juntos...
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SOFIA FÉLIX
GOVERNADORA DO DISTRITO LION 115 
CENTRO SUL

“A FORÇA DO SERVIÇO”

Na qualidade de Governadora do Dis-
trito 115 Centro Sul não poderia deixar de 
expressar uma alegria pela extraordinária 
dedicação,  esforço e trabalho dos clubes 
e dos membros do Gabinete.

Este grupo de homens e mulheres 
têm sido os verdadeiros paladinos do 
voluntariado, dando forma ao lema da 
Governadoria, a força do serviço.

Num ano ainda fortemente marcado 
pela pandemia e por um cenário ma-
croeconómico incerto devido à guerra 
às portas da Europa, os Lions fazem das 
suas reuniões momentos extraordinários 

de reencontro e de angariação de fundos 
para as mais variadas valências  a saber 
- Cancro infantil,  alívio à fome, bolsas de 
estudo.

SER LION TAMBÉM É 
DIFUNDIR A CULTURA,   
EM ESPECIAL A 
NOSSA PRIMEIRA 
PÁTRIA QUE É  A 
LÍNGUA PORTUGUESA

Não têm descurado a componente 
cultural e desportiva, com a realização 
de peças de teatro, homenagem ao fado, 
organização de concertos, palestras, we-
binares e golf, visando sempre a compo-
nente solidária.

Ser Lion também é difundir a cultura,  
em especial a nossa primeira Pátria que 
é a Língua Portuguesa. Por isso foi uma 
honra ter na apresentação pública do pro-
jeto “ Um livro para Angola”, a presença 
do nosso companheiro Lion e Presidente 
da República,  Marcelo Rebelo de Sousa. 
O apadrinhamento deste evento por tão 

MENSAGEM DA GOVERNADORA 
DO DISTRITO LION 115 CENTRO SUL

DG SOFIA FELIX

prestigiada figura, permitiu que mais uma 
vez, os Lions gravassem a letras de ouro 
um pedaço da sua história. 

Tenho aqui de destacar a equipa 
fantástica de assessores, o nosso GST 
e o Presidente do Clube de Odivelas. Na 
simplicidade dos seus atos, pode passar 
despercebida a imensa generosidade do 
serviço ao outro, que importa sempre 
referenciar.

Os Lions gostam de celebrar, a cele-
bração mais generosa é a da vida, por isso 
foi com  imenso sucesso organizado um 
Fórum sobre o cancro infantil, dando voz 
aos principais protagonistas desta causa.

A equipa de assessoras do Cancro In-
fantil têm tido um desempenho ao mais 
alto nível,  conseguindo mobilizar todo o 
Distrito para um objetivo comum que é a 
atribuição de uma bolsa de investigação 
científica.  É com orgulho que posso anun-
ciar que esse objetivo foi alcançado, fruto 
dessa enorme capacidade mobilizadora, 
para o qual contribuíram de forma clara 
os Clubes.

O DESLUMBRAMENTO 
DO REFLORESTAR 
PARTE DO NOSSO 
LEGADO NATURAL 
PARA AS GERAÇÕES 
VINDOURAS

Outra das grandes causas do Lionismo 
é o meio ambiente e foi na Serra do Açor 
que se construíram mais um conjunto de 
memórias que estou certa que o tempo 
não ousará apagar! O impressionante tra-
balho dos assessores está nos nossos 
corações,  eles são acérrimos defensores 
da tradição Beirã a que se alia o deslum-
bramento do reflorestar parte do nosso 
legado natural para as gerações vindouras.

Atentos à atualidade, os Clubes têm-se 
ainda organizado no sentido de apoiar o 
povo Ucraniano.

Encontrei em todos os companheiros 
que me receberam, um sorriso franco e 
um abraço sincero. A todos só posso agra-

decer fazermos deste nosso Distrito uma 
enorme força de trabalho e solidariedade!
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Com a presença do Senhor Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
do Senhor Embaixador de Angola, Carlos 
Fonseca e de outras entidades civis, mili-
tares, religiosas e lionísticas, teve lugar no 
dia 2 de Março de 2022  o encerramento 
oficial do projecto “Um Livro para Angola” 
actividade promovida pelo Distrito Lion 
115 Centro Sul.

Na ocasião a DG Sofia Felix, Governa-
dora do Distrito Lion 115 Centro Sul proferiu 
o discurso que a seguir se publica:

“ Ex.mo Sr. Presidente da República, 
Excelência, Marcelo Rebelo de Sousa

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Muni-
cipal de Odivelas, Hugo Martins

Ex.mo Sr. Embaixador de Angola, Carlos 
Fonseca

Ex.mo Sr. Presidente da Associação de 

Jovens Ambientalistas do Moxico, Marques 
Viagem

Ex.mo Sr. Delegado das Finanças do 
Moxico, António Manuel

Ex.mo Sr. Presidente do Lions Clube 
de Odivelas, Abdul Mohamed

Distintas Entidades civis, militares, re-
ligiosas, lionísticas, comunicação social, 
aqui presentes.

O Lions Club Internacional são a maior 
ONG de clubes de serviço do mundo, com 
aproximadamente um milhão e quatro-
centos mil associados, têm expressão nos 
cinco continentes e possuem assento nas 
Nações Unidas desde 1945, tendo con-
tribuído para a elaboração da carta das 
Nações Unidas.

Os Lions promovem serviços humani-
tários a uma escala global e dedicam-se 
a cinco principais áreas de intervenção: 
a visão, a diabetes, o alívio à fome, o meio 
ambiente e o cancro infantil.

Por outro lado, a lusofonia é a comu-
nidade formada pelos povos e nações 
que compartilham a língua e a cultura 
portuguesas, entre eles, Angola e Portugal.

No âmbito das relações de amizade 
entre Portugal e Angola e na promoção 
da língua portuguesa comum, enquanto 
património imaterial, que aproxima histori-

camente estes dois países, a Governadoria 
do Distrito 115 Centro Sul decidiu apoiar a 
Associação de Jovens Ambientalistas do 
Moxico, no apetrechamento de cerca de 
40 000 livros uma biblioteca provincial na 
cidade de Luena – Moxico.

Neste contexto e tendo como objetivo 
a caracterização do projeto, a Governado-
ria do Distrito 115 Centro Sul do Lions Club 
International formou uma extraordinária 
equipa de assessores que apelou ao espí-
rito de serviços dos clubes do continente 
e das ilhas, a promoverem nas suas co-
munidades, uma campanha de recolha de 
livros, fomentando tanto a solidariedade 
individual como de instituições publicas 
e privadas, algumas das quais aqui pre-
sentes e entre elas não posso deixar de 
destacar o Município de Odivelas, na pes-
soa do seu Presidente e da sólida parceria 
que tem vindo a ser firmada com o Lions 
Clube de Odivelas.

Estima-se que até ao presente tenham 
sio angariados cerca de 40 000 livros mas, 
estou certa, que este número poderá au-
mentar.

Estando ciente do poder transformador 

que os livros têm e de que eles próprios 
constituem uma importante arma de com-
bate ao obscurantismo, ao reservarem 
em si, memórias de erros de um passado 
que não queremos nem devemos repetir.

Estou certa que os livros enviados para 
o Moxico irão permitir a materialização 
dos sonhos de muitas crianças e elas, tal 
como Fernando Pessoa, irão encontrar-se 
nessa Pátria de Angolanos e Portugueses 
que é a Língua Portuguesa.

Um dia esse menino chamou-se An-
tónio Manuel e partilhou esse sonho com 
uma Lion.

Termino dizendo que nada acontece 
por acaso, quis o destino que o projeto “Um 
Livro para Angola” tivesse como destino 
final a cidade de Luena, onde há cerca de 
20 anos foi celebrado o acordo de Paz que 
poria fim à guerra civil de Angola.

Relembro uma passagem que li num 
livro e que me parece apropriado face ao 
atual contexto internacional: “A guerra é 
um lugar onde jovens que não se conhe-
cem e não se odeiam se matam entre si, 
por decisão de velhos que se conhecem, 
se odeiam, mas não se matam”.

Uma nota final de agradecimento a 
todos os clubes, assessores e a sua exce-
lência o Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, nosso companheiro Lion.

Disse. 

Sofia Felix
 Governadora do Distrito 115 CS

CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO OFICIAL  
DO PROJECTO, REALIZADA NO CONVENTO DE ODIVELAS

UM LIVRO PARA ANGOLA 
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ANGELINO FERREIRA
GOVERNADOR DO DISTRITO LION 115 
CENTRO NORTE

MENSAGEM DO GOVERNADOR 
DO DISTRITO LION 115 CENTRO NORTE 

DG ANGELINO FERREIRA

Caros/as Companheiros/as

FINALMENTE a tão limitadora fase 
de confinamentos, obrigatórios ou vo-
luntários, está a dissipar-se e os Clubes 
regressam em força às suas atividades 
presenciais.

Claro que o mês de março ainda foi 
de transição, em que se desenvolveram 
atividades prioritariamente em formato 
online, mas as perspetivas eram as de que 
as futuras realizações seriam presenciais. 
Neste período foi também possível verificar 
a impressionante reação dos nossos Clu-
bes à necessidade de apoio humanitário 
que entretanto surgiu.

Portugal e os LIONS em particular, 
de forma autónoma ou colaborando com 
outras entidades, mobilizaram-se de 
uma forma espantosa, demonstrada na 
rapidez, na qualidade e na quantidade 
absolutamente extraordinária de apoios 
conseguidos e enviados.

Ainda assim, os nossos Clubes não 

esqueceram outras latitudes, onde existem 
carências, por isso os apoios enviados 
para a Guiné e S Tomé e Príncipe são a 
prova disso mesmo.

Abril começou com uma belíssima ação, 
na área do ambiente, realizada no Monte da 
Franqueira, em Barcelos, com a plantação 
de um arvoredo Lions nesse emblemático 
local. De seguida marcámos presença nas 
Conferências Leonisticas, que tiveram lugar 
na Trofa e que se percepcionou serem muito 

importantes para o futuro do Leo e Lionismo 
em Portugal, mas mais do que tudo são pro-
fundamente inspiradoras quanto ao futuro 
dos movimentos.

Em continuação da atividade lionística 
os Clubes desdobraram-se na realização 
de aniversários, desde Matosinhos a Va-
gos e Senhora da Hora, mas também Vila 
Nova de Famalicão, terminando abril com 
os aniversários dos Clubes da Bairrada e 
Póvoa de Varzim.

Convívio, geminação, doação de re-
levante material médico e sobretudo a 
entrada de novos associados são uma 
excelente constatação, que só pode deixar 
feliz o Governador nas diversas presenças 
junto dos Clubes.

Estamos também muito satisfeitos 
pelo facto de as reuniões de Divisão pode-
rem voltar a ser feitas presencialmente, o 
que dá toda uma outra dinâmica ao nosso 
Movimento.

Entretanto aproximam-se as Conven-
ções e a fase final de preparação está a 

decorrer de forma entusiástica, por isso 
afigura-se uma grande jornada de lionis-
mo e de convívio nos dias 6,7 e 8 maio, 
para o que o Lions Clube da Maia não tem 
poupado esforços. 

Espera-se que os Clubes marquem 
presença, pois tudo está a ser prepara-
do para bem os receber, assim como à 
representante de Lions Internacional PID 
Elisabeth Haderer, nossa Oradora Oficial.

Deixei para o final a atividade que re-
puto de primordial importância na prepa-
ração do futuro do nosso Movimento Lions, 
o Instituto Lion para Lideres Emergentes 
(ELLI), que se realizou na Batalha, a 23 e 
24 abril. A participação neste instituto por 
parte de diversos Companheiros que rapi-
damente esgotaram as vagas disponíveis, 
representa uma mudança na percepção 
da importância da troca de conhecimento 
entre Lions, impulsionadora de um melhor 
SERVIÇO à comunidade.

BEM HAJAM e votos de que tenham 
tido uma BOA PÁSCOA
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Decorreu no dia 2 de março, no Mos-
teiro de Odivelas, com o alto patrocínio de 
Sua Excelência o Presidente da República,  
Marcelo Rebelo de Sousa e nosso compa-
nheiro, e da nossa Companheira Gover-
nadora, DG Sofia Félix, a apresentação 
pública do Projeto “Um livro para Angola”. 

Estiveram presentes várias entidades 
Lionísticas, muitos Lions, entidades da 
Presidência da República, entidades da 
Câmara Municipal de Odivelas, convida-
das entidades da Embaixada de Angola e 
convidadas entidades da CPLP.

 
Os Lions Clubes do Distrito Centro Sul, 

com um esforço titânico, conseguiram 
angariar para a constituição de uma Biblio-

APRESENTAÇÃO PÚBLICA  
DE “UM LIVRO PARA ANGOLA”

UM LIVRO PARA ANGOLA 

teca Provincial, em Luena, Moxico, Angola, 
livros de todo o tipo, num total de perto 
de 50.000 Livros que serão transportados 
para Angola, no mês de Abril. 

Transcrevo as palavras da nossa Com-
panheira Governadora, DG Sofia Félix: 

“Foi um momento alto de projeção da 
atividade dos Lions na sociedade civil, 
com palavras muito elogiosas de todas as 
autoridades presentes ao nosso trabalho. 

 
Na qualidade de Governadora do Dis-

trito 115 Centro Sul, sinto que mais uma vez 
os Lions gravaram com letras de ouro o 
seu legado na história do voluntariado e 
da solidariedade.

 
Mas, como tudo na vida o sucesso que 

é visível esconde o esforço e dedicação de 
tantos outros que se entregam abnega-
damente sem reclamarem para si honras 
nem glórias.

 
Por isso, não posso deixar de ende-

reçar uma palavra de reconhecimento à 
equipa extraordinária deste projeto, como 
fiz questão de referir na conferência de 
imprensa, os Companheiros: 

Fernando Antunes; Fernanda Aparício; 
Fernanda Jacinto; e  Paula Leonardo 

 
A esta equipa  juntou-se o incansável 

Presidente do Lions Clube de Odivelas, CL 
Abdul Mahomed e um grupo altamente 
profissional quer do Município, quer da 
Presidência da República, pois sem eles 
este sonho não seria concretizável.

 

Resta-me uma palavra sentida à Pre-
sidente do Lions Clube Lisboa Mater, CL 
Miriam Ribeiro ao Diretor Social, CL Simões 
Monteiro e aos Clubes que contribuíram e 
que disseram presente, desde a primeira 
hora!” 

CL Fernando Antunes
GST do Gabinete D 115 CS - 2021/2022 
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Subordinado ao tema “ESTAMOS TODOS 
CONECTADOS” realizou-se no passado dia  
12 de Fevereiro a FESTA DA PAZ com o ob-
jectivo de entregar os prémios aos jovens 
vencedores do Concurso Internacional 
da Cartaz da Paz e do Concurso do Texto 
da Paz.

A Festa que decorreu no Cinema 
Charlot em Setúbal, teve sala  cheia, com 
uma enorme participação, (mais de 20 
Clubes presentes) e contou com a pre-
sença  da Companheira Governadora do 
Distrito Centro Sul, DG Sofia Félix,  com o 
Companheiro Past Director Internacional, 
PID Joaquim Borralho e de um elevado  
número de entidades lionísticas. Contou 
ainda com a presença do Presidente da 
Câmara de Setúbal, André Martins  e de 
entidades oficiais da cidade tanto da área  
Cultural como da Solidariedade.

 O Programa da Festa, para lá da en-
trega de prémios, este ano Lionístico com 
especial relevo, visto o cartaz vencedor 
a nível nacional, ter ganho também  nos 
Estados Unidos um PRÉMIO DE HONRA, 
foi bastante variado, tendo contado não 
só com a participação de dança pela Aca-
demia de Dança Contemporânea de Setú-
bal; de  canto, com o  Projecto Recriar-se 
(Cáritas/ ESE de Setúbal) ; de poesia, pela 
Casa da Poesia de Setúbal, e de música, 
pelo Conservatório Regional de Setúbal .

A todos os jovens premiados, e a todas 

as entidades que contribuíram para o êxito 
desta Festa, nomeadamente a  cedência 
do espaço do Cinema pela Câmara Muni-
cipal de Setúbal, foram entregue troféus, 
e ainda “Diplomas de Agradecimento” a 
todos os Clubes participantes (ganhadores 
ou não). O valor resultante da venda dos 
bilhetes reverteu para a LCIF.

No final da Festa houve discursos, tanto 

do Sr. Presidente da Câmara, como da DG 
Sofia Félix e finalmente do Companheiro 
PID Joaquim Borralho tendo todos eles enal-
tecido a iniciativa tanto no ponto de vista 
Cultural  como Social para a imagem dos 
Lions em Portugal

CL Maria José Brito
Assessora do Cartaz da Paz

ESTAMOS TODOS CONECTADOS
A FESTA DA PAZ GRANDE PRÉMIO DA MÚSICA LION

THOMAS KUTI 2021/2022

“No passado dia 8 de Abril, tivemos o 
privilégio de assistir às audições de mais 
uma edição do Prémio de Música Thomas 
Kuti, no auditório do Conservatório Regio-
nal de Gaia. Este ano dedicado ao instru-
mento maravilhoso que é a VOZ humana.

Com três juradas de renome interna-
cional, a quem agradeço todo o apoio, 
simpatia e disponibilidade demonstrada, 
a Professora Fernanda Correia (presidente 
do júri), Palmira Troufa e Dora Rodrigues, 

foram avaliados 8 candidatos, todos com 
um nível técnico surpreendente. 

Depois de ouvidas todas as atuações, 
o júri atribuiu a seguinte classificação:

1.  Maria Mendes (soprano)
2.  Ana Cláudia (mezzo soprano) e Fili-

pa Teixeira (soprano) -”ex aequo”
3.  Marcelo Alexandre (tenor)

Ficou demonstrada mais uma vez a 

qualidade, o talento, o trabalho e dedi-
cação dos jovens músicos portugueses, 
mantendo-se assim a possibilidade de 
voltarmos a alcançar uma óptima clas-
sificação no concurso Europeu, tal como 
tem vindo a acontecer nos últimos anos.

A edição deste ano de 2022 será em 
Zagreb, na Croácia”

CL Carla Monteiro
(Ass. Grande Prémio Música Lion)
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e Trifitrofa, a quem muito agradecemos.
Por outro lado, continuamos a manter 

o nosso Pavilhão Lions, que funciona como 
Ludoteca, situado no IPO de Lisboa, em 
sede de material didático, e equipamento 
móvel. 

Para a concretização destes projetos, 
contamos em primeira linha, com o tra-
balho em rede dos nossos clubes Lions, 
que se desdobram em intervenções, e 
atividades, com vista à angariação de 
fundos. A ajuda do tecido empresarial, 
o movimento das instituições solidárias 
nesta área, os pais, as famílias, e a rede 
comunitária envolvente, contribuem para 
um melhor bem-estar, e qualidade de vida, 
das crianças portadoras desta doença, e 
suas famílias.

Foi nesse contexto, e dando cumpri-
mento a outro objetivo da Assessoria, que 
visa a consciencialização e informação, 
nesta área, que promovemos no dia 2 de 
Abril, 2022, o II Fórum sobre Cancro Infantil, 
organizado pela Assessoria do Distrito 
115CS, sendo o mesmo realizado no Museu 
da Casa Pia de Lisboa,  Instituição anfitriã, 
na Pessoa da sua Provedora, Dr.a Cristina 
Fangueiro, do Vogal do Conselho Diretivo, 
Dr. José Manuel Lucas, tendo como cola-

boradores próximos o Dr. João Louro, e 
a Dr.a Luísa Monteiro, que procederam à 
organização do espaço, da área informá-
tica, e deram apoio permanente à sala 
durante o Fórum.

A abertura foi feita pelo Past-Governa-
dor Dr. João Campino, que leu uma men-
sagem da Governadora Dr.a Sofia Félix, 
pelo Dr. José Manuel Lucas, da Casa Pia 
de Lisboa, pela representante da Junta 

de Freguesia do Lumiar, Dr.a Ana Beatriz 
Nunes, e pelo Past-Diretor Internacional, 
Eng. Joaquim Borralho. Contamos com ora-
dores de renome, como: o Professor Doutor 
Manuel Abecasis, o Professor Doutor Vítor 
Rodrigues, da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, o Dr. João de Bragança, Presidente 
da Associação Acreditar, a Dr.a Cristina 
Potier, da Fundação Rui Osório de Castro, a 
Educadora Cátia Tomás, do IPO de Lisboa, e 
com a Dr.a Clara Guterres, Assessora Lions, 
do Cancro Infantil. Os temas abordados, 
foram de grande eloquência e pertinência, 
tendo havido interação e, debate, entre a 
plateia e os oradores. Contamos com a 
moderação do nosso 1.o Vice-Governador, 
Armando Cottim.

Posteriormente, celebramos com um 
almoço servido no Restaurante O CIF, com 
momentos altos de companheirismo, e 
amizade.

A Assessoria ao Cancro Infantil, do 
Distrito 115 CS é composta pelas CL Olga 
Alves, e a CL Maria Clara Guterres.

Em Portugal, anualmente, há 400 
crianças atingidas por cancro infantil. 
Cerca de 80% destas crianças sobrevive. 
Das que sobrevivem cerca de 2/3, desen-
volve sequelas.

O cancro infantil é uma das áreas mais 
difíceis para os pais, para os familiares, 
para as crianças, e, para os técnicos de 
saúde. Pois, quando falamos de cancro, as-
sociamos sempre a uma morte prematura. 
Neste contexto, Lions Internacional, criou 
uma assessoria específica para trabalhar 
esta área, que tem três eixos principais: 

a) Ajudar as crianças e suas famílias 
b) Ajudar a melhorar o diagnóstico 
c) Aumentar a consciencialização 

acerca do cancro infantil

Para a concretização destes projetos 

contamos em primeira linha com o tra-
balho em rede dos nossos clubes Lions.

Esta Assessoria tem vindo ao longo 
dos anos, a cumprir estes objetivos, atra-
vés do Projeto Lucas, que visa a angaria-
ção de fundos, para Investigação Médica 
LPCC/Lions-Cancro Infantil. Para esse 
efeito, estabeleceu-se no AL 21/22, um 
Protocolo entre a Liga Portuguesa Contra o 

Cancro e, os Lions de Portugal, que visa a 
atribuição de duas bolsas de investigação, 
no montante de 27.000 euros (13,500 euros, 
por Distrito). Para a concretização deste 
projeto, contamos com os patrocínios, das 
bolachas Vieira de Castro, do arroz Pato 
Real, Ernesto Morgado S.A., das Caves de 
São Domingos, das  meias da Fiorima, 
dos botões da SPOL, e fios da Somelos 

DISTRITO LION 115 CENTRO SUL  
ASSESSORIA DO CANCRO INFANTIL

II FÓRUM SOBRE CANCRO INFANTIL
EM PORTUGAL, ANUALMENTE, HÁ 400 CRIANÇAS ATINGIDAS POR CANCRO INFANTIL

CL Maria Clara Guterres
(Assessora Cancro Infantil Distrito 

115/CS

Abertura do Fórum

Professor Doutor Abecasis

Professor Dr. Vitor Rodrigues

Educadora Cátia Tomás

Drª Cristina Potie
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O MAR COMEÇA AQUI
GUIÃO DE APOIO 
ASSESSORIA DO AMBIENTE DO DISTRITO 115 CENTRO NORTE  

BREVE 
DESCRITIVO 
A IMPORTÂNCIA DA CAMPANHA “O MAR COMEÇA 
AQUI”

• a campanha “O mar começa na aqui” 

pretende educar para a preservação dos 

ecossistemas e dos recursos hídricos. 

• a colocação de sinalética junto às sarjetas, 

com vista à sensibilização de todos para a 

poluição dos mares e dos oceanos.  

• evitar o arrastamento de resíduos pelas 

águas para a condutas de águas pluviais 

ASSESSORIA DO AMBIENTE DO DISTRITO 115 CENTRO NORTE

ENQUADRAMENTO

OBJETIVOS

• envolver os associados na promoção da 

campanha junto das autarquias e das suas 

comunidades 

• incentivar a colocação de sinalética junto 

às sarjetas das ruas das suas localidades

ASSESSORIA DO AMBIENTE DO DISTRITO 115 CENTRO NORTE

PROPOSTA DE AÇÃO

PARTICIPAÇÃO DOS LIONS 

• Enviar um pedido de reunião para apresentação da 

campanha: 
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara de XXX, 

O Lions Clube de XXX vem, por este meio, solicitar o agendamento de uma reunião sobre o projeto “O 

Mar começa aqui”. Esta iniciativa pretende disponibilizar sinalética em cerâmica para a colocação junto 

das sarjetas, de forma a sensibilizar os transeuntes para os cuidados a ter com a limpeza da via pública 

e com os riscos de poluição da água.  
Este projeto conta com o apoio da Revigrés e da Quercus - Associação Nacional de Conservação da 

Natureza.  

Com os melhores cumprimentos, 
XXX 
Presidente do Lions Clube de XXX • Definir a quantidade de placas a instalar com o 

apoio da autarquia
ASSESSORIA DO AMBIENTE DO DISTRITO 115 CENTRO NORTE

ATIVIDADES A DESENVOLVER1.º PASSO: CONTACTO COM A AUTARQUIA LOCAL

• reservar as placas através do e-mail secretaria.d115cn@lionsclubes.pt 
• em caso de dúvidas, contactar o n.º 966796686

ASSESSORIA DO AMBIENTE DO DISTRITO 115 CENTRO NORTE

ATIVIDADES A 
DESENVOLVER
2.º PASSO: SOLICITAR AS PLACAS

• divulgar a ação nas redes sociais da 

Governadoria e do Clube, na comunicação 

social e na Revista Lions 

• apresentar os resultados na assembleia do 

Clube

ASSESSORIA DO AMBIENTE DO DISTRITO 115 CENTRO NORTE

ATIVIDADES A 

DESENVOLVER
3.º PASSO: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

• Raul Silva, Assessor do Ambiente 115CN • Alfredo Ferreira, administrativo do secretariado distrito 115 Centro Norte

ASSESSORIA DO AMBIENTE DO DISTRITO 115 CENTRO NORTE

EQUIPA TÉCNICA
CONSTITUIÇÃO

• prazo do projeto: 1 ano 

• orçamento estimado: sem custos 

• recursos: voluntariado 

• Sessões de divulgação/formação: 1 ação por 

vídeoconferência 

• meios de divulgação: Revista Lions, 

comunicação social, redes sociais, websites 

das organizações envolvidas

ASSESSORIA DO AMBIENTE DO DISTRITO 115 CENTRO NORTE

PLANO DE AÇÃO

ORGANIZAÇÃO
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A IMPORTÂNCIA 
DO SONO 

LIONS
SAÚDE

Crescemos com os nossos pais a dize-
rem para irmos dormir cedo e explicarem 
que deveríamos dormir bem para sermos 
bons alunos na escola. E tentámos ensinar 
isso aos nosso filhos e netos. 

O sono faz parte da atividade fisiológi-
ca do indivíduo. Durante o sono, ocorrem 

vários processos metabólicos que levam 
à produção de determinadas hormonas 
essenciais para a nossa sobrevivência, 
assim como o armazenamento correto 
das nossas memórias importantes. A fal-
ta de sono leva, assim, a diminuição de 
concentração, aprendizagem e memória. 

O ritmo circadiano renova-se a cada 
24 horas e o sono é parte integrante na 
sua génese. Durante o sono há uma dimi-
nuição da resposta a estímulos sensoriais, 
redução da atividade motora e perda tem-
porária de consciência. 

O sono encontra-se dividido em vários 

“DEITAR CEDO 
E CEDO ERGUER, 

DÁ SAÚDE E FAZ CRESCER!”. estágios, de sono profundo e leve, sendo 
que cada ciclo dura em média 60 a 90 
minutos. 

Estágio 1:  fase inicial com transição 
de vigília para sono, pode durar até cerca 
de 5 minutos e é composto por sono leve 
com despertar fácil. 

Estágio 2: sono leve (não tão leve 
como estágio 1) e pode durar cerca de 10 
a 20 minutos. 

Estágio 3: Inicio de sono profundo. 
Dura de alguns segundos até cerca de 
5 minutos. 

Estágio 4: sono profundo, com dura-
ção de cerca de 20 minutos. Nesta fase 
a frequência cardíaca, a respiração e a 
temperatura corporal diminuem. 

Estágio 5: sono REM (rapid eye move-
ment). Nesta fase os olhos movem-se rapi-
damente e os restantes músculos permane-
cem relaxados. Nesta fase verifica-se padrão 
de atividade cerebral semelhante à vigília, 
apesar de se estar a dormir profundamente. 
É nesta fase que ocorrem os sonhos. 

Dormir bem é essencial para manter 
a Saúde Física e Mental. A insónia pode 
causar aumento do risco cardiovascular, 
com maior probabilidade de ocorrência 
de doenças cardiovasculares, como hi-
pertensão e diabetes, mas também pode 
levar a depressão e ansiedade. 

É importante mantermos hábitos de 
vida saudáveis, como alimentação equi-
librada e prática de exercício físico regu-
lar e adotar medidas de higiene do sono 
adequadas:

• Dormir apenas o número de horas 
necessárias

• Deitar e acordar todos os dias à mes-
ma hora (± 30 minutos), independente de 
ser fim-de-semana ou não, e de ter tido 
insónia na noite anterior

• Evitar exercício vigoroso 3 a 4h antes 
de deitar

• Evitar excesso de líquidos à noite.
• Evitar cafeína, nicotina e álcool 4 a 

6h antes de ir para a cama, e minimizar o 
seu uso diário

• Evitar refeições muito pesadas à noi-
te, mas também não ir para a cama com 
fome - considerar uma ceia muito leve 
antes de dormir

• Usar a cama só para dormir e para a 
atividade sexual

• Se não for capaz de adormecer após 
15 – 20 minutos, não permaneça na cama! 
Deve levantar-se, sair do quarto e fazer 
alguma coisa que o relaxe. Voltar para a 
cama quando sentir sono outra vez;

• Evitar fazer atividades estimulantes 
ao deitar (p.ex. ver filmes de ação, usar 
computador/telemóvel)

• Evitar olhar constantemente para as 
horas ao deitar

• Evitar um ambiente ruidoso. Man-
ter um ambiente calmo, escuro, seguro e 
confortável no quarto quando se for deitar

• Antes de dormir, faça alguma forma 
de relaxamento (por exemplo: ouvir mú-
sica calma, ler um livro, tomar um banho 
quente ou meditar)

(in Metis - http://www.metis.med.up.pt/
index.php/Ins%C3%B3nia-e-higiene-do-
-sono)

Concluindo, o sono é essencial para o 
nosso equilíbrio. Durma bem e com qua-
lidade. Se precisar, procure o seu médico 
assistente.

CL Ana Correia de Oliveira 
Médica; Assessora para o Cancro 
Infantil DM Lion 115
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actividades dos clubes   
do distrito 115 centro norte

TIC – UMA ATIVIDADE, 
UMA OPORTUNIDADE 

Um dia, chegou-me às 
mãos a publicidade do pro-
grama EUSOUDIGITAL.

Sou curiosa, sou apaixo-
nada pela informática e, por 
isso, li tudo o que este progra-
ma referia. Pareceu-me muito 
simples e tornei-me voluntária, 
naquele momento. Pensei logo 
na inclusão dos nossos Com-
panheiros menos jovens na 
Sociedade da Informação e do 
Conhecimento porque apren-
di há muito tempo que é uma 
área importante para um en-
velhecimento ativo, pois a falta 
de acesso ou de compreensão 
tecnológica interfere de forma 
significativa na integração e 
na participação nos processos 
individuais e grupais.

Os resultados de vários in-
quéritos, comprovam a satis-
fação quanto ao contributo da 
formação em TIC – Tecnologias 
de Informação e Comunicação, 
existente nas Universidades 
Seniores, na melhoria da qua-
lidade de vida, principalmente 
no que diz respeito ao aspeto 
da comunicação. Mas esta for-
mação não existe na maioria 
delas.

Já Vitória Kachar (2000), 
afirmava que o “idoso” acredita 
que a tecnologia do computa-
dor pode ser um passaporte 
para a modernidade, para a 

sua inserção nos movimentos 
atuais, acompanhando as no-
vas gerações e estabelecendo 
um espaço de comunicação e 
aproximação.

Foi baseada na conjugação 
destas informações e pelo que 
presenciei ao longo da pan-
demia, no comportamento de 
companheiros menos jovens, 
com dificuldade em comuni-
car com o Clube e com os seus 
amigos, que decidi tornar-me 
voluntária de “EUSOUDIGITAL”, 
dado que através desta pla-
taforma até poderia dar um 
certificado oficial a quem 
quisesse aderir ao meu de-
safio e frequentar as aulas de 
informática.

Como sou professora de 
profissão e formadora em 
Capacitação Digital, por pai-
xão, lancei o desafio a medo, 
no meu Clube, no primeiro 
convívio presencial desde o 
isolamento forçado a que a 
pandemia nos obrigou, durante 
dois longos anos!  

O Presidente aderiu, o Clu-

be aplaudiu e iniciei uma ati-
vidade que não é mais do que 
uma oportunidade de ensinar 
e aprender e ainda de convi-
ver algumas horas por semana, 
com os Companheiros do Lions 
Clube de Barcelos. 

Não foram só os menos 
jovens que aderiram, foram 
aqueles que precisavam de 
aprender ou treinar compe-
tências digitais e, acima de 
tudo, os que queriam passar 
umas horas a conviver, em am-
biente familiar, numa troca de 
saberes!

As aulas de informática, 
seriam só para dar os primei-
ros passos, mas a dedicação 
dos alunos/companheiros e 
a vontade em aprender mais, 
fez com que as aulas conti-
nuassem ao ritmo de cada 
um e ainda com um cardápio 
personalizado. São horas de 
convívio e de aprendizagem, 
para ambas as partes, que 
se repetem semanalmente. E 
tenho aprendido tanto, sobre 
tantas áreas, com os compa-

nheiros que querem aprender 
comigo que nem sei se é uma 
atividade ou uma oportuni-
dade, esta troca de saberes, 
no meio de risadas e tantas 
histórias contadas, de outros 
tempos!

Esta formação é só para os 
Companheiros do meu Clube, 
para já, mas no futuro, quem 
sabe não se possa alargar a 
outros elementos, amigos do 
Clube ou até transformar o 
Lions Clube de Barcelos num 
parceiro do Programa EUSOU-
DIGITAL. 

O sonho comanda a vida 
e os companheiros Lions, de 
todos os Clubes, precisam de 
sonhar cada vez mais alto, 
sem a barreira da idade e do 
digital!

PDG Lucinda Fonseca

 LIONS CLUBE DE BARCELOS 

BOSQUE LIONS
No passado dia 02 de Abril, 

o Lions Clube de Barcelos inau-
gurou uma nova actividade no 
âmbito da promoção da defesa 
do meio ambiente e educação 
para uma vida sustentável: o 
Bosque Lions!

Esta acção resultou de 
uma parceria proposta à Câ-
mara Municipal de Barcelos e 
à Confraria de Nossa Senhora 
da Franqueira, entidades que 
prontamente aderiram ao pro-
jecto, partilhando com o LC 
Barcelos dos propósitos que 
o mesmo encerra.

Com efeito, segundo os 
especialistas, a plantação de 
árvores em grande escala no 
planeta é uma das medidas 
para combater as alterações 
climáticas e assegurar o ree-
quilíbrio das condições de sus-
tentabilidade da vida na Terra. 

A Câmara Municipal, além 
do apoio do seu presidente, Dr. 
Mário Constantino Lopes, que 
esteve presente - assim como 
o presidente da Confraria, Sr. 
Manuel Sousa -, disponibili-
zou, através dos seus servi-
ços técnicos: árvores prontas 
para serem plantadas e de 
espécies autóctones; utensí-
lios necessários à plantação; 
e apoio técnico para auxiliar 
uma plantação bem-sucedida.

A Confraria, proprietária do 
espaço envolvente da Ermida 
de Nossa Senhora da Franquei-
ra, um dos pontos mais altos 
do concelho de Barcelos e de 
onde se pode avistar o mar 
de Esposende, disponibilizou 
o espaço.

E o LC Barcelos mobilizou 
muitos dos seus membros e 
seus convidados, que efectua-
ram a plantação propriamente 
dita. Foram plantadas mais de 
100 árvores nesta que foi a ac-
ção inaugural desta actividade, 
que se pretende ser repetida 
uma vez por ano e envolver 
escolas ou outras instituições 
que promovam a educação 
ambiental.

Foi possível contar ainda 
com a muito honrosa presen-
ça do Governador do Distrito 
115CN, DG Angelino Ferreira e 
a sua assessora de comunica-
ção, PCC Isabel Moreira; bem 
como do Governador do próxi-
mo ano, VDG Giorgy Lukshik; e 
de quatro ex-governadores do 
LC Barcelos – PCC José Manuel 
Carvalho Lopes e PDGs Lucin-
da Fonseca, Jorge Coutinho e 
João Pedro Silva.

Debaixo de um sol radioso, 
seguiu-se um lanche de con-
vívio entre os participantes na 
iniciativa, no espaço adjacente 
à Ermida (devidamente pre-
parado para o efeito), naquele 
que foi um momento de ale-
gria e confraternização entre 
os Lions e não Lions presentes.

CL Nelson Brito

 LIONS CLUBE DE BARCELOS 
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 LIONS CLUBE DE BRAGA

ONDE HÁ NECESSIDADE, EXISTE UM LION!
Nunca este lema fez tanto 

sentido para os Companheiros 
do LCB que, imbuídos deste 
espírito de companheirismos e 
ajuda humanitária, idealizaram e 
concretizaram toda a operação 
de forma tão rápida e meritória. 

Por não conseguirem ficar 
indiferentes aos relatos abso-
lutamente devastadores que 
chegavam e chegam todos os 
dias da Ucrânia uniram esfor-
ços com Câmara Municipal de 
Braga, AGERE, TUB. 

Sabiam desde logo que, 
para além do envio de bens de 
primeira necessidade, conse-
guiriam ir um pouco mais lon-
ge, desafiando-se a recolher um 
grupo de cidadãos Ucranianos 
e oferecer-lhes na cidade de 
Braga acolhimento, quer a ní-
vel de habitação, alimentação 
e vestuário, mas acima de tudo 
estavam convictos que, aqui, to-
dos seriam capazes de acolher 
estes cidadão com o coração, e 
proporcionar-lhes muito carinho 
e amizade. 

E estavam certos quando se 
lançaram a este desafio!

Numa primeira fase, iden-
tificaram o grupo de cidadãos 
que, por alguma ligação e in-
dicação, estavam dispostos a 
receber todo este acolhimento 
que estava a ser pensado espe-
cialmente para eles.  E de forma 
minuciosa, pensaram em todos 
os bens que iriam fazer falta 
durante a viagem da Ucrânia 
para Portugal e, cá chegados, 
em tudo o que iriam necessitar 
para viverem, pelo tempo que 
fosse necessário, de forma con-

fortável, e poderem apaziguar 
a intranquilidade resultante do 
cenário de guerra em que se 
viram envolvidos. 

Foi disponibilizado um 
autocarro e todos os bens ne-
cessários para que a longa via-
gem fosse feita em excelentes 
condições. Nada foi deixado ao 
acaso, e as fotografias quer do 
autocarro, quer dos bens reco-
lhidos e acondicionados, são 
amplamente demonstrativas do 
cuidado que todo o LCB colocou 

nesta missão. 
Há causas que, pela sua es-

pecial complexidade, pelo con-
texto em que são levadas a cabo, 
marcam profundamente os en-
volvidos, e o LCB entende que 
fez a diferença num momento 
de profunda crise humanitária, 
como a que vivemos desde o dia 
24 de fevereiro de 2022. 

44 cidadãos, maioritaria-
mente Mulheres e Crianças, 
decorrente da especial aplicabi-
lidade da Lei Marcial no cenário 

de guerra, foram acolhidos na 
cidade de Braga. 

Para além destes, foi pos-
sível todos os que vieram, 
trazerem os seus animais de 
estimação, caso assim hou-
vesse necessidade e vontade. 
E foi assim que vieram também, 
cães, cobras, esquilos voadores, 
entre outos. 

Atualmente, estes cidadãos, 
tiveram já a felicidade de ser 
acolhidos em seios de famílias 
que, ajudaram a manter esta 
missão em pé. Acolheram-nos 
nas suas casas, e ajudam dia-
riamente em tudo o que preci-
sem, para a sua integração na 
comunidade que os recebeu, até 
ao dia em que, todo o conflito 
esteja ultrapassado e seja pos-
sível regressarem em segurança 
ao seu País. 

Em momentos de grande 
crise, surgem grandes missões, 
e o LCB orgulha-se especialmen-
te pela sua rápida organização 
e mobilização de meios, o que 
permitiu uma reposta forte e 
consistente a estes cidadãos 
que foram brutalmente esbulha-
dos de tudo o que construíram 
ao longo das suas vidas. 

 LIONS CLUBE DE BRAGA

JÁ ARRANCOU A ACADEMIA SÉNIOR DO LIONS CLUBE DE BRAGA (ASLCB)
A nossa Academia Sé-

nior nasceu num contexto de 
inúmeros desafios no âmbito 
social, económico e de saúde 
mental para a população sénior 
bracarense devido à pandemia 
de Covid-19 e às suas variantes. 
Enquanto resposta psicossocial 
face a esse cenário, a ASLCB 
conta com um programa de 
atividades que evidencia a im-
portância do bem-estar psico-
lógico, levando igualmente em 
consideração os aspetos físico, 
social, histórico e cultural.

O arranque das nossas 
atividades começou fora de 
portas, numa instituição par-
ceira do Lions Clube de Braga 
com quem foi celebrado um 
protocolo de cooperação em 
que ambas as instituições se 
comprometeram a contribuir 
para a promoção da qualidade 
de vida do idoso. Foi no Patro-
nato de São Pedro de Maximi-
nos, que no dia 1 de fevereiro 
de 2022, iniciaram atividades 
do Atelier terapêutico.

Mediante a constatação 
de perdas constantes ao nível 
psicológico, social e cognitivo 
dos idosos utentes do Patro-
nato, foi percebida a neces-
sidade de trabalhar áreas de 
manutenção e prevenção ao 
nível psicológico e social, mas 
percebeu-se principalmente a 
necessidade de mobilização 
e sensibilização dos sentidos 
dos utentes através do lúdico, 
da música, da dança e da arte 
como forma de sensibilizá-los 
para a beleza da vida que eles 
ainda podem desfrutar, apesar 

das limitações. Em formato de 
terapia de grupo já foram imple-
mentadas atividades tais como: 
dançaterapia, bingo musical e 
elementos da arteterapia. Além 
disso, foi criado um jornal que 
visa favorecer o fortalecimen-
to da autoestima, proporcionar 
integração grupal e contribuir 
para a interação dos idosos 

com os seus familiares.   
No dia 21 de fevereiro o 

Grupo de estudos sobre o 
envelhecimento na contem-
poraneidade reuniu-se pela 
primeira vez na nossa sede e 
no dia 31 de fevereiro tivemos 
a primeira sessão da nossa 
Academia Sénior com o obje-
tivo fundamental de acolher 

e integrar calorosamente os 
primeiros beneficiários do 
projeto. Em breve teremos o 
prazer de partilhar o progresso 
registado ao longo das primei-
ras sessões.

Laís Duarte de Moraes
 – Psicóloga

CL - Paula Clemente
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 LIONS CLUBE DE BRAGA

UM CAMIÃO TIR CARREGADO DE BENS ESSENCIAIS, ALIMENTOS, ROUPAS 
E SOBRETUDO MUITO CARINHO!

O LCB, juntamente com a 
Transrendufense e os MOG, 
uniram esforços, e aprovisio-
naram um camião, com tudo o 
que entenderam essencial ao 
povo Ucraniano, que, alvo de 
tamanho ataque, se viu despo-
jado de tudo o que construiu 
durante uma vida.

Para além destes bens, 
assistiu-se a uma ajuda essen-
cial em tempos gélidos, como 
os que a Guerra na Ucrânia 
suporta. A Fiorima, empresa 
de peúgas da cidade de Bra-
ga, umbilicalmente acarinhada 
pelo LCB, doou 12 mil pares de 
peúgas, com o foco em levar 
qualidade de vida a estes ci-
dadãos tão sofridos com este 
conflito. 

Assistiu-se, em tempos tão 
exigentes como estes, a uma 
união sem precedentes! 

O LCB e todos os compa-
nheiros deram o seu indivi-
dual contributo nesta grande 
missão. Numa missão grande 
como esta, o que fez a dife-
rença foram os pormenores 
do detalhe. 

Neste sentido, salienta-
mos gestos particularmente 
generosos de companheiros 
que, providenciaram para além 
de todos os bens essenciais 
para os cidadãos, tudo o que 
os animais de estimação que 
também viajaram com os seus 
donos necessitavam.  

A ajuda no seu alojamen-
to inicial, na organização das 
suas refeições, no simbolizar 

do Dia da Mulher no dia 8 de 
março, na disponibilização de 
aulas e acesso a instrumentos, 
a alunos que estudavam mú-
sica nas suas vidas antes da 
guerra, na busca de famílias de 
acolhimento, e sobretudo na 
preocupação em solucionar o 
problema de empregabilidade 
dos cidadãos, que agora ini-
ciam uma nova vida. 

O LCB tocou cada um des-
tes pontos, tocando necessa-
riamente o coração de cada 
uma destas pessoas que, no 
momento mais difícil das suas 
vidas, tiveram a felicidade de 
encontrar os Lions no outro 
lado do caminho. 

No peditório da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro, entre 31 
de outubro e 1 de novembro de 
2021, foram angariados mais de 
30 mil euros. As verbas angaria-
das todos os anos têm contri-
buído para colmatar as neces-
sidades da Liga a nível nacional 
e também local, com o apoio 
individualizado aos doentes si-
nalizados do concelho de Vila 
Nova de Famalicão, apoiando o 
Hospital de Dia de Oncologia do 
Hospital São João de Deus nas 
necessidades aí identificadas, 
desde obras de remodelação, ao 
fornecimento de equipamento e 
material médico.

Neste peditório, o Clube sa-
lienta a generosidade dos fa-
malicenses, que contribuíram 

com 30146,12€, um aumento 
significativo face aos anos an-
teriores, representando o valor 

mais elevado deste peditório 
no Concelho.

 LIONS CLUBE DE FAMALICÃO 

PEDITÓRIO ANGARIOU MAIOR VERBA 
DE SEMPRE PARA A LIGA 
CONTRA O CANCRO

Os Companheiros 
do Lions Clube de Vila 
Nova de Famalicão 
participaram nesta 
palestra online reali-
zada pelo Lions Clu-
bes Portugal Centro/
Norte D115 CN, promo-
vida pela Assessoria 
da Mulher e da Crian-
ça, considerando o 
tema atual e relevante 
“para a construção de 
uma sociedade que 
se quer cada vez mais 
equitativa e justa”.

DESLOCAÇÃO A CABECEIRAS
DE BASTO PARA PARTICIPAR 
NA “MANHÃ SOLIDÁRIA”
À semelhança do que tem sucedido nos 

últimos anos, o Clube participou na “Manhã 
Solidária” organizada pelo Lions Clube de 
Cabeceiras de Basto, fazendo-se acompanhar 
de donativos.

“A MULHER NO SEC. XXI  
– DESAFIOS E FRAGILIDADES”
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O Clube participou no jantar-concerto do 95.o aniversá-
rio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
Famalicenses, expressando assim publicamente o agra-
decimento pelos serviços desta Associação durante a sua 
longa existência.

Alguns Companheiros participaram no jantar do 52.o aniver-
sário do Rotary Clube de Vila Nova de Famalicão, numa mostra 
de parceria, assumindo-se os dois clubes como dois dos maiores 
Clubes de Serviços que têm vindo ao longo dos anos a unir 
esforços em prol da sociedade civil onde estão integrados.

PARTICIPAÇÃO NO JANTAR-CONCERTO 
COMEMORATIVO DOS 95 ANOS  
DOS BOMBEIROS

PARTICIPAÇÃO  
NO JANTAR ANIVERSÁRIO  
DO ROTARY CLUBE

O Lions Clube de 
Vila Nova de Fama-
licão viajou a 18 de 
dezembro até Rieti, 
na Itália, para um mo-
mento muito especial 
entre clubes irmãos: 
a Cerimónia de Gemi-
nação.

O Clube acredita 
que desta geminação 
resultará em mais e 
melhor para as comu-
nidades onde estão 
inseridos e pelo Movi-
mento. Na sessão es-
teve ainda presente o 
Clube irmão de ambos: 
Lions Club Roissy Pays 
de France.

A geminação foi 
oficializada no 45.o 
aniversário do clube, 
em abril.

GEMINAÇÃO  
COM O LIONS  
CLUBE DE  
RIETTI  
VARRONE

 LIONS CLUBE DE FAMALICÃO  LIONS CLUBE DE FAMALICÃO 

CLUBE DISPONIBILIZA CAMAS ARTICULADAS À COMUNIDADE 
Dando continuidade à jor-

nada de apoio à comunidade, 
o Clube entregou mais uma 
cama articulada, no âmbito 
de um pedido urgente, de-
vidamente sinalizado junto 

do Clube, permitindo dar o 
necessário apoio a um idoso 
com limitações resultantes da 
sua condição clínica.

Ainda em fevereiro, o Clu-
be disponibilizou uma cama 

articulada a um utente iden-
tificado pelo Centro social de 
Ruivães, dando resposta assim 
a necessidades especificas de 
um novo utente cujas limita-
ções recomendam este tipo 

de equipamento.
Os donativos resultam da 

parceria de longos anos esta-
belecida entre o Lions Clube de 
Vila Nova de Famalicão e o Lions 
Clube de Roissy Pays de France.

LIONS E LEOS JUNTOS  
NA CAMPANHA SOS UCRÂNIA 

Numa onda de solidarie-
dade, o Clube associou-se à 
Campanha de apoio à Ucrâ-
nia, levada a cabo pelo Agru-
pamento de Escolas Camilo 
Castelo Branco, com o apoio 
do município e da empresa 
Raclac.

ENTREGA DE DONATIVOS  
A CONGREGAÇÃO RELIGIOSA

Com vista a dar continuidade ao apoio a uma congrega-
ção religiosa, o Clube entregou fraldas, resguardos, lençóis, 
toalhas de banho e bens alimentares que resultaram de 
donativos de Companheiros Lions.
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 LIONS CLUBE DE MATOSINHOS

A comemoração do aniver-
sário do Lions Clube de Mato-
sinhos realiza-se sempre em 
Março e este ano foi mais um 
e muito especial o 55.o. 

Somos o Clube mais antigo 
a Norte do Mondego. 

 A pandemia obrigou a alte-
rações na vida de todos nós. A 
do Clube não foi exceção e por 
isso não foi possível comemorar, 
como era hábito, o 53. o  e o 54. 
o  fizemo-lo on-line com a parti-
cipação do DG Carlos Ferreira. 

 Felizmente este ano, no 
dia 26 de Março, confrater-
nizamos e celebramos o 55 o  
aniversario. 

Foi, de certo modo, intimista 
já que ainda é necessário obser-
var algumas regras de seguran-
ça de saúde, para conviver. 

Tivemos o prazer de re-
ceber a visita do nosso DG 
Angelino Ferreira e seu Se-
cretário CL Mendes da Paz, 
num jantar no Sea Porto Hotel 
(Matosinhos) , no qual partici-

param também alguns antigos 
companheiros, num clima de 
amizade e alegria de que já 
tínhamos saudades. 

 É gratificante termos ain-
da entre nós um Companheiro 
Fundador, o CL Filinto Baptista 
que recebeu a sua medalha de 
55 anos! 

Foram também distingui-
dos os CL’s Domingos de Aze-
vedo (50 anos), Paulo Machado 
da Silva (25 anos) e Manuel 
Cruz Gonçalves (10 anos).

A Direção

Entrega de Chevron 55 anos ao CL fundador Filinto Batista Entrega de Chevron 50 anos ao CL Domingos Azevedo

Entrega de Chevron 25 anos ao CL Paulo Machado da Silva

Entrega de Chevron 10 anos ao CL Manuel Cruz Gonçalves

 LIONS CLUBE PÓVOA DE VARZIM 

POSTO DE RECOLHA LIONS ANGARIOU  
CENTENAS DE BENS ALIMENTARES E MEDICAMENTOS

O Clube colaborou direta-
mente com a Campanha “Apoio 
Ucrânia Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde”, uma iniciativa que 
reuniu centenas de bens ali-
mentares e medicamentos, e 
também verbas em dinheiro. O 
armazém com 500 metros foi 
cedido por um Companheiro e 
serviu de ponto de recolha de 
bens que foram entregues logo 
após o início do conflito. Deze-

nas de voluntários ajudaram 
na receção e armazenamento 

dos bens que seguiram depois 
para a Ucrânia.

COMPANHEIROS 
RESPONDEM A APELO
O comediante Miguel 7esta-

cas esteve na Póvoa de Varzim 
no dia 23 de abril para um es-
petáculo no Cine Teatro Garrett. 
O Lions Clube local, através dos 
seus Companheiros, adquiriu 
um total de 200 bilhetes, con-
seguindo assim angariar 1000 
euros para a causa.

A sala esteve cheia, numa 
noite já sem máscara e onde as 
gargalhadas foram contínuas 
durante quase 3horas. A ver-
ba foi entregue junto de uma 
associação de apoio registada 
em Póvoa/Vila do Conde de 
Apoio ao Povo Ucraniano.

MULHERES DO LIONS DA PÓVOA HOMENAGEIAM 
RESPONSÁVEL PELA RECOLHA DE BENS PARA A UCRÂNIA

Habitualmente e já há vários 
anos, o Lions Clube da Póvoa de 
Varzim organiza no Dia Interna-
cional da Mulher um Chá Soli-
dário. Ao fim de dois anos sem 
realizar o evento, devido à pan-
demia, o mesmo regressou de 
forma tímida, em jeito de almoço. 

“Algumas das nossas Com-
panheiras reuniram-se num al-
moço evocativo desta data de 
forma a que, simbolicamente, 
a mesma fosse comemorada”, 

sublinhou o Clube.
O encontro reuniu algumas 

Companheiras num almoço que 
contou com a participação de 
Oksana Maia, “uma mulher nasci-
da na Ucrânia que tem desenvol-
vido uma grande campanha de 
apoio ao povo ucraniano”. No fi-
nal, o Clube agraciou a ucraniana 
com uma lembrança, e convidou-
-a a integrar o Movimento.
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 LIONS CLUBE DE CANTANHEDE

actividades dos clubes   
do distrito 115 centro SUL

UNIDOS PELA UCRANIA, A UNIÃO FAZ A FORÇA

No dia 3 de Abril partiu de 
Cantanhede um camião com 
cerca de 23 toneladas de bens 
humanitários com destino ao 
centro logístico situado na 
Polónia. Trata-se de uma ação 
promovida por um grupo de 
Ucranianos que residem em 
Cantanhede em articulação 
com o Lions Clube de Canta-
nhede, Juntas de Freguesia e 
empresas.

Através de uma parceria 
estabelecida entre o Lions 

Clube de Cantanhede e a em-
presa Transtomás foi possível 
assegurar o envio da ajuda 
humanitária sem custos para 
a comunidade.

A iniciativa contou com a 
colaboração estreita da co-
munidade ucraniana de Can-
tanhede e Antanhol, e de uma 
incansável equipa de voluntá-
rios que, de forma abnegada, 
se envolveram na recolha, 
separação e embalamento 
destes bens.

ASSEMBLEIA-JANTAR 
COM ENTRADA 
DE 3 NOVOS SÓCIOS                       

No dia 8 de Abril, o Lions 
Clube de Cantanhede teve a 
honra de aumentar o seu quadro 
social. Bem vindos: Moisés Gas-
par, António Fidalgo e Kanyamon 
Fidalgo à maior organização de 
serviço do mundo. Assembleia 
tão bem conduzida pelo nosso 
Companheiro Carlos Pessoa e 
vivida em verdadeiro compa-

nheirismo e amizade
Tivemos as amáveis presen-

ças, da nossa querida Governa-
dora, DG Sofia Félix , da 2a. Vice-
-Governadora, DG Isabel Silva 
e dos Companheiros do Lions 
Clube de Arganil CL Joaquim 
Félix e CL Filomena Félix .

Nós servimos com amor e 
amizade movidos de um único 
objetivo, o Serviço.

CL Olga Alves 
Presidente LC Cantanhede

REALÇAR O ESPÍRITO DE UNIDADE - COMBATER A FOME - CABAZES DE NATAL 

Em novembro foi ainda 
possível realizar o nosso 
Jantar / Assembleia na nos-
sa Nova Sede, mas devido 
ao novo surto pandémico, as 
nossas reuniões presenciais 
tiveram, uma vez mais, que 
ser suspensas.

No entanto, adotando 
sempre o lema de ser soli-
dário, que se impõe, e ainda 
mais em tempo de pandemia, 
foi possível entregar cabazes 
de Natal, com boa variedade 
de bens alimentares, roupas e 
calçado ao PISÃO – Instituição 
da Santa Casa de Misericórdia 
de Cascais, destinada ao inter-
namento de adultos de ambos 
os sexos, com patologias do 
foro psiquiátrico.

Oferecemos também Caba-
zes de Natal, roupas e brinque-

dos às Aldeias SOS, de Bicesse, 
e à Casa da Encosta – Casa de 
Acolhimento de crianças reti-
radas às famílias por ordem 
judicial. 

E, de igual forma, auxiliá-
mos ainda mais duas famílias 
carenciadas do nosso Conce-
lho. 

As fotos ilustram a parti-
lha dos Lions do Clube Cascais 
Cidadela com as Instituições 
identificadas.

Lamentavelmente, con-
tinuamos ainda à espera de 
resposta ao nosso pedido de 
“participação” feito à Fundação 
Lions de Portugal em novem-
bro de 2021. 

PCC VITOR MELO
Pres Lions Clube Cascais 

Cidadela

 LIONS CLUBE CASCAIS CIDADELA

Nota da Redacção: Por lapso do editor as noticias do LC de Cascais-Cidadela, atempadamente enviadas pelo clube, não foram 
publicadas na edição anterior. Aqui fica o nosso pedido de desculpa ao PCC Vitor Melo e aos restantes elementos do Clube.
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 LIONS CLUBE COSTA DO SOL CARCAVELOS

RECOLHA DE FUNDOS PARA O COMBATE AO CANCRO INFANTIL
Numa atividade foi pro-

movida pelo LC Costa do Sol 
Carcavelos e apoiada pelas as-
sessoras do Cancro Pediátrico 
e pelo coordenador de ativida-
des, CL Fernando Antunes os 
Lions, em solidariedade com 
o Grupo de Teatro Funcioná-
rios Universidade de Lisboa, 
levaram à cena, No dia 6 de 
Março, a peça 9 PERSONAGENS 
À JANELA.

A peça levou todos a uma 
reflexão  séria e consciente so-
bre quem somos em tempos de 
crise, perante as dúvidas  que 
a pandemia avivou. Ninguém  
ficou indiferente.

No momento dos agrade-
cimentos a PCC Avelina An-
geiras sublimou a vertente 
dos lions que se inventam, 
em nome da Solidariedade 
em múltiplas áreas, mormen-
te na cultura, permitindo esta 
parceria.

A Governadora CL Sofia 

Félix realçou a dinâmica do 
grupo cénico  e explicou os 
objetivos da Campanha, fa-
lando das atividades que se 
concretizam no combate ao 
Cancro infantil: IPO, Ludoteca, 
Bolsas para Pesquisa.... Esta 
gota de € 1200,00 foi juntar-se 
aos donativos, para atingirmos 
o objetivo. 

Obrigada ao Grupo atuante 
e a todos os que contribuíram 
para este serão  de qualidade, 
cultura e solidariedade.

 LIONS CLUBE COVA DA BEIRA

LIONS CLUBE LISBOA MONSANTO

COMEMORAÇÃO DO 41.o ANIVERSÁRIO DO CLUBE

Este ano o 41.o. Aniversário 
do LC Cova Da Beira teve  imen-
sos motivos de alegria.

Começámos o dia com a 
honrosa presença da nossa 
Governadora Sofia Félix, na 
assinatura de um protocolo 
com o Balcão do Migrante 
Covilhã. Com a solidária par-
ticipação de companheiros 
de diversos clubes foi possí-
vel angariar e entregar uma 
série de produtos em falta 
para a população migrante 
que é apoiada pela Mutualista 
Covilhanense e pelas “ New 
Voices 115 CS “. Realçamos o 

trabalho fantástico da nos-
sa incansável companheira 
Telma Madaleno. A seguir 
visitámos a sede do nosso 
clube que é sempre motivo de 
regozijo. É um orgulho mos-
trar as nossas preciosidades 
e a forma carinhosa como as 
cuidamos. E para terminar em 
beleza este dia, efetuou-se o 
nosso almoço que, entre ou-
tras atividades, teve a entrega 
de presentes ás crianças da 
escola que participaram no 
Cartaz da Paz, tal como à sua 
professora.

Obrigada a todos os  com-

panheiros que nos honraram 
com a sua presença, bem 
como ao Sr. Vice Presidente 
da CM Covilhã.

“Acreditar é o primeiro pas-
so para fazer acontecer”.

 
CL Odete Abrantes

ENTREGA DE ROUPAS À COMUNIDADE 
VIDA E PAZ E PARTICIPAÇÃO 
NA CAMPANHA
“UM LIVRO PARA ANGOLA”

O Lions Clube Lisboa Monsanto depois de algum tempo com as suas 
actividades reduzidas voltou à actividade mantendo vivo o espírito lionístico 
do clube, tendo participado na campanha ”Um Livro para Angola” e feito 
uma entrega de roupa à Comunidade Vida e Paz.
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LIONS CLUBE DO  FUNCHAL

JANTARES DE CONVÍVIO NO DIA DA COMPANHEIRA E DO COMPANHEIRO
Este ano, as celebrações 

do Dia das Companheiras ti-
veram lugar num sábado, ao 
almoço, num alegre convívio 
e em sã camaradagem. )

Nesse mesmo dia foi inau-
gurada, no Clube, a exposição 
de fotografias da CL São, mu-
lher do CL Fernando Santos, 
intitulada “Um certo olhar”.  

O Dia do Companheiro foi 
celebrado no dia 15 de março. 
No nosso jantar mensal das 
terças-feiras, o tema foi as “Mil 
e Uma Noites” em atenção aos 
Companheiros. Foi uma noite 
de grande companheirismo. 

APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTOS AO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA  
PARA A RAM (REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

No início de março a Presi-
dente, Secretária e Tesoureira 
da Direção do LCF, acompa-
nhados da Past Presidente, do 
Presidente do Conselho Fiscal 
e da Assessora da Governa-
dora do Distrito 115 CS foram 
apresentar cumprimentos ao 
Representante da Republica 
para a RAM. Foi estimulante o 
grande interesse demonstrado 
pelo Senhor Representante na 
acção desenvolvida pelos Lions 
na Região. Dada a beleza do 
Palácio de São Lourenço como 
edifício histórico que é, foi pos-
sível nesta audiência agendar 
uma visita às suas instalações 
no Programa da Visita Oficial da 
Governadora do Distrito 115 CS 
no dia 1 a 3 de abril.

LIONS CLUBE DO  FUNCHAL

ATUAÇÃO NA ÁREA DO APOIO À FOME
A Direção do LC Funchal 

programou apoios a prestar 
na área do alívio à fome, co-
nhecedora que é da situação 
económica preocupante de 
muitas das nossas famílias. 
Foram estabelecidas parcerias 
com duas IPSS da Região, a 
Monte de Amigos e a CASA, 
com acção organizada junto 
da população carenciada e dos 
sem abrigo. 

Também estabelecemos 
parceria com o Banco de 
Afetos, da Escola Francisco 
Franco, que é uma rede de an-
gariação de voluntários e seu 
encaminhamento para várias 
associações de Solidariedade 
Social. Com o Banco dos Afe-

tos, foi decidido apoiar recolha 
de roupas, artigos escolares e 
de higiene para entrega no Pa-
tronato São Filipe, que acolhe 
crianças e jovens de famílias 

carenciadas. (FOTO I). Por in-
dicação do Banco dos Afetos 
e com o apoio da Seguradora 
Fidelidade, aumentámos os ca-
bazes destinados a famílias de 

alunos apoiados pela Escola 
Secundária Francisco Franco 
e pela Conferência São Vicente 
de Paulo, a quem coube a sua 
distribuição. 

PROGRAMA  
DE AJUDA  
À UCRÂNIA

Por intermédio da Secretária 
da Direção CL Isabel Freitas e da 
Associação Monte de Amigos, fo-
mos chamados a colaborar no Pro-
grama de Ajuda à Ucrânia em que 
estavam envolvidas outras organi-
zações madeirenses e nacionais. A 
recolha permitiu enviar com desti-
no à Polonia vários contentores de 
bens de uma lista definida e uma 
equipa de 4 técnicos..
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JUNTOS PELA UCRÂNIA
A 17 de março vários Clubes 

responderam ao apelo do Lions 
Clube Lisboa-Belém para o en-
vio de bens para a Ucrânia. Os 
Lions Clube Alcochete, Costa do 
Sol Carcavelos, Lisboa Mater, 
Lisboa Norte e Odivelas respon-
deram ao apelo para ajudar o 
povo que atravessa uma guerra, 
estando milhões a viver como 
refugiados em outros países.

Assim, foram entregues 
à Associação de Apoio aos 
Refugiados Ucranianos bens 

farmacêuticos como medica-
mentos, fraldas para bebes e 
para incontinência, biberões, 

chupetas, papas e leites de 
bebé, boiões de comida e de 
fruta, toalhetes de limpeza, pro-

dutos de higiene, creme muda 
fraldas, peluches e alimentos 
sólidos.

RASTREIO À VISÃO EM BELÉM

Em fevereiro, o Clube, em parceria 
com a Oculista Cristal de Ouro e a Junta de 
Freguesia de Belém realizou um rastreio à 
população local, tendo detetado um caso 
grave e outros mais pequenos que foram 
referenciados.

CLUBE ASSINALA  
29 ANOS

O Clube assinalou, a 3 de 
abril, o seu 29.o aniversário. Na 
sessão foi lembrado o grupo 
de trinta amigos que criou “um 
Clube de excelência que se tem 
mantido, dando prioridade às 
atividades internacionais, faz 
o que tem de ser feito, e outras 
pontuais de resposta aos apelos 
da comunidade”. “Tem sido as-
sim ao longo destes 29 anos, um 
Clube de referência, aplaudido 
por mais de cinquenta sócios e 
cada um dá o Serviço que pode, 
a cada momento, a cada chama-
da para mais um Serviço”.

A presidente, Paula Leonar-
do, abriu a sessão que contou 

com mais de 90 pessoas, pas-
sando depois a sessão ao CL 

Carlos Santos Costa. Destaque 
para a entrada de um novo 
sócio, CL Agostinho Bucha, 
que foi apadrinhado pela CL 
presidente e que recebeu o 
Pin da Associação pelo Past 
Diretor Internacional Joaquim 
Borralho.

A Presidente teve ainda a 
ocasião de reconhecer alguns 
companheiros com o PIN de 
“100% attendance”, comparência.

 LIONS CLUBE LISBOA-BELÉM

PALESTRA SOBRE ECONOMIA E MUNDO DO TRABALHO
A 24 de março o Clube 

promoveu uma palestra com 
o tema “A interseção entre a 
Economia e o Mundo do Tra-
balho”. O evento foi conduzido 
pelo Prof. Doutor João Duque 
e pelo Eng. José Miguel Leo-
nardo. 

 LIONS CLUBE LISBOA-BELÉM

TEATRO AJUDA A ANGARIAR FUNDOS PARA O COMBATE AO CANCRO INFANTIL
“9 personagens à janela” 

foi o nome da peça de teatro 
à qual assistiram vários ele-
mentos do Clube, conseguindo 
angariar um total de 1200€. A 
peça foi apresentada pelo Gru-
po de Teatro de Funcionários 
da Universidade de Lisboa, 
numa atividade promovida 
pelo Lions Clube Costa do Sol 
Carcavelos com o apoio das 
assessoras do Cancro Pediátri-
co, CL Clara Guterres e CL Olga 
Borges, e pelo coordenador de 
atividades, GST Fernando An-
tunes.

O evento contou com a 
participação de elementos de 
vários Clubes, entidades lionís-

ticas e da Governadora, Sofia 
Félix, que explicou os objetivos 
da campanha “particularmente 

para o IPO, para a Ludoteca do 
Hospital D. Estefânia e Pesqui-
sa ao Cancro Infantil”.

CLUBE AJUDA 
FAMÍLIA 
CARENCIADA

O Clube respondeu ao 
apelo de uma família, com 
dois filhos, que tinha chega-
do há pouco tempo de Angola 
e precisava urgentemente de 
apoio alimentar.

PARTICIPAÇÃO 
NA APRESENTAÇÃO 
DA ASSOCIAÇÃO 
LIONS À 
COMUNIDADE

O Clube marcou presença 
no webinar promovido pela 
Equipa Novas Vozes, que teve 
como objetivo a divulgação do 
movimento na comunidade, 
“quem somos, o que fazemos, 
partilhando alguns temas de 
serviço global e promovendo 
a Associação na comunidade”.

CONQUISTA  
DO 2.o PRÉMIO  
NO CARTAZ DA PAZ

 
Ainda em fevereiro o Clube 

participou na Festa da Paz, em 
Setúbal, onde participou no Con-
curso Cartaz da Paz, em parceria 
com várias Escolas. O Colégio 
Helen Keller foi uma parceria 
concorrente e o seu aluno Diogo 
recebeu o 2° Prémio. 
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PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO 
PÚBLICA “UM LIVRO PARA ANGOLA”

Em final de fevereiro, o Clube, com dois Assessores, 
fez-se representar na Preparação da Apresentação 
Pública de “Um Livro para Angola”, nas instalações do 
Convento de Odivelas, com entidades da Presidência 
da República e entidades da Câmara Municipal de 
Odivelas. O Clube recebeu ainda uma remessa vinda 
da FNAC, que transportou para a recolha central, em 
Odivelas.

FIM DE SEMANA DEDICADO À NATUREZA

No último fim de semana 
de março, o Clube deslocou-
-se ao centro do país para 
uma atividade de plantação 
de árvores e também de visita 
a alguns pontos de referencia 
pela sua beleza natural.

A primeira paragem foi em 
Coja, onde foi entregue pela 
mão do assessor Anselmo Lo-
pes, um cheque de 200 euros 
para os Bombeiros locais. O 
grupo seguiu depois para as 
Cascatas de Fraga e Piódão, 
onde passou a noite. De manhã 
procederam a uma pequena 
plantação perto do hotel, par-
tindo depois para a plantação 
principal, perto de Fajão – Pam-
pilhosa da Serra, onde partici-

param CL de Castelo Branco, 
além de outras entidades do 
concelho.

O grupo seguiu depois 
para Portela de Unhais onde 
apreciou a Barragem de San-
ta Luzia. Durante o almoço o 
Clube ofereceu, pela mão da 
Governadora Sofia Félix, ao 

presidente dos Bombeiros da 
Pampilhosa da Serra um che-
que de 200 euros.

Houve ainda oportunida-
de do grupo visitar a refinaria 
de aguardente de Medronho, 
parando ainda em Meandros 
do Zêzere.

O Clube salienta esta ativi-

dade do Meio-Ambiente como 
“um momento alto de compa-
nheirismo e de amizade. E é 
também uma oportunidade de 
se conhecer serras e monta-
nhas e de se mexer na terra, e 
ter o prazer dos cheiros únicos 
que brotam na atmosfera, do 
nosso interior profundo”.

 LIONS CLUBE LISBOA-BELÉM

Mesa da Presidência

 LIONS CLUBE LISBOA MATTER

O LC Lisboa Matter levou 
a cabo e participou nos me-
ses de fevereiro e março em 
ações de natureza diversa, de 
que nos merecem destaque:

NOMEAÇÃO DO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
SÓCIO VITALÍCIO DO LIONS 

CLUBE LISBOA MATTER - O 
Senhor Presidente da Repúbli-
ca, Prof. Doutor Marcelo Rebelo 
de Sousa foi nomeado Sócio 
Vitalício do nosso Clube, o que 
mereceu uma prévia audiência 
no Palácio de Belém.

A cerimónia de entrega do 

respetivo Certificado ocorreu 
no jantar de 22 de fevereiro, 
cerimónia que contou com a 
presença da Governadora do 
Distrito 115 CS, DG Sofia Félix. 
Este jantar contou também 
com uma excelente palestra 
proferida pelo Sr. Prof. Luís 

Ferreira, Magnífico Reitor da 
Universidade de Lisboa 

CAMPANHA “UM LIVRO 
PARA ANGOLA” – o nosso 
Clube participou ativamente 
na campanha “Um livro para 
Angola”, a qual culminou com 

Recepção M. R. Sousa Intervenção do CL  Marcelo Rebelo de Sousa

Entrega do Certificado enviado pelo Presidente Internacional Audiência Palácio de Belém
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Espectaculo angaria ção de fundos Retinografo

uma sessão solene realizada 
no Mosteiro de Odivelas, que 
foi presidida pelo Presidente 
da República, CL Marcelo Re-
belo de Sousa 

DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER – No dia 8 de março 
(Dia Internacional da Mulher) 
o Lisboa Matter promoveu 
uma palestra com Teresa Cor-
te Real, sob o tema “Causas 
Maiores – o que nos move ou 
deve mover, enquanto pes-

soas pertencentes a uma 
comunidade”. 

No decorrer desta Assem-
bleia foi entregue o Chevron de 
15 anos de Lion ao CL Olandino 
Caliço), tendo-se também veri-
ficado a entrada de uma nova 
sócia, neste caso a CL Luísa 
Borges.

BENS PARA A UCRÂNIA 
– Integrado num conjunto de 
Clubes de Lisboa e arredo-
res, o nosso Clube participou 

numa campanha de anga-
riação de bens destinados à 
Ucrânia 

ESPETÁCULO NO COLISEU 
DOS RECREIOS – Associámo-
-nos ao espetáculo realizado 
no Coliseu dos Recreios, o qual 
permitiu a angariação de fun-
dos para a aquisição de um 
retinógrafo, que colocámos ao 
serviço da Associação Portu-
guesa de Diabetes 

PARTICIPAÇÃO EM AS-
SEMBLEIAS DE OUTROS 
CLUBES – o nosso Clube es-
teve presente em diversas 
assembleias de outros Clu-
bes, de que referimos o LC 
Almada, o LC Cova da Beira, 
o LC Costa de Caparica, o LC 
Lisboa Norte, o LC Lisboa Al-
valade, o LC Sete Colinas, o LC 
Lisboa Belém, o LC Setúbal, o 
LC Vilamoura e no torneio de 
golf do LC Montijo.

Palestra Dia da Mulher Chevron 15 anos CL Olandino Caliço Livro para Angola

Livro para Angola

Tomada de posse nova Sócia

Ucrânia

LC Almada (Afilhado nº 2 do Lisboa Mater)

 LIONS CLUBE DO MONTIJO

II TORNEIO DE GOLFE SOLIDÁRIO – CAUSA DO CANCRO INFANTIL E ALÍVIO À FOME
O Santo Estevão Golfe re-

cebeu em 6 Março de 2022 o 
II Torneio Solidário do Lions 
Clube do Montijo, no qual 
participaram 92 jogadores de 
vários clubes e nacionalidades.

Este evento contou com a 
presença da Governadora do 
Distrito 115 CS, Sofia Félix, do 
PDG João Campino e da Asses-
sora para o Cancro Infantil, a 
CL Maria Clara Guterres e de 
muitos outros companheiros. 

Excelente dia para a prá-
tica do golfe o que facilitou o 
registo de bons resultados e 
bons momentos de convívio 
e companheirismo. Parabéns 

aos vencedores, destacando-
-se o Antonio Gravelho com 28 
pontos Gross, o Yi Jin, o Má-
rio Pereira e o Feng Lian que 
arrebataram os prémios Net, 
respetivamente 1, 2 e 3 lugares. 
O Longest Drive Senhoras foi 
para a jogadora Grace Xiao e 

o Longest Drive Homens para o 
jogador João Carlos Rodrigues. 
Os prémios “bola mais perto do 
buraco” foram para os jogado-
res Feng Lian, Carlos Fonseca, 
Paulo Correia e José Teodósio. 

A grande vencedora por 
equipas foi a representante do 

Clube Chinês de Golfe de Por-
tugal, liderada pelo seu capitão 
Kie Yan. A Equipa representan-
te dos Lions classificou-se em 
5.o lugar.

Graças à excelente ade-
são de jogadores e ao apoio 
de patrocinadores (Fidelida-
de, CM Montijo, JF Montijo e 
Afonsoeiro, Adega de Pegões, 
Mundiarroz, Cafetaria Aldega-
lega, O Azeiteiro, Padaria Po-
pular, Trivalor, Kankura Golfe 
e ao Santo Estêvão Golfe), foi 
possível atingir os objetivos 
propostos e angariar fundos 
para as causas do Cancro In-
fantil e do Alívio à Fome.
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 LIONS CLUBE DO MONTIJO

VII GALA CULTURAL – CAUSA DO CANCRO INFANTIL

 A VII Gala Lions Clube do 
Montijo encheu o Cinema-
-Teatro Joaquim de Almeida 
na noite de 11 de fevereiro de 
2022, numa “Volta ao Mun-
do em 80 Dias”, um concerto 
apresentado pela Orquestra de 
Sopros e Percussão do Conser-
vatório Regional de Artes do 
Montijo, dirigida pelo Maestro 
Prof. Pedro Almeida. Através 
da obra-prima de Júlio Verne, 
a Orquestra apresentou a audi-
ção de um reportório dedicado 
a todas as viagens imaginárias 
que realizámos sem sair do lu-
gar através da música

Obras dos compositores 
Ed Huckeby, Oscar Navarro, 
Rob Romeyn, Otto M. Schwarz 
e John Williams, interpretadas 
com excelência pela Orquestra 
do CRAM, encantaram os 275 
espetadores da audiência e 
completaram o bilhete para 
esta viagem. 

Foi, ainda, possível assistir 
a um excelente momento, pela 
voz de Martim Saragaço, que 
cantou o fado do Montijo “Al-
degalega”, numa homenagem 
aos Lions e à cidade. 

Este evento contou com 

a presença da Governadora 
D115CS Sofia Félix, do Vereador 
da CMM José Manuel Santos e 

a representação de 14 Clubes 
Lions. 

A receita deste espetáculo 

foi dedicada à causa do Cancro 
Infantil, através da respetiva 
Assessoria. 

 LIONS CLUBE DE SETÚBAL

A ESPERANÇA EM TEMPOS COMPLICADOS...
Quando há mais de ano e 

meio, ao falar da singularida-
de do “tempo”, escrevi que “o 
desenvolvimento de conceitos, 
como capacidade e idoneida-
de, pode ser benéfico aliado à 
capacidade de esperança que 
a aprendizagem emocional ar-
rasta consigo”, estava longe de 
sentir, passados alguns meses, 
a indispensabilidade dessa 
aliança na vida de quem tudo 
perdeu e a quem tudo tiraram...  

TEMPOS COMPLICADOS OS 
DE HOJE! Difíceis, quer para 
quem carece de ajuda célere, 
quer para quem, na ânsia de 
ajudar, precisa de encontrar 
estratégias que interliguem ra-
pidez de soluções e eficiência 
com realidades sociais e emo-
cionais que por vezes agitam a 
esperança que não pode ficar 
pelo caminho...

Será que nós Lions, com a 
nossa vontade inabalável de 
ajudar e servir quem precisa, 

conseguiremos ser a plata-
forma de esperança dos que 
se sentem envolvidos numa 
guerra que não escolheram e 
acompanhados de um medo 
que nunca pensaram sentir? 

Pensando na esperança de 
quem precisa, seguindo a co-
munidade que habitualmente 
ajudamos e as novas necessi-
dades surgidas e tendo sempre 
como horizonte a Força do Ser-
viço, o Lions Clube de Setúbal, 
a 11 de Fevereiro de 2022 fez a 
doação de uma verba ao CASA 

(Centro de Apoio aos Sem Abri-
go). Mantivemos a celebração 
do 48.o Aniversário; Porém, a 
pandemia decidiu alterar-lhe 
a data de 9 de Fevereiro para 1 
de Março. Neste dia, contámos 
com a presença de Entidades 
Locais e Lionísticas, tivemos 
connosco a DG Sofia Félix e 
contámos com a assiduidade 
de alguns amigos. Seguimos 
o Protocolo, confraternizámos 
e foram entregues chevrons a 
alguns Companheiros. No final 
do almoço de Aniversário ain-

da tivemos tempo de degustar 
um bolo comemorativo do 48.o 
Aniversário do Lions Clube de 
Setúbal. Neste mesmo dia anga-
riámos bens para ajuda à Ucrâ-
nia. Ainda em Março, mas desta 
vez a 30, foi feita uma doação 
de roupas e utensílios de casa 
para a Loja Social da União de 
Freguesias de Setúbal.

A FORÇA DO NÓS dar-nos-á 
energia para servir os que mais 
necessitam.

CL Maria Augusta das Dores 
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 LIONS CLUBE SETÚBAL-SADO

ACTIVIDADES REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO

DIA MUNDIAL  
DO CANCRO  
INFANTIL

Em Fevereiro para as-
sinalar o dia mundial do 
Cancro Infantil, e para sen-
sibilizar as pessoas para 
esta causa, além de dar 
visibilidade ao Lions numa 
parceria com o clube Vitória 
de Setúbal, num jogo trans-
mitido pela TV, o Vitória, a 
equipa adversária e a equi-
pa de arbitragem entram em 
campo com a camisola do 
Lucas vestida.

OUTRAS ACTIVIDADES
Oferecemos um par de óculos a uma menina cujos pais não 

tinham possibilidades para os adquirir. Oferecemos, Alimentos, 
roupas e outros acessórios  a um casal sem recursos  financeiros. 
Fizemos um rastreio à massa corporal e aconselhamos as pessoas 
a terem uma alimentação mais saudável e equilibrada, e como 
perder peso de uma forma saudável. Oferecemos 230 lanches 
às crianças apoiadas pela Cáritas de Setúbal. Participamos na 
atividade “Um Livro Para Angola” promovido pelo D115 CS

RASTREIO À VISÃO
Em Março levamos a efeito um rastreio à visão

AJUDA A REFUGIADOS  
DA GUERRA DA UCRÂNIA

Quando se iniciou a guerra na Ucrânia estabelecemos 
várias parcerias para recolher principalmente roupas, me-
dicamentos e  alimentos, que foram encaminhados para a 
Polônia e aí distribuídos por quem precisava. 

 LIONS CLUBE RABO DE PEIXE

 LIONS CLUBE DE VILAMOURA

UMA DAS VALÊNCIAS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE

LIONS DE RABO DE PEIXE BRINDA  CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA  
“ESTRELA DO MAR” COM MATERIAL DIDÁCTICO, BRINQUEDOS E AGASALHOS

O Lions Clube de Rabo 
de Peixe brindou a Creche e 
Jardim de Infância “Estrela do 
Mar”, uma das valências da 
Santa Casa da Misericórdia 
da Ribeira Grande, na Vila de 
Rabo de Peixe, com material 
didático, brinquedos e agasa-
lhos, para os utentes desde os 
4 meses aos 5 anos de idade, 
que frequentam aquele esta-
belecimento infantil.

Trata-se de mais uma ati-
vidade lionística que o Clu-
be leva a cabo, naquela Vila 
micaelense, tendo em vista 
apoiar as crianças oriundas 
de zonas mais fragilizadas de 
Rabo de Peixe, por entender 
que elas são o futuro e é nelas 
que se deve apostar, contri-
buindo, assim, para uma co-

munidade melhor.
Por isso, o Lions Clube de 

Rabo de Peixe entendeu con-
tribuir com o material didático 
que foi angariado junto dos só-
cios e amigos do LCRP e agora 
entregue à creche e jardim de 

infância com o poético nome 
de “Estrela do Mar”, um local 
onde as crianças convivem 
com outras crianças, onde 
realizam atividades variadas, 
sozinhas e em grupo, fazendo 
aprendizagens importantes, 

partilhando e trocando sabe-
res, e proporcionando-lhes um 
ambiente agradável, na res-
posta às suas necessidades 
básicas que as ajuda a crescer 
sãmente, augurando-lhes um 
futuro mais risonho.

JANTAR DE GALA E ESPETÁCULO NO CASINO 
REVERTEM PARA LUTA CONTRA O CANCRO PEDIÁTRICO 

O Lions Clube de Vilamoura 
promoveu no passado dia 13 de 
fevereiro um jantar solidário 
a favor da luta contra o Can-
cro Pediátrico. Na abertura da 
sessão, o Presidente do Clu-
be, Jorge Madeira, agradeceu 
à Solverde pela cedência da 
sala.

Ainda no início da sessão 

foi pedido um minuto de si-
lêncio em homenagem à vice-
-presidente Soledade Madeira, 
falecida em finais de 2021. De 
seguida foi exibido um vídeo 
sobre o Cancro Pediátrico 
tendo a noite sido enriqueci-
da com atuações de Danzas 
Venezuelanas Araguaney e do 
grupo de Fados de Coimbra, In 

Versus. Teve ainda lugar o sor-
teio de um quadro da autoria 
de Soledade Madeira, doado 
ainda com vida para esta ação.

No uso da palavra, Telmo 
Pinto, presidente da Junta de 
Freguesia de Quarteira, lem-
brou a CL Soledade Madeira: 
“foi presidente do Lions Clube 
de Vilamoura em dois momen-

tos desde que eu sou autarca 
e foi com ela que iniciei este 
trabalho e não podia deixar de 
a lembrar”. O autarca salientou 
ainda o empenho do Clube na 
luta contra o Cancro Pediátrico. 
Da parte do município, Marilyn 
Zacarias, vereadora, enalteceu 
“esta iniciativa por se mante-
rem sempre num espírito de 
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 LIONS CLUBE DE VILAMOURA

ajuda”. 
A DG Sofia Félix, governa-

dora do Distrito Lions 115 Centro 
Sul, reforçou a importância do 
Clube aqui e no mundo: “obri-
gada por fazerem a diferença. 
Obrigada por nos ajudarem a 
transformar vidas. Obrigada 
por nos permitirem equipar o 
IPO Lisboa. Eu já lá estive. Não 
é uma sala fechada. É uma sala 
com crianças, com educadores, 
com assistentes sociais”, apon-
tando este como “um clube de 
Excelência”.

“Um clube assim só podia 
ser um clube de excelência. Por 
isso, tenho a honra de lhe en-
tregar também o certificado de 
Clube de Excelência, assim como 
o pin correspondente”, referiu a 
governadora, que entregou ainda 
o chevron ao CL Jorge Madeira 
“pelos 10 anos de presidência do 
Lions Clube de Vilamoura”.

Da parte do CHUA, diretor 
clínico, Horácio Guerreiro, ex-
plicou: “os hospitais têm mui-
tas carências. Muitas vezes, 
as pessoas têm uma opinião 
desfavorável dos hospitais e, 
mais do que o valor do apoio, 
é o simbolismo e nós sentimo-
-nos acarinhados e sentimos 
que as pessoas estão connos-
co e agradeço muito por isso”.

Jorge Madeira lembrou que 
no IPO Lisboa há uma sala que 
se chama Sala Lions para as 
crianças que vão à consulta 
poderem brincar, tem compu-
tadores, brinquedos e artigos 
didáticos e o Lions Clube de 
Vilamoura, há cerca de 3 anos, 
fez uma doação de 3 mil euros 
para essa sala.

O Clube deu as boas vindas 
aos novos Companheiros José 
António Bonito Ramos e Tina 
Viegas.

INICIATIVA “UM LIVRO 
PARA ANGOLA” REÚNE 
DEZENAS DE LIVROS

O Lions Clube de Vilamoura 
conseguiu angariar uma boa 
quantidade de livros com o 
apoio de entidades e anóni-
mos. Ao todo, reuniram-se oito 
paletes de livros que vão em 
breve seguir para a primeira 
Biblioteca em Moxico, Angola.

PRESENÇA NO 
ANIVERSÁRIO DO LIONS 
CLUBE SETÚBAL

No passado dia 1 de mar-
ço, o Clube fez-se representar 
no aniversário do LC Setúbal 
na pessoa do presidente, CL 
Jorge Madeira e duas Com-
panheiras.
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 LIONS CLUBE DE VILAMOURA

III ENCONTRO SOLIDÁRIO DA PÁSCOA NAS PISCINAS DE QUARTEIRA
Com a presença da Gover-

nadora do Distrito 115/CS, DG 
Sofia Félix, o Lions Clube de 
Vilamoura promoveu no do-
mingo, dia 10 de abril, nas Pis-
cinas Municipais, o III Encontro 
Solidário da Páscoa.

Iniciativa de cariz solidá-
rio, que o clube realiza pela 
terceira vez, contou este ano 
com cerca de 200 participan-
tes, entre alunos das escolas 
de Quarteira e de Almancil e 
utentes da Escola Municipal 
de Natação. Cada participan-
te foi convidado a contribuir 
com bens alimentares, tendo 
sido angariadas centenas de 
quilos que foram entregues ao 
Refeitório Social de Quarteira.

No final das provas teve 
lugar a cerimónia de entrega 
de medalhas e camisolas e foi 
servido um lanche. O presiden-
te do Lions Clube de Vilamoura, 
CL  Jorge Madeira, agradeceu 
“o apoio da Câmara Municipal 

de Loulé – Compromisso com 
o Desporto, Junta de Freguesia 
de Quarteira, Agrupamentos 
de Escolas de Quarteira e Al-
mancil e a Salomé Viegas e ao 
staff das Piscinas de Quartei-
ra”, agradecendo igualmente 
a presença da SG Sofia Félix.

 LIONS CLUBE OEIRAS – TEJO

INAUGURAÇÃO DO MUSEU MELVIN JONES
Vários companheiros do Clube marcaram presença na Inau-

guração do Museu Lion Melvin Jones, em Vila de Rei. Na mesma 
sessão estiveram a DG Sofia Félix, PDGI João Campino e PID 
Joaquim Borralho, além do vice-presidente da Câmara Municipal 
local, Paulo César.

WEBINAR “A MULHER E A FAMILÍA”
Ainda em janeiro decorreu o webinar “A Mulher e a Família”, 

organizado pela Assessora para a Família do DM115, CL Maria 
Cecília, do LC Oeiras-Tejo. A oradora convidada foi Mariana Dinis 
e a sessão contou com a participação de vários companheiros 
e da DG Sofia Félix.

CLUBE AJUDA CIDADE DE PETRÓPOLIS
Vítima de uma catástrofe provocada por chuvas torrenciais que 

deixou muitas famílias sem casa, água, aquecimento e alimentos. O 
auxílio foi feito através do Clube Irmão, Lions Clube Petrópolis Centro 
e resultou no fornecimento de 1272 Litros de água.

UM LIVRO PARA ANGOLA
O Clube participou no projeto “Um livro para Angola”, organi-

zado pela Governadora do D115CS, DG Sofia Félix, e que resultou 
na angariação de 8650 livros.

FOTOGRAFIA, PASSEIO CULTURAL E PARTICIPAÇÃO 
NO 5º ANIVERSÁRIO DO LC COSTA DA CAPARICA

Já em março o clube participou no Concurso de Fotografia do 
D115CS sob o tema “Meio Ambiente”, envolvendo vários Companheiros. 
Teve ainda lugar o passeio cultural a Almada organizado pelos CL 
Hélder e Alda Valério que percorreu locais como a Igreja Matriz, os 
Jardins do Castelo, o Pátio de D. Prior do Crato, os Miradouros sobre 
o Rio Tejo e o Elevador Panorâmico da Boca do Vento.

No almoço que assinalou o 5.o aniversário do Lions Clube 
Costa da Caparica, o clube contribuiu com donativos para ajuda 
aos refugiados da Ucrânia.

Por último, neste período o Clube participou no programa 
“Atividades do Meio Ambiente, Plantação de Árvores Autóctones”, 
em Pampilhosa da Serra.



LE
OS

LE
OS

CL
UB

ES
DI

ST
RI

TO
 M

ÚL
TI

PL
O

DI
ST

RI
TO

S
EN

TR
EV

IS
TA

 >
 IN

TE
RN

A
CI

ON
A

L

58 MARÇO | ABRIL | 2022

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEO CLUBE DE 
COIMBRA II

LEO CLUBE  
DE FAFE

RECOLHA DE BENS PARA UCRÂNIA
O Leo Clube de Coimbra II deu apoio numa recolha de 

bens organizada pela empresa de transportes TMP, que 
enviou um camião para a fronteira da Ucrânia.

RECOLHA DE BENS 
PARA UCRÂNIA

O Leo Clube de Fafe organi-
zou uma recolha de bens para 
a Ucrânia, sendo entregue na 
Transnos, em Fafe, que foi res-
ponsável pela entrega.

O Leo Clube 
de Coimbra II 
organizou uma 
atividade de 
carnaval numa 
tarde com a 
Casa da Infância 
Doutor Elysio de 
Moura e Lar “O 
Girassol”.

ATIVDADE DE CARNAVAL  
COM A CASA DA INFÂNCIA DOUTOR  
ELYSIO DE MOURA E LAR “O GIRASSOL”

LEO CLUBE DA  
FIGUEIRA DA FOZ -  
FOZ DO MONDEGO

LEO CLUBE  
DE ÍLHAVO

APADRINHAMENTO DE OVOS DA PÁSCOA
A campanha “Apadrinhamento Ovos da Páscoa” é um projeto 

solidário do Leo Clube da Figueira da Foz – Foz do Mondego, que 
pretende mobilizar a sua comunidade a oferecer ovos da Páscoa 
a diversas crianças de famílias carenciadas/instituições sociais. 

RECOLHA  
DE BENS  
PARA A UCRÂNIA

O Leo Clube de Ílhavo co-
laborou com a iniciativa de re-
colha de bens para a Ucrânia 
organizada em Ílhavo.
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LEO CLUBE  
DE POMBAL

LEO CLUBE  
DE VILA NOVA DE 
FAMALICÃO

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEO REABILITA

O Leo Clube de Pombal organizou um 
Leo Reabilita, no Centro de Dia do Marquês 
– Alzheimer Portugal, no dia 6 de março. 
Para a reabilitação do espaço através da 
pintura, limpeza e reparações, contou com 
o apoio do Distrito Múltiplo Leo 115, a nível 
logístico, e com a presença do Leo Clube 
da Figueira da Foz – Foz do Mondego.

VAMOS AJUDAR A LEONOR
O Leo Clube de Vila Nova de Famalicão está a orga-

nizar uma recolha de tampas e material do ecoponto 
amarelo e a promover doações monetárias para ajudar 
a Leonor. A Leonor é uma bebé que sofreu anoxia 
neonatal hipóxico-isquémica (privação de oxigénio no 
cérebro), tendo ficado com várias sequelas severas. 
Com todo o material recolhido, a família da Leonor 
conseguirá ajuda para pagar as consultas diárias 
em Braga. A recolha continuará até haver o maior 
número possível de material.

LEO CLUBE  
DE VILA NOVA DE 
FAMALICÃO

ANGARIAÇÃO DE  FUNDOS UNICEF
O Leo Clube de Vila Nova de Famalicão promoveu uma 

angariação de fundos para a UNICEF, em que muitos Leo Clu-
bes se juntaram a dar apoio, angariando um total de 262,33€ 
até ao momento. 

VAMOS FAZER DIFERENTE
De forma a colaborar com a Organização Vida Norte e ao 

Centro Comunitário S. Cirilo, e com o apoio da Escola Secundária 
D. Sancho, o Leo Clube de Vila Nova de Famalicão promoveu uma 
recolha de bens para apoio a famílias de refugiados em Portugal 
e a mães e bebés em situação de vulnerabilidade.

Com o carro carregado, conseguiram levar mais de 25 pacotes 
de fraldas para bebés, cerca de 50 pacotes de toalhitas, muita 
roupa de bebé e bens higiénicos diversos, que foram entregues 
na Organização Vida Norte. Entregaram também muitos bens ao 
Centro Comunitário S. Cirilo, realçando que o projeto ainda não 
chegou ao fim e ainda é preciso muita ajuda!



CL
UB

ES
LE

OS
DI

ST
RI

TO
 M

ÚL
TI

PL
O

DI
ST

RI
TO

S
EN

TR
EV

IS
TA

 >
 IN

TE
RN

A
CI

ON
A

L

LE
OS

62 MARÇO | ABRIL | 2022

LEO CLUBE  
DA TROFA

CONFERÊNCIA NACIONAL LEO
A Conferência Nacional Leo 

é uma atividade nacional, onde 
se analisa a situação dos Leo 
Clubes e o trabalho realizado 
ao longo do Ano Leonístico 
através da apresentação das 
suas atividades. Para além dis-
so, é onde se elegem os corpos 
administrativos, executivos e 
fiscais e onde se votam os 
relatórios de contas, atas, es-
tatutos e regulamentos. 

Este ano, foi organizada 
pelo Leo Clube da Trofa e 
realizou-se nos dias 2 e 3 de 
abril, em formato híbrido.  

Para além dos documentos 
votados em Conferência, todos 
aprovados por unanimidade, 
houve também a apresentação 
e votação da organização das 
XXVIII Jornadas Leonísticas 
e XLV Conferência Nacional 
Leo. A organização das XXVIII 
Jornadas Leonísticas já tinha 
sido aprovada anteriormente 
e está a ser realizada pelo Leo 
Clube de Coimbra II, pelo Leo 
Clube da Figueira da Foz – Foz 

do Mondego e pelo Leo Clube 
de Pombal, para os dias 1 a 4 
de setembro de 2022, na Fi-
gueira da Foz. A apresentação 
e organização da XLV Confe-
rência Nacional Leo, aprova-
da por unanimidade também, 
será realizada pelo Leo Clube 
de Fafe. 

A equipa do Distrito Múl-
tiplo Leo 115 do presente Ano 
Leonístico 2021/2022 – Joana 
Mota (presidente), Maria Saias 

(vice-presidente), Inês Santos 
(secretária) e Francisca Ro-
drigues (tesoureira) – cessa 
funções no dia 30 de junho de 
2022. Após as eleições realiza-
das, foram eleitos o presidente 
e vice-presidente do Distrito 
Múltiplo Leo 115 do Ano Leo-
nístico 2022/2023, tendo sido 
apresentada uma candidatura 
espontânea. A equipa possan-
te, eleita por unanimidade, é 
composta pelo presidente An-
dré Tasqueiro, do Leo Clube de 
Pombal, vice-presidente Inês 
Santos, do Leo Clube da Figuei-
ra da Foz – Foz do Mondego, 
secretária Andreia Duarte, do 
Leo Clube da Figueira da Foz 
– Foz do Mondego, tesoureira 
Ana Rita Campos, do Leo Clube 
da Trofa, assessora do Centro 

Norte Ana Ramalho, do Leo 
Clube de Vila Nova de Fama-
licão, assessora do Centro Sul 
Débora Silva, do Leo Clube da 
Figueira da Foz – Foz do Mon-
dego, e assessora da comu-
nicação Joana Mota, do Leo 
Clube da Boavista.

A equipa do Conselho 
Fiscal do Distrito Múltiplo 
Leo 115 para o Ano Leonístico 
2022/2023 também foi eleita 
por unanimidade, sendo com-
posta pela Raquel Guimarães, 
do Leo Clube de Fafe, pelo Car-
los Domingues, do Leo Clube 
de Pombal, e pela Vitória Soa-
res, do Leo Clube de Fafe.

Por fim, houve também um 
momento de condecorações 
ao Leo do Ano. A Companheira 
Lion Alcina Félix condecorou a 
Companheira Leo Débora Silva 
com a medalha de Leo do Ano 
2018/2019, ano em que foi pre-
sidente Leo do Distrito Múltiplo 
Leo 115. A Companheira Lion 
Isabel Moreira condecorou 
também a Companheira Leo 
Joana Mota com a medalha 
de Leo do Ano 2019/2020, ano 
em que foi secretária Leo do 
Distrito Múltiplo Leo 115.

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO


