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Caros Lions!

Em Minnesota, embora Dezembro seja frio e escuro, 

os nossos corações nunca estão mais quentes e cheios 

de luz do que nesta época. É em Dezembro que compar-

tilhamos as refeições com os nossos familiares queridos e encontramos 

maneiras de contactar os amigos que não vimos o ano todo. Procuramos 

maneiras de dar aos necessitados. E estamos agradecidos, mais do que 

nunca, não apenas pelas coisas que temos, mas pelas maneiras pelas 

quais podemos ajudar aqueles que precisam de nós.

Além da minha família, não há nada neste mundo pelo qual mais 

agradeço do que a capacidade de servir os outros. Tenho a honra de 

servir sopa aos sem-abrigo, construir parques e hortas comunitárias e 

investir no cuidado do meio ambiente. Sinto-me humilde pelas pessoas 

que me permitem entrar em suas vidas para que eu lhes possa dar uma 

pequena porção do que o mundo me deu.

Lions, ao aproximarmo-nos do final do ano e começarmos a pensar 

nas nossas esperanças para o novo ano, não vamos esquecer-nos das 

pessoas a quem servimos. Lembremo-nos de que todos esperamos coisas 

boas nas nossas vidas - e que somos as coisas boas das nossas vidas. A 

nossa família, os nossos companheiros Lions e aqueles a quem servimos.

O melhor para todos,

C

NÓS SOMOS AS COISAS 
BOAS

Neste 3º número da Lion além da habitual informação internacional, das 

quais destaco a mensagem do Presidente Internacional, IP Brian E. Sheehan, 

temos também as páginas a cargo do Presidente do CNG, CC Américo Marques e dos 

Governadores dos Distritos, DG Armando Cottim e DG Georgy GlushiK. Da-se ainda 

conta do que se passou no Fórum Europeu de Zagreb e no 3º Fórum Africano Lion, em 

artigos escritos pelo CC Américo Marques e pelo PCC Nuno Ferrão, respectivamente. 

Falamos também do Cartaz da Paz, motivo de capa da revista. O texto do CL Miguel 

Sousa Neves sobre as histórias e mitos da visão e o texto de opinião do CL Fernando 

Dias Esteves são, entre outros, alguns os artigos que publicamos nesta edição.

No entanto, grande parte das notícias trazem até nós as muitas actividades desen-

volvidas pelos clubes Lions e Leos de Portugal, centradas nas cinco áreas de globais 

de necessidade dos Lions: Diabetes; Visão; Fome; Meio Ambiente; e Cancro Infantil. 

Um alargado número de clubes dão-nos conta das múltiplas actividades realizadas 

nestas áreas, com muitas horas de trabalho voluntário a favor dos mais necessitados. 

Creio que, se outros motivos de interesse não houvessem, só para dar a conhecer 

todas estas acções dos Lions e Leos a “LION” em português já faria sentido. Porque 

queremos continuar a ser notícia do trabalho desenvolvido pelos clubes relembro 

que para a próxima edição, a primeira de 2022, que vai ser também publicada em 

papel, as notícias deverão chegar ao editor até o dia10 do próximo mês de Fevereiro. 

Votos de Próspero Ano Novo

Henrique Matos
Editor
hdematos@gmail.com

N
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Junte-se a nós em Nova York em Março para 
comemorar o 45º Dia Anual do Lions com as
Nações Unidas e participe no assunto global
sobre o tema deste ano, “Fome, Nutrição e
Bem estar.”
Três razões para participar no DIA LION NAÇÕES 
UNIDAS 2023

• Aprenda como enfrentar os crescentes desafios de hoje.
• Conheça os diplomatas da ONU e participantes de todo

o mundo.
• Esteja entre os primeiros a descobrir os vencedores

do Grande Prémio do Concurso Internacional
de Cartazes e Redacções sobre a Paz.

Faça parte da nossa
parceria mundial.

Saiba mais e inscreva-se 
em lionsclubs.org/ldun

Dia do Lions
com

as Nações 
Unidas

Sexta-feira,
3 de março de 2023

Nova York, NY,
EUA

DLNU

DIA DOS LIONS NAS NAÇÕES UNIDAS

SOMOS A EQUIPA LIONS 
REALIZAMOS GRANDES COISAS TRABALHANDO JUNTOS

Há uma coisa melhor do que as-

sistir a uma grande equipa em ação: 

fazer parte da equipa! Há poucas coi-

sas de que gosto mais do que ves-

tir uma camisa, pegar numa luva e 

ocupar o meu lugar no campo. É um 

trabalho árduo, requer dedicação, 

mas também é muito divertido.

Claro, estou a falar de equipa 

Lions. Quando o meu clube sai para 

servir, fazemos isso como uma uni-

dade. Vestimos as camisas do nosso 

clube, assumimos os nossos cargos e 

usamos as nossas forças individuais 

para ajudar a nossa equipa a ter su-

cesso.

Não somos apenas um clube. So-

mos um grupo de pessoas atenciosas 

que se dedicam à mesma missão. 

Todos nós trabalhamos duro e usa-

mos os nossos talentos de maneiras 

diferentes para alcançar um objetivo 

comum. E quando queremos ter um 

impacto maior, aumentamos a nos-

sa equipa. Fazemos isso recrutando 

mais membros e também, principal-

mente, fazendo parcerias com outros 

clubes e organizações.

Não há uma maneira real de 

causar o impacto que queremos se 

estivermos sozinhos. Não tenham 

medo de alcançar outras pessoas e 

incentivá-las a juntar-se a nós. Rea-

lizamos grandes coisas trabalhando 

juntos. Através de muito trabalho, 

dedicação e agindo em equipa. Ah, 

e eu não referi ... É divertido!

IP Brian Sheehan

A EQUIPA LION
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UNIDOS NA BONDADE 
Nos primeiros dias da guerra na Ucrânia, em março de 2022, milhares de 

ucranianos fugiram e cruzaram a fronteira com a Polónia e outros países para 
segurança e proteção.

LCIF – UCRÂNIA

“Nos dias que antecede-

ram a invasão russa, todos 

estavam nervosos”, lembra 

Yaroslav Jasznik, cidadão 

ucraniano. “Todos espera-

vam algo ruim, mas na ver-

dade ninguém esperava que 

fosse tão desastroso e em tão 

grande escala.”

Jasznik, viveu em Kyiv, 

Ucrânia, toda a sua vida, mas 

quando a invasão começou 

e depois de um bombardea-

mento de artilharia a cerca 

de 15 milhas da sua casa, ele 

desenvolveu um plano para 

partir com a sua família. Após 

uma viagem de três semanas, 

Jasznik, a sua esposa, Ivanna, 

e seus três filhos pequenos 

chegaram a Cracóvia, na Po-

lónia.

A família Jasznik é apenas 

uma de milhares de famílias 

que fugiram da Ucrânia em 

busca de refúgio. Quando 

ocorre uma crise humanitária 

dessa magnitude, os Lions e a 

Fundação de Lions Clubs In-

ternational (LCIF) estão entre 

os primeiros a oferecer ajuda.

“53 subsídios 
totalizando
mais de US$ 2,7 
milhões.
Os fundos 
apoiarão
mais de 
230.000 
refugiados”

Até o momento, a LCIF 

concedeu 53 subsídios to-

talizando mais de US$ 2,7 

milhões em 17 países para 

apoiar projetos dos Lions 

para ajudar refugiados ucra-

nianos. Os fundos garantem 

que os Lions estão lá para 

cobrir um amplo espectro 

de necessidades dos refugia-

dos, incluindo necessidades 

imediatas de sobrevivência, 

necessidades transitórias 

de médio ou longo prazo e 

apoio a serviços para ajudá-

-los a integrarem-se nas suas 

novas comunidades. Os fun-

dos apoiarão mais de 230.000 

refugiados.

“O Lions e a LCIF devem 

continuar a ajudar-nos por-

que temos muitos refugia-

dos necessitados”, disse o 

Lion Roman Monastyrskyy, 

um cidadão ucraniano e um 

dos Lions que atendeu à 

chamada para ajudar a sua 

comunidade.

Monastyrskyy, que ajudou 

com projetos em Lviv perto da 

fronteira polaca, lembra que 

quando a guerra teve inicio e 

começou a receber ligações 

de Lions da Polónia, Suécia, 

França e Lituânia perguntan-

do como podiam ajudar. No 

início, com o apoio de LCIF, os 

Lions ucranianos forneciam 

alimentos quentes, roupas 

e suprimentos médicos aos 

refugiados em escolas e al-

bergues em Lviv, e depois 

começaram a transferir ali-

mentos para famílias na parte 

leste da Ucrânia, onde a maior 

parte do conflito acontece.

“o choque com 
a realidade da 
guerra, 
o sofrimento e o 
terrível destino 
das pessoas a 
quem os Lions 
fornecem apoio 
é algo sem 
precedentes”

Devido à crescente neces-

sidade em algumas áreas, a 

LCIF concedeu aos Lions 
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da Polónia a maior quantia 

em subsídios, totalizando 

US$ 1.289.789. Os Lions da 

Ucrânia receberam a segunda 

maior quantia, US$ 895.000, 

para apoiar os refugiados que 

permanecem no país.

Embora os subsídios da 

LCIF ajude a confortar os refu-

giados forçados a deixar suas 

casas durante este período 

imensamente difícil, existem 

alguns desafios.

A PDG Katarzyna Gebert, 

uma das líderes de projectos 

dos Lions na Polónia, diz que 

é difícil implementar projetos 

para o povo da Ucrânia por 

causa de seu trauma e grande 

tristeza após suas experiên-

cias de guerra.

“Lágrimas nos olhos das 

mulheres, vozes trémulas, os 

rostos tristes das crianças, 

histórias superficiais sobre 

as atrocidades que vivencia-

ram ou testemunharam - a 

esfera emocional, o choque 

com a realidade da guerra, o 

sofrimento e o terrível destino 

das pessoas a quem os Lions 

fornecem apoio é algo sem 

precedentes, “ referiu ela.

Juntos, os Lions e a LCIF 

podem oferecer esperança 

contínua aos refugiados por 

meio de doações ao Fundo de 

Refugiados e Deslocados da 

LCIF, o que ajudará a garantir 

que os Lions estejam sempre 

presentes para ajudar a apoiar 

os refugiados durante o seu 

período de grande necessi-

dade.

“O Lions International faz 

um óptimo trabalho apoiando 

as pessoas da Ucrânia que 

fogem do conflito”, disse Jas-

znik. “Isso realmente faz a 

diferença.”

Para saber mais 
sobre o esforço 
contínuo e assistir 
a um vídeo, visite 
lionsclubs.org/
UkraineResponse

Não é do sol, do surf, ou das palmei-

ras ondulantes que o Lion Bill Smith mais 

se lembra ao participar pela primeira vez 

numa Convenção Internacional Lion, em 

Miami Beach em 1973, é dos emblemas 

para troca.

Durante décadas, os Lions usaram os 

distintivos como uma espécie de moeda, 

trocando-os, colecionando-os e exibindo-

-os com orgulho.

Os verdadeiros colecionadores estão 

sempre à procura de novos emblemas. 

Como tudo começou

Smith tem 92 anose é sócio do Fairfax 

Lions Club. em Fairfax, Virgínia, há 55 

anos. Colecciona e troca emblemas há 

mais de cinco décadas e é um dos cerca 

de 800 associados do Lion Internatio-

nal Trading Pin Club, fundado em 1973 

naquela mesma convenção em Miami.

O grupo começou com menos de 

50 membros de 11 estados e distritos e 

agora conta com membros de todos os 

50 estados, do Distrito de Columbia, da 

maioria das províncias do Canadá e de 

18 outros distritos e distritos múltiplos 

de todo o mundo. As colecções pessoais 

podem chegar a centenas de milhares.

Um pouco  
da história dos Pins

Tudo começou em 1929, o primeiro 

ano em que o Lions lançou um distinti-

Por Annemarie Mannion

OS “PINS” DOS LIONS 
USAR E COLECIONAR
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vo de 100% de presença, diz 

Kent Clovis, ex-presidente 

imediato do clube.

A troca de distintivos 

como hobby começou no 

final dos anos 1950 e 1960, 

quando os Lions começaram 

a trocá-los como uma forma 

de quebrar o gelo nas Con-

venções - uma prática que 

continua até hoje.

Os primeiros eram feitos 

de materiais que não dura-

vam, como papelão ou couro, 

e, portanto, são achados ra-

ros, muito procurados pelos 

colecionadores de hoje.

“É isso que os torna va-

liosos”, diz Larry Shaull, co-

leccionador e membro do 

Stewartstown Lions Club em 

Stewartstown, Pensilvânia.

Ao longo dos anos, os ma-

teriais evoluíram para o plás-

tico e depois para o alumínio 

e o metal, que são usados até 

hoje.

Tipos de Pins

Os emblemas podem ser 

feitos por Lions individual-

mente, clubes, organizações 

estaduais e distritos. Não se 

sabe exatamente quantos 

pins são produzidos em cada 

ano, mas Smith estima que 

esteja na faixa de “milhares 

de milhares”.

Todos os 50 estados e 

distritos múltiplos nos EUA 

e no Canadá produzem pelo 

menos um distintivo de es-

tado ou provincial em cada 

ano para comemorar o local 

da Convenção anual.

Além disso, quase todos 

os países ou áreas geográ-

ficas de Lions International 

emitem distintivos.

Mas não pára aí. Todos 

esses indivíduos, clubes e 

distritos também podem 

produzir diferentes séries 

de “distintivos de prestígio” 

desenhados com um tema 

escolhido.

“Seja qual for o assunto 

do seu interesse, pode ser 

encontrado num emblema”, 

diz Clovis.

Transportando-os 
para dentro

Para manter os coleccio-

nadores informados sobre o 

que existe no vasto mar de 

emblemas  Lion, o Interna-

tional Pin Trading Club pro-

duz um catálogo anual dos 

designs mais recentes, que 

normalmente inclui entre 

2.000 e 4.000 pins.

Apenas pins com pelo 

menos cinco anos podem 

ser vendidos, mas o catálogo 

anual é útil para os que dese-

jam aumentar sua coleção; ou 

apenas olhando. “Alguns são 

tão raros que nunca os vi”, diz 

McCaulley. “Mas eu sei que 

eles existem porque estão no 

catálogo.”

“É incrível ver alguns dos 

designs e a criatividade dos 

Lions que os confeccionam”, 

diz Clovis. “Alguns são real-

mente intrigantes.”

Joseph Trezza, membro 

do Antioch Lions Club, em 

Antioch, Califórnia, já possui 

cerca de 100.000 emblemas. 

“Então, tento limitar minha 

coleção a um distintivo por 

estado por ano”, diz ele.

Ele expõe alfinetes que 

são raros ou especiais em 

molduras penduradas nas 

paredes da sua casa, e guar-

da os outros em caixas ou em 

almofadas de espuma.

Um dos seus emblemas 

premiados é um distintivo do 

estado de Oregon de 1982 

que apresenta um O em bran-

co ou verde circundando uma 

cotovia. 

Smith, por outro lado, 

coleciona emblemas com a 

bandeira americana.

“Nunca em meus sonhos 

mais loucos teria pensado 

que havia tantos distintivos 

do Lions com a bandeira ame-

ricana”, diz ele.

Smith tem cerca de 3.000 

emblemas com a bandeira 

americana, além de outros 

com Pais Natal, e veleiros. Ele 

estima que toda a sua coleção 

seja cerca de 40.000 a 50.000, 

que ele guarda em 900 ban-

dejas de vidro em prateleiras 

feitas sob medida.

Smith, que trabalhou para 

o governo federal e depois 

como antiquário antes de se 

aposentar, passa cerca de 

seis horas por dia digitalizan-

do fotos dos emblemas, mar-

cando numa lista principal os 

que adquiriu, organizando-os, 

guardando-os e separando os 

que ele quer negociar.

Negociando-os

O processo de negociação 

é simples. Os vendedores co-

locam os pins que estão à dis-

posição nas mesas para que 

outros vasculhem em busca 

daqueles pinos indescritíveis 

que desejam adquirir.

Um particularmente co-

biçado é conhecido como 

floco de neve do Colorado e 

foi feito à mão em 1972, de 

metal com pontas que po-

diam quebrar.

Outro achado raro é um 

da Pensilvânia Keystone, cria-

do com o apelido da comuni-

dade. Era feito de plástico e 

vendido pela última vez por 

US$ 800.

O primeiro produzido na 

Virgínia foi vendido numa tro-

ca em Novembro de 2022 por 

US$ 700. É conhecido como 

‘flat l’, foi feito em 1960. Apre-

senta um esboço da comuni-

dade e uma insígnia do Lions 

menos elaborada do que a 

usada hoje.

Embora a troca de pins 

não precise custar nada 

aos participantes, as trocas 

geralmente organizam leilões 

de pins para arrecadar dinhei-

ro para causas de beneficên-

cia.

Em Junho de 2022, o In-

ternational Trading Pin Club 

entregou um cheque de US$ 

70.000 ao Lions International 

— fundos que foram ganhos 

nos dois anos anteriores nos 

seus leilões.

As trocas individuais tam-

bém podem incluir um com-

ponente de serviço, como a 

colecta de produtos para os 

necessitados.

Um caso  
de família

McCaulley começou a tro-

car pins com seu marido, Tim, 

na década de 1970. Tim fale-

ceu em 2021, mas McCaulley 

ainda tem os pins.

“Os alfinetes são peças de 

conversa”, diz ela. “Quando al-

guém entra na sua casa, eles 

querem saber tudo sobre os 

pins.”

Clovis, que ajuda a proje-

tar entre 12 e 25 emblemas 

por ano, diz que é emocio-

nante encontrar um alfinete 

que ele deseja há muito tem-

po, mas as amizades entre os 

coleccionadores fornecem a 

maior emoção.

“Toda a gente tem uma 

história sobre uma grande 

troca ou uma grande amizade 

que fizeram”, diz McCaulley.
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CC AMÉRICO MARQUES
PRESIDENTE CONSELHO NACIONAL  
DE GOVERNADORES (CNG) 

MENSAGEM DO PRESIDENTE  
DO CONSELHO NACIONAL  
DE GOVERNADORES (CNG) 

AMÉRICO MARQUES 

“COM A ENTRADA 
DE UM NOVO ANO AUGURAM-SE 
MELHORES DIAS E RENOVAM-SE 

AS ESPERANÇAS!”

Estamos praticamente no final do 

ano de 2022 e no início de mais um ano 

civil. O ano de 2023 está quase a chegar!

O ano que está a findar foi fértil em 

adversidades. Todavia, com a entrada de 

um novo ano auguram-se melhores dias 

e renovam-se as esperanças!

Esperança que haja mais compreen-

são, esperança que haja mais amor, mais 

solidariedade, mais companheirismo, 

mais saúde – fator principal 

Mas também que haja mais paz, e 

menos dor, sobretudo para aqueles que 

em nada contribuem e tanto sofrem.

Penso que o novo ano terá uma 

palavra-chave que será “dificuldade”. 

Dificuldade em perceber que, apesar 

de estarmos no seculo XXI, continuam a 

fabricar-se e utilizar-se armas que des-

troem, que frustram milhares e milhares 

de pessoas, que matam a vida humana 

de crianças, mulheres, idosos e todos os 

que não conseguem fugir a essa perse-

guição impiedosa de outros seres, ávidos 

do terror e da vingança. 

Dificuldade em perceber como tan-

tas personalidades nacionais e inter-

nacionais falam, e bem, nas alterações 

climáticas e nos seus efeitos cada vez 

mais perniciosos e devastadores, mas as 

medidas praticas, colocadas por quem 

de direito, são tao poucas relativamente 

ao que se diz e projeta fazer, e porquê? 

Falta de coragem? Ou interesses mais 

altos se levantam? Todos nós, de certeza, 

teremos uma resposta …

Dificuldade em perceber como deve-

mos programar o futuro próximo, não só 

o nosso mas também dos nossos filhos 

e netos. Que incógnita!

“NÓS SOMOS 
LIONS, TEMOS UMA 
CAPACIDADE DE 
RESILIÊNCIA JÁ 
DEMONSTRADA, COMO 
NINGUÉM”

Não quero ser alcunhado de pessi-

mista exagerado, porque efetivamente 

não o sou, por isso penso sempre, nos 

tais dias melhores que irão acontecer. 

Existe sempre uma réstia de esperança, 

mais não seja, onde as oportunidades 

surgem. Tenhamos, sim, a capacidade 

de as aproveitar da melhor forma, com 

iniciativa, com propósito, com humildade, 

com amor e paixão.

Nós somos LIONS, temos uma ca-

pacidade de resiliência já demonstrada, 

como ninguém. Arregaçaremos as man-

gas sempre que isso seja necessário. Não 

nos devemos curvar às dificuldades que 

vamos encontrar, no decorrer da segunda 

metade do AL 2022/2023. Precisamos de 

todos os Companheiros e clubes na luta, 

nas áreas da Visão, da Diabetes, do Cancro 

Infantil, do Meio Ambiente e dos Jovens, 

junto das suas comunidades.

“ONDE HÁ UMA 
NECESSIDADE HÁ UM 
LION!”

Precisamos de mais Companheiros 

nos clubes de forma a fortalece-los. Temos 

de criar novos núcleos e novos clubes. O 

nosso movimento precisa de perceber que 

quanto maiores formos, mais força tere-

mos e mais influencia poderemos exercer 
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junto daqueles que esperam a nossa 

ajuda. Falaremos com as autarquias, fa-

laremos com as pessoas mais influentes 

na área social, em cada uma das nossas 

comunidades, pedindo o seu apoio e 

explicando quem somos, o que fizemos 

nestes quase 70 anos de existência e o 

que queremos fazer ora em diante.

Entretanto passaram quase seis me-

ses desde que fui nomeado. Têm sido 

meses de trabalho, de alguma fadiga, 

mas nunca de desmotivação porque es-

tou rodeado de uma equipa colaborante, 

dedicada e compreensiva, justificando a 

frase “onde há uma necessidade há 

um Lion!”. Lions voluntários que dedi-

cam o seu tempo em defesa de boas 

causas, ajudando, contribuindo e soli-

darizando-se, com os mais necessitados.

Neste espaço de tempo, já decorrido, 

desenvolveram-se ações das quais tive 

a honra de estar presente. Num futu-

ro próximo estão programadas outras 

ações que decorrerão de acordo com 

calendarização divulgada a seu tempo.

Não posso deixar de falar, natural-

mente, em momentos que, considero, 

ficarão marcados para a história do lio-

nismo em Portugal:

Recebimento, em Lagoa - Açores, - 

sede do Clube local - do Parecer Conclu-

sivo da Comissão Especial de Avaliação 

dos Requisitos Exigidos para Acolhimen-

to de uma Convenção Internacional, em 

Portugal que será levada a votação na 

próxima Convenção Nacional a realizar, 

na Figueira da Foz, entre os dias 26, 27 

e 28 de Maio de 2023;

FDI (Faculty Development Institute) 

participado por 12 Companheiros repre-

sentando vários clubes de Norte a Sul do 

país bem assim inúmeros Companheiros 

de várias nacionalidades, oriundas de 

países europeus, totalizando dezenas 

de participantes que deram um colo-

rido, interação e uma participação fora 

do normal, pelo empenho de todos de-

monstrado e pelos resultados positivos 

finais. Os cursos foram dados em inglês, 

francês e alemão. O curso decorreu na 

cidade do Porto nos dias 21 a 23 de Ou-

tubro de 2022;

Presença de Portugal, no Forum Eu-

ropeu, em Zagreb, que decorreu entre os 

dias 27 a 29 de Outubro de 2022, onde 

estiveram presentes 10 Companheiros, 

representando os seus clubes e Portugal, 

para além da jovem Maria Silva Mendes 

concorrente ao premio da música, que 

dignificaram e honraram a presença por-

tuguesa num certame tão importante. 

Convenção Extraordinária que decor-

reu no dia 05 de Novembro de 2022, em 

Pombal. A sessão decorreu de uma for-

ma bastante participada, acalorada mas 

ordeira. As votações foram efetuadas e 

os resultados apresentados de acordo 

com os escrutínios feitos. Seguidamente 

realizou-se um almoço de convívio com 

a participação quase generalizada dos 

participantes na Convenção.

Seminário de preparação para 1ºs e 

2ºs. Vice-Governadores, que teve lugar 

nos dias 11, 12 e 13 de Novembro em 

Matosinhos

Inicio das comemorações dos 70 

anos de lionismo em Portugal. Cerimónia 

levada a efeito pelo Lions Clube Lisboa 

Matter, como clube anfitrião e coorde-

nada pelo DM 115. Cerimónia esta que 

decorreu no Convento de Mafra, com 

abertura de um concerto a 6 órgãos, de 

música clássica. Espetáculo deslumbran-

te, dentro da igreja do convento, com a 

presença de quase duas centenas de 

convivas, lions e não lions, que tiveram 

oportunidade de assistir a um concerto 

único. De seguida ouviu-se o coro local, 

intervalado com um cocktail de boas vin-

das e finalmente o jantar de convívio. 

Tarde e princípio de noite de alegria, 

companheirismo, amizade e sobretudo 

de lionismo. Neste encontro, que ficará 

gravado para a história do lionismo, em 

Portugal, foi possível presenciar e viven-

ciar a partilha de dezenas e dezenas de 

companheiros representando 33 clubes 

de norte a sul do país incluindo os Aço-

res. Convívio fantástico que augura boa 

continuidade e um encerramento ainda 

mais brilhante.

Júri para atribuição do Cartaz vence-

dor do “Concurso Cartaz sobre a Paz”, 

composto pela CL Maria José Brito, PCC 

Isabel Moreira e CC Américo Marques, 

reunido na sede do Clube da Figueira da 

Foz, no dia 10 de Dezembro de 2022, que 

foi atribuído à concorrente, Maria Leonor 

Lopes, de 11 anos de idade, inscrita na 

Academia de Música de Cantanhede, 

com o patrocínio do Lions Clube de Can-

tanhede.

Seguir-se-ão outros acontecimentos, 

com datas já marcadas, que decorre-

rão até final do período oficial de en-

cerramento do segundo semestre do 

AL2022/2023, conforme segue:

Dia Melvin Jones – decorrerá no dia 

14 de Janeiro de 2023, em Vila de Rei, com 

o patrocínio do clube anfitrião, Lions Clube 

de Vila de Rei. Para além das cerimónias 

habituais constantes de programa especí-

fico teremos um grande momento, dando 

continuidade as comemorações dos 70 

anos de lionismo em Portugal, que será o 

hasteamento da Bandeira de Lions Inter-

nacional, colocada no centro Geodésico 

de Portugal, onde deverá permanecer 

até ao dia 04 de Dezembro de 2023. Este 

acontecimento que irá decorrer, conforme 

programado, foi possível com a anuência 

da Camara Municipal de Vila de Rei e com 

a influência, obvia, do Lions Clube local.

Forum Nacional – decorrerá no dia 28 

de Janeiro de 2023, na cidade de Coimbra, 

no Hotel D. Luis, de acordo com programa 

que será divulgado oportunamente. Este 

será mais um acontecimento relevante de 

reflexão sobre os problemas associados à 

nossa Instituição, local onde deverão ser 

discutidos, analisados e aprofundados, 

de uma forma elevada e construtiva, os 

problemas que afetam a nossa Organiza-

ção, nomeadamente, Associados, Serviço, 

Liderança e a Importância do Lionismo 

nos dias de hoje. Temas fortes que terão 

oradores para cada uma das áreas, com 

espaço de debate e análise final.

ELLI – dias 17, 18 e 19 de Fevereiro 

de 2023, em Matosinhos. 

Conferência do Mediterrâneo – dias 

23 a 26 de Fevereiro de 2023, em Tanger, 

cidade de Marrocos onde se espera a pre-

sença de uma dezena de Companheiros que 

apoiarão a candidatura de apresentação do 

DM 115, liderada pelo PDG João Pedro Silva, 

sobre o tema relacionado com o “Meio Am-

biente”. O nosso representante, assessor do 

DM 115, e delegado do MSO (Observatório 

de Solidariedade Mediterrânica), é também 

o atual Presidente do LC de Barcelos.

Dia 04 de Março de 2023 – Entrega do 

Cartaz da Paz e Texto da Paz vencedores, 

bem assim prémios de reconhecimento, 

na cidade de Aveiro cujo programa será 

divulgado a seu tempo. 

Embora hajam eventos, também com 

data já fixada, casos das Convenções Na-

cional e Distritais, para 26/27/28 de Maio 

de 2023, na cidade da Figueira da Foz e 

Convenção Internacional, em Boston, que 

decorrerá no período de 07 a 11 de Julho 

de 2023 abordarei, no próximo número 

da revista, com mais desenvolvimento.

Façamos desta segunda parte do AL 

2022/2023, o ressurgimento do nosso 

movimento em número de associados e 

clubes, com força, com vontade e orgu-

lhosos de termos ultrapassado mais uma 

barreira difícil da nossa vida, enquanto 

Instituição. Somos dois Distritos, em cada 

um deverá haver um número mínimo de 

sócios (1250) e clubes (35). 

Embora possa ser suspeito, na minha 

análise, afirmo que o trabalho desenvolvi-

do, nos seis meses passados, foram elabo-

rados, pensados e colocados em prática, 

com dedicação, seriedade, competência 

e paixão, por uma equipa fantástica para 

a qual endereço o meu muito obrigado. 

Sem Vocês não teria sido possível atingir 

os objetivos! 

Finalmente deixo, aqui e agora, o meu 

pedido de que não podemos desistir. A 

meta está próxima, apenas distam seis me-

ses. Continuaremos todos com a mesmo 

propósito, imbuídos do espírito de dever 

cumprido e conscientes de tudo termos 

feito em prol do bom nome da nossa Insti-

tuição Lion, honrando e elevando bem alto 

o nome do nosso fundador Melvin Jones!

Unidos conseguimos!

Viva o Lionismo

 Com um abraço de amizade e votos 

de Feliz 2023.
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DG Georgy Glushik
GOVERNADOR  
DO DISTRITO LION 115 
CENTRO NORTE

664 NOVOS CLUBES 
CONSTITUÍDOS NO MUNDO!

MENSAGEM DO GOVERNADOR 
DO DISTRITO LION 115 CENTRO NORTE

DG GEORGY GLUSHIK

Na reta final do primeiro semestre 

do Ano Lionístico é o momento de olhar 

para trás e refletir sobre a situação dos 

Clubes do Distrito, mas também de pers-

petivar o futuro. Em todo o mundo, o 

movimento Lionístico dá mostras que 

está a contrariar os efeitos da pandemia, 

com determinação e entusiasmo.

De acordo com a informação divul-

gada pelo nosso Presidente Interna-

cional, Brian Sheehan, durante estes 

primeiros seis meses do AL 2022-23, 

foram constituídos 664 novos clubes 

e a 77,550 novos Lions foi dada a 

oportunidade de servir e liderar como 

parte da nossa grande família.

As nossas contribuições à LCIF 

garantem aos clubes condições para 

pensar alto agora e no futuro próximo.

Os clubes do Distrito 115 CN fazem 

parte desta tendência. Logo no início 

do Ano Lionístico, foram programadas 

ações essenciais para proporcionar aos 

Clubes a dinâmica de recuperação e de 

envolvimento em atividades relacionadas 

com as cinco causas globais da Associa-

ção Internacional. Este processo teve 

resultados positivos e promissores: a 

maioria dos Clubes constituiu direções e 

começou a programar atividades; todas 

as 9 divisões realizaram as primeiras reu-

niões ainda em setembro e programaram 

as seguintes. Este facto foi muito positivo e 

deu aos Clubes o impulso necessário para 

dinamizarem as suas atividades. 

No presente Ano Lionístico - com a 

preocupação de irmos ao encontro das 

necessidades de formação dos Clubes - 

decidimos promover acções de formação 

e partilha de conhecimentos dirigidas aos 

líderes dos Clubes, no decorrer das reu-

niões de Divisão. Uma aposta que tem 

resultado, tendo em conta as manifesta-

ções que nos têm chegado. 

Entretanto, para além das visitas 

oficiais aos Clubes, que habitualmen-

te coincidem com os seus aniversá-

rios, temos promovido inúmeras re-

uniões de trabalho, com o foco nos 

Clubes que enfrentam mais dificuldades.  

Apraz-nos registar, com muita satisfação, 

a admissão de novos sócios em diversos 

clubes do nosso Distrito, o que diz bem 

do dinamismo dos seus líderes.

A recuperação de um Clube é um pro-

cesso complexo e moroso. O aumento do 

quadro social dos Clubes é um desafio de 

todos nós, que tem de orientar a nossa 

acção, contando para isso com a equipa 

da GAT-GMA e das Assessorias do Distrito.

O próximo semestre é um período 

muito especial. 2023 é o ano das come-

morações dos 70 anos do Lionismo em 

Portugal. Conforme deliberação da última 

Convenção ordinária e com a colaboração 

dos Clubes foi elaborado um programa 

de atividades que irão ter ao longo de 

todo ano. Este plano contempla a reali-

zação de atividades de serviço. Deixamos 

o apelo aos Clubes para que aproveitem 

as sugestões do programa e dinamizem 

essas atividades nas suas comunidades, 

incorporando-as nos seus planos de ati-

vidades, envolvendo todos os Lions, ofe-

recendo aos menos ativos oportunidades 

de liderarem.

 Votos de um Feliz Natal e que o novo 

ano traga saúde, paz e a determinação 

necessária para continuarmos a fazer a 

diferença nas nossas comunidades. 
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DG Armando Cottim
GOVERNADOR  
DO DISTRITO LION 115 
CENTRO SUL

É TEMPO DE TER ESPERANÇA!

MENSAGEM DO GOVERNADOR 
DO DISTRITO LION 115 CENTRO SUL

DG ARMANDO COTTIM

Podíamos estudar as razões pelas 

quais estamos com sócios a menos do 

que o mínimo para continuarmos a ser 

distrito.

De uma forma geral, cabe dizer que 

a pandemia obrigou muitos clubes a pa-

rar as suas actividades e a deixarem de 

se reunir presencialmente. E sabe-se o 

valor que o companheirismo tem para 

os Lions. Os abandonos sucederam-se e 

continuam, infelizmente, ainda durante 

o presente ano lionístico.

Só quem saiu do lionismo sabe a ra-

zão porque se afastou. Sabemos que, 

por vezes, a pessoa não tem interesse 

no serviço solidário e abandona.

Contudo, há que reconhecer que por 

vezes, face a comportamentos menos 

lionísticos por parte de quem dirige ou 

dirigiu o clube ou de quem dirige ou diri-

giu o distrito, certos sócios não resistem 

e abandonam.

Tem, por isso, sido difícil construir o 

futuro quando o presente nos apresenta 

complicações. Mas não é importante 

atribuir culpas.

É, isso sim, importante ter esperança.

De um extremo ao outro do distri-

to, tenho encontrado Lions dedicados 

ao seu clube e às actividades de apoio 

às suas comunidades. Nomeio apenas 

alguns: 

a actividade do Lions Clube do Fun-

chal dedicado às crianças com surdez 

ou cegueira, 

o projecto do Lions Clube de Vila-

moura de oferta de um veículo adaptado 

ao Centro Hospitalar do Universitário 

do Algarve, 

o concerto de nível internacional 

organizado pelo Lions Clube Leiria, em 

recolha de fundos destinados a apoiar 

a luta contra o cancro pediátrico, 

a participação do Lions Clube Cascais 

Cidadela numa recolha de fundos para 

o projecto de inclusão café Joyeux, em 

conjunto com o Distrito 1760 de Rotary 

Clubs International e a embaixada da 

República Federal da Alemanha em Lis-

boa, e com a presença do Governador 

Rotary, Vitor Cordeiro (à direita, na fila de 

trás da foto) e da Sra. Embaixadora, Dra. 

Julia Monar (à esquerda, na fila da frente).

Por isso eu digo que é tempo de ter 

esperança!

É tempo de ter esperança porque, 

durante as visitas que tenho feito aos 

clubes, pequenos e grandes, tenho en-

contrado sócios excelentes a querer e 

a realizar actividades de serviço de ex-

celência;

É tempo de ter esperança porque, em 

muitos casos, quando um clube perde 

um sócio, é possível procurar convidar 

dois novos sócios para colmatar aquele 

abandono. E é isso que tem sido feito, 

e vai dar frutos;

É tempo de ter esperança porque, 

quando um clube decide encerrar, é 

sempre possível aparecer quem esteja 

disposto a liderar o processo de criação 

de um novo clube para substituir o que 

encerrou. E é isso que tem sido feito, e 

vai dar frutos;

É tempo de ter esperança porque 

eu acredito que é possível seguirmos o 

nosso sonho de, servindo com o coração, 

fazer crescer o distrito;

É tempo de ter esperança porque, 

como diz o nosso presidente internacio-

nal Brian Sheehan, juntos nós podemos 

fazer coisas acontecer.

E os Lions fazem acontecer!

#NósServimos

“Durante as visitas que tenho feito 

aos clubes, pequenos e grandes, tenho 

encontrado sócios excelentes a querer 

e a realizar actividades de serviço de 

excelência”

 É hora de fazer uma análise aos 

primeiros 6 meses deste ano lionístico. O 

distrito e os seus líderes foram surpreen-

didos com o desaparecimento de vários 

clubes e a redução do número total de 

associados. Começámos, por conseguin-

te, o ano com apenas 1.121 sócios. E os 

números continuaram a descer.
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27 a 29 de Outubro de 2022

Presença de Portugal, no Forum Eu-

ropeu, em Zagreb, que decorreu entre 

os dias 27 a 29 de Outubro de 2022, 

onde estiveram presentes 10 Compa-

nheiros, CC Américo Marques, CL Maria 

Isabel Marques; PCC Nuno Ferrão, CL 

Ana Ferrão, PDG Carlos Ferreira, CL 

Isabel Oliva; 1ª. Vice-Governadora Isa-

bel Silva, 2º. Vice-governador Francisco 

Ribeiro; CL Maria Prazeres; CL Maria 

do Céu representando os seus clubes 

e Portugal, para além da jovem Maria 

Silva Mendes concorrente ao premio da 

música, que dignificaram e honraram 

a presença portuguesa num certame 

tão importante.

Forum que decorreu de forma eleva-

da, com todos os participantes envolvi-

dos nas várias ações de formação que su-

cederam ao longo dos 3 dias. Finalmente, 

não menos importante, a participação da 

nossa representante, Maria, que todos 

apoiámos e que, infelizmente, por uma 

falha incontrolável não foi apurada para o 

veredito final. Agradeço o seu empenho 

a sua elegância e o esforço que fez até 

ao fim da sua atuação. Obrigado!

Uma palavra de agradecimento à or-

ganização do Fórum pela escolha das ins-

talações onde decorreram todas as ati-

vidades, quer de trabalho quer de lazer, 

tendo proporcionado a todos quantos 

tiveram a oportunidade de estar presen-

tes momentos de verdadeiro convívio, 

amizade e companheirismo para além 

da troca de ideias e experiencias, viven-

ciadas, entre companheiros oriundos de 

vários pontos da Europa.

Façamos votos para que possamos 

voltar a estar presentes no próximo Fó-

rum Europeu, desta vez, na Áustria entre 

os dias 26 e 28 de Outubro de 2023. 

CC Américo Marques

Presidente do CNG 

FORUM EUROPEU – ZAGREB

Prezadas Companheiras e Prezados Companheiros Amigos,

Estamos no início de mais um ano civil, o ano de 2023 

chegou!

O ano transato foi fértil em adversidades. Assim, com a 

entrada de um novo ano auguram-se melhores dias e renovam-

-se as esperanças.

Esperança que haja mais compreensão, esperança que 

haja mais amor, mais solidariedade, mais companheirismo, 

mais saúde – fator principal

Mas também que haja mais paz, e menos dor, sobretudo 

para aqueles que em nada contribuem e tanto sofrem.

Penso que o novo ano terá uma palavra-chave que será 

“dificuldade”. Dificuldade em perceber que, apesar de estarmos 

no seculo XXI, continuam a fabricar-se e utilizar-se armas que 

destroem, que inutilizam milhares e milhares de pessoas, que 

matam a vida humana de crianças, mulheres, idosos e todos 

os que não conseguem fugir a essa perseguição impiedosa 

de outros seres, ávidos do terror e da vingança.

Dificuldade em perceber como tantas personalidades na-

cionais e internacionais falam, e bem, nas alterações climáticas 

e nos seus efeitos cada vez mais perniciosos e devastadores, 

mas as medidas praticas, colocadas por quem de direito, são 

tao poucas relativamente ao que se diz e projeta fazer, e por-

quê? Falta de coragem? Ou interesses mais altos se levantam? 

Todos nós sabemos a resposta…

Dificuldade em perceber como devemos programar o fu-

turo próximo, não só o nosso mas também dos nossos filhos 

e netos. Que incógnita!

Apesar de todo o pessimismo evidente existe sempre uma 

réstia de esperança, onde as oportunidades surgem. Tenhamos 

a capacidade de as aproveitar, da melhor forma, com iniciativa, 

com propósito, com humildade, com amor e paixão.

Nós somos LIONS, temos uma capacidade de resiliência 

já demonstrada, como ninguém. Arregaçaremos as mangas 

sempre que isso seja necessário. Não nos devemos baixar às 

dificuldades que vamos encontrar, no decorrer da segunda 

metade do AL 2022/2023. Precisamos de todos os Compa-

nheiros e clubes na luta, nas áreas da Visão, da Diabetes, do 

Cancro Infantil, do Meio Ambiente e dos Jovens, junto das 

suas comunidades.

Precisamos de mais companheiros nos clubes de forma a 

fortalece-los. Temos de criar novos núcleos e novos clubes. O 

nosso movimento precisa de perceber que quanto maior for-

mos, mais força teremos e mais influencia poderemos exercer 

junto daqueles que esperam a nossa ajuda. Falaremos com as 

autarquias, falaremos com as pessoas mais influentes na área 

social, em cada uma das nossas comunidades, pedindo o seu 

apoio e explicando quem somos, o que fizemos nestes quase 

70 anos de existência e o que queremos fazer ora em diante.

Façamos desta segunda parte do AL 2022/2023, o res-

surgimento do nosso movimento em número de associados 

e clubes, com força, com vontade e orgulhosos de termos 

ultrapassado mais uma barreira difícil da nossa vida, enquanto 

Instituição. Somos dois Distritos, em cada um deverá haver 

um número mínimo de sócios (1250) e clubes (35).

Deixo aqui e agora esse pedido, que estou convicto sabe-

remos levar por diante, de forma que os próximos quadros 

diretivos possam dar seguimento a uma onda de crescimento 

que não poderá regredir.

Unidos conseguimos! 
Viva o Lionismo

Feliz 2023

Um abraço de amizade Américo Marques

MENSAGEM 
DE ANO NOV0
DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL 
DE GOVERNADORES (CNG) AMÉRICO MARQUES 
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Decorreu em Hammamet, na Tunísia, 

de 20 a 22 de outubro o 3º Fórum Africa-

no, o segundo num formato presencial.

Neles estiveram presentes os diri-

gentes internacionais de topo, encabe-

çados pelo IP Brian Sheehan, pelo IPIP 

Douglas Alexander e pela 1ª IVP Patty Hill. 

O PIP Yamada, responsável máximo da 

campanha 100, da LCIF, também esteve 

presente.

Dadas as dificuldades nas ligações aé-

reas, só consegui chegar ao Fórum para 

o cocktail de boas-vindas, na quinta-feira 

à noite, que decorreu ao redor da piscina 

do complexo hoteleiro Bel Azur. Com 

uma temperatura de verão, pude reen-

contrar alguns companheiros tunisinos, 

que tão bem me receberam aquando da 

minha participação na convenção distrital 

da Tunísia, em 2019.   

Na sexta-feira, logo pelas 9 horas, 

participei na sessão intitulada Mente 

Sã, Corpo São, Lion Saudável, onde se 

salientou a atenção que devemos dar a 

nós próprios e a não sermos derrotistas. 

Logo de seguida, pelas 10:15, assisti à 

apresentação Conhecer Ferramentas 

para um Quadro Associativo Forte, diri-

gido por um especialista vindo da sede 

internacional. O enfoque foi nas equipas 

de sócios (GMT) e de aumento de clubes 

(GET), onde compreendemos as várias 

fases do processo, começando pela 

necessidade de formação das equipas, 

prosseguindo por identificar os pontos 

fortes da nossa associação e as oportu-

nidades que existem na sociedade, para 

de seguida se elaborar um plano de ação 

e o reavaliar posteriormente.

No sábado de manhã decorreu um 

interessante seminário sobre Planear 

a Sucessão, onde se concluiu que um 

bom líder é o que faz dos outros um 

melhor líder que ele próprio. Isto é, que 

o líder seguinte seja melhor que o líder 

atual. Para que tal suceda, é necessário 

identificar potenciais líderes e dar-lhes a 

formação adequada para desenvolverem 

as suas capacidades. Um líder deve es-

tar sempre a encorajar para que surjam 

novos líderes.

Ainda na manhã de sábado, pude 

assistir a uma sessão sobre ferramentas 

para o aumento de associados. Sobre a 

retenção de sócios nos clubes, fomos 

informados que a principal razão da saí-

da de sócios são os conflitos no clube e 

também o sentimento de não pertença 

ao clube. Ambas as situações podem e 

devem ser controladas ao nível do Clube. 

Da parte da tarde decorreu uma sessão 

sobre planeamento estratégico, onde se 

identificaram as prioridades da própria 

associação internacional.

Tive, ainda, a oportunidade de assistir 

a outras apresentações e de participar, 

como delegado do Distrito 115, no Co-

mité Euro-África. Neste comité, sobres-

saíram as ações de reflorestação e de 

captação de água, em África, desenvolvi-

da por alguns distritos Lions da Europa. 

Os almoços decorreram no hotel, dos 

três existentes, em que cada participante 

se instalou. O jantar tradicional e o jantar 

de gala também se realizaram em dife-

rentes espaços do complexo hoteleiro.

No Fórum não participaram Lions 

de países de língua portuguesa. Porém, 

tive o prazer de contactar com os gover-

nadores do Malawi e do Congo, onde 

se integram os clubes existentes em 

Moçambique e Angola, respetivamente.

PCC Nuno Ferrão

3.o FÓRUM AFRICANO LION
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Como é do conhecimento 

de todos os Companheiros, 

Portugal tem participado no 

Concurso Internacional do 

Cartaz da Paz, ao longo da 

existência do Lionismo no 

nosso País, honrando assim 

com a sua presença, uma das 

atividades mais educativas  

propostas pelo Lions Inter-

nacional.

 A  participação nesta ati-

vidade é aliás bem significa-

tiva do posicionamento dos 

educadores em Portugal e do 

sentido de responsabilidade 

dos dirigentes dos Clubes, 

visto que este concurso per-

mite uma grande e excelente 

oportunidade para incentivar 

uma reflexão ponderada so-

bre a Paz junto dos jovens 

sem exceção (inclusive  exis-

te o mesmo concurso para 

crianças com deficiência vi-

sual - Concurso Internacional 

de Redação).

No presente Ano Lionís-

tico 2022-2023 realizou-se 

mais uma vez este Concurso, 

que este ano teve como lema 

LIDERAR COM COMPAIXÃO,  

nos dois Distritos, Centro Nor-

te e Centro Sul.

Tal como previsto no Re-

gulamento, (respeitando o 

tema, dimensões, prazos, etc.) 

todos os trabalhos concor-

rentes foram posteriormente 

analisados por um Júri Dis-

trital que dentro dos prazos 

previstos os escalonou dando 

lugar aos 1º , 2º , 3º  prémios e 

algumas menções honrosas.

Seguidamente e de acor-

do com o Regulamento, o 1º  

prémio de cada um dos Dis-

tritos Norte e Sul foram sub-

metidos a um Júri Nacional  

- Distrito Múltiplo- resultando 

daí o Cartaz vencedor, que 

representará Portugal nos 

Estados Unidos.

Nas fotos vemos o júri que 

reuniu no dia 10 de Dezem-

bro na Figueira da Foz (região 

centro do País) um  represen-

tante do CN, outro do CS e o 

Presidente do Conselho.

Depois de ponderadas e 

analisadas as diversas ver-

tentes dos dois cartazes em 

análise, ganhou o Cartaz pa-

trocinado pelo Lions Clube de 

Cantanhede, ou seja o cartaz 

que tinha sido vencedor do 

Distrito Centro Sul.

 O cartaz vencedor é da 

autoria de Maria Leonor Lo-

pes que tem 11 anos e estuda 

na Academia de Música de 

Cantanhede.

Temos também a assina-

lar a redação, concorrente 

ao Concurso Internacional 

de Redação patrocinada pelo 

Lions Clube de Vilamoura, 

que irá representar Portugal 

nesta modalidade reservada 

a jovens portadores de defi-

ciência visual. Houve uma única 

concorrente, a jovem Bianca 

Almeida Nogueira de 13 anos 

e que  estuda na Escola Enge-

nheiro Duarte Pacheco.

Enquanto assessores do 

Concurso do Cartaz da Paz 

queremos agradecer a todos 

os Companheiros e Profes-

sores que contribuíram para 

que, mais uma vez, o nosso 

País pudesse demonstrar a 

sua maturidade e dedicação 

à tão nobre missão de refle-

tir sobre a Paz. A todos sem 

exceção, o nosso bem-haja.

A equipa de Assessores 

deseja as maiores felicida-

des à autora da redação e à 

vencedora do cartaz, repre-

sentantes de Portugal nos 

Estados Unidos.

CL Maria José 

Nunes de Brito

Assessora 

para o Cartaz da Paz

CONCURSO INTERNACIONAL  
DO CARTAZ DA PAZ AL 2022-23

REPRESENTAÇÃO DE PORTUGAL

Cartaz vencedor

Júri do concurso

LIONS
SAÚDE

HISTÓRIAS E MITOS 
NO MUNDO DA VISÃO

CL Miguel Sousa Neves
Médico Oftalmologista;  
Assessor para a Visão DM Lion 115

Nascida em Siracusa, na Sicília, Itália, 

no ano de 283, ficou na história religiosa 

cristã como uma santa mártir e virgem 

que terá falecido apenas com 21 anos 

de idade. Viveu no tempo do Imperador 

romano Diocleciano que apoiou as per-

seguições aos cristãos.

A sua história carece de informações 

confiáveis pois naqueles tempos o cris-

tianismo dava os primeiros passos e são 

poucos os registos dessa altura.

Segundo uma das versões do seu 

caminho para a santidade, ela terá re-

cusado um casamento com um jovem 

pagão e decidido oferecer a sua vida a 

Deus. O jovem preterido terá denunciado 

Luzia ao administrador romano local, de 

nome Pascásio, que a mandou prender. 

Foi torturada para que renunciasse ao 

cristianismo e decapitada ou morta a 

golpes de espada.

A ligação aos olhos parece ter sido 

feita muito mais tarde, na Idade Média, 

com uma lenda que conta que ela terá 

arrancado os olhos e enviado ao seu 

pretendente numa bandeja. Por milagre, 

surgiram de imediato novos olhos na 

face de Luzia. Estar-se-ia no dia 13 de 

dezembro de 304 DC.

Há também quem refira que a ligação 

da santa com os olhos tenha uma origem 

etimológica. O nome Luzia vem do latim 

lux que quer dizer luz.

Santa Luzia é venerada pelas Igrejas 

Ortodoxa e Católica no dia 13 de de-

zembro.

Os restos mortais estarão no Santuá-

rio de Santa Luzia em Veneza e o prin-

cipal culto é na Igreja de Santa Lucia ao 

Sepolcro em Siracusa.

SANTA LUZIA 
É A PADROEIRA DOS OLHOS 
E DOS OFTALMOLOGISTAS

ALGUNS MITOS 
• As cataratas só devem ser operadas quando estão 

maduras, isto é, numa fase avançada?
Na verdade, as cataratas devem ser operadas quando in-
terferem com a qualidade de vida das pessoas pois a sua 
cirurgia tem resultados muito bons com riscos muito baixos. 
A cirurgia de cataratas maduras é tecnicamente mais difícil 
que a operação em fases mais iniciais.

• Virar ou entortar os olhos pode tornar os olhos tortos 
definitivamente.
Há uma ideia de muitos anos de que entortar os olhos po-
deria causar um efeito permanente. Este facto é incorreto 
e não tem efeitos a longo prazo.

• Ler nos carros em movimento pode descolar a retina.
Falso. É verdade que algumas pessoas poderão sentir tontu-

ra, náuseas ou cefaleias, mas não causa qualquer problema 
grave aos olhos.

• Sentar-se muito perto da televisão prejudica a visão.
Quando muito poderá causar desconforto, mas não tem 
efeitos nocivos na visão.

• As lentes de contacto não podem ser utilizadas nos aviões. 
Neste caso, o ambiente algo rarefeito nos aviões poderá 
causar algum desconforto nos olhos, mas não há qualquer 
contraindicação no uso de lentes de contacto.

• A cenoura faz bem aos olhos.
Esta é uma frase que teremos ouvido em criança para que 
comêssemos cenouras. Este legume contém vitamina A que 
é útil à visão, mas não é a única fonte, pelo que não somos 
obrigados a consumir cenouras.
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Muito se tem dito e escrito so-

bre o nosso Código de Ética 

original. Como é sabido, foi 

criado em 1918,na Convenção de St. 

Louis. Inspirado em escritos muito an-

tigos de grande significado como a Lei 

das Doze Tábuas, Declaração dos Direi-

tos do Homem, Constituição Francesa e 

alguns mais. O Fundador e outros com-

panheiros deram corpo a um conjunto 

de preceitos ,que viriam a servir de guia 

para o futuro. Usado em vários idiomas 

por todo o mundo, mais de trinta, com 

ligeiras adaptações de linguagem. Assim 

também chegou ao Brasil em 1952.

Sabe-se também, que em 1953,o 

então Embaixador do Brasil em Portugal, 

Negrão de Lima de seu nome, foi por-

tador para Lisboa do Lionismo do pais 

irmão, que transmitiu a um punhado 

de portugueses ilustres. A eles, coube 

também a nobre tarefa de adaptarem 

a versão em português do Código de 

Ética usado no Brasil, que diga-se de 

passagem, já não era a tradução á letra 

do original na língua inglesa. Porém, 

a adaptação para o nosso português, 

terá ficado a dever-se, além do mais, 

também ao empolgado espírito criati-

vo na introdução no nosso País de um 

Movimento novo, pelos fundadores do 

Lisboa Mater. Gente de elevada cravei-

ra cívica, intelectual e profissional. Isto 

num tempo em que a situação política 

vigente, obrigou a alguns cuidados para 

aclarar e. destacar os objetivos da intro-

dução do Lionismo em Portugal. Para 

isso, quiseram reforçar a versão portu-

guesa do Código de Ética .Aqui nasceu 

o predicado bem português e muito 

querido para nós, que é o Servir e não 

Servir-se, ou até quiseram aproxima-lo 

do nosso lema, NÓS SERVIMOS. 

Esta versão, perdurou na linha do 

tempo, com natural aceitação e respeito.  

Apoio-me em documentos e publicações 

desde 1953 até  á IV Convenção Nacional, 

em Maio de 1973,organizada pelo Lis-

boa Mater, ou mesmo em documentos 

emitidos nos  dias de hoje pelo nosso 

Distrito Múltiplo 115 e por muitos Clubes 

dos nossos dois Distritos, onde é usada 

a versão original portuguesa...

Em 2003,o nosso saudoso Rui Tavei-

ra, na 4ª edição do manual Leão Sabido, 

elaborado em parceria com o Áureo Ro-

drigues, também Past Diretor Internacio-

nal do Brasil, apresentou a sua versão 

pessoal do Código de Ética para Portugal. 

Suprimiu algumas palavras e não incluiu 

o Servir e não Servir-se.

Foi aqui que começou a criar-se al-

guma confusão. Desde 1953 ,que vinha 

sendo usado de forma inequívoca e ge-

neralizada a versão original portuguesa 

de Portugal. Nunca houve reparo de 

Lions Internacional. Andámos a viver 

40 anos com um preceito inadaptado 

e ninguém deu por isso? Não é de crer.

O que passámos então a ter entre 

nós?

Clubes e Distritos que usam a versão 

original portuguesa de 1953 e outros que 

omitem Servir e não Servir-se.

Isto tem conduzido a situações em-

baraçosas, que de todo se deviam evitar. 

Como?

Continuando a usar a versão original, 

como sempre a conhecemos, ou fazendo 

uma ligeira adaptação que seria

usar os oito preceitos, incluindo no 

último a seguir ao Construir e não Des-

truir, o Servir e Não Servir-se.

Assim não haverá nada a mais.Tra-

ta.se apenas de uma adaptação usada 

na expressão de um sentimento muito 

português. Julgo que assim, poderão  os 

equívocos e os embaraços deixarem de 

existir.

Penso, que a isto não virá  a opor-

-se nossa Instituição ,que tem permitido 

ligeiros acertos em vários idiomas, que 

não alteram o espírito inicial e no nosso 

caso, apenas completam o nosso sentir 

na língua portuguesa.

Para nós, das gerações mais anti-

gas e algumas  mais recentes, a versão 

original portuguesa é um hino sublime 

de um significado profundo, que senti-

mos e nos emociona, quando o lemos 

ou ouvimos ser citado. É pois, com  o 

mais profundo respeito por opiniões 

passadas e eventualmente algumas do 

presente, contrárias á minha, que vos 

sugiro: Por favor não deixem de usar 

o SERVIR E NÃO SERVIR-SE, na versão 

original que sempre conhecemos ou a 

sugerida, embora só com oito preceitos. 

A linguagem não reflete só a realidade, 

constrói-a.

Não deixem esquecer o valor das 

palavras.

PCC  FERNANDO DIAS 
ESTEVES

OPINIÃO
O VALOR DAS PALAVRAS
“A LINGUAGEM NÃO REFLETE 
SÓ A REALIDADE, CONSTRÓI-A”

actividades dos clubes   
do distrito 115 centro norte
  LIONS CLUBE DE CABECEIRA DE BASTOS

DIA MUNDIAL DA DIABETES 

Assinalando um dos 

grandes lemas de combate 

dos Lions Clubes a nível In-

ternacional, o Lions Clube 

de Cabeceiras de Basto pro-

moveu várias iniciativas de 

sensibilização do Dia Mundial 

Diabetes, 14 de novembro, e 

englobou a Juventude. 

A Câmara Municipal 

associou-se ao Lions Clube 

de Cabeceiras de Basto para 

assinalar o Dia Mundial da 

Diabetes, através da coloca-

ção de duas faixas azuis, bem 

como a projeção de luz azul 

na fachada do edifício dos Pa-

ços do Concelho, de forma a 
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DIA MUNDIAL DA DIABETES 
14 NOVEMBRO
“EMENTA AMIGA DOS DIABÉTICOS- IPSS CABECEIRAS DE BASTO”

No dia 14 de novembro 

assinala-se o dia da diabetes. 

Um dos lemas do Movimento 

Lions está ligado à preven-

ção e ao combate da doença, 

que é um verdadeiro flagelo 

mundial.

Considerando a nutrição, 

na prevenção e no acompa-

nhamento da diabetes, como 

um instrumento fundamental, 

o Lions Clube de Cabeceiras 

de Basto desafiou as IPSS do 

concelho de Cabeceiras de 

Basto, que disponibilizam a 

resposta de Apoio Domici-

liário, a elaborar, neste dia 

14 novembro, uma ementa 

“amiga dos diabéticos” aos 

utentes que serve.

A adesão a esta propos-

ta foi consensual e os pratos 

confecionados foram de exce-

lência como se pode verificar 

pelas imagens.

Agradecemos a adesão à 

iniciativa e apelamos à sen-

sibilização e promoção de 

estilos de vida e alimentação 

saudáveis, alertando para os 

riscos e complicações desta 

doença!

  LIONS CLUBE DE CABECEIRA DE BASTOS

alertar os cabeceirenses para 

a doença, assim como para a 

sua prevenção, tratamento 

e outros cuidados de saúde.

Durante a manhã, através 

do Posto Móvel de Atendi-

mento ao Cidadão, no recinto 

da feira semanal, foi sensibi-

lizada a comunidade para a 

doença da diabetes com a 

distribuição de panfletos e a 

realização de rastreios.

Em colaboração com o 

Contrato Local de Desenvol-

vimento Social – 4.ª Geração/

Projeto Vivências e com o Ex-

ternato de S. Miguel de Refo-

jos, nos Espaços de Convívio e 

Lazer (ECL´s) de Refojos e do 

Arco de Baúlhe, foi também 

sensibilizada a população 

idosa para a diabetes atra-

vés de uma palestra realizada 

por alunos do Externato de 

S. Miguel de Refojos. Foram 

realizadas várias atividades, 

entre as quais rastreios de 

glicemia, Índice de Massa Cor-

poral (IMC) e  Pressão Arterial. 

Paralelamente foram 

efectuados rastreios e dina-

mizada uma sessão de ginás-

tica geriátrica.

 LION CLUBE DE BRAGA

ENTREGA SOLIDÁRIA INSTITUTO MONSENHOR AIROSA

Por mais um ano conse-

cutivo, o LCB se associou ao 

Instituto Monsenhor Airosa.

Fruto de uma recolha de 

roupas, e material escolar, o 

LCB em equipa unida de Lion e 

Leos, usufruíram de uma tarde 

junto das crianças e jovens que 

se encontram daquele Insti-

tuto e de forma igualmente 

feliz para todos os envolvidos 

doaram roupas gentilmente 

escolhidas e material escolar 

previamente identificado como 

essencial e em falta.

Cada vez mais, se cons-

ciencializam corações e se faz 

chegar a estas crianças e jo-

vens, para além de bens ma-

teriais que indubitavelmente 

lhes escasseiam, muito amor 

e carinho.

A par desta entrega, igual-

mente se mobilizaram esfor-

ços para angariar livros para 

a Biblioteca Lúcio Craveiro. Os 

Leos, com esta dupla ação, 

puderam sentir que, as suas 

ações têm repercussão dire-

ta na vida de todos quantos 

frequentam a Biblioteca de 

referência da cidade. 

RASTREIROS VISUAIS
No passado dia 15 de ou-

tubro, o LCB levou a cabo uma 

série de rastreiros visuais, em 

duas instituições habitual-

mente apoiadas pelo Clube. 

Desta feita, foram contempla-

das as Oficinas de S. José e o 

Instituto Monsenhor Airosa. 

No total foram rastreadas 35 

pessoas (13 aos 57 anos), nos 

seguintes parâmetros: 

- Acuidade Visual de Lon-

ge e Perto

- Estereopsis

- Fotorrefração

- Exame de fundo de Olho

O resultado do rastreio 

mostrou com dificuldades 

visuais em alguns dos pacien-

tes, sendo necessário promo-

ver consultas de oftalmologia 

e consequente prescrição de 

próteses oculares, para corri-

gir as situações. Estes passos 

serão dados a breve trecho 

pelo LCB.
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 LION CLUBE DE BRAGA

ANIVERSÁRIO LIONS CLUBE DE BRAGA

O Lions Clube de Braga ce-

lebrou o seu 48 aniversário, 

em ano de plena retoma de 

convívios. Depois de um longo 

interregno nas celebrações, 

que tipicamente caracterizam 

o LCB, este foi o ano em que 

foi possível juntar Companhei-

ros, de Braga e outros Clubes, 

que com muita amizade nos 

horaram com as suas presen-

ças, no Hotel Meliá Braga.

De igual modo, pudemos 

contar com a presença inesti-

mável do Governador Georgy 

Glushik e outras figuras de 

monta, do Lionismo. 

Dia de festejar o Lionismo, 

a sua criação em Braga e to-

dos quantos ao longo de 48 

anos tem vindo a contribuir, 

para manter firme os pilares 

do movimento. 

Especialmente neste dia, 

o LCB prestou uma sincera 

homenagem ao Companheiro 

António Tinoco, por ser ainda 

um dos Sócios Fundadores, 

ativo e de grande relevância 

no Lions Clube de Braga. 

DIA MUNDIAL DA DIABETES

Pilar do Lionismo, Braga 

não deixou passar incólume 

esta data tão significativa, na 

luta pela informação, preven-

ção e sobretudo acompanha-

mento. 

No Centro Comercial de 

maior afluência, o LCB mon-

tou um espaço dedicado 

especificamente a esta pato-

logia, e permitiu que, quem 

ali se dirigisse pudesse, num 

curto espaço de tempo fa-

zer vários rastreios, todos 

associados a sintomatologia, 

deformidades e patologias 

associadas à Diabetes. 

Cada vez mais existem 

comportamentos, causas, 

fatores que favorecem o apa-

recimento desta patologia, e 

com o ritmo de vida cada vez 

mais apressado, nem sempre 

prestamos a devida atenção, 

aos sinais que o próprio cor-

po vai dando. 

Assim, foram rastreadas 

153 pessoas, num total de 

1244 operações especificas. 

Estavam disponíveis 8 parâme-

tros de avaliação, tais como ris-

co cardiovascular, problemas 

visuais, pé diabético, neuro-

patia e vasculopatia, entre ou-

tros. Foi um dia de extrema 

importância, uma vez que, para 

além de fornecer à população 

Bracarense, serviços médicos 

de excelência, foi ainda de ex-

trema importância no sentido 

de retirar ilações futuras de 

hábitos e comportamentos. 

 LION CLUBE DE BRAGA

DIA MUNDIAL DA DIABETES
Ainda no dia em que se as-

sinala a luta mundial contra a 

Diabetes, o LCB entendeu por 

bem que, se devia associar ao 

movimento, também ele mun-

dial, de iluminar monumentos 

relevantes e de destaque das 

cidades, de azul, como forma 

de alertar e chamar a atenção. 

Assim, de forma perfei-

tamente inovadora, foram 

brilhantemente iluminados 

de azul, o Bom Jesus de Bra-

ga, a Sede do LCB, o Edificio 

do Turismo, e por fim o Hotel 

Meliá Braga. 

Com o Municipio de Braga 

como parceiro e a Confraria 

do Bom Jesus como aliado, 

um grupo de sponser, fez 

nascer o “Braga Azul”. 

Foi uma noite iconica para 

a cidade que, pela beleza da 

atividade foi possível alertar 

as populações para esta pa-

tologia. 

FLORESTAR BRAGA
O Ambiente é outro dos 

pilares do Lionismo, por esta 

razão, firmemente convictos 

que progressivamente temos 

de tomar cada vez mais conta 

do nosso ambiente, fauna e 

flora no seu todo, o LCB, pôs 

as mãos à obra e foi para o 

terreno. 

Associados ao Município 

de Braga que gentilmente 

nos cedeu as árvores, o 

material e o saber fazer, os 

Lions comprometeram-se 

com o trabalho de braços, 

e 190 novas árvores figuram 

agora no Monte do Picoto, 

em Braga. 

Monte que serve a cidade, 

de forma muito particular, vis-

to que se mistura bem com a 

traça citadina, o LCB deixou a 

sua marca para a posteridade, 

plantando e semeando vida, 

nas encostas do Picoto. 

Uma manhã diferente, 

passada em convívio, mar-

cou os que se associaram, 

por ser uma iniciativa que 

deixa bem firmes as raízes 

do Lionismo.  
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  LIONS CLUBE DE FAFE

DIA MUNDIAL DA DIABETES

O Lions Cube de Fafe 

promoveu no dia 13 de no-

vembro a caminhada pela 

diabetes, numa tentativa de 

contribuir para a sensibiliza-

ção da opinião pública rela-

tivamente a uma doença si-

lenciosa que afeta milhões de 

pessoas por todo o mundo.

Mais uma vez nos deu 

o prazer da sua presença a 

antiga atleta Aurora Cunha, 

madrinha desta organização.

A iniciativa teve a cola-

boração dos Restauradores 

da Granja, da Sociedade de 

Recreio Cepanense e do Tra-

vassós Runing e arrancou, no 

cima da Arcada, na cidade de 

Fafe, com uma  aula de zumba 

e uma operação de rastreio 

à tensão arterial e à glicemia.

Enquanto os “atletas” 

mais adestrados para a cor-

rida partiram em passo mais 

rápido, embora cruzando-se 

por diversas ocasiões com os 

restantes participantes, os ca-

minhantes avançaram para o 

Jardim do Calvário, passan-

do depois em diversas ruas 

em direção ao quartel dos 

Bombeiros Voluntários, onde 

tiraram mais uma “foto de fa-

mília”, passando pela Granja 

rumo ao Parque da Cidade e 

depois à antiga estação dos 

caminhos de Ferro, seguindo 

pela Avenida 5 de Outubro 

até à Câmara Municipal, onde 

no escadario todos posaram 

para a posteridade.

O programa prosseguiu 

na segunda-feira à noite, com 

uma sessão na Biblioteca Mu-

nicipal, com a conversa sobre 

a Diabetes, na presença das 

Dras. Sara Rodrigues, e Carla 

Lopes, médicas no Centro de 

Saúde de Fafe e da Drª Dulce 

Lemos, Nutricionista, e ainda 

com o testemunho de Soleda-

de Vaz, de 67 anos, esposa do 

Companheiro Armando Mar-

ques que vive com a diabetes, 

tipo I, desde os seus 26 anos 

de idade. 

CL Celeste Moniz

  LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA DIABETES, DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022
Nas comemorações do 

Dia Mundial da Diabetes, 

para além duma conferência 

sobre o tema, o Lions Clube 

de Guimarães fez parcerias 

com a Escola Secundária 

Martins Sarmento e Agrupa-

mento de Escolas Fernando 

Távora, em Fermentões, cujos 

alunos nesse dia vestiram t-

-shirts alusivas ao Dia Mundial 

da Diabetes, disponibilizadas 

pelo Clube.

“Com os melhores do 

Mundo, as Crianças. No Cen-

tro Social e paroquial Nossa 

Senhora da Conceição, o 

Lions Clube de Guimarães 

assinalou o Dia Mundial da 

Visão na 5ª feira, 13 de Ou-

tubro.”

CL Margarida Santoalha
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  LIONS CLUBE DA LUSOFONIA

À CONVERSA COM...
PROF. DR. LUÍS SANTOS

A saúde mental é um dos 

temas que nos tem vindo a 

preocupar, pois, nos dias de 

hoje, esta problemática vem 

sendo cada vez mais trans-

versal, e com forte incidência 

nos jovens. Por esta razão, o 

Lions Clube da Lusofonia con-

vidou o Professor Doutor Luís 

Santos, para nos falar sobre 

o tema. Mesmo com o São 

Pedro contra nós, cerca de 

40 pessoas não quiseram dei-

xar de assistir a esta Palestra, 

apesar da forte chuvada, nes-

sa noite. Tínhamos a certeza 

de que seria um sucesso e 

ficamos muito agradados por 

saber, que no final, muitos su-

geriram que se repetissem 

mais “Conversas com”… este 

palestrante. 

TRADICIONAL MAGUSTO SOLIDÁRIO
A 11 de Novembro, e 

para desfrutarmos do verão 

de São Martinho, fizemos o 

nosso Tradicional Magus-

to Solidário. As portas dos 

nossos Companheiros Ana 

e Manuel Costa abriram-se 

de novo, no Praia do Titan 

Bar, e numa noite fria de no-

vembro, em cima da praia de 

Matosinhos, ouvíamos o cre-

pitar da lenha da fogueira, só 

abafado pela voz excelente 

do Manel Costa a interpre-

tar fado, como só ele sabe, e 

claro, a música dos Cavaqui-

nhos das Sete Bicas. Cumpri-

mos mais uma tarefa, onde 

recolhemos fundos para as 

nossas causas maiores – os 

que mais necessitam. As cas-

tanhas de produção genuína 

do companheiro Marcolino, 

depois do repasto, bem re-

gado, fez as delícias dos 

presentes, que prometem 

voltar, com o São Martinho, 

no próximo ano.

CONCURSO INTERNACIONAL 
CARTAZ SOBRE A PAZ

Sob o tema “Liderar com 

compaixão”, a Escola Irmãos 

Passos aderiu ao desafio 

do concurso internacio-

nal Lions do Cartaz sobre 

a Paz. Dos 12 trabalhos a 

concurso, venceu o trabalho 

da Lara Filipa, de 12 anos, 

que seguiu o seu caminho, 

a levar a sua mensagem “A 

paz significa harmonia e 

união”. Parabéns Lara! Bom 

trabalho Profs Eurídice Silva 

e João Mota.

  LIONS CLUBE DA LUSOFONIA

PROJETO LUCAS
UM MARCO NA LUTA CONTRA O CANCRO PEDIÁTRICO 

O nosso Clube realizou, 

uma vez mais, e com um 

enorme sucesso, mais uma 

grande campanha de anga-

riação de fundos para custeio 

de bolsas de investigação a 

favor da luta contra o can-

cro pediátrico, de resto na 

linha da tradição que temos 

mantido neste domínio. Foi 

a 12 de novembro passado, 

e no auditório da Coopera-

tiva A Sete Bicas que, em 

parceria entre ambas as en-

tidades e a Associação Hora 

do Teatro, levamos a cena 

a peça de teatro infantil “o 

Gato das Botas”, com a qual 

realizamos um excelente e 

muito divertido momento 

de cultura, em ambiente re-

creativo e de amizade, que, 

tendo obtido a adesão de 

mais de 200 famílias, gerou 

a angariação financeira do 

quantitativo de 1.040 euros, 

inteiramente dedicados à 

causa do cancro pediátri-

co. Foi assim que, uma vez 

mais, o nosso Clube este-

ve presente em tão nobre 

quanto necessária ação de 

angariação de fundos neste 

domínio, trabalho que obteve 

particular empenho dos só-

cios e amigos do Clube, não 

esquecendo, mas antes real-

çando, o elevado apoio que 

aqui obtivemos de parceiros 

e entidades amigas que tra-

dicionalmente nos ajudam 

no domínio da divulgação e 

envolvimento da comunida-

de nesta ação, como são os 

casos particulares da Coo-

perativa As Sete Bicas e do 

CIVAS, com as infraestruturas 

que disponibilizam e sobre-

tudo com envolvimento dos 

seus públicos e das crianças 

e idosos seus utentes e res-

petivos familiares. Para to-

dos aqui deixamos o nosso 

grande bem hajam em nome 

dos beneficiários das nossas 

dádivas… 

COMBATE À FOME

BANCO ALIMENTAR 
CONTRA A FOME

Com o lema “eu dou mais 

para que falte menos”, os 

membros do Lions da Luso-

fonia e vários voluntários, jun-

taram-se, para alimentarmos 

a ideia de ajudar a combater 

a fome em Portugal. Duas 

vezes por ano o fazemos e 

ainda nos surpreendemos 

com a generosidade do povo 

da nossa terra. Este ano, no 

Continente de Leça, recolhe-

mos 866 quilos de alimentos, 

contra os 685 do ano passa-

do. Emocionamo-nos quando 

alguns nos pedem desculpa, 

por não poderem contribuir 

com mais. 

Bem hajam todos os que 

cuidam dos outros! 
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  LIONS CLUBE DA LUSOFONIA

PERDEMOS O COMPANHEIRO JOSÉ SANTOS
UM GRANDE AMIGO E UM LION DE EXCEÇÃO

O nosso querido, mui-

to considerado e estimado 

Companheiro José da Silva 

Santos, distinto fundador e 

um dos maiores entusiastas 

e trabalhador incansável pela 

ação do nosso Lions Clube 

da Lusofonia faleceu, em sua 

casa, a 13 de julho passado. 

A triste noticia do seu óbito, 

aos 84 anos de idade, vítima 

de doença prolongada, com a 

qual se debateu com a mes-

ma coragem e determinação 

com que sempre viveu e en-

frentou todo o seu percurso 

de vida, deixou o nosso clube, 

o lionismo em geral e todos 

os seus amigos nas mais di-

versas frentes de ação em 

que foi sempre um dos mais 

ativos, muito consternados 

pela enorme perda sofrida. 

José Santos foi, em toda a sua 

vida, por todos sempre muito 

estimado e particularmente 

considerado por um percurso 

profissional e social de exce-

lência, sempre reconhecido 

como um grande ativo, dedi-

cado e incansável entusiasta 

e militante nas causas em que 

se envolveu.  Foi também um 

grande cooperativista, faze-

dor de amigos, interessado 

por quem se apresentava 

com problemas em que podia 

ajudar e, acima de tudo um 

exemplar chefe de família. A 

sua vida foi, desde a sua ju-

ventude, plena de desempe-

nho de importantes ativida-

des em funções diversas no 

mundo associativo, despor-

tivo, cooperativo e social em 

prol da comunidade, sempre 

considerado digno do maior 

respeito e amizade de todos 

com quem lidou, e por todos 

nomeado como um exemplo 

a seguir.

Aqui te deixamos o nosso 

grande obrigado, amigo Zé!

PREVENÇÃO DA DIABETES – TIPO II

A prevenção da diabetes 

é uma das causas prioritárias 

do Lions. Porque achamos 

que esta problemática deve 

ser incutida nas pessoas des-

de tenra idade, desafiamos 

a UCC da Senhora da Hora 

a tratar o tema com jovens 

da Escola Irmãos Passos de 

Guifões, dos 6º, 7º e 8º anos. 

Em parceria, as três entida-

des formaram um grupo de 

trabalho, arregaçaram as 

mangas e delinearam um 

plano, que, depois de exe-

cutado agradou aos jovens 

e aos pais que quiseram 

juntar-se para verem e de-

gustarem o produto final. 

Foram abordados os pontos 

principais, para a preven-

ção da doença: alimentação 

saudável – com a ajuda da 

Chefe Catarina Cândido, foi 

feita uma deliciosa sopa de 

legumes, Húmus, servidos 

em tostinhas e um bolo de 

aveia, sem açúcar, que fez 

as delícias dos comensais. 

Em sala, as enfermeiras do 

UCC fizeram um QUIZ sobre 

a Roda dos Alimentos, que 

correu muito bem.

O incentivo ao exercício 

físico foi mais uma das nossas 

preocupações. Para os alu-

nos, organizamos danças, e 

repetiu-se a tarefa diária de 

caminhar uma milha. den-

tro da escola. Distribuímos 

livros de receitas saudáveis 

e marcadores de livros com 

sugestões de compromissos, 

de alteração de hábitos , por 

exemplo: “Qualquer dia co-

meço a brincar com o meu 

filho no parque  Hoje é o dia!”

  LIONS CLUBE PÓVOA DE VARZIM

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO  
DE FUNDOS A FAVOR DA LIGA  
PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

O Lions Clube da Póvoa de Varzim participou ativamente 

no Peditório Nacional no fim de semana de 28 de outubro 

a 1 de novembro com a recolha in loco de verba para Liga 

Portuguesa Contra o Cancro. “Estamos de coração cheio pela 

generosidade dos Poveiros bem como a disponibilidade dos 

nossos voluntários, Lions e Leos. Mais uma vez reforçamos 

a nossa missão, prontos a ajudar quem mais precisa sempre 

com um sorriso no rosto”, reforçou o Clube.

MAGUSTO SOLIDÁRIO
Este ano foi reativada mais uma atividade: o Magusto So-

lidário. Na tarde de 12 de novembro, perto de uma centena 

de pessoas, entre Lions, familiares e amigos, reuniram-se 

num momento de muito companheirismo e convívio. À volta 

da mesa, onde não faltaram castanhas assadas, bifanas, sopa 

de pedra e sobremesas, reinou a boa disposição.

Sem uma causa em concreto, como sublinhou o Presidente 

CL Rodrigo Moça, mas a pensar já nas próximas atividades e 

no apoio aos mais carenciados, reuniu-se uma verba que será 

assim aplicada no futuro.

CAMINHADA PELA DIABETES
Ao final do dia 14 de novembro, e para assinalar o Dia Mundial da Diabetes, realizou-se uma caminhada. A iniciativa 

foi organizada em parceria com a Unidade Integrada da Diabetes do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do 

Conde e a Sociedade Portuguesa Diabetologia, e teve como objetivo sensibilizar para a importância do exercício físico 

no combate à diabetes.
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  LIONS CLUBE PÓVOA DE VARZIM

O MAR COMEÇA AQUI SENSIBILIZA PARA O DEVER DE PROTEÇÃO DOS OCEANOS

No passado dia 16 de 

novembro o Lions Clube da 

Póvoa de Varzim realizou 

uma ação de sensibilização 

sobre a poluição dos oceanos, 

uma iniciativa promovida em 

parceria com o Agrupamento 

de Escolas Cego do Maio e a 

Federação de Associação de 

Pais e Encarregados de Edu-

cação da Póvoa de Varzim, 

junto dos alunos das escolas 

básicas 2/3 Cego do Maio, Es-

cola Básica 1 Século e Jardim 

de Infância de Argivai.

A iniciativa pretendeu 

assinalar o Dia Nacional do 

Mar e serviu para alertar os 

alunos, comunidade esco-

lar e as famílias dos alunos 

para os impactos, no mar, 

dos comportamentos ina-

dequados dos humanos, em 

terra. Assim, foram entregues 

azulejos alusivos à data, que 

serão afixados nos respetivos 

estabelecimentos de ensino 

para que todos os alunos se 

lembrem diariamente desta 

grande responsabilidade que 

é cuidar do futuro do planeta.

“Ao colocar o azulejo per-

to de uma sarjeta na escola 

estamos a sensibilizar a co-

munidade escolar e famílias 

para a proteção e preserva-

ção do mar, porque o que fa-

zemos em terra mais cedo ou 

mais tarde terá repercussão 

no mar”, referiu o Clube.

JANTAR DE NATAL REVERTE PARA INSTITUIÇÃO DE APOIO  
A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O jantar de Natal deste 

ano, à semelhança dos anos 

pré-covid, realizou-se numa 

instituição do concelho da 

Póvoa de Varzim, tendo as 

receitas revertido em favor 

da mesma.

Foi um jantar de reen-

contros, marcado pela boa 

disposição e partilha de ex-

periências entre os cerca de 

cem elementos presentes, a 

maioria Companheiros Lions.

Na cerimónia foi ainda 

dada entrada oficial de uma 

nova CL – Silvia Costa, que 

não podendo estar presente 

no jantar de aniversário do 

Clube, evento definido para a 

entrada de novos elementos, 

foi oficialmente apresentada, 

recebendo o seu pin da ma-

drinha CL Deolinda Nogueira.

O donativo traduziu-se 

num cheque de 500€, que o 

presidente do MAPADI – Mo-

vimento de Apoio de Pais e 

Amigos ao Diminuído Intelec-

tual, António Ramalho, muito 

agradeceu. O dirigente apro-

veitou para entregar também 

uma lembrança ao Clube “por 

todo o apoio que tem dado 

ao logo dos anos”.

Da parte do Lions, o presi-

dente, CL Rodrigo Moça, agra-

deceu a todos a presença e o 

contributo, sublinhando esta 

e outras iniciativas em prol 

dos mais carenciados.

  LIONS CLUBE DE VIZELA

DIA 
INTERNACIONAL 
DA PAZ, 
21 SETEMBRO

Sensibilização para o tema 

“Paz”. Assinar o Dia Internacio-

nal da Paz - atividades com 

alunos das escolas do con-

celho, palestras, elaboração 

de vídeos e entrega de flores 

brancas como símbolo.

DIA MUNDIAL 
DA VISÃO 
- 13 DE OUTUBRO

O Lions Clube de Vizela 

em parceria com 4 óticas 

da cidade proporcionou 

exames visuais gratuitos 

ao público em geral.

18 A 21 DE OUTUBRO
Nos dias 18 a 21 de outubro, no seguimento da sinalização do Dia Mundial da Visão, o Lions Clube de Vizela com a 

colaboração de quatro ópticas da cidade, a equipa da saúde escolar, Companheiros do LEO Clube de Vizela e os dois 

agrupamentos de escolas proporcionaram rastreios visuais aos alunos do 2º ciclo do ensino básico, e a outros alunos 

mais velhos e sinalizados pelas escolas.
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CARTAZ DA PAZ 
(NOV. 15)

O clube apresentou 

o concurso cartaz da Paz 

aos 2 agrupamentos de 

escolas de Vizela e a di-

reção mobilizou os pro-

fessores e alunos para a 

participação na atividade. 

Participaram, ao todo, 30 

alunos e foram selecio-

nados 4 posters para a 

seleção a nível de Distrito 

115 CN.

DIA MUNDIAL 
DA DIABETES

14 NOVEMBRO

Para assinalar o Dia Mundial 

da Diabetes, no dia 14 de No-

vembro a Companheira Concei-

ção Costa escreveu um artigo 

que foi publicado no RVJornal 

(meio de comunicação social 

local) sobre a problemática re-

lacionada com a diabetes. Qua-

tro Companheiros (dois deles 

médicos) estiveram no programa 

da rádio Vizela (Especial Informa-

ção) fazendo uma sessão sobre a 

Diabetes. No dia 14 iluminaram-

-se de azul dois edifícios públi-

cos, simbolizando a Diabetes.

20 DE NOVEMBRO

Os Companheiros do Lions Clube de Vizela participaram numa caminhada organizada pelo LEO Clube de Vizela, numa 

ação de sensibilização da comunidade para a importância do exercício físico na prevenção da Diabetes.

  LIONS CLUBE DE VIZELA   LIONS CLUBE DE VIZELA

AMBIENTE – CONCURSO FOTOGRÁFICO

LIVROS  
TRIQUITEIROS

Dando continui-

dade à nossa parce-

ria com a Biblioteca 

da EB 2/3 do AECV 

(projeto “Livros Tri-

quiteiros”) neste ano 

lionístico 22/23:  na 

semana de 21 a 24 

de novembro, os 

CCLL do LCVizela es-

tiveram nas Escolas 

Básicas e Jardins de 

Infância a contar mais 

uma história.
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ASSEMBLEIA GERAL, ALMOÇO DE NATAL,  
REFORÇO DO QUADRO SOCIAL DOS CLUBES, LIONS E LEO

01 DE DEZEMBRO

No dia assinalado, o LC 

Vizela realizou a sua 4ª As-

sembleia Geral do presente 

AL 2022/2023. 

Para além do respeito 

pelo protocolo habitual e do 

cumprimento da ordem de 

trabalhos elaborada pela sua 

Presidente Carminda Faria, 

celebrando-se o espírito nata-

lício vigente, a reunião magna 

também serviu para realizar o 

Almoço de Natal do Clube e, 

bem assim, abraçar a entra-

da de novos Associados nos 

Clubes Lions e Leo que, assim, 

viram alargados os respecti-

vos Quadros Sociais. 

Com apenas quatro anos 

e meio e cinco meses de 

existência, respectivamente, 

o Lions Clube de Vizela e o 

Leo Clube de Vizela passaram 

a agregar, também respecti-

vamente, cinquenta e um e 

vinte e dois Associados.

Finalmente,

O Lions Clube de Vize-

la formula votos de Festas 

Felizes para o Universo dos 

Companheiros.

  LIONS CLUBE DE VIZELA   LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

CAMINHADA SOLIDÁRIA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA O CANCRO INFANTIL  
- O LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO ASSOCIA-SE 
A ESTA NOBRE INICIATIVA DO NOSSO LEO CLUBE! 

A caminhada solidaria de 

Sensibilização contra o Can-

cro Infantil, organizada pelo 

nosso Leo Clube de Vila Nova 

de Famalicão, que teve lugar 

a 25 de Setembro e foi um 

enorme sucesso! Muitos pa-

rabéns ao nosso Leo Clube: 

demonstrou um dinamismo 

fantástico.

O Lions Clube de Vila 

Nova de Famalicão apoiou e 

participou com alegria nesta 

caminhada, contando com 

a presença do nosso DG 

Georgy Glushik, e do Verea-

dor do Desporto da CM de 

Famalicão, Dr. Pedro Oliveira.

Nós servimos!

CLUBE ASSOCIOU-SE 
À CAUSA DA SENSIBILIZAÇÃO  
PARA O CANCRO DA MAMA, 
PARTICIPANDO  
NA “CAMINHADA ROSA”

O nosso Lions Clube de Vila Nova de Famalicão 

associou-se à causa da Sensibilização para o Can-

cro da Mama, participando na “Caminhada Rosa” 

organizada pelos nossos parceiros de longa data, 

a Associação Voluntariado Hospitalar Famalicão, 

e que teve lugar no passado dia 1 de outubro.

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão 

tem ao longo dos anos colaborado na ação de 

apoio à comunidade proporcionada pelo Vo-

luntariado financiando as próteses e ajudas 

técnicas necessárias.
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  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

CLUBE ENVIA 1,5 TONELADA DE MATERIAL PARA O LAR DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 
NA ILHA DE PRÍNCIPE

No passado dia 29 de 

setembro o Lions Clube de 

Vila Nova de Famalicão pro-

cedeu à entrega no Lar dos 

Carvalhos, de 1,5 tonelada de 

material hospitalar, de higiene 

e desinfeção destinado ao Lar 

de São Francisco de Assis, na 

Ilha de Príncipe, em São Tomé 

e Príncipe, e que seguirá no 

próximo contentor disponível.

A oferta resulta da parce-

ria estabelecida entre o nosso 

Lions Clube e o Lions Clube 

de Roissy Pays de France, com 

o responsável por todo o pro-

cesso que culminou com a 

construção do Lar e que tem 

dado a cara por esta causa, 

Frei Fernando Ventura.

O Lar São Francisco de As-

sis, inicialmente denominado 

“Casa Betânia”, vai acolher os 

idosos da Ilha do Príncipe que 

necessitem e também casos 

sociais que existam e dos 

quais tenham conhecimento.

O projeto começou há 4 

anos. A primeira pedra para 

a sua construção foi lança-

da a 13 de março de 2020, 

uma altura difícil por causa 

da pandemia, mas que não 

desanimou quem no local vê 

a absoluta necessidade de va-

ler aos idosos daquela terra.

A casa de idosos, com um 

custo global de 317.000€ foi 

feita integralmente com dona-

tivos “dos pobres”, criteriosa e 

de forma transparente e clara 

reportada, e aos quais o Papa 

Francisco juntou os últimos 

30.000€ necessários para a 

sua conclusão. 

Daí o mote registado junto 

do nome do Lar de São Fran-

cisco de Assis: “dos pobres 

para os pobres”.

Os nossos Lions Clubes 

de Vila Nova de Famalicão e 

Roissy Pays de France alia-

ram-se a este projeto no for-

necimento de equipamento 

tão necessário para o Lar.

Este é um primeiro envio, 

composto por material de 

higiene e desinfeção hos-

pitalar, EPI’s e Canadianas, 

estando ambos os Lions Clu-

bes empenhados na concre-

tização de um donativo mais 

significativo, e imprescindível 

para o funcionamento do 

Lar, com a maior brevidade 

possível.

BÊNÇÃO APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO PARA OS UTENTES, FUNCIONÁRIOS  
E VOLUNTÁRIOS DO LAR DE S. FRANCISCO DE ASSIS NA ILHA DO PRÍNCIPE

O Lions Clube de Vila Nova 

de Famalicão e o Lions Clube 

de Roissy Pays de France es-

tão imensamente gratos pela 

generosidade com que o Frei 

Fernando Ventura nos incluiu 

nesta Benção Apostólica con-

cedida pelo Papa Francisco 

para os utentes, funcioná-

rios e voluntários do Lar de 

S. Francisco de Assis na Ilha 

do Príncipe. 

“Para os irmãos e irmãs 

do Lar de S. Francisco de As-

sis, a minha bênção e pedido 

de que rezem por mim”. Papa 

Francisco

O Lar será inaugurado ofi-

cialmente no próximo dia 8 de 

Dezembro, sendo que os nos-

sos Lions Clube de Vila Nova de 

Famalicão e o Lions Clube de 

Roissy Pays de France, foram 

convidados para participar na 

celebração, em agradecimen-

to pelos contributos que têm 

feito. Não nos sendo possível 

estar presencialmente nesta 

celebração resultante da for-

ça e conjugação de vontades, 

agradecemos a amabilidade 

do convite, desejando a todos 

os funcionários e voluntários 

do lar, e em particular ao Frei 

Fernando Ventura, as maio-

res felicidades e energia para 

continuar o seu trabalho, tão 

necessário quanto exigente e 

meritório.

  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

CLUBE DISPONIBILIZA MAIS UMA CAMA ARTICULADA 
NA SUA JORNADA DE APOIO À COMUNIDADE

O Lions Clube de Vila Nova 

de Famalicão, dando continui-

dade à jornada de apoio à co-

munidade em que nos integra-

mos, procedeu no passado dia 

7 de outubro à entrega de mais 

uma cama articulada.

O pedido resultou de uma 

necessidade urgente que foi 

identificada junto do nosso 

Lions Clube, por forma a per-

mitir dar o necessário apoio a 

uma senhora com limitações 

resultantes da sua condição 

clínica, e que recomendam a 

utilização deste tipo de equi-

pamento, na freguesia de Vila 

Nova de Famalicão.

O donativo resulta da 

parceria de longos anos es-

tabelecida entre o Lions Clube 

de Vila Nova de Famalicão e 

o Lions Clube de Roissy Pays 

de France!

 CLUBE PARTICIPOU NO VII ALMOÇO 
ROSA - NO ÂMBITO DA COMEMORAÇÕES 
DO 40° ANIVERSÁRIO DO MOVIMENTO 
VENCER E VIVER DA LPCC-NRN

O nosso Lions Clube de Vila Nova de Famalicão tem o 

prazer de participar no VII Almoço Rosa, sob o lema “Vamos 

celebrar a Vida!”, realizado hoje, dia 15 de outubro, no âmbito 

da comemorações do 40° Aniversário do Movimento Vencer 

e Viver da LPCC-NRN (1982-2022), na Maia.

CLUBE ACOLHEU NA SUA SEDE SOCIAL 
REUNIÃO DA DIVISÃO 2  
DO D115 CN DE 19 DE OUTUBRO

Foi com grande alegria, e sentido de Serviço que Lions 

Clube de Vila Nova de Famalicão disponibilizou a sua sede 

social para a realização da Reunião da Divisão 2 do D115 

CN, que teve lugar ontem, dia 19 de Outubro. 
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  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

CLUBE DISPONIBILIZA MAIS UMA CAMA ARTICULADA  
E DOIS CADEIRÕES DE DESCANSO NA SUA JORNADA DE APOIO À COMUNIDADE

O Lions Clube de Vila 

Nova de Famalicão procedeu 

hoje, dia 17 de outubro, à 

entrega de uma cama arti-

culada e de dois cadeirões 

à Cuidar Maior.

Tendo em conta a natu-

reza do projeto da Cuidar 

Maior, que incorpora os ob-

jetivos da ação de serviço do 

nosso Lions Clube, o donati-

vo permite dar resposta às 

necessidades identificadas, 

apoiando a comunidade em 

que nos integramos.

O projeto Cuidar Maior 

iniciou a sua intervenção 

no terreno a 2 de janeiro 

de 2022 estando atualmente 

sinalizados 214 Cuidadores, 

correspondendo a 428 pes-

soas envolvidas no processo. 

É objetivo do Cuidar Maior 

atingir 272 , cuidadores si-

nalizados até ao término de 

2023.

Este projeto apresenta-

-se com os seguintes objeti-

vos: Ajudar/Auxiliar o maior 

número de cuidadores do 

concelho; Prevenir e/ou re-

duzir os níveis significativos 

de Burnout dos Cuidadores; 

Promover o Equilíbrio e Bem-

-estar Físico e Psicológico dos 

Cuidadores; 

Na Cuidar Maior os Cui-

dadores sinalizados são for-

mados e capacitados para a 

prestação de cuidados, têm 

acesso a apoio psicológico e 

de saúde para melhorar o seu 

bem-estar e autoestima, sen-

do igualmente orientados e 

encaminhados para o acesso 

aos seus direitos.

A Cuidar Maior disponibi-

liza ainda acompanhamento 

24h através da APP Cuida-

dores. Leva ainda a efeito 

Ações Psicoeducativas, Ações 

de Consultadoria Familiar, e 

de Descanso do Cuidador. 

Contactos SOS Cuidador: 

967295459; Email´s: cuidar-

maior@csprequiao.pt; edu-

cadorasocial.cuidarmaior@

csprequiao.pt

Este donativo resulta 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!

CLUBE PARTICIPOU, 
COMO HABITUALMENTE, 
NO TRADICIONAL “JANTAR ROSA” 
ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO 
VOLUNTARIADO HOSPITALAR FAMALICÃO

O nosso Lions Clube de Vila Nova de Famalicão 

participou, como habitualmente, no tradicional “Jantar 

Rosa” organizado pela Associação Voluntariado Hos-

pitalar Famalicão, no culminar do mês rosa, dedicado 

à consciencialização para a problemática do cancro 

da mama!

Muitos parabéns por mais uma edição desta tão 

importante iniciativa, e pela belíssima organização.

CLUBE VISITA O CENTRO SOCIAL 
PAROQUIAL DE RIBEIRÃO

O Lions Clube de Vila Nova 

de Famalicão visitou hoje o 

Centro Social Paroquial de Ri-

beirão a convite da Direção. A 

visita teve como objetivo co-

nhecer melhor as valências e 

o trabalho desta instituição.

Fomos muitíssimo bem 

recebidos e acolhidos pelo 

Presidente do CSPR, Mon-

senhor Manuel Joaquim 

Fernandes e pela Diretora 

Coordenadora, Dra. Concei-

ção Oliveira. 

Tivemos ainda a possibi-

lidade de perceber melhor o 

funcionamento das diferentes 

valências da instituição.

Estamos muito gratos 

pelo convite, desejando que 

no futuro possamos conti-

nuar a estreitar as relações, e 

vontades, com o nosso Lions 

Clube.

  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

DIA MUNDIAL DA DIABETES 
ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO  
LIONS DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Terminamos o Dia Mundial da Diabetes, como habi-

tualmente, iluminando o nosso Monumento Lions de azul.

O Lions e o Leo Clubes de Vila Nova de Famalicão e 

a Associação de Diabéticos de Vila Nova de Famalicão 

juntaram-se para iluminar o monumento, assinalando 

assim esta efeméride.

Muito obrigada ao Sr. Veloso da empresa Decorlux 

e ao Bazar Desportivo por nos ajudarem a iluminar o 

monumento.

CLUBE DISPONIBILIZA  
MAIS DUAS CADEIRAS DE RODAS  
NA SUA JORNADA  
DE APOIO À COMUNIDADE 

 

O Lions Clube de Vila 

Nova de Famalicão procedeu 

hoje, dia 8 de novembro, à 

entrega de mais duas cadei-

ras de rodas à Cuidar Maior.

Tendo em conta a natu-

reza do projeto da Cuidar 

Maior, que incorpora os ob-

jetivos da ação de serviço do 

nosso Lions Clube, o donati-

vo permite dar resposta às 

necessidades identificadas, 

apoiando a comunidade em 

que nos integramos.

O projeto Cuidar Maior 

iniciou a sua intervenção 

no terreno a 2 de janeiro 

de 2022, tendo atingido o 

número de 250 de Cuida-

dores sinalizados no início 

deste mês de novembro.

Este donativo resulta 

da parceria de longos anos 

estabelecida entre o Lions 

Clube de Vila Nova de Fa-

malicão e o Lions Clube de 

Roissy Pays de France!
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  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

ALUNA DE VILA NOVA DE FAMALICÃO CONQUISTA 
2º LUGAR DO DISTRITO 115 CENTRO NORTE 
NA EDIÇÃO DO ANO LIONÍSTICO 2022/2023 
DO CONCURSO INTERNACIONAL DO CARTAZ 
SOBRE A  PAZ, COM O TEMA “LIDERAR 
COM COMPAIXÃO!” PROMOVIDO 
PELO LIONS CLUBE INTERNATIONAL

À semelhança dos anos transatos o Lions Clube de Vila 

Nova de Famalicão promoveu junto das escolas do Concelho 

a participação em mais uma edição do Concurso Internacional 

do Cartaz sobre a Paz, no Distrito 115 Centro Norte, sendo 

o tema para o Ano Lionístico 2022/2023 “Liderar com com-

paixão!”, patrocinando e levando a concurso trabalhos de 4 

alunos do concelho.

O nosso Lions Clube agradece aos alunos das escolas 

Didaxis Riba D’Ave, Agrupamento de Escolas D.Maria II e Agru-

pamento de Escolas D. Sancho I os excelentes trabalhos tra-

zidos a concurso, e por partilharem connosco a vossa visão 

sobre a paz.

“Por mais de três décadas, os Lions clubes de todo o 

mundo têm patrocinado um concurso de arte muito espe-

cial em escolas e grupos de jovens. Criar cartazes sobre a 

paz dá às crianças de todo o mundo a chance de expressar 

suas visões da paz e inspirar o mundo por meio da arte e 

da criatividade.”

Para gáudio do nosso Lions Clube e do Concelho de V. N. 

Famalicão, o trabalho da menina Maria Inês Cristovám C.L. 

Lourenço, de 13 anos, do Agrupamento de Escolas D. Maria 

II conquistou o 2º Lugar do Distrito 115 – Centro Norte Lions 

Clubes. Muitos Parabéns!

CAMPANHA DE RASTREIOS GRATUITOS 
FARMÁCIAS DE CALENDÁRIO,  
CAMEIRA E DA ESTAÇÃO

 

O nossos Lions e Leo Clu-

bes de Vila Nova de Famali-

cão, a Associação de Diabéti-

cos de Vila Nova de Famalicão 

e as Farmácias de Calendário, 

Cameira e da Estação asso-

ciaram-se para a realização 

de RASTREIOS GRATUÍTOS, 

uma ação pela prevenção da 

Diabetes, entre a 9h e as 19h 

do dia 14 de Novembro, Dia 

Mundial da Diabetes.

Os Famalicenses poderam 

assim fazer os seus rastreios 

gratuitos nas Farmácias par-

ceiras.

Uma atividade de sucesso, 

suportada por uma parceria 

fantástica, proporcionando 

aos Famalicenses a possibi-

lidade de fazer rastreios gra-

tuitos à diabetes, divulgando 

e consciencializando para 

esta problemática cada vez 

mais presente na população 

portuguesa.

Expressamos o nosso 

agradecimento à Dra. Alexan-

dra Esteves pela disponibili-

dade para acolher esta ação 

e aos técnicos das Farmácias 

Cameira, do Calendário e da 

Estação (Nine), que ao longo 

do passado dia 14 fizeram de-

zenas de rastreios gratuítos à 

diabetes, prestando os respe-

tivos esclarecimentos e apoio.

“O diagnóstico precoce da 

diabetes é fundamental para 

o controle eficaz da doença. 

Promover o diagnóstico pre-

coce da diabetes, para que 

se possa iniciar o tratamento 

nas fases inicias da doença, 

reduz a sua morbidade e mor-

talidade.”

  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

PEDITÓRIO 2022 DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 
- 28 OUTUBRO A 1 DE NOVEMBRO.

O Lions Clube de Vila Nova 

de Famalicão é, há já longos 

anos, parceiro da Liga Por-

tuguesa contra o Cancro, 

organizando e dinamizando, 

na área do Concelho, a reali-

zação do Peditório Nacional 

da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro o qual, este ano, teve 

lugar entre os dias 28 de Ou-

tubro a 1 de Novembro.

À semelhança dos anos 

transatos o nosso Lions Clu-

be contou com dezenas de 

voluntários, devidamente 

identificados com o colete 

da instituição e com os habi-

tuais cofres lacrados com o 

símbolo da LPCC, a realizar 

o Peditório em vários pontos 

do concelho de Vila Nova de 

Famalicão, nomeadamente 

nas eucaristias semanais e 

dominicais das diversas pa-

róquias, nos cemitérios das 

freguesias do concelho, bem 

como em peditórios de rua e 

supermercados.

Na sequência da reali-

zação do Peditório Nacional 

da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro, o qual este ano de-

correu entre os dias 28 de 

Outubro a 1 de Novembro, 

o Lions Clube de Vila Nova de 

Famalicão agradeceu, publi-

camente e na comunicação 

social, a todos os voluntários 

que, de forma altruísta e ge-

nerosa se associaram a nós 

e dedicaram o seu tempo e 

disponibilidade a esta causa.

Desde os Párocos das dife-

rentes paróquias, aos Agrupa-

mentos de Escuteiros do con-

celho, aos Lions e Leos de Vila 

Nova de Famalicão, e a todos 

os Voluntários da sociedade 

civíl que se associaram a esta 

causa e estiveram presentes 

nos peditórios de rua, nos su-

permercados, nas eucaristias 

ou nos cemitérios. A todos o 

nosso muito obrigado! 

Aproveitamos igualmente 

para expressar a nossa gra-

tidão a todas as empresas, 

lojas, farmácias, academias… 

que contribuíram com dona-

tivos ou acolheram os moe-

deiros da LPCC nos seus es-

paços, apoiando assim este 

peditório. Bem hajam!

À semelhança de anos 

transatos os Famalicenses 

aderiram com generosida-

de e disponibilidade a esta 

ação, cujos donativos serão 

determinantes para o traba-

lho da Liga Portuguesa Contra 

o Cancro.

“Contra o Cancro todos 

Contam!”

Juntos, fazemos a diferen-

ça e com a ajuda de todos: 

Nós servimos!
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  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

CLUBE E ROISSY PAYS DE FRANCE ENVIAM MOBILIÁRIO 
PARA EQUIPAR O LAR DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA ILHA DE PRÍNCIPE

Os Lions Clubes de Vila 

Nova de Famalicão e Roissy 

Pays de France aliaram-se ao 

projeto do Lar São Francisco 

de Assis, na Ilha de Príncipe, 

em São Tomé e Príncipe, 

procurando juntar vontades, 

disponibilidades e recursos 

para fornecer o mobiliário 

necessário para equipar os 

quartos e a enfermaria do Lar. 

Após o envio inicial de 1,5 

tonelada composto por ma-

terial de higiene e desinfeção 

hospitalar, EPI’s e Canadianas, 

ambos os Lions Clubes redo-

braram o seu empenho na 

concretização de um donativo 

mais significativo, e imprescin-

dível para o funcionamento 

do Lar, com a maior brevidade 

possível.

Os esforços conjuntos de-

senvolvidos para encontrar 

formas de ajudar o Lar, culmi-

nou com os companheiros do 

Lions Clube de Roissy Pays de 

France, com a generosidade, 

disponibilidade e sentido de 

Serviço que lhes são caracte-

rísticos, a carregar um camião 

com o mobiliário que lhes foi 

possível reunir, no passado 

dia 3 de novembro.

Este donativo consta as-

sim de: 

• 10 camas articuladas;

• 8 mesinhas de cabeceira;

• 12 mesinhas para comer na 

cama;

• 8 cadeirões de quarto;

• 3 cadeiras de banho;

• 5 cadeiras com depósito 

para necessidades fisioló-

gicas;

• 4 cadeiras para banheira;

• 2 andarilhos;

• 10 cadeiras de espera;

• 2 cadeiras de rodas.

Ao nosso Lions Clube de 

Vila Nova de Famalicão cou-

be a tarefa de estabelecer a 

parceria junto do responsável 

pelo projeto do Lar de São 

Francisco, o Frei Fernando 

Ventura, agilizar e garantir o 

transporte desde França até 

ao Lar Juvenil dos Carvalhos, 

ao qual chegou ontem, dia 7 

de novembro, e de onde se-

guirá para o contentor que 

o fará chegar a São Tomé e 

Príncipe.

O nosso Lions Clube agra-

dece a enorme generosidade 

da empresa Transportes No-

gueira a qual, à semelhança 

do que acontece sempre que 

é necessário o transporte de 

material entre os nossos 

Lions Clubes, assegurou o 

transporte de França para 

Portugal. 

A convergência de vonta-

des e recursos para dar uma 

resposta concertada, a mais 

adequada e em tempo útil, a 

uma necessidade identificada 

foi um desafio extremamente 

gratificante, demonstrando 

que nosso mote “Onde há 

uma necessidade, há um 

Lion!” tem muito mais força 

quando a nossa ação de Ser-

viço é concretizada em con-

junto, porque: 

Juntos, Nós Servimos!

actividades dos clubes   
do distrito 115 centro sul
  LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

FESTA DE NATAL - APOIO À LUTA CONTRA O CANCRO INFANTIL

O clube realizou a sua tra-

dicional Festa de Natal com 

um almoço assembleia geral 

que teve lugar no Hotel Tryp 

da Costa da Caparica, no dia   

10 de Dezembro.

Com uma participação 

alargada número de com-

panheiros e de alguns ami-

gos, tivemos este ano como 

convidada a CL Maria Clara 

Montenegro Guterres, as-

sessora para o cancro infantil 

do Distrito 115/CS, a quem 

foi entregue uma pintura do 

pintor Paulo Ossião, do acervo 

do clube, destinada a ser ven-

dida ou sorteada e cujo valor 

obtido se destinará a apoiar o 

combate a esta doença.
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CAMPANHA DE NATAL DO CLUBE 
– ENXOVAIS COMPLETOS PARA BÉBES

Actividade anual de recolha de fundos, através de contri-

buição individual dos sócios do clube e colaboração da ARPIFC 

(Associação de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia 

de Cacilhas) para compra e feitura de enxovais completos para 

bebés, filhos de mães necessitadas, nascidos na maternidade 

do Hospital Garcia de Orta.

CAMPANHA A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ALMADENSE 
RUMO AO FUTURO

Está a decorrer a venda de “rifas”  para uma serigrafia do 

Pintor Luis Ralha, do acervo do Clube, a favor da AARF (Asso-

ciação Almadense Rumo ao Futuro para deficientes profundos) 

a sortear na lotaria da Páscoa.

COMPANHEIROS OFERECEM 
SERIGRAFIA DE PINTURA  
DE JÚLIO POMAR PARA O 

COMBATE AO CANCRO INFANTIL

Ainda com o espírito de Natal presente, registamos 

com alegria a oferta do casal de companheiros Adílio 

Soares e Maria Nascimento Soares de uma Serigrafia de 

uma obra do pintor Júlio Pomar, do acervo das galerias 

de arte Artela e Valbon, propriedade destes nossos com-

panheiros, entregue posteriormente à CL Clara Guterres 

e cujo valor de venda ou sorteio se destina também ao 

combate ao cancro infantil.

EM PROL DA PREVENÇÃO DA DIABETES

O Lions Clube de Cas-

cais Cidadela promoveu o 

passado sábado dia 12 de 

novembro, uma Atividade 

direcionada à prevenção da 

Diabetes, que se enquadra 

numa das grandes áreas de 

Lions Internacional.

Realizaram-se rastreios 

e aconselhamentos médicos 

para a população do nosso 

concelho, no espaço Auchan 

de Cascais.

Registámos com agrado 

a resposta dada a esta nossa 

Atividade, especialmente pela 

apreciação que nos foi feita, 

pelos rastreados, os quais 

enquadraram indivíduos de 

todas as idades.

Apraz-nos registar e 

agradecer à Administração 

do Auchan a permissão de 

utilizarmos o seu espaço.

Destaque para a presen-

ça do DG Armando Cottim 

e da CL Teresa Rodrigues, 

que muito nos honrou, para 

a prestimosa participação e 

colaboração da CL Ana Al-

meida do Lions Clube de Lis-

boa Centro, a quem muito 

agradecemos, e ainda para 

o contributo dos sócios do 

Lions Clube Cascais Cidadela.

PCC Vítor Melo

  LIONS CLUBE CASCAIS-CIDADELA

  LIONS CLUBE COSTA DA CAPARICA (PRAIA DO SOL)

O LC Costa da Caparica (Praia do 

Sol) fez, neste ano lionístico, uma par-

ceria com a Escola Básica da Cotovia, 

em Sesimbra, coordenada pela Dra. 

Susana Pinhal. 

Os alunos da escola construíram, 

com as suas professoras, o Papapapel, 

“bicho” que, como o nome indica, “papa” 

papel. E esse papel, entregue ao Banco 

Alimentar, vai sendo transformado em 

“papa”.

Foi assim que o projecto foi apresen-

tado aos meninos e meninas da escola. 

E eles aderiram. Quinzenalmente, um 

representante do clube vai à escola re-

colher o papel separado pelos alunos e 

pelas suas famílias. Na primeira recolha, 

75 quilos de papel foram entregues ao 

Banco Alimentar, com a indicação de que 

os alimentos devem ser entregues ao 

Centro Paroquial da Costa da Caparica.

O Papapapel vai continuar a reco-

lher o papel separado para o trocar 

por alimentos. O LC Costa da Caparica 

(Praia do Sol) vai continuar a lutar contra 

a fome. Folha a folha!

  LIONS CLUBE ALMADA-TEJO



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

CL
UB

ES

54 NOVEMBRO | DEZEMBRO | 2022

  LIONS CLUBE COVA DA BEIRA

MUSICOTERAPIA DEPOIS DO ALMOÇO

Como diz um velho pro-

vérbio popular “Quem canta 

seus males espanta”. 

Foi ciente da importância 

da música no bem estar do ser 

humano que, no passado dia 

29 de outubro, a Assembleia/

almoço do Lions Clube Cova 

da Beira contou com a presen-

ça do convidado Bruno Teixei-

ra, fundador do PazPazes, Pro-

fessor de Yoga e Meditação, 

multi-instrumentista, compo-

sitor e músico-terapeuta. 

Bruno Teixeira proferiu 

uma pequena palestra “Mú-

sica, saúde e Bem-estar” que 

permitiu conhecer e vivenciar, 

através de uma abordagem 

diferente da música, a influên-

cia desta na felicidade do Ser 

que somos, permitindo-nos 

diferentes estados de cons-

ciência. A musicoterapia é 

um misto de arte e saúde 

que promove a comunicação, 

expressão e aprendizado. 

De acordo com a Fede-

ração Mundial de Musicote-

rapia, “ objetiva desenvolver 

potenciais e restabelecer as 

funções do indivíduo para 

que ele possa alcançar uma 

melhor integração intra e in-

terpessoal e, consequente-

mente, uma melhor qualidade 

de vida”.

 Em suma e como o pa-

lestrante referiu, existe uma 

linguagem universal, a música, 

que se traduz em “um sorriso 

no coração”.

A SERRA DA ESTRELA E A SUA RECUPERAÇÃO
Decorreu no passado dia 

24 de setembro a Assem-

bleia/Almoço do Lions Clube 

da Cova da Beira. Esta contou 

com a presença de uma Convi-

dada, doutora Sara Boleo em 

representação da Associação 

os Guardiões da Serra da Es-

trela, para nos dar a conhecer 

a real devastação do incêndio 

na Estrela. Referiu os projetos 

mais urgentes a implementar 

na ajuda à população pastoril, 

como seja uma Clinica Veteri-

nária Social, recuperação de 

abrigos de pastores tradicio-

nais, distribuição de alimenta-

ção aos animais e substituição 

de tubagem de água, recolha 

e certificação de sementes 

autóctones.

O Verão de 2022 foi catas-

trófico, pelas piores razões. 

Este ano ficará marcado na 

história da Serra da Estrela, 

região onde o nosso clube 

se insere 25.000 ha foram 

reduzidos a cinzas, depois 

as primeiras chuvas arrasta-

ram pelas encostas os solos 

calcinados, destruindo parte 

significativa dos bens que 

não haviam sido pasto das 

chamas. Perderam-se as ár-

vores, perdeu-se a paisagem, 

a biodiversidade, o sustento 

para os que vivem da floresta, 

da agricultura, da apicultura 

e do turismo. Muitos perde-

ram tudo o que construíram 

ao longo da vida e todos nós 

perdemos o que se construiu 

ao longo de séculos.

 Por tudo isto e cientes de 

que a floresta é garante da 

biodiversidade, do equilíbrio 

ecológico e ambiental que o 

Lions Clube da Cova da Beira 

elegeu como prioridade para 

o próximo ano a reflorestação 

da Estrela. Queremos em con-

junto com a sociedade civil 

e suas associações de cariz 

florestal, ambiental, silvícola, 

agrícola, apícola e afins imple-

mentar medidas sustentadas 

e sustentáveis de refloresta-

ção. Vamos ouvir os técnicos, 

as vitimas, os decisores para 

podermos escolher apoiar 

as estratégias mais eficazes. 

Vamos contribuir na sensibili-

zação mas também participar 

em medidas de ação.

Assim apelamos à par-

ticipação de todos, “juntos 

somos mais fortes, unidos 

serviços melhor”

ACÇÃO DE REFLORESTAÇÃO DOS BALDIOS DE VERMELHOS
No dia de São Martinho 

manda a tradição que se brin-

de às coisas boas da vida com 

dois tragos de jeropiga e uma 

castanha assada. Mas se as 

castanhas são rainhas neste 

dia, não se pode esquecer 

quem as dá, essa árvore que 

Aquilino Ribeiro definiu como 

“Ferro de Portugal, árvore 

milenar, 300 anos a crescer, 

300 em seu ser e outros 300 

a morrer”.  Soutos e castin-

çais são cada vez mais uma 

memória nostálgica de um 

passado secular que perma-

nece em loas antigas, também 

elas esquecidas, cantadas 

por zagais e camponesas. E 

como se não bastasse todo 

esse esquecimento as cha-

mas impiedosas que são já 

uma marca nacional, todos os 

anos destroem esses senho-

res da floresta que teimam 

em resistir.

Foi para dar o contributo 

na inversão desta situação 

que o Lions Clube da Cova 

da Beira mudou este ano 

o figurino do seu magusto, 

assinalado no passado 12de 

novembro. Decidiu que não 

chega pensar ou repensar a 

floresta, é necessário atuar, 

ajudar a replantar a área 

ardida.  Assim logo pela ma-

nhã, em colaboração com a 

Associação Cultural Abrigo 

das Sarnadas, os compa-

nheiros pegaram na enxada 

e nas cerca de 100 árvores 

e rumaram aos Baldios de 

Verdelhos, junto da sede do 

Clube de Caça e Pesca. Ali a 

natureza vai tentando reagir, 

o manto negro de cinzas vai 

dando lugar ao verde, primei-

ro dos fetos, depois de outras 

herbáceas anuais que acor-

dam com as primeiras chuvas. 

Mas para que o processo de 

reabilitação seja mais célere 

o contributo humano é es-

sencial. Procedeu-se então a 

plantação de árvores autóc-

tones, no período mais indi-

cado para o fazer, quando as 

jovens plantas iniciam o seu 

repouso vegetativo.

Plantadas as árvores, foi 

tempo de recompor os estô-

magos. Vieram o almoço e as 

castanhas assadas.  No final 

restava a satisfação de um dia 

bem passado e certeza de um 

contributo, ainda que peque-

no, para uma floresta melhor. 

Agradecemos a forma como 

fomos recebidos em Verde-

lhos pela Junta de Freguesia 

e Centro Social e Cultural de 

Verdelhos.

CL Telma Madaleno

  LIONS CLUBE COVA DA BEIRA
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  LIONS CLUBE LAGOA (AÇORES)

O Lions Clube de Lagoa 

Açores, no corrente ano lio-

nistico, iniciou os seus tra-

balhos e actividades sociais, 

nos meses de Julho e Agosto, 

nomeadamente na transfe-

rência dos assuntos admi-

nistrativos e financeiros do 

Clube, da Direcção cessante 

para a nova Equipa Diretiva 

do AL-2022/23.

No dia 30 de Setembro 

de 2022, foi realizada a 1ª 

Assembleia Geral de Sócios, 

presidida pelo Companheiro 

Jorge Stone e, tendo como 

ponto principal na ordem dos 

trabalhos, a análise, discussão 

e aprovação do Plano de Acti-

vidades, para o corrente ano.

O Plano de Actividades, 

apresentado, discutido e 

aprovado, rege-se  funda-

mentalmente por 3 vertentes:

- Consolidação da amiza-

de e companheirismo entre 

os Membros do Clube;

- Responsabilidade social 

e comunitária, junto da comu-

nidade do Concelho de Lagoa;

- Valorização Lionística e 

de promoção de uma interli-

gação mais próxima dos Lions 

Clubes dos Açores, da Madei-

ra e do Continente português.

Foi contagiante e motiva-

dor o entusiasmo unânime, 

de todas as Companheiras 

e Companheiros presentes 

que, apesar dos tempos 

difíceis que se adivinham, 

iriamos manter a mesma 

dedicação e disponibilida-

de, sempre fiéis aos princí-

pios e objectivos do nosso 

Movimento, com a mesma 

coragem, responsabilidade 

solidária e de compromisso, 

porque orienta-nos a certeza 

de que partimos para novos 

desafios de ideias e acções, 

voluntariamente assumidas, 

com a convicção de que há 

sempre lugar para a prática 

de uma solidariedade de pro-

ximidade, onde nos sentimos 

mais úteis, nesta nobre Mis-

são de SERVIR!

 

CL Jorge Stone

Visão parcial dos companheiros e companheiras presente na 1ª assembleia geral AL-2022/23

1ª assembleia geral do AL-2022/23, presidida pelo CL Jorge Stone, ladeado 
pelas CL Manuela Marques e Alda Aleutério na qualidade de tesoureira 
e secretária respectivamente

Entrega do reconhecimento 
do presidente do LCI 
ao CL Gustavo Frazão, 
pelos 30 anos de serviço 
ao lionismo

Entrega do reconhecimento 
do presidente do LCI 
ao CL Luis Eleutério pelos 30 anos 
de serviço ao lionismo

Vista geral dos companheiros e companheiras 
presentes na assembleia geral

  LIONS CLUBE DE LEIRIA

APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTOS AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE LEIRIA E PRESENÇA NO ANIVERSÁRIO DO LC DA FIGUEIRA DA FOZ

A Direção do Lions Clube 

de Leiria foi recebida pelo Pre-

sidente da Câmara de Leiria, 

Dr. Gonçalo Lopes, em visita 

de cortesia , de apresentação 

da direção para 2022 / 2023 

e dar-lhe a conhecer o plano 

de atividades.

Como é seu apanágio, o 

Presidente Gonçalo Lopes 

recebeu os Companheiros 

Lions com amabilidade e 

simpatia e agradeceu o tra-

balho do Clube na comunida-

de leiriense , e mostrou total 

disponibilidade da autarquia 

para colaborar em pleno nas 

nossas atividades.

O Clube esteve na Assem-

bleia de Aniversário do Lions 

Clube da Figueira da Foz, com 

13 ( treze ) Companheiros, 

cumprindo o plano de apoiar 

e de se solidarizar com os Clu-

bes Lions do Distrito 115 CS.

RALLYE PAPER

No que respeita ao traba-

lho para recolha de fundos 

para a LCIF ( cancro infantil 

) teve lugar, no início de No-

vembro, um dia de entrete-

nimento, de convívio e de 

estreitar os laços de amizade 

entre todos, atividade já con-

solidada no Clube __ o Rallye 

Paper.

Treze viaturas participa-

ram, permitindo aos concor-

rentes conhecer um pouco 

mais da beleza dos arredores 

de Leiria, visitar alguns dos 

seus monumentos, conviver 

com populares e dar a co-

nhecer a existência do Lions 

Clube e dos seus propósitos 

em prol da comunidade.



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

CL
UB

ES

58 NOVEMBRO | DEZEMBRO | 2022

  LIONS CLUBE LISBOA - BELÉM

ASSEMBLEIA GERAL 
COM PALESTRA 
SOBRE MEDICINA 
INTEGRATIVA

A Assembleia Geral de 

Novembro , enriquecida com 

uma palestra sob o tema “ 

O que é e como funciona a 

medicina integrativa “ teve 

assistência numerosa e foi 

dinamizada pelo Dr. Costa 

Santiago — Médico de Me-

dicina Integrativa, Estética e 

Anti-Aging.

As informações fornecidas 

centraram-se na importância 

do exercício físico, no cuidado 

com a alimentação ; na aten-

ção a dar ao sono ; no fator 

espiritual / mental e no agir 

com os outros, prenderam 

a atenção das cerca de 70 ( 

setenta ) pessoas presentes, 

entre lions e convidados;

No final, houve um largo 

momento em diálogo anima-

do e rico de conteúdo entre a 

assistência e o Dr. Costa San-

tiago e o Clube prestou mais 

um importante serviço à co-

munidade em que se insere.

CL Espírito Santo

Doação de roupa, calçado e cobertores para a Comunidade Vida e Paz

Realização de um jantar solidário no âmbito do alívio à fome, para angariação de bens alimentares para doar à Mesa de 

Nossa Senhora de Belém 

  LIONS CLUBE LISBOA - BELÉM

Doação de bens alimentares à Mesa de Nossa Senhora de Belém.

Celebração do XXIX Aniversário da Carta Constitutiva
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  LIONS CLUBE LISBOA - BELÉM

O Colégio Helen Keller e a aluna Carolina Vilela, venceram 

o 3° lugar do concurso do Cartaz da Paz, patrocinado pelo 

Lions Clube Lisboa Belém

Inauguração do Bazar de Natal pelo DG Armando Cottim

Voluntariado na Loja solidária da Junta de Freguesia de 

Belém.

PRESENÇAS DO CLUBE
• Jantar solidário a favor da AAMA,  Associação sem fins lucra-

tivos que apoia jovens e adultos com deficiências.

• Palestra promovida pelo Lions Clube do Estoril, pelo CL 

Ricardo Batista Leite, sobre a sua experiência na Ucrânia.

• Início das Comemorações dos 70 anos do Lionismo em 

Portugal, no Convento de Mafra.

• Almoço do 27° Aniversário do Lisboa Alvalade 

  LIONS CLUBE MONTIJO

ENTREGA DE PAPEL PARA 
RECICLAGEM À CERCIMA

03/10 – CL Sarreira Lopes e CL Joaquim 

Caeiro deslocaram-se à CERCIMA com mais 

um carregamento de papel para reciclagem

13/10 – Assembleia de café muito 

concorrida

19/10 - Entrega de roupa e calçado na Loja Social do Montijo

PROJETO BAIRRO FELIZ 
CONCLUÍDO EM 22 DE OUTUBRO

O Lions Clube do Montijo, participou no projeto “Bairro Feliz” da cadeia de 

Supermercados do Pingo Doce

O projeto do Lions Clube do Montijo, intitulado “Atelier de Artes” tinha como 

publico alvo pessoas dos 8 aos 88 anos de idade e como o nome indica seria 

uma Ocupação de Tempos Livres no mundo das Artes, aberto à Comunidade 

da cidade do Montijo. Mereceu uma elevada adesão da população, mas não a 

suficiente para vencer! Ficou a experiência e a visibilidade do Lions Clube no 

Pingo Doce e na população.

No dia da Final, os CL Sarreira Lopes, CL Mariana Fernandes, CL Jorge 

Fernandes e CL Nélia Parreira, no Pingo Doce felicitaram a representante da 

proposta vencedora!

22/10 - Pingo Doce - Av Jorge Peixinho Campanha - “Bairro Feliz”. Os Lions 

com a representante vencedora

22/10 - LC 

Montijo pre-

sente nas 1ªs 

jornadas da 

Visão orga-

nizadas pelo 

Lions Clube 

Setúbal
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  LIONS CLUBE MONTIJO

21/10 - L C Montijo presentes no aniversário do Lions Clube Almada-Tejo

25 DE OUTUBRO 
CELEBRAÇÃO DO 
DIA NACIONAL 
DO MUTUALISMO

A Associação de Mutualidades, ce-

lebrou o dia Nacional do Mutualismo 

no Cineteatro Joaquim d`Almeida, na 

cidade do Montijo. O Lions Clube do 

Montijo, foi convidado e aceitou com 

muito gosto o convite para participar 

neste evento.

27/10 - LC Monti-

jo no Fórum Europeu 

de Zagreb

  LIONS CLUBE MONTIJO

28/10 - Assembleia de jantar com palestra do Engº Vitor Santos, presidente do Metropolitano de Lisboa, com a presença do 

presidente da Câmara Municipal do Montijo, Engº Nuno Canta.

11 DE NOVEMBRO - 
COLHEITA DE SANGUE E 
REGISTO DE DADOR DE 
MEDULA ÓSSEA

O Lions Clube do Montijo, promo-

veu mais uma vez esta iniciativa, com 

o apoio do Agrupamento de Escola 

Poeta Joaquim Serra e o Instituto Por-

tuguês do Sangue. Foram 18 os da-

dores e 11 as colheitas conseguidas. 

CL Guadalupe Prates e JCL Jorge 

Fernandes, bem cedo prepararam o 

espaço para receber os dadores!

O Presidente do Lions Clube do Montijo com a dadora, CL Carla Albuquerque CL Guadalupe Prates, com os 

dadores e CL Ana e Nuno Ferrão

CL Jorge Fernandes com duas alunas da Escola Poeta Joaquim Serra! Obrigada 

Jovens
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11 DE NOVEMBRO - PELA NOITE DENTRO:  
SELEÇÃO DO CARTAZ DA PAZ 
E CELEBRAÇÃO DE SÃO MARTINHO!

Reunidos na Sede, os Companheiros Lions Clube do Mon-

tijo, celebraram o S. Martinho, onde não faltaram nem as 

castanhas nem a água pé, este momento de convívio serviu, 

simultaneamente para fazer a seleção dos cartazes da Paz, 

escolha feita entre os muitos desenhos a concurso pelos 

alunos da Escola Poeta Joaquim Serra. 

12 DE NOVEMBRO 
- II CAMINHADA PELA DIABETES

O Lions Clube do Montijo, realizou com o apoio da Junta 

de Freguesias do Montijo e Afonsoeiro a II Caminhada pela 

Diabetes. A Comunidade, caminhou 2 e ou 5 Km por esta 

causa. Os Bombeiros Voluntários do Montijo e a Proteção Civil 

garantiram a segurança dos cerca de 60 participantes. Antes 

ou depois da Caminhada, a todos os que desejaram foi feito 

um rastreio com o apoio de técnicos da Farmácia Moderna! 

Antes da partida, o Presidente do Lions Clube do Mon-

tijo, agradeceu a participação dos concorrentes bem como 

o apoio das Entidades Publicas e Privadas e aproveitou este 

momento para falar das causas do Lions e no caso concreto 

do combate à Diabetes. Seguiu-se o essencial aquecimento e 

as ruas encheram-se dos felizes Caminhantes.

Entidades oficiais de apoio à caminhada e a CL Teresa Pinto

Presidente António Picanço dos Santos!

Todos chegaram à Meta!

  LIONS CLUBE MONTIJO

Uma iniciativa da Universidade Sénior 

do Montijo, o convite chegou e o Lions 

Clube do Montijo esteve presente.

25 NOVEMBRO - AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA 
A PREVENÇÃO DO CANCRO DA PRÓSTATA

23 DE NOVEMBRO - VI FÓRUM DA ABRIGO!
O Lions Clube do Montijo participou no VI Fórum da Abrigo - Associação Portuguesa 

de Apoio à Criança, presidida pelo nosso CL Jacinto Pereira.

16 DE NOVEMBRO - DOAÇÃO DE BENS À LOJA SOCIAL 
E, como regu-

larmente fazemos, 

foram entregues 

na Loja Social do 

Montijo bens para 

serem distribuídos 

a quem deles pre-

cisar!

E, no mesmo dia 

foram entregues 

muitos brinquedos 

e outros bens na 

Escola Básica do 

Bairro da Caneira!

Jacinto Pereira Presidente da Abrigo
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  LIONS CLUBE OEIRAS-TEJO

19 DE OUT. 2022 

Assembleia com Palestra 

no Lions Clube Oeiras-Tejo 

para comemorar a Fundação 

do Lionismo no Mundo. A Pa-

lestra foi proferida pelo nosso 

CL PCC Jorge Ferreira sob o 

Tema “SOLIDARIEDADE e LIO-

NISMO”” da qual passamos 

um pequeno extrato “A nível 

mundial, os Clubes Lions co-

memoram neste mês, no dia 

10, a Fundação do Lionismo. 

Esta data é motivo para ser 

lembrada em homenagem aos 

Companheiros que introduzi-

ram o Lionismo, surge então 

um espírito altruísta, Melvin Jo-

nes, que nos legou a seguinte 

mensagem de Solidariedade: 

“Ninguém pode ir muito lon-

ge se não fizer algo pelo seu 

semelhante”

Seguiu-se o Jantar e o ale-

gre convívio lionistico.

28 DE OUT. 2022

O nosso Clube fez entre-

ga de tampinhas de plástico, 

80 garrafões de tampinhas, 

no Quartel dos Bombeiros 

Voluntário de Algés, que se 

destinam a contribuir para 

a compra de ‘Cadeiras de 

rodas’ para entrega a defi-

cientes.

06 DE NOV. 2022

O Lions Clube Oeiras-Tejo 

participou no 60º Aniversá-

rio do Lions Clube da Figueira 

da Foz com a presença de 4 

Companheiros.

09 DE NOV. 2022

Reunião do Lions Clube 

Oeiras-Tejo no Restaurante 

Pacifico, em Carnaxide.

O Clube assinalou a re-

ceção de uma ‘Placa de Ho-

menagem e Amizade’ dirigida 

ao Clube pelo Lions Clube de 

Petrópolis-Centro refletindo 

a Irmanação realizada em 

2019 entre os dois Clube e 

entregue pelo CL Mário Gon-

çalves, diretor da Irmanação 

pelo Clube Irmão. O nosso 

Clube decidiu enviar uma 

mensagem de agradecimen-

to e amizade ao Lions Clube 

de Petrópolis-Centro.

23 DE NOV. 2022

O nosso Clube esteve 

presente na Palestra profe-

rida pelo CL. Ricardo Batista 

Leite sob o tema ‘Um Lion 

Médico na Ucrânia’ organi-

zada pelo Lions Clube Estoril 

Palácio no  centro Cultural 

de Cascais.

  LIONS CLUBE DE SANTIAGO DO CACÉM

  LIONS CLUBE DE SETÚBAL

CARTAZ INTERNACIONAL DA PAZ 
TEMA: LIDERAR COM COMPAIXÃO

Com a colaboração do Agrupamento de Escola de Santiago 

do Cacém e da Escola Básica Frei André da Veiga, foram efe-

tuados 43 Cartazes pelos alunos, alusivos ao tema, tendo sido 

escolhido o Cartaz da aluna Carlota Maria Cavalinhos Bento 

de 11 anos, que irá representar o nosso Clube.

APOIO À ASSOCIAÇÃO INTERVIR.COM
Em parceria com o Rotary Clube de Sines, o nosso Clube 

fez a entrega de diversos bens alimentares a esta Instituição.

BANCO DE LEITE
Desde Julho/22, o Clube, já fez entrega de 316 litros de 

leite, à Instituição “Casa de Jovens O Farol” em Vila Nova de 

Santo André.

O SONHO DE SERVIR!...
O Lions Clube de Setú-

bal, abraçando a sua linha 

de continuidade, lança-se na 

abertura das 1ªs Jornadas da 

Visão do Clube, abrindo-se à 

Comunidade. A qualidade 

de quem esteve connosco 

alimenta essa linha, já que 

as Palestras realizadas por 

especialistas e investigado-

res, têm continuidade com 

rastreios e acompanhamento 

médico, seguindo-se a aquisi-

ção de óculos que fecham o 

ciclo ligado à visão neste Ano 

Lionístico. 

A nossa mensagem de 

dedicação e positividade 

irá prosseguir em vertentes 

diferenciadas a caminho da 

concretização, mas que, fa-

zendo ainda parte dos nossos 

sonhos, irão transformar-se 
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em realidade, mobilizando 

amigos e parcerias certas! 

O motor da Solidariedade é 

um dos mais fortes nas nos-

sas ambições e certamente 

saberemos alimentá-lo para 

prosseguirmos nos caminhos 

importantes de ajuda à Comu-

nidade que servimos.

A colaboração com a fa-

mília lionística, através da 

comparência em momentos 

importantes para cada clube, 

da construção de projetos 

conjuntos com outros clubes, 

da participação no Cartaz da 

Paz, da presença no início 

das comemorações dos 70 

anos do Lionísmo na Penín-

sula Ibérica ou até acorrendo 

à caminhada conjunta com 

assessorias, fazem também 

parte de realidades muito pre-

sentes inspiradas em sonhos 

arquitetados por todos nós… 

A capacidade de “sonhar”, 

a força do “querer” e a destre-

za do “fazer”, fazem acontecer, 

abrigando e dando consolo 

aos que mais precisam. 

Porém, o Clube precisa de 

crescer!... 

Foi isso que em dezembro 

aconteceu!...

Todo o protocolo que 

envolveu a entrada do novo 

sócio, a felicidade visível nos 

seus e nossos olhos tornou 

realidade mais um sonho... O 

aumento do número de sócios 

do Clube estava conseguido!

Porém, o feedback do 

nosso serviço também nos 

enche o coração, quer ele 

venha do abraço recebido 

ao sentirmos o calor do en-

volvimento nas Jornadas da 

Visão, do eco da ajuda aos 

mais frágeis, das parcerias 

alcançadas, das reuniões de 

pares, dos acontecimentos 

que alimentam e agitam o 

grande objetivo do Volunta-

riado… e, aí sim, o nosso lema 

faz sentido e a observação da 

realidade evidencia que JUN-

TOS CONSEGUIMOS!

CL Maria Augusta  

das Dores

  LIONS CLUBE DE SETÚBAL   LIONS CLUBE DE VILA FRANCA DO CAMPO

OS LIONS SERVEM, É ISTO QUE FAZEMOS...
O Lions Clube de Vila 

Franca do Campo durante 

este primeiro semestre, levou 

a cabo diversas atividades de 

ajuda à comunidade onde se 

insere.

Uma das mais emble-

máticas, dado que funciona 

durante os 365 dias do ano,  

é sem dúvida o apoio presta-

do aos idosos e doentes do 

concelho com material de 

desgaste permanente (camas 

articuladas, cadeiras de rodas, 

andarilhos, etc) 

No dia 29 de outubro, os 

Lions promoveram uma vez 

mais um almoço solidário - 

Festa das Vindimas – com 

o objetivo de angariação de 

fundos de modo a puderem 

desenvolver as suas ativi-

dades durante o ano. Este 

contou com a presença de 

300 pessoas, comunidade e 

companheiros Lions de toda 

a ilha. 

A 13 de novembro, em 

parceria, com o Hospital do 

Divino Espírito Santo - Ponta 

Delgada e a Escola Armando 

Côrtes Rodrigues, os Lions de 

Vila Franca do Campo organi-

zaram, uma vez mais uma re-

colha de sangue, tendo  esta 

uma grande adesão.

Nos dias 26 e 27 de no-

vembro os Lions uniram-se 

à causa do Banco Alimentar 

no concelho de Vila Franca 

do Campo, prestando ajuda 

na angariação de alimentos. 

 Para finalizar, o  Lions Clu-

be de Vila Franca organizou 

no dia 10 de dezembro o seu 

jantar de Natal com a sua, já 

tradicional troca de prendas, 

aproveitando a ocasião para 

atribuir prémios de Mérito 

Cívico a alguns cidadãos que 

durante o ano apoiam o Clube 

nas suas causas. 

A todos estes um muito 

obrigado.
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  LIONS CLUBE DE VILAMOURA

TRÊS COMPANHEIROS RECEBEM MEDALHA MELVIN JONES
No almoço que sucedeu a 

Caminhada e o rastreio pela 

Diabetes, em final de novem-

bro, o Presidente do Clube, 

Jorge Madeira, anunciou a 

atribuição de  três Comendas 

Melvin Jones, acompanhadas 

dos distintivos de lapela aos 

CL Lorete Sousa Otto, Maria 

Teresa Pereira e João Luís 

Calçada Correia. “Em nome 

da Fundação do Lions Inter-

nacional, queiram aceitar as 

nossas congratulações por 

se tornarem companheiros 

Melvin Jones”, disse o CL José 

Russo enquanto procedia à 

sua entrega, acrescentando 

votos de “muitos sucessos ao 

companheiro Jorge Madeira e 

ao Lions Clube de Vilamoura. 

Vocês merecem, vocês traba-

lham a sério para a defesa e 

expansão do lionismo”.

Por sua vez, os homena-

geados agradeceram a dis-

tinção. O CL Calçada Correia 

referiu: “tenho 38 anos de lio-

nismo. Comecei como cofun-

dador do Lions Clube de Faro 

e há 35 anos cofundador do 

Lions Clube de Vilamoura. É 

mais de metade de uma vida 

dedicada ao lionismo e agora, 

sempre que sou chamado, es-

tou presente. É este o espírito 

do lionismo e é isso que se 

quer num clube que tem uma 

atividade cívica e solidária per-

manente e com consistência. 

Aproveito para dizer ao nos-

so presidente, companheiro 

Jorge Madeira, continue com 

essa força, importante para 

levarmos ajuda àqueles que 

necessitam e, assim, fazer um 

mundo melhor”. Já a Compa-

nheira Teresa Pereira disse: 

“sou uma caloira no Lions, só 

tenho 17 anos de lionismo. 

Sinceramente, não estava à 

espera desta distinção. Sinto-

-me orgulhosa de pertencer 

ao Lions Clube de Vilamoura 

e estou muito grata ao nosso 

presidente. Tem sido muito 

persistente, até comigo. Um 

agradecimento também ao 

Lions no seu total. Tem tido 

uma ação espetacular a favor 

da humanidade”.

O Companheiro João Neto, 

do Lions Clube de Vilamoura, 

manifestou-se “muito orgulho-

so por ter mais 3 comendas 

Melvin Jones. É sinal de que 

estamos no bom caminho. 

Nós temos um clube muito 

dinâmico e tudo isso se deve 

ao dinamismo do nosso pre-

sidente, companheiro Jorge 

Madeira. Sem ele, nunca con-

seguiríamos este dinamismo. 

Portanto, desejo que continue 

com essa saúde e continue a 

puxar por nós, no bom sen-

tido”, revelando o espetáculo 

que o clube vai promover no 

dia 18 de fevereiro: “Será no 

sábado de Carnaval, vai ser 

uma noite de Fados de Coim-

bra e vamos ser ambiciosos. 

Vai ser no Restaurante O Mu-

seu, em Boliqueime, que tem 

uma sala muito grande, onde 

vamos recriar o ambiente típico 

de Coimbra. Esperamos que 

cada companheiro e cada con-

vidado levem mais 3 pessoas 

para termos uma sala com 400 

pessoas, o que nos permitirá 

angariar cerca de 5% do valor 

total da carrinha que preten-

demos adquirir para o CHUA. 

Todos os eventos que iremos 

promover até junho serão 

dedicados à aquisição dessa 

carrinha para podermos dar 

resposta à muita falta que faz”.

Para o presidente do 

Lions Clube de Vilamoura, 

“foi dada justiça às pessoas 

que mais trabalharam no 

clube fundado há 35 anos 

pelos companheiros Calçada 

Correia e Sousa Otto, depois 

continuado pela companheira 

Teresa Pereira e outros com-

panheiros, incluindo a Sole-

dade. Temos agora no total 

cinco companheiros com a 

Comenda Melvin Jones”.

  LIONS CLUBE DE VILAMOURA

A pedido do Refeitório Social do 

Centro Paroquial de Quarteira, o Lions 

Clube de Vilamoura angariou e conse-

guiu entregar um total de 720 litros de 

leite a esta instituição. Na entrega esteve 

presente a CL Amélia Craveiro.

CLUBE RECEBE TESTEMUNHO DE GRATIDÃO DA ACAPO
A 22 de outubro o Lions 

Clube de Vilamoura, partici-

pou no 33º aniversário da 

ACAPO – Associação de Ce-

gos e Amblíopes de Portugal, 

tendo marcado presença o 

Presidente, CL Jorge Madeira 

e mais três Companheiros.

Durante o jantar teve 

lugar a intervenção do Pre-

sidente da ACAPO, Rodrigo 

Santos, da Presidente MAR, 

Graça Geraldo, dos Tesou-

reiros Diogo Costa e João 

Lourenço, além da Secretária 

do Estado da Inclusão, Ana 

Sofia Antunes, a Vereadora 

da Câmara Municipal de Al-

bufeira, Cláudia Guedelha, e 

o Presidente LC Vilamoura, 

Jorge Madeira.

A Associação ofereceu um 

Testemunho de Gratidão ao 

Lions Clube de Vilamoura 

como reconhecimento de 

colaboração prestada ao 

longo dos anos à Delegação 

do Algarve. 

ANGARIAÇÃO DE BENS  
PARA OS MAIS CARENCIADOS

O Lions Clube de Vilamoura, representado pelo Presiden-

te, Jorge Madeira, e três companheiras, marcaram presença 

num lanche-convívio organizado pelos companheiros Doan e 

Jacques Bry, com o intuito de assinalar a angariação efetuada 

pelos companheiros na receção de roupas novas de bebé, 

criança e adolescente.

Estes bens serão entregues onde houver uma necessidade. 

“Esta ação marca mais uma vez o trabalho de equipa que dá 

muito gosto em realizar, aliado ao convívio”.

ENTREGA DE 720 LITROS 
DE LEITE AO CENTRO 
PAROQUIAL DE QUARTEIRA
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  LIONS CLUBE DE VILAMOURA

RASTREIO À VISÃO EM QUARTEIRA
O Lions Clube de Vila-

moura promoveu no dia 14 

de outubro de 2022, na Pra-

ça do Mar, em Quarteira, um 

rastreio Gratuito à Visão, assi-

nalando assim o Dia Mundial 

da Visão.

A iniciativa, aberta à po-

pulação em geral, registou 

um total de cerca de meia 

centena de rastreios, nos 

quais participaram também 

idosos encaminhados pela 

Ação Social da Autarquia de 

Quarteira, e pelo Lar Sagrada 

Família do Centro Paroquial 

de Quarteira.

No evento participaram os 

seguintes CL: Amélia Carveiro, 

Catarina Quaresma, Fátima 

Madeira, Rosa Guerreiro, Tina 

Viegas e Ivette Gigante, além 

do Presidente Jorge Madei-

ra, dos companheiros Sousa 

Otto, Lorete Otto, Valter Men-

des e Helena Madeira.

Débora Silva

International Liaison Officer DM Leo 

115 - Portugal

“Criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra.” Este objetivo de Lions In-

ternacional revela-se cada vez mais fundamental. Mas como é que o fazemos acontecer? É preciso, 

acima de tudo, compreender, conhecer e comunicar. Isto tem por base o intercâmbio de ideias, 

experiências e visões que se revelam como uma das principais potencialidades do nosso movimento.

 

“PENSAR GLOBAL, AGIR LOCAL”

É com esta missão que Lions e Leos de todo o mundo servem as suas comunidades, com o repto 

de “Pensar global, agir local”. Contudo, por vezes, é preciso pensar mais além. Será que o nosso mo-

vimento chega a todos os locais, e com respostas suficientes? Mais do que agir local é também olhar 

para além do horizonte, para além da solidariedade local e nacional. Falamos da mobilização enorme de 

Lions e Leos em todo o mundo – e Portugal não é exceção – em apoiar países com pouca capacidade 

de resposta face à pandemia Covid-19, em unir esforços para apoiar a Ucrânia em tempos de guerra, 

em apoiar países em desenvolvimento com recursos necessários para garantir uma solidariedade 

humana global, da cultura, à alimentação, à saúde e à educação.

“Intercâmbio de ideias e ferramentas
para consolidar o movimento e criar

laços com Leos e Lions de todo o mundo”

Na realidade dos Leos em Portugal, para além de todas estas iniciativas de solidariedade local e 

global, em colaboração com a Associação AMA A VIDA e com o apoio fundamental dos Lions, con-

seguimos organizar a primeira missão humanitária junto da tribo de Guarani, na Argentina. Falamos 

também da participação ativa de Portugal nas atividades europeias Leo 4 Green, Leo Fights Hunger 

e, a mais recente, Leo For Kids. Falamos da sua ativa representação no Conselho Europeu de Leos, 

com resultados vistos na sua divulgação e intercâmbio de ideias e ferramentas para consolidar o 

movimento e criar laços com Leos e Lions de todo o mundo, ao dinamizar um Leo Europa Forum, 

em 2019, e um encontro de ILO’s (representantes de cada país no Conselho Europeu)  em março do 

próximo ano, em Portugal.

Portanto, companheiros, podemos concluir que, com trabalho de equipa, bondade, determinação 

e resiliência, somos capazes de servir além-fronteiras. Inspirados em Fernando Pessoa, temos em nós 

todos os sonhos do mundo. Vamos concretizá-los, juntos?

C

ILO - International Liaison Officer 
DM Leo 115
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LEOS ON THE ROAD UMA MISSÃO EM GUARANI
A PRIMEIRA MISSÃO HUMANITÁRIA DOS LEOS DE PORTUGAL

Estamos em 2022. Este 

ano marca a primeira mis-

são humanitária dos Leos 

de Portugal. Este ano marca 

o concretizar de um sonho, 

um sonho que resultou do 

esforço e da união de várias 

pessoas. 

Este percurso começou, 

em 2020, com o objetivo de 

partir em 2021 para a Ar-

gentina, mas a pandemia, 

à semelhança do que fez a 

muitos outros sonhos, adiou 

para 2022 aquela que seria 

a primeira missão dos Leos 

de Portugal. Numa perspetiva 

de solidariedade, enquanto 

ação humanitária global e 

sem fronteiras, os Leos de 

Portugal, em parceria com a 

AMA A VIDA - Amor, Missão, 

Ajuda, Voluntariado, Igual-

dade, Dignidade e Amizade 

- organizaram o projeto Leos 

on the road: Uma missão em 

Guarani. A equipa de missio-

nários foi constituída por Leos 

de Norte a Sul de Portugal, 

das mais diversas áreas aca-

démicas e profissionais, que 

durante dois anos uniram 

esforços para planear, de-

senvolver e executar o pro-

jeto. Este projeto humanitário 

teve como objetivo promover 

ações de intervenção no âm-

bito da educação, saúde, sus-

tentabilidade, direitos huma-

nos e desenvolvimento das 

tribos aborígenes Guarani 

da Argentina, mais concreta-

mente as tribos das aldeias 

de Chapá e Yacutinga. 

Estas foram as aldeias 

nas quais permanecemos a 

maior parte do tempo e que 

nos acolheram como se de 

família nos tratássemos. No 

entanto, também estivemos 

presentes, em diferentes dias, 

nas aldeias de Tabay, Sapukai 

e Ka’aguyYvate. Realizámos 

inúmeras atividades:

• Ensinámos a técnica da 

quebra de vidro para faze-

rem copos ou recipientes, 

uma vez que existiam pou-

cos utensílios para comer 

nas aldeias. 

• Ensinámos a fazer vassou-

ras com garrafas de plás-

tico. 

• Na aldeia de Chapá, ensiná-

mos a fazer reciclagem por-

que a aldeia, à nossa che-

gada, estava muito suja. Era 

notória a diferença quando 

partimos. 

• Realizámos formações e 

ações de sensibilização so-

bre Igualdade de Género 

e Violência Doméstica na 

escola básica da aldeia de 

Yacutinga.

• Realizámos vários jogos 

lúdico-pedagógicos com 

as crianças e jovens.

• Cozinhámos com o povo 

Guarani nas diferentes al-

deias por onde passámos 

e fizemos, em conjunto, as 

respetivas refeições.

• Iniciámos um local para co-

locar resíduos para com-

postagem, que as pessoas 

adultas posteriormente 

iriam acabar.

• Distribuímos sementes 

para a escola de cada 

aldeia, assim como por 

cada família de Chapá e 

Ka’aguyYvate. 

• Ensinámos a coletar rezina 
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dos pinheiros para, poste-

riormente, utilizar como 

cola.

• Lançámos o apelo ao Colé-

gio Nossa Senhora de Fáti-

ma (colégio privado) para 

que as crianças trouxessem 

de casa as ferramentas que 

os pais já não utilizam e pu-

dessem, posteriormente, 

doar às aldeias Guarani.

• Partilhámos estratégias 

de empreendedorismo, 

salientando a importância 

de acompanhar os preços 

do mercado a que são ven-

didos os produtos.

• Promovemos ainda mo-

mentos de interculturalida-

de através da partilha de 

música e expressões lin-

guísticas típicas portugue-

sas, guarani e castelhanas.

 

Além das atividades men-

cionadas, estivemos com a 

Comunidade Portuguesa de 

Oberá, de forma a sensibili-

zar para as necessidades das 

aldeias Guarani (a Comuni-

dade doou sementes para 

as aldeias e um engaço, uma 

vez que na aldeia de Chapá 

as ferramentas de agricultura 

eram quase nulas). Visitámos 

o presidente do Município de 

Gobernador Roca e estivemos 

em reunião, de forma a arti-

cular medidas de intervenção 

com as comunidades Guarani 

(como, por exemplo, recolha 

de resíduos). Estivemos ainda 

com os Lions e Leos de Oberá 

a sensibilizar para as questões 

do povo Guarani e importân-

cia de atuar junto dele.

Falar sobre a primeira 

ação humanitária dos Leos de 

Portugal é falar de uma expe-

riência única e inesquecível. 

Foram 3 semanas em que nos 

sentimos verdadeiramente 

bem-vindos/as por aquelas 

crianças, jovens, homens e 

mulheres, pessoas. Mais do 

que falar daquilo que lá fomos 

fazer, devemos falar daquilo 

que sentimos e que, após 

regressarmos, permanece 

connosco. Aprendemos muito.

Os dias com o povo Gua-

rani passaram num abrir e 

fechar de olhos. Todos os 

dias nos fizeram sentir parte 

da família que constroem. 

Todos os dias, quando che-

gávamos, tínhamos o abraço 

acompanhado da correria 

em direção a nós e o nos-

so nome a soar bem alto... 

Que sensação de amor... 

Como sabem amar aquelas 

pessoas! Estar junto das al-

deias Guarani ensinou-nos 

a ligar-nos às verdadeiras 

coisas da vida: à natureza, 

às pessoas, ao tempo e a 

nós mesmos/as. Estar junto 

às aldeias Guarani ensinou-

-nos que, na falta de muitas 

coisas materiais, se tivermos 

amor é possível viver em ple-

nitude.

Terminamos este nosso 

testemunho com alguns agra-

decimentos muito especiais. 

Obrigada aos/às companhei-

ros/as Lions que sempre acre-

ditaram e nos apoiaram nesta 

missão, quer nos clubes quer 

nos Conselhos Nacionais de 

Governadores dos últimos 

três anos lionísticos. Obrigada 

aos/às companheiros/as Leos 

por todo o apoio nas diversas 

atividades de angariação de 

fundos. Obrigada às/aos Leos 

que estavam na equipa e que, 

apesar de saberem que não 

iam para a Argentina, conti-

nuaram a trabalhar de igual 

forma para que fosse possí-

vel. Obrigada à Associação 

AMA A VIDA e à Fátima Ribeiro 

por, juntos, termos concreti-

zado um sonho tão bonito. 

Obrigada a todas as pessoas 

que nos apoiaram incondicio-

nalmente! Obrigada ao povo 

Guarani, às irmãs do verbo 

Divino e a todas as pessoas 

que se cruzaram connosco 

na Argentina e nos fizeram 

sentir em casa. Obrigada aos 

nossos familiares por todas 

as horas que dispensaram 

de estar connosco para que 

outras pessoas o pudessem 

fazer. Obrigada!

Cleo Débora Silva

NOTÍCIAS LEOS 

COMEMORAÇÕES DO DIA 
INTERNACIONAL DO LEONISMO

No passado dia 5 de dezembro, di-

versos clubes Leo e Lion, assim como 

o próprio DM 115 LEO marcaram esta 

data importante para o Leonismo a nível 

internacional.

HALLOWEEN EM COIMBRA

O Leo Clube de Coimbra II foi celebrar 

o Halloween com as crianças do Lar “O 

Girassol”, tendo sido um excelente mo-

mento de convívio onde o terror, desta 

vez, foi apreciado pelas crianças.

BANCO ALIMENTAR EM COIMBRA

No dia 27 de novembro, o Leo Clube 

de Coimbra II e o Lions Clube de Coimbra 

colaboraram na tradicional campanha 

de recolha de alimentos para o Banco 

Alimentar Contra a Fome.

REGRESSO DO ABRAÇAR PORTUGAL

Os Leos de Portugal voltaram a fazer uma atividade que muito lhes dava gozo e que, devido à pandemia, tiveram de 

suspender temporariamente a realização de atividades deste tipo. Estamos a falar do Abraçar Portugal, uma atividade 

em que consistiu na dádiva de abraços de forma gratuita e que ocorreu no dia 10 de dezembro nas cidades de Braga, 

Coimbra e Lisboa. 
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PROJETO CARTA AO PAI NATAL

O Leo Clube de Coimbra II promoveu 

uma campanha de angariação de presen-

tes para crianças de diversas instituições 

de Coimbra, com o intuito de dar um 

melhor Natal a crianças que merecem 

todo o apoio.

PEDITÓRIO NACIONAL 
NA FIGUEIRA DA FOZ

Ao longo dos últimos dias de outubro 

e do primeiro de novembro, o Leo Clube 

da Figueira da Foz – Foz do Mondego co-

laboraram com a Liga Portuguesa Contra 

o Cancro no âmbito do seu peditório 

nacional. 

UMA EXPERIÊNCIA NORMAL PARA UNS,  
EXTRAORDINÁRIA PARA OUTROS

No dia 3 de dezembro, o Leo Clube de Pombal levou as crianças do Centro de 

Acolhimento Temporário da APEPI a almoçar ao McDonalds, tendo sido um 

excelente momento para todos.

CAMPANHA APADRINHAR 
DESEJOS

No dia 18 de dezembro, o Leo Clube de 

Pombal ofereceu às crianças do Centro 

de Acolhimento Temporário da APEPI 

um conjunto de presentes de Natal 

angariados no âmbito da campanha 

“Apadrinhar Desejos”.

BOLINHO 
COM AS CRIANÇAS DA APEPI

Tal como manda a tradição, no dia 1 

de novembro, o Leo Clube de Pombal 

foi fazer o bolinho com as crianças 

do Centro de Acolhimento da APEPI, 

tendo sido uma tarde muito divertida 

e saborosa.

PRESENTES SOLIDÁRIOS

O Leo Clube da Figueira da Foz – Foz 

do Mondego, em conjunto com a Asso-

ciação Fernão Mendes Pinto, organizou 

uma recolha de bens com o objetivo de 

oferecer a pessoas e famílias que vivem 

em contextos sociais de maior fragilidade. 

NATAL A SONHAR

A campanha “Natal a Sonhar” é um 

projeto solidário do Leo Clube Figueira 

da Foz - Foz do Mondego em colabo-

ração com o Núcleo de Estudantes de 

Psicologia, Ciências da Educação e Ser-

viço Social da Associação Académica de 

Coimbra (NEPCESS/AAC). Este projeto 

pretendeu mobilizar a comunidade a 

oferecer presentes de Natal a crianças 

carenciadas de modo a tornar o seu 

natal mais feliz.

HALEOWEEN

No dia 31 de outubro de 2022, rea-

lizou-se o HaLEOween, no parque da 

cidade de Famalicão, uma atividade or-

ganizada pelo Leo Clube de Famalicão e 

o Leo Clube da Trofa. O bom tempo per-

mitiu à nossa equipa embarcar na caça 

ao tesouro mais assustadora e superou 

com sucesso todos os seus medos.

APADRINHAR UM SORRISO

A época natalícia aproximou-se e o 

Leo Clube da Trofa procedeu à organi-

zação de uma campanha de angariação 

de presentes para que 33 crianças des-

favorecidas tivessem um Natal mais feliz.

BANCO ALIMENTAR NA TROFA

O Leo Clube da Trofa e o Lions Clube 

da Trofa apoiaram o Banco Alimentar Con-

tra a Fome nos dias 26 e 27 de novembro, 

no Mercadona localizado na Trofa.

LEOS E TUNA NA SCM DE FAFE

No passado dia 16 de dezembro o 

Leo Clube de Fafe esteve no Lar de Ido-

sos da Santa Casa da Misericórdia de 

Fafe juntamente com a Tuna Fanfe para 

animar a tarde dos seus moradores. A 

tarde contou com música e um lanche 

oferecido pelo clube.

PEDITÓRIO NACIONAL EM VIZELA

 

O Leo Clube de Vizela participou no 

Peditório Nacional para a Liga Portugue-

sa Contra o Cancro, nos últimos dias de 

outubro e primeiro de novembro.

NOTÍCIAS LEOS 
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PLÁSTICO PARA A LEONOR

No final do mês de outubro, o Leo 

Clube de Famalicão recolheu e organizou 

alguns plásticos que foram recebidos 

durante últimas semanas na sede do 

Lions Clube de Famalicão, no âmbito da 

campanha “Um sorriso para a Leonor” 

que pretende converter o plástico reco-

lhido em dinheiro para pagamento das 

terapias diárias da Leonor, criança que 

sofreu uma anoxia neonatal hipóxico – 

isquémica.

3 HORAS DE RESISTÊNCIA 
ARC VALE S. COSME

O Leo Clube de Famalicão participou 

nas 3 Horas de Resistência de BTT da 

ARC Vale S. Cosme, onde contribuíram 

para que o evento fosse considerado 

como um evento verde, através da re-

colha de plástico que foi destinado para 

a campanha “Um sorriso para a Leonor” 

que pretende converter o plástico reco-

lhido em dinheiro para pagamento das 

terapias diárias da Leonor, criança que 

sofreu uma anoxia neonatal hipóxico – 

isquémica.

PEDITÓRIO NACIONAL EM FAMALICÃO

O Leo Clube de Famalicão decidiu 

apoiar o Lions Clube de Famalicão no 

Peditório Nacional da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – Núcleo Regional do 

Norte.

RASTREIOS À DIABETES

A pensarmos na importância que a 

prevenção acarreta para uma melhor 

saúde comunitária e individual, o Leo 

Clube de Famalicão, com o apoio do 

Lions Clube de Famalicão e da Associação 

de diabetes de Vila Nova de Famalicão, 

desenvolveu uma atividade de rastreio 

gratuito à diabetes em três farmácias 

de Famalicão. 

MONUMENTO LIONS DE AZUL

No Dia Mundial da Diabetes, como 

habitualmente, o Leo Clube de Famalicão, 

o Lions Clube de Famalicão e a Associa-

ção de Diabéticos de Vila Nova de Fama-

licão decidiram iluminar o Monumento 

Lions local de azul, de forma a assinalar a 

efeméride e sensibilizar para a temática.

RIFAS PARA A LEONOR

O Leo Clube de Famalicão decidiu 

proceder à elaboração de uma rifas so-

lidárias para a Leonor, uma menina que 

sofreu uma anoxia neonatal hipóxico 

– isquémica.

CAMINHADA DA DIABETES
No dia 20 de novembro, ocorreu a 

Caminhada da Diabetes, que serviu de 

momento de sensibilização sobre a te-

mática. Esta foi uma atividade que con-

tou com a colaboração do Leo Clube de 

Vizela na organização.


