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Estamos a meio do primeiro ano do novo 
mandato de quatro anos.

Nesta fase do percurso, importa fazer 
uma retrospetiva do que foi realizado desde 
o seu início até ao momento.

Neste sentido, é justo que se releve aqui 
alguns dos marcos que sinalizam este perío-
do já decorrido de cerca de seis meses.

Assim, iniciou-se um ciclo temático nos 
Plenários dos Órgãos Sociais com inelutável 
interesse para a atividade desenvolvida pela 
Associação junto de toda a população Spor-
tinguista, intitulado “A Religião. Fator inclu-
sivo na comunidade?”.

Foram, e serão convidadas para o debate, 
as mais altas personalidades representantes 
das principais comunidades religiosas em 
Portugal.

A instituição de Bolsas de Mérito Des-
portivo teve os primeiros sucessos com a 
conquista de uma medalha de ouro e de duas 
medalhas de prata por atletas Sportinguistas 
numa competição internacional. 

Criou-se a primeira Equipa Multidisci-
plinar que, a partir de agora, fica à disposição 
dos associados no que concerne aos serviços 
a prestar de acordo com as profissões dos 
seus membros e nas condições do atinente 
Regulamento.

Estão em curso inovações relativas aos 
estacionários da Associação e a adoção de 
um slogan identitário.

Criou-se no Boletim Informativo, e neste 
número surge pela primeira vez, uma nova 
coluna intitulada COLUNA JURÍDICA da 
autoria de um ilustre advogado associado 
que, estamos certos, será de útil consulta 
para os nossos leitores.

Tudo isto sem prejuízo da continuação do 
que vem sendo feito ao longo de anteriores 
mandatos como atividades já consagradas.

E temos uma surpresa para agosto… 
Convenhamos que não é pouco! 

António Menezes Rodrigues 
Presidente da Direção
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BALAnçO 
pOsITIvO

Realizou-se em Vila Real de Santo An-
tónio, Algarve, nos dias 20, 21 e 22 de 
maio passado, o Campeonato da Europa 
de Estrada de Atletismo Masters em que 
os Leões de Portugal, como parceiro ins-
titucional da ANAV – Associação Nacio-
nal de Atletismo Veterano, participaram 
com transporte de atletas, de voluntá-
rios e de material, e, ainda, com serviços 
prestados no local por três dos seus cola-
boradores.

Coletivamente, Portugal obteve um 
brilhante segundo lugar, para o que mui-
to contribuíram os atletas sportinguistas 
Armando Aldegalega e Luzia Dias. 

De facto, Armando Aldegalega inte-
grou a equipa que venceu os 6 km cross, 
tornando-se, assim, campeão europeu 
por equipas e obtendo a correlativa me-
dalha de ouro.

Por sua vez, Luzia Dias fez parte das 
equipas que se sagraram vice-campeãs da 

Europa de 10 km corrida e 6 km cross, 
sendo, na decorrência, agraciada com as 
respetivas medalhas de prata.

Estes atletas Sportinguistas recebe-
ram dos Leões de Portugal uma bolsa de 
mérito desportivo a título de comparti-
cipação nos custos da sua presença no 
Campeonato, e cujo significado plena-

mente justificaram.
Os Leões de Portugal saúdam viva-

mente Armando Aldegalega e Luzia Dias 
pelas classificações alcançadas e, conse-
quentemente, pela forma como contri-
buíram, mais uma vez, para elevar bem 
alto o nome de Portugal e do Sporting 
Clube de Portugal. 

Realizou-se no dia 4 do passado mês 
de maio mais um Plenário dos Órgãos 
Sociais.

Para prosseguir com o debate sobre o 
novo ciclo iniciado no Plenário anterior, 
intitulado “A religião. Fator inclusivo na 
comunidade?”, foi convidado, como ora-
dor, o Presidente da Comunidade Islâmi-
ca em Portugal, Dr. Abdool Vakil.

Iniciada a reunião com uma breve in-
trodução por parte da Presidente da Mesa 
da Assembleia-Geral, usou da palavra o 
Presidente da Direção para realçar o sig-
nificado da presença do convidado e o 

interesse para a Associação de que a sua 
exposição iria certamente revestir-se.

De seguida, fez entrega ao Presi-
dente da Comunidade Islâmica de uma 
placa alusiva ao evento.

Após o jantar servido durante a reu-
nião, e antes do café, tomou a palavra o 
orador que, recorrendo a projeções, fez 
uma exaustiva exposição sobre “O que 
é o Islão”, explicando em pormenor 
diversos dos seus aspetos, designada-
mente, o significado da própria palavra, 
em que é que os muçulmanos acredi-
tam, quais são os cinco pilares do Islão, 

as muçulmanas e o Islão, e a comunida-
de muçulmana em Portugal.

Durante a sua intervenção, o convida-
do foi frequentemente questionado sobre 
alguns dos temas recorrentes relaciona-
dos com o Islão, tendo sempre respondi-
do com toda a complacência e vivacidade.

A reunião terminou num ambiente 
informal e cordial entre os convidados e 
todos os presentes, entre os quais a Dra. 
Maria Manuela Ferreira Leite convidada, 
entre outros, pelos Leões de Portugal.
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QUE DIRIGENTES?

por olINDa aRaújo IvaRS

obSERvaTóRIo

O dirigente sofrível opera no interior 
das limitações de um sistema para bene-
ficiar um único grupo, executando uma 
missão conforme lhe mandam, enfren-
tando os problemas do dia.

Em contrapartida, um grande dirigen-
te define uma missão, atua em muitos 
planos e ataca os maiores problemas. Os 
grandes dirigentes não se contentam com 
os sistemas tal comos eles são, mas veem 
aquilo em que se podem tornar e, desse 
modo, trabalham para os transformar em 
algo melhor, para beneficiarem o círculo 
mais alargado.

Estas não são palavras minhas. Quem 
as escreve é Daniel Goleman, psicólogo e 
jornalista, autor do bestseller internacional 
Inteligência Emocional, que, no seu livro 
Foco, nos incita a olharmos para o futuro e 
não nos limitarmos às exigências engana-
doramente simples do aqui e agora.

Também nesta obra, o mesmo autor, 
a este propósito, cita várias vezes o Dalai 
Lama quando este diz: “Temos a capacida-
de de pensar até vários séculos no futuro. 
Iniciem a tarefa, mesmo que não venha 
a ser realizada durante a vossa vida. (…). 
Mesmo que pareça não haver esperança 
agora, nunca desistam. Apresentem uma 
visão positiva, com entusiasmo e alegria e 
uma disposição otimista.”

Independentemente do que estamos 
a fazer e das decisões que estamos a to-
mar, o Dalai Lama sugere estas pergun-
tas para verificarmos a nossa motivação:

É apenas para mim, ou para os outros?
Para benefício de poucos, ou de 

muitos?
Para agora, ou para o futuro?
No que concerne aos dirigentes dos 

Leões de Portugal, a resposta para cada 
uma das duas primeiras perguntas é, ine-
lutavelmente, a segunda das interrogativas.

No que respeita à terceira, temos de 
reconhecer que precisamos de pensar e 
atuar mais para o futuro, e não nos con-
tentarmos apenas em gerir o presente.

Devemos ser ambiciosos, proativos e, 
particularmente, estar atentos às novas 
realidades, quer do terceiro setor, quer do 
próprio Clube.

Não temos na retaguarda milhões de 
portugueses, mas temos centenas de as-
sociados que esperam de nós uma visão 
de futuro com esperança e otimismo.

There is a time for everything!
Eccl.3:1

Em abril de 1989, João Palrão passou a as-
sumir a presidência do Grupo.

Em 31 de maio de 1989, o Jornal 
Sporting deu a conhecer, com grande 
destaque, a denominação e composição 
dos Órgãos Sociais para o biénio 1989-
1990, bem como a Súmula-Programa 
para o mesmo período, que o novo Pre-
sidente havia apresentado na reunião 
de 27 daquele mês.

Os Órgãos Sociais eram os seguin-
tes: Comissão de Honra, Conselho Di-
retivo, Conselho de Contas e Conselho 
Pedagógico, deles fazendo parte alguns 
dos membros dos atuais Órgãos Sociais 
da Associação.

A Súmula-Programa continha os 
seguintes pontos: 1 – Componentes. 2 
– Fins e Objetivos. 3 – Meios. 4 – Estru-
turas. 5 – Gestão Financeira. 6 – Presta-
ção Anual de Contas.

Estes pontos eram, por sua vez, de-
senvolvidos com grande pormenor.

No dia 28 de maio de 1989, realizou-se 
no Hotel da Torre, em Lisboa, a Reunião 
Geral de Fundadores na qual foram pro-
gramadas as atividades a desenvolver no 
futuro e que, de algum modo, tiveram in-
fluência nos acontecimentos posteriores.

No início do ano de 1990, o Grupo 
lançou uma exposição de trabalhos da 
autoria dos Sócios reformados ou seus 
familiares, iniciativa que foi publicitada no 
Jornal Sporting.

No jantar comemorativo do sexto 
aniversário do Grupo, realizado no Hotel 
Roma em 9 de novembro de 1990, estive-
ram presentes representantes do Secretá-
rio de Estado do Emprego e da Segurança 
Social, do Secretário de Estado da Educa-
ção e do Secretário de Estado da Juventu-
de, e o Subdiretor Geral dos Desportos.

Neste jantar foram entregues sete Bolsas 
de Estudo e duas Bolsas Sociais, e inaugura-
do o estandarte dos Leões de Portugal.

Em dezembro de 1990, João Palrão 
cessou as suas funções, tendo sido subs-
tituído na presidência do Grupo pelo Dr. 
António Franco Vinha que se manteve à 
frente do mesmo até outubro de 1994.

Seguiu-se um período algo discreto 
da atividade do Grupo, realizando-se, 
no entanto, as suas tradicionais ativi-
dades, entre as quais, a atribuição anual 
das Bolsas de Estudo aos jovens estu-
dantes, a realização dos habituais almo-
ços de Natal, os convívios de verão e a 
colaboração com os diversos Núcleos 

do Sporting Clube de Portugal.
A partir daquela data, João Palrão 

reassumiu a presidência dos Leões de 
Portugal, tendo remodelado a sua es-
trutura orgânica que se revestiu da 
seguinte forma: Comissão de Honra, 
Conselho Diretivo, Conselho Pedagógi-
co, Conselho Social e de Contas, Con-
selho Geral e Assembleia-Geral. Nestes 
órgãos mais uma vez ocuparam lugar 
alguns dos atuais membros dos Órgãos 
Sociais.

Já com esta nova estrutura, realizou-
se, em 18 de novembro de 1994, no Hotel 
da Lapa, o jantar comemorativo do déci-
mo aniversário do Grupo. 

Foram então entregues 12 Bolsas de 
Estudo e homenageados vários associa-
dos.

Em março de 1995, João Governo, 
médico de reconhecidos méritos, e 
sportinguista confesso, proferiu uma 
palestra no Solar dos Leões de Almada, 
integrada num ciclo de conferências a 
realizar nos Núcleos leoninos.

No dia 22 de novembro de 1995, 
no Hotel da Lapa, realizou-se o jantar 
comemorativo do décimo-primeiro ani-
versário do Grupo.

a NoSSa HISTóRIa – CApÍTULo IV
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REGUlamENTo DaS EQUIpaS mUlTIDIScIplINaRES
ArTigo 1.º

1. O presente Regulamento rege o fun-
cionamento das equipas multidiscipli-
nares constituídas no seio dos Leões de 
Portugal.
2. Serão constituídas novas equipas mul-
tidisciplinares, ou alterada a constituição 
das já criadas, sempre que se verifique 
a disponibilidade de outros associados 
para o efeito.
3. A primeira equipa multidisciplinar é 
constituída pelos seguintes associados e 
nas seguintes áreas:
- Associado João Mesquita da Trindade - 
médico - Medicina Interna, Clínica Geral 
e Endoscopia Digestiva
- Associado Carlos André Dias Ferreira - 
advogado
- Associado Raul Baptista Gomes - enge-
nheiro civil
- Associado Carlos Severino - jornalista 
- Associado Carlos Pinto de Abreu - ad-
vogado
- Associado Diogo Silva Gomes - médico 
ortopedista
- Associado David Cerqueira de Sousa – 
contabilista

ArTigo 2.º
1. As equipas multidisciplinares disponi-
bilizam a todos os associados dos Leões 
de Portugal, sempre que se justifique, 
uma consulta a título gracioso que será a 
única em cada situação que lhe for sub-

metida nas áreas das respetivas profis-
sões.
2. Será da exclusiva competência do con-
sultor a decisão de aceitar ou não pro-
nunciar-se sobre o pedido formulado pe-
los associados.

ArTigo 3.º
Sempre que se justifique, poderá a As-
sociação organizar sessões de esclareci-
mento sobre matérias de interesse cole-
tivo.

ArTigo 4.º
Só poderão usufruir do benefício que lhe 
é outorgado no presente Regulamento, os
associados que, à data do pedido, tenham 
as quotas em ordem, incluindo a do ano 
em curso.

ArTigo 5.º
1. O pedido de consulta será apresentado 
à Associação, de preferência por e-mail,
telefone ou presencialmente.
2. O associado deverá identificar-se e 
descrever sumariamente a sua pretensão 
de forma a que possa ser encaminhado o 
seu pedido de contacto.
3. Recebido o pedido de contacto, a As-
sociação encaminhará o mesmo para o 
consultor da área em que se enquadre.

ArTigo 6.º
1. O consultor poderá responder direta-
mente ao associado ou através da Asso-
ciação, conforme o que lhe ditar a deon-
tologia profissional.

2. A resposta deverá ser dada, em princí-
pio, no prazo de 10 dias.

ArTigo 7.º
Em caso de urgência o associado só po-
derá consultar diretamente qualquer dos 
elementos constitutivos da equipa mul-
tidisciplinar se o mesmo der o seu con-
sentimento após ter sido contactado pela 
Associação.

ArTigo 8.º
1. Nenhum associado poderá exigir o 
atendimento por parte da equipa multi-
disciplinar ou questionar o processo de 
consulta.
2. Sem prejuízo no disposto do número 
anterior, o associado poderá dirigir-se à 
Associação pelos meios previstos no ar-
tigo 4.º dando conhecimento da sua si-
tuação.

ArTigo 9.º
Os Leões de Portugal salvaguardarão os 
dados pessoais e o conjunto de informa-
ções que lhe forem fornecidos pelos as-
sociados, só os podendo transmitir aos 
membros das equipas multidisciplinares 
unicamente para efeitos da consulta pre-
tendida.

ArTigo 10.º
O presente Regulamento entra em vi-
gor na data em que for dado conhe-
cimento aos associados ou após pu-
blicação no Boletim Informativo da 
Associação.
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Júlio José de Pinho Isidro do Carmo, mais conhecido 
por Júlio Isidro, é um dos mais renomados nomes da 
televisão e da rádio nacionais.
A sua vida profissional iniciou-se com 15 anos na Rá-
dio Televisão Portuguesa, vulgo RTP, em 1960, man-
tendo-se nesta estação televisiva até 1992, transitando 
em 1993 para a televisão independente, a TVI, aqui 
permanecendo até 1996.
Regressou à RTP em 1997 onde, atualmente, no pro-
grama RTP Memória, no traz recordações de delicio-
sos momentos televisivos e de grandes figuras do es-
petáculo audiovisual.
Mas Júlio Isidro também é um profissional da rádio: 
trabalhou no Rádio Clube Português entre 1968 e 
1965, e na atualidade colabora com a Antena 1 onde 
passa músicas do saudoso tempo do vinil.
Mas o nosso entrevistado não se fica por aqui: o seu 
cunho surge também na imprensa escrita, na publi-
cidade e na música, tendo publicado vários livros in-
fantis.
Segundo ele próprio, foi nos noticiários do Rádio Clu-
be Português que encontrou a sua maior realização 
profissional.
Como apresentador de televisão vê-se como “a ponta 
de um iceberg”, considerando que um programa é um 
processo compósito e não apenas uma ideia.
E a surpresa: além do acrisolado amor ao Sporting 
Clube de Portugal, Júlio Isidro tem uma, diga-se, pai-
xão: o aeromodelismo, em que se iniciou aos 13 anos! 
A esta atividade dedica parte do seu tempo, que pas-
sa pela construção de modelos e pelo apoio a novos 
talentos, visionando-se como piloto ou mecânico a 
atravessar mares e continentes!

TexTo Mónica Pereira

Leões de PortugaL – Participou, com um tes-
temunho, no livro “E o Sporting é o nosso Grande 
Amor”, lançado recentemente e em que os direitos de 
autor revertem para os Leões de Portugal. Conhece 
esta Instituição e os objetivos que prossegue?
Júlio Isidro – Tenho um conhecimento relativo mas sei 
que tem objetivos muito relevantes no apoio a cida-
dãos seniores.
LP – Qual a sua opinião sobre o papel desempenhado 
pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social 
no que concerne, designadamente, à inclusão social?
JI – Não tenho dúvidas que na profunda crise econó-
mica que o país tem vindo a atravessar, as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social foram a tábua de 
salvação de gente que se aproximava perigosamente 
da fronteira da miséria e da exclusão. Foram estas Ins-
tituições que se substituíram ao papel do Estado na si-
tuação crítica que vivemos e que ainda não resolvemos 
na totalidade.
LP – A referência à Solidariedade Social está na ordem 
do dia, chegando, infelizmente, à sua banalização. O 
Júlio considera-se uma pessoa ativamente solidária?
JI – Como cidadão e pessoa pública tenho um papel 
ativo não só em iniciativas de caráter solidário, mas 
também no uso da minha notoriedade e, felizmen-
te, também credibilidade, no alertar para as inúme-
ras situações de sofrimento dos meus concidadãos. 
Sou particularmente sensível ao sofrimento das 
crianças e à marginalização da terceira idade. Claro 
que não confundo solidariedade com brincar à ca-
ridadezinha.
LP – Se tivesse oportunidade, o que proporia, a nível 
nacional, para tornar a solidariedade social verdadei-
ramente atuante?

JI – Creio que a solidariedade nacional é muito atuan-
te. Praticada por gente que dá o seu tempo, o seu 
conforto e o seu afeto pelos outros. Uma sociedade 
que vive essencialmente da prática solidária de ins-
tituições particulares, está doente. A sociedade ideal 
seria aquela onde os cidadãos tivessem o direito à fe-
licidade garantido. A habitação, a educação, a saúde, 
a garantia de uma velhice descansada, o bem estar na 
generalidade, não podem ser esmolas, têm que ser o 
retorno da nossa cidadania.
LP – Quer deixar uma mensagem aos Leões de Portu-
gal e seus colaboradores no sentido de os incentivar 
a prosseguir com a sua obra, e em que medida o Júlio 
poderá, eventualmente, colaborar?
JI – Os Leões de Portugal têm uma ação social que 
transcende o facto de emanarem de um clube. Conti-
nuem a vossa obra com o espírito olímpico de mente 
sã em corpo são. Tal como o estou a fazer agora, es-
tarei sempre aberto a ser solidário convosco. O vosso 
projeto de vida, honra o clube cujo emblema osten-
tam, mas sobretudo o nosso país.

À cOnVerSa cOM...

cOnSULTóriO

TraBaLHar Para O BrOnZe

Neste artigo não se fala de meda-
lhas, quanto a essas lutamos pelas 
de ouro! Agora que o tempo está 
(finalmente) a melhorar, é im-
portante recordar alguns aspetos 
relativos à exposição ao sol.

Há vários benefícios conhe-
cidos em apanhar sol: melhora 
o bem-estar psicológico, a pro-
dução de vitamina D e fortaleci-

mento ósseo (especialmente im-
portante nas crianças) e melhora 
algumas doenças de pele.

Já a exposição excessiva ao 
sol é responsável pelo envelheci-
mento da pele, queimaduras sola-
res e diferentes tipos de tumor da 
pele. Destes, o melanoma é o mais 
grave e tem mortalidade elevada. 
Outros, do tipo epidermoide, são 

mais lentos a crescer, mas o seu 
tratamento tardio pode implicar 
defeitos estéticos e funcionais im-
portantes. Deve procurar avalia-
ção médica sempre que encontrar 
sinais novos grandes ou a crescer, 
com diferentes tons ou mudança 
recente de cor, especialmente se 
estiverem associados a comichão, 
dor ou sangramento.

Se quiser evitar estas compli-
cações, e manter a sua pele sem 
rugas e sem manchas, evite expor-
se muito ao sol ou faça-o sempre 
com protetor solar adequado ao 
tipo de pele. Proteja as crianças 
para evitar terem doenças no fu-
turo e, se quiser bronzear-se, faça-
-o com algum tempo e paciência.

Bom verão!
por araÚJO MarTinS 
MÉDICo
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CENTRO LEÕES DE PORTUGAL 
EM MOVIMENTO

O Sporting Clube de Portugal tem uma grande variedade de 
modalidades desportivas, nomeadamente futebol, basquete-
bol, futsal, ténis de mesa, kickboxing, entre muitas outras. 
Esta realidade permitiu aos utentes do Centro Leões de Por-
tugal contactar com os seus atletas e intervir em treinos, no 
âmbito do projeto “Leões em Movimento”, da autoria de um 
estagiário.
A última modalidade visitada foi a Capoeira, onde os utentes 
conheceram a história desta disciplina e se aperceberam de 
que qualquer pessoa pode praticá-la, independentemente da 
sua idade.
É importante que se repitam iniciativas semelhantes porque, 
para além de se promover a prática do exercício físico na ter-
ceira idade, existe uma troca de ideias e experiências entre 
os utentes e os praticantes.

LEÕES EM MOVIMENTO – CAPOEIRA

por ANA CATARINA CORREIA

COLUNA jURíDICA

TÊM DIREITOS  
OS DOENTES?
Discute-se agora, como se fosse a mais 
importante ou mesmo quase única prio-
ridade do Estado, o tema fracturante da 
eutanásia. Eutanásia embrulhada como 
direito, a pretensa ou desejada solução 
última para a vida das Pessoas e uma 
panaceia essencial para o sistema de 
saúde e, já agora, diga-se para o objec-
tivo encapotado da redução do peso das 
pensões no orçamento... Não é. Não é 
nem solução nem panaceia. É mero áli-
bi para que se esqueçam e neguem os 
cuidados paliativos; enfim, uma mala de 
Pandora e precedente perigoso e de alto 
risco para o direito fundamental à vida 
de todos e cada um de nós. Melhor seria 
que se atentasse nos concretos direitos 
dos doentes e, por isso, a pergunta que 
se impõe: têm direitos os doentes? Têm. 
Devem ter. E devem exercê-los. Custe o 
que custar e doa a quem doer.

O doente tem e deve ter sempre di-
reito (1) a ser tratado salvaguardando 
a sua dignidade humana; (2) a ser res-
peitado pelas suas convicções culturais, 
filosóficas e religiosas; (3) a receber 
os cuidados apropriados ao seu estado 
de saúde, no âmbito dos cuidados pre-
ventivos, curativos, de reabilitação e 
terminais; (4) à prestação de cuidados 
continuados; (5) a ser informado acer-
ca dos serviços de saúde existentes, suas 
competências e níveis de cuidados; (6) 
a ser informado sobre a sua situação de 
saúde; (7) a obter uma segunda opinião 
sobre a sua situação de saúde; (8) a dar 
ou a recusar o seu consentimento, antes 
de qualquer acto médico ou participação 
em investigação, ensaio clínico ou acto 
de ensino; (9) à estrita confidenciali-
dade de toda a sua informação clínica e 
dos seus elementos identificativos; (10) 
a aceder aos exames guardados e dados 
registados no seu processo clínico; (11) 
à privacidade na prestação de todo e 
qualquer acto médico; (12) à visita dos 
seus familiares e amigos e à sua liber-
dade individual, quando internado; e, 
finalmente, (13) por si ou por quem o 
represente, a apresentar sugestões e re-
clamações. (in Carta dos Direitos e De-
veres dos Doentes)

por CARLOS PINTO DE AbREU  
ADVoGADo

No passado dia 1 de Junho, os Leões de Por-
tugal deram, uma vez mais, as boas vindas à 
incomparável Maria José Valério. 
De facto, no âmbito da atividade mensal do 
Centro – Um dia com… - esta grande figura 
da música portuguesa e do Sporting Clube de 
Portugal, juntamente com Paula Ribas e Luís 
N’Gambi, passou uma tarde com os utentes do 
Centro Leões de Portugal. Durante esse tem-
po, os convidados alegraram o dia de todos os 
presentes que ouviram as canções interpreta-
das pelos artistas.
Todos os meses são realizadas estas iniciativas, 
abrangendo uma grande variedade de áreas, 
para diversas instituições da área geográfica 
da freguesia. Para este efeito, qualquer pessoa 
pode inscrever-se e passar um dia animado no 
Centro Leões de Portugal.

UM DIA COM…
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Os Leões de Portugal abriram, uma vez mais, as suas portas 
aos alunos do Colégio São João de Brito. 
Assim, no passado dia 17 de maio, uma turma do 6.º ano pas-
sou a tarde com os utentes do Centro Leões de Portugal, num 
momento de diversão e convívio, recreando algumas ativida-

des incluídas em diversos projetos, para que os alunos tomas-
sem conhecimento do trabalho desenvolvido no Centro.
Este tipo de iniciativa de intergeracionalidade é essencial 
para que haja uma troca de experiências e ideias entre duas 
gerações, sendo benéfico para estes dois públicos.

UM CONVíVIO INTERGERACIONAL

LuMIAR 
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