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Caros Lions!

Você tem grandes sonhos para o seu clube? Quer au-

mentar o seu quadro associativo, envolver mais os jovens 

ou expandir os tipos de projetos de serviço que realiza? 

Quando você sonha grande - e eu sei que os Lions gostam de sonhar 

grande - pode parecer difícil saber como  e por onde começar.

Mas aqui está o grande segredo dos Lions: você não precisa de fazer 

isso sozinho. A Equipa de Ação Global pode ajudar a energizar os seus 

esforços. Temos uma fundação global, a LCIF, que está aqui para lhe ofe-

recer apoio financeiro. E há mais de 48.000 clubes em todo o mundo que 

estão a tentar fazer exatamente o mesmo que você: construir o clube dos 

seus sonhos. Portanto, vá às convenções locais e conheça os Lions do 

seu distrito. Troque ideias, obtenha números de telefone, faça conexões.

O Seal Beach Lions Club, na Califórnia, não se tornou o maior clube da 

América do Norte por acaso. Eles reconheceram que queriam crescer e 

ter uma associação que refletisse a sua comunidade – uma gama diversi-

ficada de idades e experiências de vida. Mas, em vez de iniciar um plano 

de recrutamento pesado, eles  concentraram-se em construir o tipo de 

clube ao qual outras pessoas gostariam de se associar. E funcionou. Você 

também pode fazer o mesmo.

Decida o que é importante para o seu clube e vá em frente. Construa. 

Os resultados aparecerão.

Tenha um bom dia,

C

CONSTRUINDO O FUTURO 
QUE QUEREMOS

Publicar artigos na LION 
é fácil!... 

Uma grande parte de cada uma das edições da nossa Lion está reser-

vada à publicação de notícias dos Clubes Lions e Leos para dar a conhecer 

as muitas e importantes actividades lionísticas realizadas no nosso País pelos 

clubes dos nossos dois Distritos.

Chamo, no entanto, a atenção para artigos que deverão ser em formato Word, 

incluir o nome do clube, um título, um texto preciso descrevendo a actividade 

desenvolvida, acompanhado de fotos com boa definição e em formato jpeg. 

O texto poderá ser modelado, revisado, com possíveis correções, pela re-

dacção da revista, mas sempre sem modificar o sentido do mesmo. 

Os artigos e fotos terão de ser enviados por e-mail para o Editor da Lion: 

hdematos@gmail.com até ao dia 10 do 2º mês de cada uma das edições, data 

a partir da qual já não poderão ser publicados nessa edição. 

Henrique Matos
Editor
hdematos@gmail.com

U

HISTORIAL
Revista LION é uma publicação 
oficial da Associação Internacio-
nal de Lions Clubes, editada por 

autorização da Diretoria Internacional em 
35 edições e em 18 idiomas: inglês, es-
panhol, ja ponês, francês, sueco, italiano, 
alemão, finlandês, coreano, portu guês, 
holandês, dinamarquês, chinês, grego, 
norueguês, turco, tailandês e hindi.

FICHA TÉCNICA

Conselho de Governadores: Presidente, 
Américo Fernandes Marques; Vice-presidente/
Secretário, Armando António Cottim; Vice-
-presidente/Tesoureiro, Georgy GlushiK

Conselho de Redacção:  Henrique Matos (LC 
Almada-Tejo), Vera Rodrigues (LC de Póvoa de 
Varzim), José Nascimento (LC de Caldas da 
Rainha), Joaquim Matos (LC Almada-Tejo).

Editor: Henrique Matos (Lions Clube Almada-
-Tejo); Email: hdematos@gmail.com 
- Tel. 351917269814

Design e paginação: António Cândido  

Propriedade da Edição: Revista Lion - Versão 
Portuguesa, registado no ICS sob o nº 110355, 
Distrito Múltiplo 115 de Lions Clubes  
Rua Basílio Teles, 17-3ºC
1070- 020 LISBOA - PORTUGAL 
telefone +351 217 263 939 
E-mail: secretaria.dm115@lionsclubes.pt 
NIPC nº 501 293 531

Impressão: FIG – Indústrias Gráficas, SA 
Tiragem: 2.600 exemplares 
Depósito Legal: 349526/12

EXECUTIVE OFFICERS

President, Brian E. Sheehan, United States; 
Immediate Past President Douglas X. Alexan-
der, United States; First Vice President, Dr. 
Patti Hill, Canada; Second Vice President, 
Fabrício Oliveira, Brazil; Third Vice President, 
A.P. Singh, India.

DIRECTORS

SECOND YEAR DIRECTORS

Elena Appiani, Italy; K. Vamsidhar Babu, India; 
Teresa Dineen, Ireland; Pai-Hsiang Fang, China 
Taiwan; Jeffrey R. Gans, United States; Efren 
Ginard, Paraguay; Je-Gil Goo, Korea; Mats 
Granath, Sweden; Ken Ibarra, United States; 
Daisuke Kura, Japan; Dr. Vinod Kumar Ladia, 
India; Kenji Nagata, Japan; Dr. Dianne J. Pitts, 
United States; Allen Snider, Canada; Ernesto 
Tijerina; deb Weaverling, United States; John W. 
Youney, United States.

FIRST YEAR DIRECTORS

Ben Apeland, United States;Jitendra Kumar 
Singh Chauhan, India; Barbara Grewe, Ger-
many; Jeff Changwei Huang, China; Tim Irvine, 
Australia; Ron Keller, United States; Gye Oh 
Lee, Korea; Robert K.Y. Lee, United States; R. 
Mathanagopal, India; Manoel Messias Mello, 
Brazil; Jay Moughon, United States; Chizuko 
Nagasawa, Japan; Dr. Ahmed Salem, Egypt; 
Samir Abou Samra, Lebanon; Pirkko Vihavainen, 
Finland; Jürg Vogt, Switzerland; Lee Vrieze, 
United States

A

sumário
INTERNACIONAL

2 a 12
DISTRITO MÚLTIPLO

13 a 19 
24 a 33

DISTRITOS

20 a 23

CLUBES 

34 a 63
LEOS

64 e 67 Presidente Internacional de Lions Clubs International



4 JANEIRO | FEVEREIRO | 2023

IN
TE

RN
A

CI
ON

A
L

CL
UB

ES
LE

OS
DI

ST
RI

TO
 M

ÚL
TI

PL
O

DI
ST

RI
TO

S
EN

TR
EV

IS
TA

IN
TE

RN
A

CI
ON

A
L

CONVENÇÃO INTERNACIONAL 

OS LIONS ENCONTRAM-SE 
NA CIDADE DA MONTANHA...
BOSTON ESTÁ PRONTA 
PARA OS LIONS.

Seja a história, desportos 

ou a boa comida que lhe in-

teressam, você encontrará 

tudo isto em Boston. E neste 

Verão você também encon-

trará muitos Lions.

De 7 a 11 de julho de 

2023, os Lions visitarão uma 

das cidades mais antigas dos 

Estados Unidos para cinco 

dias de convívio e compa-

nheirismo, conversas e ser-

viço. As inscrições para a 105ª 

Convenção de Lions Interna-

tional estão abertas. Se você 

já esteve numa Convenção 

Internacional Lions, sabe da 

importância deste momento 

e que os preparativos come-

çam hoje. Se você nunca foi, 

agora é o momento perfeito 

para começar.

Porquê uma 
Convenção  
Internacional?

Companheirismo 

Somos uma organização 

de serviço global e temos 

membros em todo o mundo 

fazendo coisas incríveis para 

suas comunidades todos os 

dias. Achamos que é mais 

importante do que nunca 

reservar um tempo para nos 

encontrarmos - pessoalmen-

te - uma vez por ano, para 

que possamos compartilhar 

histórias, estratégias e amiza-

de. Muitos Lions e Leos fazem 

amigos na Convenção para o 

resto de suas vidas.

Aprendizagem 

Ouça outros Lions e 

troque ideias sobre como 

planear projectos, recrutar 

novos sócios e desenvolver 

o seu clube. Os especialistas 

da sede estão à disposição 

para ajudá-lo a navegar no 

mundo da tecnologia, encon-

trar novas maneiras de obter 

subsídios para projectos e 

aprender dicas de comuni-

cação e relações públicas que 

o podem ajudar a promover o 

excelente trabalho que você 

faz.

Diversão 

Afinal, somos Lions. Por-

tanto, nenhuma reunião está 

completa sem um pouco 

- ou muito - de diversão. E 

não faltam bons momentos 

planeados para Boston. Seja 

participando num projecto de 

serviço (porque não importa 

aonde estamos, os Lions ado-

ram servir), cantando junto 

com alguns dos entreteni-

mentos de nível internacional 

organizados exclusivamente 

para os Lions, ou tomando 

um autocarro e visitando al-

guns dos pontos turísticos 

inesquecíveis que Boston tem 

para oferecer.

QUER SABER MAIS SOBRE 

O QUE ESPERAR DA LCICON 

2023? 

Visite  
LCICon.lionsclubs.org.
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LCIF 
OS CINCO LUGARES MAIS
“INSTAGRAMÁVEIS” DE BOSTON
Precisa de alguns cenários dignos 
de fotos? Vista o seu equipamen-
to Lion e vá para alguns desses 
locais icónicos.

1.FENWAY PARK

O mais antigo estádio da Maior Liga de basebol dos Estados 

Unidos, o Fenway Park não é apenas a casa do Boston Red 

Sox, mas também o local memorável de muitos enredos de 

filmes importantes. Tire uma foto sob a placa verde e vermelha 

para marcar seu lugar na história.

2. MONUMENTO DE BUNKER HILL

Este monumento de 67 metros de altura testemunha uma 

das primeiras grandes batalhas da Revolução Americana. Se 

você é um aficionado por história, faça um passeio pela Cidade 

Velha, pare neste e em muitos outros locais históricos.

3. MUSEU ISABELLA STEWART GARDNER 

Você não encontrará um jardim interior mais bonito em 

Boston. Inspirado num palácio Veneziano do século XV, este 

museu abriga algumas das mais prestigiadas obras de arte do 

mundo, incluindo obras de Rembrandt, Michelangelo, Rafael, 

Degas e Sargent. 

4. O BAIRRO NORTH END 

O Bairro North End de Boston parece-se menos com uma 

movimentada cidade americana e mais com uma sonhado-

ra vila costeira europeia. Há algo para o apetite de todos, e 

você nunca sabe quando encontrará o seu novo restaurante 

favorito, escondido atrás de uma porta de madeira pintada, 

na esquina da uma rua estreita de paralelepípedos. Faça uma 

foto de sua última descoberta.

5. ARTE AO AR LIVRE

A arte ao ar livre está crescendo em Boston, e nada deixa 

sua mídia social mais movimentada do que grandes murais ao 

ar livre. Visite o mural Roxbury Love Story dos artistas locais 

Pro Blak e GoFive, ou siga para The Undergound no Ink Block, 

uma passagem subterrânea de 32 metros quadrados localizada 

entre os bairros South End e South Boston de Boston, que 

foi transformada num parque urbano ativo. Você pode até 

inspirar-se para seu próximo projecto Lionístico. Onde quer 

que você vá não conseguirá parar de tirar fotos.

Inscreva-se agora em LCICon.lionsclubs.org.

A parceria entre a Enel 

North America e a LCIF ajuda 

a restaurar as comunidades 

locais.

A Enel North America 

embarcou numa nova par-

ceria ambiental com o Lions 

Clubs International Founda-

tion (LCIF) para ajudar a cons-

truir comunidades saudáveis   

e sustentáveis   e proteger nos-

so planeta.

Como o principal em-

preendedor, proprietário e 

operador de longo prazo de 

projectos de energia reno-

vável na América do Norte, a 

Enel e os seus mais de 1.500 

funcionários têm a missão de 

ajudar a proteger e restaurar 

as comunidades.

 

Plantar cerca 
de 600 árvores

Na primavera de 2022, a 

LCIF e a Enel, a maior ope-

radora privada de energia 

renovável do mundo, lança-

ram uma ambiciosa iniciati-

va de plantio de árvores em 

coordenação com dois Lions 

Clubes no Condado de York, 

Pensilvânia, EUA.

Como parte desse projec-

to, os membros do Lions e os 

empregados da Enel uniram-

-se e plantaram cerca de 600 

árvores. As árvores foram 

plantadas no William H. Kain 

Park em York, no Marge Goo-

dfellow Park em New Free-

dom e no Dallastown Lions 

Community Park na Pensilvâ-

nia, EUA. Além disso, plantas 

em vasos foram distribuídas 

no evento “Go Green in the 

City”, festival familiar do con-

dado de York que celebra a 

sustentabilidade local.

“As árvores ajudam a tor-

nar as comunidades saudá-

veis   e sustentáveis. Da mesma 

forma, os nossos projectos 

solares planeados para o 

Condado de York apoiarão 

O PODER DA 
SUSTENTABILIDADE
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Por Elizabeth Edwards

as comunidades com energia 

limpa e um novo crescimento 

económico”, diz Joel Harring-

ton, Diretor de Políticas Públi-

cas e Assuntos Institucionais 

da Enel América do Norte.

 

Outras iniciativas 
ambientais 
estão previstas

A Enel planeia continuar 

esta parceria para apoiar as 

iniciativas ambientais dos 

Lions em locais seleciona-

dos na América do Norte, que 

são uma parte essencial de 

comunidades e de pessoas 

saudáveis. 

“Estamos entusiasmados 

em fazer parceria com o Lions 

para promover esforços lo-

cais de sustentabilidade”, dis-

se Jesse Puckett, director de 

projectos de sustentabilidade 

e assuntos comunitários da 

Enel North America.

“Como uma empresa 

comprometida com a ener-

gia renovável, a Enel está 

empenhada em restaurar o 

meio ambiente, ajudando a 

mitigar os efeitos negativos 

das mudanças climáticas e 

os problemas de qualidade 

do ar, disse Jesse Puckett. É 

essa abordagem holística que 

permite à Enel destacar-se 

no nosso sector, reforçando 

a biodiversidade e os princí-

pios ambientais, protegendo o 

meio ambiente e promovendo 

produtos sustentáveis”, diz ele.

Trabalhando com os 

Lions e a LCIF, a Enel pode 

melhorar as condições so-

ciais e ambientais nas re-

giões onde opera e, ao criar 

valor compartilhado, ajuda 

os seus funcionários a retri-

buir. “A parceria com o Lions 

e a LCIF permite que a Enel 

atenda melhor as nossas co-

munidades locais e promova 

um futuro melhor”, disse Jesse 

Puckett.

“A PARCERIA COM OS LIONS E A LCIF PERMITE À ENEL 
SERVIR MELHOR AS COMUNIDADES LOCAIS E PROPORCIO-
NAR UM FUTURO MELHOR.”

LCIF UM SORRISO
PARA A VISTA

Espera-se que o 
projecto “Sorria” 
do Lions Clube de 
Izmir Pergamon, 
na Turquia, ajude 
milhares de 
crianças a ver 
correctamente

 

A visão é um dos nossos 

sentidos mais preciosos. Per-

mite-nos ligar aos momentos 

da vida e aos outros. Após um 

parto prematuro, as gêmeas 

Kaya e Aime foram diagnosti-

cadas com uma doença ocu-

lar chamada retinopatia da 

prematuridade. Precisavam 

de tratamento para proteger 

a visão e evitar a cegueira...

Seus pais, Ibrahim e Ni-

lufer, viajaram mais de uma 

hora e meia da sua casa até 

a cidade de Izmir, na Turquia, 

para encontrar ajuda para 

seus filhos.

 

Cure os olhos  
de Kaya e Alime

Graças aos cuidados dos 

oftalmologistas do primeiro e 

único hospital infantil do país, 

o tratamento de Kaya foi feito 
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esta questão muito a sério. Às 

vezes, um projecto pode fazer 

muito para ajudar a aumentar 

a consciencialização, proteger 

e melhorar a saúde ocular de 

mais pessoas. »

Despistagens  
em escolas  
e orfanatos

É essencial apoiar os cuida-

dos oftalmológicos das crian-

ças, pois a deterioração da sua 

visão pode ter impacto no seu 

sucesso académico e no seu 

futuro. A partir do outono do 

ano lectivo de 2022 na Turquia, 

Lions e oftalmologistas come-

çaram a examinar escolas e or-

fanatos usando equipamentos 

oftalmológicos portáteis finan-

ciados pelo subsídio da LCIF. Se 

a triagem indicar que a criança 

precisa de mais cuidados, ela é 

encaminhada a um profissional 

de saúde.

“Para tornar as nossas 

comunidades mais saudáveis, 

mais conscientes, mais susten-

táveis   e mais felizes, os Lions 

do Distrito 118 R realizam pro-

jectos que mudam a vida de 

bebés, crianças e mulheres, 

e fazemos tudo isso juntos”, 

disse Teoman Akcali, Past Ime-

diato Governador do Distrito.

Desde que Helen Keller 

inspirou o Lions a defender 

a causa da cegueira evitável 

em 1925, os Lions e Leos têm 

servido e defendido os cegos 

e deficientes visuais. Em todo 

o mundo, aproximadamente 

2,2 biliões de pessoas são de-

ficientes visuais. Pelo menos 

um bilião desses casos po-

deriam ter sido evitados, de 

acordo com a Organização 

Mundial da Saúde.

Quase um século depois, 

esta missão de longa data 

continua.

e ela está bem. Aime continua 

seu tratamento no hospital.

Os gémeos são apenas 

dois exemplos de mais de 

15.000 crianças que serão 

beneficiadas anualmente pelo 

Projecto de Visão do Lions 

Clube Izmir Pergamon, graças 

ao apoio dos Lions do Distri-

to 118R e a um subsídio de 

apoio da Fundação de Lions 

Clubs International (LCIF).

Lionopticol, 
o mascote

Os Lions de Izmir cha-

mam o projeto de Sorriso 

porque estão determinados 

a trazer sorrisos restaurando 

a visão. Eles até criaram um 

mascote especial, chamado 

Lionopticol, um pequeno 

leão de peluche, para aju-

dar as crianças a sentirem-se 

mais confortáveis   durante o 

exame de visão e que repre-

senta seu compromisso com 

a visão.

 Os Lions forneceram o 

equipamento médico para o 

Hospital de Pesquisa e Forma-

ção em Doenças Infantis Dr. 

Behcet e Cirurgia Pediátrica 

em Izmir, o primeiro e único 

hospital infantil da Turquia. O 

hospital foi inaugurado na dé-

cada de 1940 e atende toda 

a região do mar Egeu, cerca 

de um quarto da população 

do país.

Ao longo do projecto, os 

Lions de Izmir também sen-

sibilizaram a opinião pública 

sobre a importância de exa-

mes oftalmológicos regulares 

em bebés e crianças. “A saúde 

ocular é subestimada em todo 

o mundo e as precauções 

necessárias para prevenir a 

deficiência visual evitável infe-

lizmente não são suficientes”, 

diz Faika Evrim Uysal, Geren-

te Executivo de Projectos. 

“Como Lions clube, levamos 

Descubra como pode apoiar os subsídios para visão e ajudar a pôr um sorriso no 
rosto de uma criança: lionsclubs.org/LCIFvision.

OS LIONS DE IZMIR SENSIBILIZARAM A OPINIÃO PÚBLICA  
SOBRE A IMPORTÂNCIA DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS REGULARES  
DA VISTA EM BEBÉS E CRIANÇAS

APOIAR O 
CUIDADO OCULAR 
DAS CRIANÇAS É 
ESSENCIAL 
PORQUE A 
DETERIORAÇÃO 
DA SUA VISÃO 
PODE AFECTAR 
SEU SUCESSO 
ESCOLAR E O SEU 
FUTURO
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Atingimos o segundo terço do AL 2022/2023. Partiremos 

para o ultimo terço com a mesma força que iniciámos o ano 

lionístico, em Julho de 2022.

Apesar da situação atual, a nível nacional e mundial, não 

nos ser favorável, nomeadamente o arrastar dos mesmos 

problemas de guerra e de instabilidade social, óbvia, devemos 

pensar e acreditar que melhores dias virão. Somos otimistas 

por natureza e a esperança é sempre a ultima a morrer!

Ser Lion é ser diferente! Porquê? - Porque já o demonstrá-

mos - sobretudo na fase pandémica do Covid 19 onde a nossa 

capacidade de resistência ficou demonstrada. Não desistimos, 

lutámos com muita dificuldade, é certo, mas conseguimos 

sobrepormo-nos a tudo isso e cá estamos, dando o corpo às 

balas, para enfrentar as próximas barreiras imbuídos de espe-

rança, na expetativa que haja mais amor, mais solidariedade, 

mais companheirismo e saúde como fator principal.

Exatamente pelos motivos descritos os clubes não pararam 

nas suas ações, junto das comunidades locais, quer no Distrito 

Centro Norte quer no Distrito Centro Sul. A prova provada 

destas manifestações de vontade, de crer e de estar junto 

dos mais necessitados na satisfação das suas carências são 

a enorme quantidade de eventos que os clubes 

tem, aliás esta revista é testemunho desses factos 

pelas reportagens e pelas fotos que mostram 

essas atividades.

“Lucas, campeão 
de recolha de fundos”

De salientar, em particular, o reforço da campanha a nível 

nacional das ações de angariação de fundos para a área do 

cancro infantil, onde as receitas tem aumentado através da 

imagem do Lucas, campeão de recolha de fundos que per-

mitirão, uma vez mais, entregar à Liga Portuguesa contra o 

Cancro um valor que se destina a uma bolsa de investigação 

feita por especialistas que lutam diariamente, nessa área, para 

minimizar o sofrimento de milhares e milhares de casos que 

todos os dias aparecem e deles vamos tendo conhecimento. 

CARTAZ DA PAZ
ARTISTAS EM ACÇÃO

Ninguém leva o Concurso do Cartaz sobre a Paz mais a 

sério do que o Distrito 307-A1 da Indonésia, onde os Lions 

garantem que as crianças tenham acesso a todos os materiais 

de que precisam e espaço para trabalhar para que possam 

trazer as suas visões da paz para a vida.
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SER LION 
É SER DIFERENTE!

“MANIFESTAÇÕES DE VONTADE, DE CRER E
DE ESTAR JUNTO DOS MAIS NECESSITADOS
NA SATISFAÇÃO DAS SUAS CARÊNCIAS”
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Em boa hora foi estabelecido um protocolo de estreita cola-

boração entre a nossa Instituição e LPCC de forma que, as 

duas instituições, em conjunto, possam estreitar os laços de 

cooperação, numa das áreas mais sensíveis, como é o cancro, 

sobretudo nas camadas mais jovens.

Outra das áreas de grande intervenção é a visão. Os clubes 

tem dado prioridade através dos rastreios de saúde organiza-

dos, nesta área específica. Recordamos os acordos existentes 

com óticas onde os mais necessitados podem, desde que 

devidamente identificadas as suas carências económicas, be-

neficiar de descontos e ofertas na obtenção de óculos e lentes.

 

Não esquecemos o último verão onde os incêndios de-

vastaram e consumiram milhares e milhares de hectares de 

árvores e arrastaram, com a sua força natural, bens materiais 

de famílias que, ao longo dos anos construíram com o produto 

do seu trabalho e, de repente, se viram espoliados dos seus 

pertences. Para tentar reduzir o impacto dessas devastações da 

área florestal os clubes decidiram, através de uma campanha 

nacional que será levada a efeito no princípio de Março, numa 

zona muito atingida – Serra da Estrela, Verdelhos – fazer a re-

florestação com a plantação de grande quantidade de árvores 

com a ajuda de associações e a edilidade local. Mais uma vez 

a força dos Clubes ficará bem patente com esta atividade de 

intervenção direta.

 

Na área do combate à fome tem sido norma dos clubes 

fazerem a distribuição de bens alimentares. Esta ação é mais 

usual na altura do Natal, período recente e que os clubes 

participaram massivamente.

Por fim, a quinta área de intervenção - a diabetes - tem 

sido motivo de atenção dos clubes pelos rastreios de saúde 

direcionada para esta especialidade.

Louva-se o esforço, quer dos Governadores e suas equipas, 

quer, principalmente dos clubes que tem correspondido aos 

apelos feitos nas áreas identificadas, como fulcrais, e reco-

mendadas pelo Presidente Internacional.

 

Neste espaço de tempo, já decorrido, 

desenvolveram-se ações, a nível nacional, 

levadas a efeito pelo DM 115, das quais tive 

a honra de estar presente e partilhar, com 

aqueles que se disponibilizaram, momentos 

inesquecíveis de convívio, de trabalho, mas 

também de companheirismo e divulgação da nossa Institui-

ção. Assim para conhecimento e recordação dos momentos 

mais marcantes dessas manifestações descrevo os seguintes:

A. Dia Melvin Jones – decorreu no dia 14 de Janeiro de 

2023, em Vila de Rei com o patrocínio do clube anfitrião - Lions 

Clube de Vila de Rei - e com a colaboração e disponibilidade 

da Câmara Municipal local, a celebração da efeméride do Dia 

Melvin Jones. Para além das cerimónias habituais constantes de 

programa específico relacionado com o evento, paralelamen-

te, em espaços diferentes, e de acordo com o programa das 

celebrações dos 70 anos de lionismo em Portugal, procedeu-

-se ao hasteamento da bandeira oficial da nossa Instituição, 

no Centro Geodésico de Portugal, que permanecerá, sujeita 

às intempéries da natureza, ao lado das bandeiras nacional 

e da edilidade local até 04 de Dezembro de 2023, data do 

encerramento das comemorações.

Acontecimento único na vida lionistica, no nosso país, marca 

um facto histórico presenciado por mais de uma centena de 

presentes que abrilhantaram e aplaudiram o momento de 

forma efusiva e comovida, com orgulho lionístico.

Um agradecimento muito sentido à Camara Municipal de Vila 

de Rei e também ao Lions Clube de Vila de Rei pela irrepreen-

sível organização.

B. Lions Quest – Decorreu, em Aveiro, nos dias 19/20/21 

de Janeiro de 2023, com 62 participantes oriundos de vários 

países da Europa, Austrália e EUA.

Jornada de trabalho significativa pelo interesse que esta área 

específica tem, sobretudo, na interação dos jovens na vida 

social e profissional futura.

Trata-se pois de um projeto piloto que pensamos, num futuro 

próximo, tornar-se um projeto transversal de forma que a sua 

abrangência seja cada vez maior.

Parabéns aos mentores desta organização que decorreu de 

uma forma fantástica, quer pela motivação quer pelo aspeto 

organizacional irrepreensível.

C. Forum Nacional – aconteceu no dia 28 de Janeiro 

de 2023, na cidade de Coimbra, no Hotel D. Luis, de acordo 

com programa previamente elaborado. Foi um dia de reflexão 

sobre problemas relacionados com a nossa Instituição, onde 

uma plêiade de bons oradores passaram várias mensagens 

que captaram a atenção da plateia, tendo este manifestado, 

de forma efusiva, o seu agrado e entusiasmo pelos temas 

debatidos.

Um agradecimento aos quatro Companheiros, oradores pre-

sentes – André Tasqueiro, Joao Russo, Antonio Martins, Teresa 

Gama Brandão e Antonio Gama Brandão e Fernando Lopes, 

que se disponibilizaram para fazer parte de uma jornada 

fantástica, só possível com as suas intervenções. 

Por fim, um agradecimento muito especial aos dois escritores 

e jornalistas, Francisco José Viegas e João Céu e Silva, convida-

dos que aceitaram participar connosco como comentadores 

independentes. As intervenções feitas de uma forma simples, 

realista e genuína entusiasmaram a assembleia que aplaudiu, 

de pé, com regozijo e gratidão.

D. ELLI – Realizado nos dias 17/18/19 de Fevereiro de 

2023, em Matosinhos com a presença de 16 participantes, 

dos quais fizeram partes três Leos. Os quatro instrutores 

que conduziram esta ação de formação foram os CL´s PCC 

João Russo, PDG Angelino Ferreira, PDG Isabel Ismael e PDG 

Carlos Ferreira. Estiveram presentes também, o Presidente do 

DM 115 CC Américo Marques e o PDI José Gorgulho. No fim 

da jornada formativa foram agraciados com os diplomas de 

frequência, os 16 participantes. Esta ação foi bem participada, 

com entusiasmo, alegria e interação permanente, sinal que 

a matéria dada foi do agrado e curiosidade constante, pelas 

interrogações e questões colocadas. Portadores de motivação 

prometeram transmitir os conhecimentos adquiridos aos 

Companheiros dos seus clubes de forma que, no próximo 

ano, a participação seja mais alargada a quem, por timidez, 

“MOMENTOS INESQUECÍVEIS DE CONVÍVIO,
DE TRABALHO, MAS TAMBÉM DE COMPANHEIRISMO
E DIVULGAÇÃO DA NOSSA INSTITUIÇÃO”
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ou outro motivo, não quer mostrar o seu desconhecimento 

por assuntos tão importantes para a sua estrutura lionistica.  

E. Conferência do Mediterrâneo – No dias 23 a 26 de 

Fevereiro de 2023, em Tanger, cidade de Marrocos decorreu, 

com a presença de uma dezena de Companheiros que apoia-

ram a apresentação do tema “O mar começa aqui” feita pelo 

PDG João Pedro Silva, dedicada à área do Meio Ambiente. O 

nosso representante, assessor do DM 115, e delegado do MSO 

(Observatório de Solidariedade Mediterrânica), é também o 

atual Presidente do LC de Barcelos. A sua apresentação durou 

sete minutos. Reconhecimento pela sua disponibilidade como 

representante de Portugal, dignificando e elevando bem alto o 

nome do nosso pais além-fronteiras, num certame que contou 

com a presença do Presidente Internacional Brian Sheehan.

A palavra que eu tinha encontrado para o ano corrente era 

“dificuldade”. Penso que não errei muito na minha perspetiva, 

de certo modo pessimista ou realista. Continuamos mergulha-

dos numa guerra que parece não ter fim e com consequências 

que não imaginamos.  

O terramoto que assolou a Turquia/Síria que vitimou mi-

lhares de pessoas, tendo destruído grande parte da cidade 

cuja recuperação vai durar anos com custos elevadíssimos. 

Fenómenos naturais que continuam a devastar cidades e 

matar pessoas de uma forma cruel, como os casos recentes 

do Brasil e Nova Zelândia.

Todos juntos seremos poucos para ultrapassar as contra-

riedades, mas nós somos LIONS, temos uma capacidade de 

resiliência já demonstrada, como ninguém. 

Entretanto passaram quase seis meses desde que fui 

nomeado. Têm sido meses de trabalho, de alguma fadiga, 

mas nunca de desmotivação porque estou rodeado de uma 

equipa colaborante, dedicada e compreensiva, justificando 

a frase “onde há uma necessidade há um Lion!”. Lions 

voluntários que dedicam o seu tempo em defesa de boas 

causas, ajudando, contribuindo e solidarizando-se, com os 

mais necessitados. Neste espaço de tempo, já decorrido, 

desenvolveram-se ações das quais tive a honra de estar 

presente. Num futuro próximo estão programadas outras 

ações que decorrerão de acordo com calendarização di-

vulgada a seu tempo.

Embora hajam eventos com data já fixada, casos das Con-

venções Nacional 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 outros, não menos importantes, no próximo 

número da revista com mais desenvolvimento.

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 fase difícil das nossas vidas enquanto 

Lions e Cidadãos.

 

Finalmente deixo, aqui e agora, o meu pedido de que 

não podemos desistir. A meta está próxima, apenas distam 

seis meses para que os objetivos fiquem muito próximos do 

que nos propusemos, em conjunto, atingir. Os Governadores 

continuam com vontade e querer cumprir as suas tarefas. 

Continuaremos todos com a mesmo propósito, imbuídos do 

espírito de dever cumprido e conscientes de tudo termos fei-

to, e continuaremos a fazer, em prol do bom nome da nossa 

Instituição, honrando e elevando bem alto o nome do nosso 

fundador Melvin Jones!

CARTA ABERTA 
A TODOS OS LIONS DE PORTUGAL

Caras Companheiras, Caros Companheiros, Amigos,

Recordar é sempre agradável sobretudo quando nos referimos a momentos altos da nossa 

Instituição.

Na realidade, no passado dia 28 de Janeiro de 2023. realizou-se, pela iniciativa do DM 115, o 

Fórum Nacional na cidade de Coimbra, com o apoio do clube local, como anfitrião, coadjuvado pelos 

Lions Clube de Cantanhede e Lions Clube da Bairrada, a quem quero aproveitar a oportunidade 

para enviar um abraço de agradecimento pela forma como estruturaram a organização do evento.

Embora com dúvidas levantadas, pelos mais céticos, relativamente à ocasião e aos objetivos do 

evento, o facto é que o mesmo se realizou com a participação dos oradores CL António Martins, 

Cleo André Tasqueiro, PCC Teresa Gama Brandão e CL Antonio Gama Brandão, PCC João Russo, 

CL Fernando Lopes e PDG Angelino Ferreira que abordaram os temas constantes do programa.

Os trabalhos foram divididos em 2 períodos, uma de manhã e outra da parte da tarde, tendo de 

permeio um almoço de trabalho. Para além dos oradores, atrás, referidos tivemos dois momentos 

altos com as intervenções de dois jornalistas e escritores, bem conhecidos, Francisco José Viegas 

e João Céu e Silva que, com as suas intervenções de outsiders, captaram e entusiasmaram a as-

sembleia pela forma simples, correta e independente das suas análises. Porque se tratam de dois 

amigos um forte abraço de agradecimento pela disponibilidade e gratuitidade das suas presenças.

Antes do encerramento da sessão intervieram de uma forma oportuna e aconselhadora os 

PDG’s Armando Cottim e Georgy Glushilc, bem assim os PID’sJoaquim Borralho e José Gorgulho.

O encerramento foi feito pelo CC Américo Marques que referiu o êxito e oportunidade do 

acontecimento que disse, só ter sido possível com a participação da equipa LION. 

É fantástico saber que o trabalho, a dedicação e o amor a uma causa são reconhecidos por todos 

os que estiveram presentes e também, a curiosidade e lamentação dos que, por motivos pessoais, 

não puderam presenciar e vivenciar uma jornada de trabalho refletivo pelos temas abordados que, 

no futuro muito próximo, terão, não tenho dúvidas, os seus efeitos positivos.

A pergunta que ficou no ar foi-quando se realiza um novo Fórum!

Obrigado a todos que contribuíram para esta jornada que ficará recordada pelo Forum de Coimbra!

Um abraço amigo

CC Américo Marques

Lisboa, 05 de Fevereiro de 2023

distrito múltiplo
FÓRUM NACIONAL
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LIONS QUEST EUROPEAN MEETING 2023
Nos passados 19 a 22 
de janeiro realizou-se 
em Portugal a Reunião 
Europeia do Lions Quest 
- Lions Quest European 
Meeting 2023 (LQEM) -  
em Aveiro.

É uma enorme vitória para Portugal 

e uma tremenda demonstração de con-

fiança dada pela Lions Clubs International 

Foudation e Lions International à equipa 

Lions Quest Portugal. Todos os anos, um 

dos países com o programa Lions Quest 

em ação é encarregue de organizar o 

Encontro Europeu dos responsáveis do 

programa - Assessores Distrito Múltiplo 

(Country Directors), Formadores Séniores 

(Senior Trainers) e Formadores Nacionais 

(Trainers). A Agenda sempre compreen-

de 3 dias de trabalho e é constituída por 

sessões conjuntas e sessões paralelas. 

Os custos são suportados entre apoio 

da LCIF e dos próprios participantes em 

articulação direta com a LCIF.

No Lions Quest European Meeting 

2023 tivemos um total de 62 participan-

tes, representando 28 países europeus 

para além de Austrália e EUA.

Da Europa, tivemos representantes 

da Turquia, Servia, Alemanha, Países Bai-

xos, Ucrânia, Suécia, Lituânia, França, 

Croácia, Kosovo, Bósnia Herzegovina, 

Chéquia, Eslováquia, Noruega, Itália, Rei-

no Unido, Finlândia, Estónia, Eslovénia, 

Dinamarca, Polónia, Geórgia, Chipre, 

Grécia, Roménia, Áustria e Bélgica. 

Para além dos responsáveis pelo 

programa nos diversos países Asses-

sores dos Distritos Múltiplos Europeus 

(Country Directors), e os formadores dos 

professores (Senior Trainers e National 

Trainers), tivemos também representan-

tes da Lions Clubs International Founda-

tion e representantes da United Nations/

UNODC.

Este ano, Portugal decidiu inovar e 

foram convidados Oradores que não di-

retamente relacionados com o Lionismo 

ou Lions Quest, decisão muito aplaudida 

pelos participantes. São disso exemplo: 

- Miguel Neiva que falou sobre Co-

lorADD 

- Hugo Miguel Carvalho e Paulo Ga-

fanha sobre Neurociências aplicadas à 

Educação

- David Evangelista e Gonzalo Ramos 

sobre os Special Olympics

- Maria Glória Leite que falou sobre 

o ensino em Portugal, abordou como o 

Agrupamento de Escolas José Estevão 

vê o Lions Quest e outros programas 

de desenvolvimento de competências 

sócio-emocionais

Convidamos também responsáveis 

da UNODC - Alma Rovis Brandic, Zana 

Glavendekic e Martina Dumancic Vranjes 

- para nos falar sobre a implementação 

do Lions Quest na Croácia, Bósnia e Her-

zegovina, Montenegro, Macedónia do 

Norte, Servia e Croácia. Posso afirmar 

que os resultados são absolutamente 

estrondosos.

Também tivemos uma especial ses-

são com David Evangelista e Gonzalo Ra-

mos, Presidente e Diretor Administrativo 

e Gestor de Projetos Especiais da Special 

Olympics respetivamente que nos fala-

ram sobre a fantástica ligação entre o 

Lions International e Special Olympics e 

ainda houve oportunidade de potenciar 

as relações entre ambos nomeadamente 

através de Unified Sports e o programa 

Unified Schools.

A destacar, um convite aceite por um 

Orador muito especial: pela primeira vez 

ouvimos do criador do programa Lions 

Quest – Rick Little – a sua história pessoal 

e como foi criado o programa. Posso-vos 

dizer que foi inesquecível para todos.

Durante as reuniões de trabalho, 

foram transmitidos os mais recentes 

avanços nas metodologias de apoio à im-

plementação do programa, foram identi-

ficadas áreas de intervenção a melhorar 

e debatidas as possíveis soluções, muitos 

momentos para troca de experiências 

entre os países e seus responsáveis. Foi 

ainda abordado o apoio da estrutura 

Lions e, em especial da equipa Lions 

Quest, à população da Ucrânia.

Por parte da LCIF – Kimberley Kas-

per e Vanessa Jaroski – demonstraram o 

compromisso em como o programa vai 

ganhar ainda mais importância e maior 

alcance sendo que o programa continua 

a ser revisto, desde a metodologia da 

formação de formadores e professores 

bem como os manuais, e continuará du-

rante os próximos 3 anos. 

A equipa da UNODC - Alma Rovis 

Brandic, Zana Glavendekic e Martina 

Dumancic Vranjes – destacou os resul-

tados mais recentes da implementação 

do Lions Quest na Croácia, Bósnia e Her-

zegovina, Montenegro, Macedónia do 

Norte, Sérvia e Croácia. O protocolo entre 

a LCIF e a UN /UNODC manter-se-á com 

grande interesse por ambas as partes.

E sendo este programa de desenvol-

vimento de competências sócio-emocio-

nais, a partilha de experiências e emo-

ções é por nós tratada de forma muito 

especial e foi com imenso interesse que 

ouvimos e nos inspiramos no criador do 

programa Rick Little. Se quisermos ver no 

futuro uma visão de esperança, temos 

que fazer o que é certo apoiando o que é 

bom e justo transmitindo valores para a 

próxima geração. Um legado que resista 

ao teste do tempo. 

Vamo-nos unir neste que poderá ser 

um dos principais legados dos Lions Clu-

bes de Portugal às próximas gerações.

Isabel Oliva-Teles
Assessora do DM 115
– Lions Quest

/LionsQuestPortugal

/lionsquest.pt
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Para além da participação e apoio às atividades dos Clubes, 

temos direcionado os nossos esforços para os Clubes com mais 

dificuldades, com resultados animadores em vários deles. 

Apesar de já estarmos no segundo semestre do Ano Lionis-

tico, ainda temos muito tempo para colocarmos em marcha os 

nossos planos e termos no Distrito muito clubes distinguidos 

com o título de Clube de Excelência.  

Entretanto, é tempo também para que os Clubes se debru-

cem sobre a análise das propostas – que estou certo surgirão 

em grande número – que serão depois apreciadas nas nossas 

Convenções, que terão lugar nos dias 27 e 28 de maio, na bonita 

cidade da Figueira da Foz. A forma como estão a ser pensadas, 

proporcionarão mais tempo para partilha de conhecimentos e 

discussão dos assuntos. 

Nesta altura, é necessário também que os Clubes comecem 

a pensar nas suas próximas direções, para que atempadamente 

os seus elementos possam ser capacitados e formados para que 

possam com êxito cumprir as suas funções.

Por fim deixo um repto. Com um gesto simples pode ajudar 

os Lions a fazerem a diferença no mundo, basta consignar 0,5% 

do IRS já liquidado sem custos para si. 

DG Georgy Glushik
GOVERNADOR  
DO DISTRITO LION 115 
CENTRO NORTE

A PROVA DO IMPACTO DOS LIONS

MENSAGEM DO GOVERNADOR 
DO DISTRITO LION 115 CENTRO NORTE

DG GEORGY GLUSHIK

Testemunhámos recentemente, uma vez mais, a força e 

o impacto da ação dos Lions. Com fundos da LCIF, os Lions 

forneceram 16 contentores pré-fabricados para a província 

de Hatay, no sudeste de Turquia, para criar uma ́ Lions Village` 

para sobreviventes do terremoto. 

Por cá, também são muitos os desafios e as necessidades, 

onde a nossa ação pode fazer a diferença, quer na área da 

visão e da diabetes com a realização de rastreios, por exem-

plo, quer na área do combate ao cancro infantil, alívio à fome, 

com a distribuição de cabazes, entre muitas outras ações que 

podemos realizar.  

Enquanto Governador do D115 CN, tenho sido testemunha 

e participado em muitas iniciativas com grande impacto nas 

comunidades e assistido à entrada de novos membros em 

vários clubes, mas é preciso que muitos mais associados se 

juntem à nossa causa.   

No dia 15 de fevereiro, Dia Internacional da Criança com 

Cancro, fomos até Mirandela, assistir ao espetáculo interpre-

tado por várias dezenas de alunos do 1.º ciclo, que cantaram 

o Hino “Tempo de Acreditar”, do projeto de Combate ao 

Cancro Infantil. Foi uma forma bonita de homenagear as 

crianças que estão internadas ou são seguidas. O programa, 

preparado pelo Lions Clube de Mirandela, em parceria com 

a Câmara Municipal local, incluiu ainda a inauguração da 

exposição “As Cores do Cancro” e a apresentação do livro 

“O Impacto da Doença Oncológica da Criança na Família”. 

A data foi igualmente assinalada por outros clubes com a 

realização de outras iniciativas. 

“TENHO SIDO TESTEMUNHA 
E PARTICIPADO EM MUITAS 
INICIATIVAS COM GRANDE
IMPACTO NAS COMUNIDADES”

“É NECESSÁRIO TAMBÉM QUE OS 
CLUBES COMECEM A PENSAR 
NAS SUAS PRÓXIMAS DIREÇÕES”
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DG Armando Cottim
GOVERNADOR  
DO DISTRITO LION 115 
CENTRO SUL

“ONDE HÁ UMA NECESSIDADE, 
HÁ UM LION”

MENSAGEM DO GOVERNADOR 
DO DISTRITO LION 115 CENTRO SUL

DG ARMANDO COTTIM

pondo de pouco – faziam um grande trabalho. E isso deve ser 

mencionado e reconhecido. Temos grandes clubes a tornar 

real um serviço de excelência. Espero, sinceramente, que 

todos se candidatem ao prémio de excelência de Lions Clubs 

International.

Vivemos numa sociedade em que as oportunidades de 

voluntariado são imensas e a variedade vem acompanhada por 

uma liberdade muito grande. Muitas são as pessoas que, convi-

dadas a fazer voluntariado, se referem a que já são voluntárias 

desta ou daquela organização. Observada a sua actividade 

mais de perto, porém, concluímos que o seu voluntariado se 

limita a uma participação anual numa qualquer actividade de 

recolha de fundos, ou numa ida – de vez em quando – a uma 

qualquer instituição para visitar doentes/idosos.

“SERVIR COMO LION REPRESENTA 
UM COMPROMISSO 
FIRME E DURADOURO”

Lions Clubs International, por seu lado, é uma organização 

cujos voluntários, no acto de posse, se comprometem com o 

serviço nas suas mais variadas vertentes. Porque a Associação 

Internacional nos propõe 5 causas principais (visão, diabetes, 

fome, ambiente e cancro infantil) mas nos deixa livres para 

responder às solicitações da 6.ª causa, a mais importante de 

todas: a do nosso vizinho, qualquer que seja (solidão, autismo, 

trissomia, desemprego ou outra).

Servir como Lion representa um compromisso firme e 

duradouro, o que assusta algumas pessoas habituadas a viver 

numa sociedade em que os compromissos são fungíveis. Ao 

mesmo tempo, ser Lion implica o pagamento de uma quota 

mensal. Essa é uma barreira para alguns. Numa sociedade 

em que tudo é aparentemente grátis e em que o voluntariado 

esporádico é feito sem qualquer custo, pedir que se paguem 

mensalmente os custos de estrutura de uma organização é 

algo com que algumas pessoas não lidam bem, quando há 

outras oportunidades de ser voluntário sem pagar nada.

Ultrapassada essa dificuldade, os novos sócios vêem-se por 

vezes confrontados com actividades que, embora interessantes, 

não correspondem ao que eles se sentiriam à vontade para 

fazer. Se o clube tiver uma actividade de visita a hospitais, um 

sócio que se sinta pouco à vontade em ambiente hospitalar 

decerto evitará participar na actividade; uma pessoa que se 

sinta pouco à vontade com actividades de rua decerto não se 

sentirá confortável com um trabalho mais virado para o apoio 

aos sem-abrigo; uma pessoa com dificuldade de locomoção 

vai sentir-se pouco agradado se o seu clube só estiver preo-

cupado com a realização de caminhadas de sensibilização na 

luta contra a diabetes. Deixo estes exemplos como poderia 

deixar outros.

É importante que, com a entrada do(a) novo(a) sócio(a), 

lhe seja perguntado em que área deseja prestar serviço. E a 

direcção do clube deve acomodar essa vontade, eventualmente 

pedindo a esse(a) novo(a) sócio(a) para ajudar a organizar uma 

actividade na área em que pretende servir. Este é o verdadeiro 

desafio da nossa sociedade: uma atitude individualizada em 

que ouvimos as ideias do novo sócio e lhes damos continuidade 

prática através de actividades de serviço.

Esta forma de pensar e agir, “fora da caixa” como diria o 

nosso Presidente Internacional Brian Sheehan, permite que 

façamos coisas diferentes e inovadoras para alcançar resul-

tados novos e encorajadores. Para alcançar os objectivos que 

desejamos, necessitamos de fazer coisas que nunca fizemos.

Aproximam-se as Convenções, de Distrito e Nacional. É 

tempo de voltarmos a encontrar-nos, tempo de novos abraços 

entre amigos para quem a distância não existe, e o longe é 

um mero contratempo. Renovam-se as equipas e fazem-se 

planos para o novo ano lionístico… sempre tendo como base 

os três pilares do lionísmo: serviço, companheirismo e amizade. 

#NósServimos 

Os clubes Lions são instrumentos de serviço na comunidade 

em que se encontram inseridos e, como tal, são respeitados 

pelo serviço que prestam a essa comunidade. O que nos leva a 

entender que, se a comunidade tem uma qualquer necessida-

de, é aí que tem que haver um Lion disposto a colaborar com 

as autoridades civis na resolução dessa necessidade. A frase 

“Onde há uma necessidade, há um Lion” é isso que quer dizer.

 

Essa disponibilidade leva a que vejamos, no nosso Distrito, 

clubes respeitados nas suas comunidades, com os autarcas a 

quererem estar presentes nas actividades do Clube, porque 

sabem que o Lions Clube da sua área está sempre disposto a 

colaborar na resolução das necessidades que se apresentem 

aos membros da comunidade.

Os clubes de serviço, na sua totalidade e a nível interna-

cional, passam por uma queda no número de associados, 

que deixa preocupados todos os líderes. Infelizmente, não é 

só em Portugal e não é um fenómeno sentido só pelos Lions. 

Um pouco por toda a Europa, os clubes fazem o que podem 

para admitir novos sócios, mas outros sócios escolhem deixar 

de fazer caminho connosco. As razões para o abandono são, 

por vezes, procuradas na qualidade dos líderes, na qualidade 

dos clubes ou na falta de interesse das actividades.

É certo que líderes envolvidos em quezílias ou maledicência, 

clubes que não organizam actividades de serviço ou realizam 

actividades meramente superficiais e “para a fotografia” são 

motivos mais do que suficientes para o abandono por parte de 

alguns sócios. Contudo, há que reconhecer que neste retorno 

ao serviço presencial pós-pandemia os lideres têm-se mostrado 

unidos por forte amizade e os clubes têm realizado actividades 

fantásticas, pelo que – na minha humilde opinião – há que 

procurar a causa da perda de sócios em três outros aspectos: 

(a) a necessidade de compromisso, (b) os custos de estrutura 

pagos pelo sócio e (c) a vontade de servir em áreas específicas.

Decorrente do tempo em que a pandemia impediu acti-

vidades presenciais, alguns clubes levaram algum tempo a 

readquirir hábitos de reencontro presencial. Contudo, ainda 

que afastados pessoalmente, aquilo que encontrei, nas visitas 

oficiais a convite dos clubes bem como nas visitas efectuadas 

a pedido do Governador, foi clubes que – muitas vezes dis-

“TEMOS GRANDES CLUBES A TORNAR 
REAL UM SERVIÇO DE EXCELÊNCIA”

“PEDINDO AO NOVO(A) SÓCIO(A) PARA 
AJUDAR A ORGANIZAR UMA ACTIVIDADE
NA ÁREA EM QUE PRETENDE SERVIR”
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DIA MELVIN JONES 
EM VILA DE REI
Por CC Américo Marques

O dia 14 de Janeiro de 2023, em Vila de Rei – Dia Melvin 

Jones – ficará assinalado pela presença de mais de uma centena 

de Lions que participaram nas festividades do aniversário do 

progenitor do nosso movimento Lion no mundo.

Todos os presentes tiveram a oportunidade de visitar o 

Museu Lion considerado como  único na Europa pela quan-

tidade de recordações, carregadas de simbolismo, de todos 

aqueles Companheiros que doaram o seu espólio lionístico 

para preservação e memória futura.

Para além da celebração deste acontecimento, paralela-

mente e no âmbito das celebrações ligadas aos 70 anos de 

existência do lionismo em Portugal foi hasteada a bandeira, 

símbolo do Lionismo Universal, no Centro Geodésico de Por-

tugal onde permanecerá às intempéries do tempo até ao 

dia 04 de Dezembro de 2023, dia do encerramento destas 

comemorações. Todos os que visitarem aquele local, no es-

paço temporal referido, terão oportunidade de olhar e ver 

o símbolo da sua paixão. Classificado como acontecimento 

único, em Portugal, marca um facto histórico aplaudido por 

todos os presentes de uma forma entusiástica e comovida 

com particular orgulho lionístico.

Um agradecimento muito sentido à Camara Municipal de 

Vila de Rei, na pessoa do seu presidente, que permitiu que 

esta manifestação lionistica acontecesse. 

Também e não menos importante, ao Lions Clube de Vila 

de Rei e toda a equipa que participou na organização fantástica 

deste evento, um reconhecimento especial de gratidão pela en-

volvência e disponibilidade demonstrada desde a primeira hora.

FORMAÇÃO LIONÍSTICA
LIONISMO E SERVIÇO
SERVIR COM QUALIDADE

De uma maneira geral quem lê a Revista Lion sabe quem 

são os Lions e o que fazemos em todo o mundo. Conhece 

também os nossos Objectivos e o nosso Código de Ética, que 

devemos ter bem presente nas nossas acções e actividades. 

Mas muitas vezes não sabe como agir.

Os nossos Objectivos e o nosso Código de Ética,  apesar 

de objectivamente precisos são comuns a todas as culturas 

e religiões, pelo que todas as pessoas de boa formação, têm 

aqui lugar.

No fundo com a acção concreta dos clubes de serviço que 

em média têm vinte pessoas, o que se pretende é mostrar que 

apesar das diferenças profissionais, culturais, étnicas, religiosas 

e políticas é possível em conjunto realizar acções - a que cha-

mamos SERVIÇO - a favor das comunidades mais carenciadas. 

Estas acções podem ser as mais diversas, mas tradicio-

nalmente visam sobretudo a luta contra a cegueira evitável 

e reversível, o combate à diabetes, a luta contra a fome, a 

luta contra o cancro pediátrico e a defesa do meio ambiente.

Muitos clubes têm acções de nível cultural, como angariação 

de livros usados para equipamento de bibliotecas, intercâm-

bio cultural, promoção da cultura e tradições, realização de 

campos da juventude - uma actividade muito relevante em 

muitos países - e seminários e debates sobre as questões 

mais diversas.

Tudo isto através dos clubes de serviço, onde os seus 

membros são livres de realizar o que entenderem mais útil à 

sua comunidade - com a qual devem sempre interagir - e da 

forma como entenderem mais adequado.

A associação mantém uma fundação internacional - LCIF 

- que até hoje já concedeu mais de mil milhões de dólares de 

subsídios e apoiou mais de nove milhões de operações à vista 

em todo o mundo. 

A Fundação apoia projectos concretos dos clubes - por 

exemplo abrindo furos de água potável em África (como nos 

Camarões), construindo salas em hospitais para o tratamento 

da visão (como no Malawi) e está sempre presente quando 

há catástrofes.

A ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES é de 

tal forma importante e o seu reconhecimento mundial é de tal 

forma grande que faz parte desde há muitos anos do Conselho 

Consultivo das Nações Unidas onde tem um papel relevante.

E são estes pequenos clubes que dão força a este movi-

mento em todo o mundo que não para de crescer e que já 

tem cerca de um milhão e quatrocentos mil membros, sem 

contar os mais jovens a quem chamamos LEOS. 

Mas o que devemos fazer para concretizar projectos 

eficazes e com qualidade?

Primeiro temos de definir claramente e com precisão quais 

são os nossos objectivos e quais as fases para os concretizar. 

Precisamos por isso de conhecer o meio onde nos inserimos 

e quais as suas necessidades.

Depois temos de planificar a sua realização, ou seja, o 

que executar, com quem executar, como executar e quando 

executar.

De notar que vamos trabalhar em grupo e partilhar os 

nossos conhecimentos, pelo que é fundamental envolver o 

máximo de pessoas.

Convidar as autarquias ajuda a trabalhar com mais eficácia 

e promove o nosso movimento.
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De seguida temos de ter a certeza que demos a informação 

necessária e que todos os membros da equipa entenderam 

a informação recebida.

Em quarto lugar, devemos orientar e apoiar a equipa, 

acompanhar a sua acção e ouvir com atenção tudo o que se diz.

Depois, devemos avaliar os resultados, verificar os proble-

mas que existem e que alterações há a fazer.

O projecto ou actividade a encetar por um clube deve ser 

escolhido por todos os seus membros e deve ser objecto de 

ampla divulgação entre eles.

É importante envolver toda a gente, ouvir a opinião de 

todos, trocar impressões.

Finalmente, devemos assegurar que todos compreenderam 

os objectivos e os meios de os concretizar.

O projecto, mesmo que seja muito importante,  não deve 

prejudicar a existência de outras actividades, sendo certo que 

se devem evitar muitas actividades, por causarem dispersão.

E importa ter consciência que há acções de nível nacional 

e internacional que o clube não deve esquecer e deve apoiar.

Os clubes não vivem para si próprios, vivem para os outros 

e para a comunidade. Importa por isso sensibilizá-la para aquilo 

que no nosso entender deve ser preservado para construirmos 

um mundo melhor.

Daí que a nossa acção deva ser feita com a comunidade 

local e não para a comunidade local.

Quando uma actividade pressuponha a recolha de fundos, 

há que ter sempre presente que a finalidade do nosso projecto 

deve ser conhecido de todos e no seu termo deve-se sempre 

comunicar o resultado.

E os clubes não podem liquidar despesas administrativas 

com fundos obtidos através da comunidade. Nunca! Jamais!

Dado que somos LIONS devemos dar a conhecer não só 

os nossos pensamentos,  métodos e formas de agir, como dar 

a conhecer o nosso símbolo. Saber comunicar é fundamental!

Daí que seja importante informar os outros clubes das 

acções que promovemos, por forma a que eles saibam o que 

se faz e que possam participem se estiverem na área onde 

vamos agir ou se puderem passar por lá.

A imagem, sobretudo nos dias de hoje, é importantíssima. 

Dar a conhecer o nosso símbolo, as fotos das nossas activi-

dades (e nunca dos almoços e jantares) mesmo em projectos 

conjuntos, é meio caminho andado para o sucesso.

As nossas acções - o SERVIÇO - deve ser sempre executado 

com alegria e no meio de um são companheirismo!

A alegria e o companheirismo ajudam-nos a SERVIR melhor!

LIONS INTERNACIONAL através da sua página da internet 

- lionsclubs.org -  tem diversas ferramentas que nos ajudam 

a preparar melhor as nossas acções. Usemo-las!

LIONS INTERNACIONAL directamente ou através dos Distri-

tos promove acções de formação abertas a todos os seus mem-

bros. Compete aos Governadores promover essas iniciativas.

Façamos em cada divisão acções de formação com o apoio 

do Governador e dos membros do GAT, que são os membros 

que melhor devem saber da Liderança, do Serviço e do Au-

mento de Sócios. 

Antes de terminar, não posso deixar de lembrar que de-

vemos actuar com ética. 

Ética é dizer a verdade, praticar a justiça, criar harmonia e 

bem estar. Ética é promover o bem para todos.

Há que promover  a busca da felicidade!

É difícil ser LION e agir de acordo com os seus princípios 

e valores?

Talvez, mas não devemos desistir.

Desistir nunca!

“Quando estiver a chover olha para o 
arco íris; quando estiver escuro olha 
para as estrelas”

Oscar Wilde

João Pedrosa Russo

PCC 96/97

jpedrosarusso@gmail.com

Realizou-se nos dias 17/18/19 de Fevereiro de 2023, 

em Matosinhos, o ELLI (Instituto de Liderança para Lions 

Emergentes).

Inscreveram-se 16 participantes dos quais faziam parte três 

Leos. No final do curso, todos os participantes foram agracia-

dos com o diploma de participação e bom aproveitamento.

Ação bem desenvolvida pelos quatro formadores que 

souberam motivar os presentes tendo como resultado a forma 

entusiástica e participativa verificada.

Todos os formandos, portadores de motivação acrescida, 

prometeram transmitir, aos companheiros dos seus clubes, os 

conhecimentos adquiridos de assuntos tão importantes para 

a sua formação lionistica de forma que, no próximo ano, haja 

uma participação mais alargada.

Uma palavra de agradecimento pela forma participativa e 

interativa de todos os formandos que souberam transmitir, 

através do dialogo participativo, a vontade e interesse em 

acrescer, aos seus conhecimentos, as mais valias propor-

cionadas.

ELLI INSTITUTO DE LIDERANÇA 
PARA LIONS EMERGENTES
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Temos de nos lembrar que ao doar-

mos para a LCIF, estamos a apoiar pro-

jetos humanitários e de serviço comu-

nitário em todo o mundo.

Há várias razões pelas quais os Lions 

devem doar à LCIF. Aqui estão algumas 

delas:

Impacto global: A LCIF actua em mais 

de 200 países em todo o mundo e fi-

nancia projetos em áreas como saúde, 

educação, combate à fome e ajuda em 

desastres naturais. Isso significa que a 

sua doação pode ter um impacto real 

e significativo na vida das pessoas em 

todo o mundo.

Transparência e prestação de contas: 

A LCIF é conhecida pela sua transparên-

cia e prestação de contas. A organização 

é avaliada por organizações indepen-

dentes, como a Charity Navigator, que 

concedeu à LCIF a classificação máxima 

de quatro estrelas pela sua eficácia e 

eficiência na gestão de recursos.

Trabalho voluntário: A LCIF é apoia-

da por membros voluntários dos Lions 

Clubs em todo o mundo. Isso significa 

que as doações recebidas pela LCIF são 

usadas para apoiar projetos diretamen-

te, sem gastar recursos em salários ou 

despesas administrativas.

Programas e iniciativas de alto im-

pacto: A LCIF apoia programas de alto 

impacto, como o SightFirst, que com-

bate a cegueira evitável e trata doenças 

oculares, e o Lions Quest, que promove 

habilidades sociais e emocionais em jo-

vens. Esses programas têm um histórico 

comprovado de sucesso e mudança de 

vida para as pessoas que os recebem.

Doação acessível: A LCIF aceita doa-

ções de todos os valores e tem uma va-

riedade de opções de doação, incluindo 

doações únicas ou mensais. Qualquer 

doação, independentemente do tama-

nho, é uma contribuição valiosa para a 

causa da LCIF.

Em suma, doar para a LCIF é uma 

maneira eficaz de apoiar projetos hu-

manitários e de serviço comunitário em 

todo o mundo. A sua doação pode fazer 

a diferença na vida de muitas pessoas, e 

a transparência e prestação de contas da 

LCIF garantem que sua contribuição seja 

No início deste ano Lionístico foi-me lançado um novo desa-

fio como Coordenador da Lions Clubs International Foundation 

(LCIF) em Portugal. Desafio este que aceitei de bom grado com 

o propósito de trabalhar em equipa e com o compromisso de 

alcançar resultados significativos e fazer a diferença na vida 

das pessoas.

O objectivo definido para Portugal para o AL 2022-2023 foi 

conseguirmos um total de 55.000 dólares, cerca de 24 dólares 

por membro, estamos a falar de 2€ por mês por sócio.

Até hoje Portugal já recebeu da LCIF 827.580 USD (apresen-

tamos de seguida uma lista de todos os subsídios atribuídos 

a Portugal).

Nome do distrito Nome do subsídio (em inglês) Quantia Aprovada Data Aprovação Tipo de subsídio

Multiple District 115 PURCHASE MEDICAL EQUIPMENT    $5.500,00 janeiro 1976 Standard

Multiple District 115 CONSTRUCT HOME FOR ORPHANS-SOS $5.000,00 fevereiro 1979 Standard

Multiple District 115 CONSTRUCT CHILDRENS VILLAGE-SO $4.860,00 fevereiro 1980 Standard

Multiple District 115 EARTHQUAKE RELIEF             $5.000,00 fevereiro 1980 Emergency

Multiple District 115 MOBILE HEARING TEST SERVICE   $5.000,00 fevereiro 1980 Standard

District 115CN BLOOD TRANSFUSION MACHINE     $10.642,00 fevereiro 1988 Standard

District 115CS CONSTRUCT SCHOOL FOR DISABLED $49.000,00 junho 1990 Standard

District 115CN CONSTRUCT DAY CARE CENTER     $50.000,00 junho 1991 Standard

District 115CS CONSTRUCT LIONS CHILDREN CENTE $39.325,00 abril 1994 Standard

District 115CS FLOOD RELIEF                  $10.000,00 janeiro 1997 Emergency

District 115CS LIONS PAVILION AT AGED HOME   $65.000,00 março 1998 Standard

Multiple District 115 EARTHQUAKE RELIEF             $10.000,00 julho 1998 Emergency

District 115CN OCCUPATION CTR FOR DISABLED   $56.624,00 abril 2001 Standard

District 115CN EQUIP CEREBAL PALSY CENTER    $65.403,00 junho 2001 Standard

District 115CS HOME FOR HANDICAPPED CHILDREN $25.000,00 junho 2001 Standard

District 115CS EQUIP CEREBAL PALSY ASSO.     $18.300,00 setembro 2002 Standard

District 115CS CONST. & EQUIP THERAPY ROOMS  $75.000,00 junho 2003 Standard

Multiple District 115 WILDFIRE RELIEF               $2.000,00 novembro 2004 Emergency

District 115CS EQUIP SOCIAL SERVICE CENTER   $18.378,00 junho 2005 Standard

District 115CN EQUIP AMYLOIDOSIS RESEARCH    $23.362,00 outubro 2006 Standard

District 115CS LIOD PROJECT DEVELOPMENT PLAN $10.000,00 novembro 2008 SEED

District 115CS FLOOD RELIEF                  $5.000,00 março 2010 Emergency

District 115CS PURCHASE MOBILE REHAB UNIT    $12.810,00 abril 2010 Standard

District 115CN EXPAND HOME ABUSED CHILDREN   $75.000,00 abril 2011 Standard

District 115CS Wildfire Relief               $10.000,00 agosto 2013 Emergency

District 115CN Wildfire Relief               $10.000,00 setembro 2013 Emergency

District 115CS Equip Home for the Elderly    $7.876,00 outubro 2014 Standard

District 115CN Wildfire Relief               $3.500,00 setembro 2015 Emergency

District 115CS Wildfire Relief $10.000,00 agosto 2016 Emergency

District 115CS Wildfire Relief $10.000,00 junho 2017 Emergency

District 115CS Wildfire Relief $10.000,00 outubro 2017 Emergency

District 115CS Wildfire Relief $10.000,00 agosto 2018 Emergency

Multiple District 115 Camp for Disadvantaged Children $5.000,00 abril 2019 Leo

Multiple District 115 Children’s Activity $5.000,00 março 2020 Leo

Multiple District 115 COVID-19 Relief $100.000,00 abril 2020 Designated

LCIF LIONS CLUBE INTERNACIONAL 
FUNDATION | PORTUGAL

PDG Carlos Ferreira
Coordenador LCIF DM 115

CAUSAS
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Foi no Cinema Charlot em Setúbal 

que o Distrito 115 CS realizou mais uma 

vez a magnifica Festa da Paz, com o obje-

tivo de entregar prémios às crianças ven-

cedoras e diplomas às escolas aderentes 

e clubes patrocinadores do Concurso 

Internacional do CARTAZ DA PAZ:

1ºPrémio - Maria Leonor Lopes, LC 

Cantanhede; 2º Prémio - Maria Inês Ne-

ves Afonso Gomes, LC Leiria; 3º Prémio 

- Carolina Vilela, LC Lisboa-Belém.

Menções Honrosas - Riana Flora Pe-

reira e Luna Alves, ambas do LC Setúbal.

Além destes prémios, foi entregue 

também um prémio a Bianca Nogueira, 

do LC Vilamoura, aluna vencedora do 

Concurso Internacional de REDAÇÃO DA 

PAZ, (destinado exclusivamente às crian-

ças portadoras de deficiência visual), e 

um Diploma ao Clube, à Escola aderente 

e à ACAP (na pessoa da professora de 

apoio).

Foram igualmente atribuídos diplo-

mas às Escolas aderentes, aos Clubes 

patrocinadores, e prémios aos jovens 

que participaram no Concurso Distrital 

dos TEXTOS DA PAZ: Pedro Manuel Pe-

reira Melo, LC Arganil e Laura Henriques 

Faustino, LC Leiria.

Como reconhecimento, foram ainda 

entregues Certificados de Agradecimento 

a todos os Clubes que patrocinaram es-

tes Concursos, independentemente de 

terem tido crianças/jovens premiados 

ou não, já que o objetivo máximo é o 

de se lhes proporcionar uma reflexão 

sobre a Paz. Brevemente será editado 

  DISTRITO LION 115/CENTRO SUL

FESTA DA PAZ 2023

usada de forma eficiente e eficaz. Consi-

dere fazer uma doação para a LCIF e faça 

parte da mudança positiva no mundo.

Para ver como o seu donativo pode 

contribuir para melhorar a vida de al-

guém leia os códigos QR

um pequeno livro onde irão figurar todos 

os trabalhos que concorreram.

O Evento contou com a presença 

dum grande números de Clubes e de 

várias entidades públicas e lionísticas. 

Registamos a presença do Presidente da 

CMS, André Martins (que muito apoiou 

esta iniciativa), tanto na logística “cedên-

cia do Cinema” como na sua divulgação

A FESTA DA PAZ iniciou-se com um 

pequeno filme, documentário da cidade, 

seguido de uma pequena pausa de um 

minuto (pelas vítimas do Terramoto da 

Turquia e Síria) e com as boas-vindas 

e agradecimentos dos Assessores aos 

participantes e colaboradores. A apre-

sentação foi feita pela CL Natália Abreu. 

O espetáculo contou com atuações de 

várias entidades culturais da cidade, 

como por exemplo: Academia de Dan-

ça Contemporânea de Setúbal; Casa da 

Poesia de Setúbal (Dra. Isabel Melo; Dra. 

Alexandrina Pereira e CL Luísa Vaz Tava-

res - esta última de Portalegre); Conser-

vatório Regional de Setúbal; Sofia Vitória 

(cantora) acompanhada pelo guitarrista 

Renato Sousa.

As verbas angariadas na Festa, irão 

ser canalizadas para a luta do Cancro 

Infantil, mais concretamente para a 

aquisição de uma carrinha de transpor-

te adaptada para usufruto das crianças 

afetadas.

Por fim, foram reconhecidos pelos 

assessores, os amigos que individual-

mente e que de uma forma graciosa os 

ajudaram a tornar possível esta Festa: 

CL Rosália Rodrigues, CL Cristina Rosa, 

Natália Abreu, Pedro Rodrigues e Fer-

nando Pinho.

A todos o nosso BEM-HAJAM!

Os Assessores,

CL Maria José Nunes de Brito

CL António Cortesão
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Numa pesquisa na internet descobri 

um site que explicava correta mas sucin-

tamente o que são “lentes sujas” no con-

texto de cataratas: É uma catarata que 

aparece após a cirurgia às cataratas, na 

parte posterior da cápsula do cristalino 

chama-se “lentes sujas”.

Tentei a Inteligência Artificial (chat.

openai.com) e obtive o seguinte:

Após uma cirurgia de catarata, pode 

ocorrer a formação de uma camada ne-

bulosa sobre a lente intraocular implan-

tada durante o procedimento cirúrgico. 

Segue-se a explicação do problema 

e como resolvê-lo. 

Portanto, pesquisas na internet – 

especialmente utilizando a Inteligência 

Artificial (ChatGPT) – podem explicar a 

patologia embora possam subsistir dú-

vidas que pretendo esclarecer.

“Lentes sujas” no contexto pós cirur-

gia de catarata ou do cristalino significam 

que a visão está enevoada.

Alguém que é operado a catarata fica 

geralmente muito bem após a cirurgia. É 

uma cirurgia simples que troca a nossa 

lente natural envelhecida e relativamente 

baça, por uma lente intraocular transpa-

rente, sintética, que irá permanecer no 

olho o resto das nossas vidas.

A lente intraocular não fica “suja”. O 

embaciamento ou opacificação da lente 

é um fenómeno raríssimo hoje em dia. 

Então o que se passará?

Ao longo do tempo, sobretudo em 

pessoas com idades compreendidas en-

tre os 50 e os 60 anos, a visão restaurada 

por cirurgia de poderá vir lentamente a 

ser novamente afetada. A pessoa sente 

que o olho tem uma visão desfocada e, 

no exame, nota-se uma película emba-

ciada junto à lente intraocular.

Não é a lente mas sim a cápsula pos-

terior da catarata original que foi deixada 

propositadamente no olho para suportar 

a lente artificial.

Essa cápsula é transparente e é muito 

importante que se mantenha intacta du-

rante a cirurgia de catarata. Mais tarde, 

e ao longo do tempo, poderá embaciar 

progressivamente baixando a visão e 

causando o que se chama de “catarata 

secundária” ou a tal “lente suja”.

Felizmente que é uma situação de 

fácil resolução.

A aplicação de um laser YAG resolve o 

problema numa questão de segundos. O 

tratamento é indolor e com raros efeitos 

laterais. Após o tratamento a recupera-

ção da visão é extremamente rápida.

LIONS
SAÚDE

HISTÓRIAS E MITOS 
NO MUNDO DA VISÃO

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

A HISTÓRIA DAS 
“LENTES SUJAS”

“Lentes sujas” no contexto pós cirurgia de catarata 
ou do cristalino significam que a visão está 

enevoada.

Desde há muito, que ao paradigma do cresci-

mento em lionismo, sempre considerei outro, 

que deveria andar a par, e que nem sempre 

é tratado com a importância que merece: a instrução 

lionística dos novos membros.

Não basta um convite. Como sabemos, antes e 

depois do seu ingresso é indispensável um acompa-

nhamento, um apoio, uma ajuda formativa, que os 

padrinhos ou alguém por eles, devem proporcionar. 

Crescer não é tudo. Um aumento é sempre desejado, 

mas formar é uma condição básica para termos lions 

esclarecidos e de qualidade, que dificilmente, mais 

tarde, se vão embora. É preciso dar-lhes a conhecer 

quem somos, de onde vimos, o que queremos alcançar.

Nos idos tempos do início do lionismo em Portugal, 

o conceito de “instrução lionística”, começou cedo 

a fazer escola. Tornou-se evidente o compromisso de 

conhecer bem o nosso Movimento, a sua história, os 

seus propósitos, práticas e objectivos.

Houve estudiosos companheiros, que produziram 

alguma bibliografia, constituída por preciosas ferra-

mentas para o conhecimento e formação dos novos 

membros. Vale a pena recordá-los, porque contêm 

bastante matéria histórica e formativa, embora hoje 

dispersa ou até residual. É o caso das obras pioneiras 

do Governador Alves Ferreira, com a sua “Sebenta 

do Lionismo“ em 1968, o “Bate Papo entre Leões”, 

publicado no Brasil em 1970, a que se lhe seguiu a cha-

mada Bíblia do Movimento em Portugal, ”Esta Palavra 

Lionismo”, publicada em 1978.Também nesse ano, o 

Áureo Rodrigues, Past-Diretor Internacional do Brasil, 

na sua fecunda produção literária, pulicou a pequena 

obra ”Sempre”, dedicada á história e organização dos 

Lions. Mais tarde, em 2003, também de parceria com o 

Rui Taveira, haveriam de publicar a 4º edição do “Lion 

Sabido”. E, ainda em 2010, o João Russo publicou um 

útil manual “ABC do Lionismo”. Mais tarde, em 2017, 

surgiu a magnífica obra “100 anos do Lionismo no 

Mundo”, do Lions Clube de Guimarães, uma preciosa 

antologia do lionismo português e internacional.

Este lote de boa literatura histórica e formativa, 

poderá ser uma boa ajuda na integração  dos novos 

membros, onde puder ser encontrada, ou na sua fal-

ta, nas publicações habituais de LCI. Já com algumas 

atualizações.

Não tenhamos dúvida, a instrução lionística faz 

falta e é necessário dar-lhe mais atenção. É por aqui 

o caminho, que não pode deixar de ser trilhado, se 

quisermos conseguir melhorar a retenção dos novos 

membros e até de outros mais. Através dos meios 

hoje disponíveis, é possível fazer reuniões de formação 

personalizadas ou até pequenos webinars. Amanhã, 

num mundo em constante mutação, com uma geração 

mais nova e cada vez mais digitalizada, assistida por 

novos serviços interativos de linguagem de inteligência 

artificial, que permitirão criar conteúdos para darem 

respostas fáceis á aprendizagem adaptativa e á forma-

ção, caso do “ChatGPT” ou do “Metaverso”, poderão 

ser o passo seguinte.

Parece, assim, fundamental trazer novos olhares e 

perspetivas de uma Instituição centenária e internacio-

nal como a nossa. É necessário transmitir aos novos 

membros, que eles não fazem parte só do seu Clube ou 

da sua comunidade, mas sim de uma Instituição Global. 

Isto fará com que se sintam atraídos e felizes. E “um 

Lion feliz e informado”, não deixa o Clube, como há 

pouco enfatizou o Presidente Internacional Sheehan.

É nesta essência da formação inicial, Onde tudo 

começa.

PCC  FERNANDO DIAS 
ESTEVES

OPINIÃO
ONDE TUDO COMEÇA
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actividades dos clubes   
do distrito 115 centro norte

  LIONS CLUBE DE BRAGA

O INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE DE ATIVIDADES  
DA ACADEMIA SÉNIOR DO LIONS CLUBE DE BRAGA (ASLCB)

Após as férias de agosto, 

a Academia Sénior do Lions 

Clube de Braga (ASLCB) reto-

mou suas atividades indoor e 

outdoor. 

No seu formato outdoor, 

o atelier terapêutico tem be-

neficiado cerca de 25 idosos, 

utentes do Centro de dia do 

Patronato S. Pedro de Ma-

ximinos. Com um público 

maioritariamente da quarta 

idade, as atividades psicos-

sociais desenvolvidas visam 

aumentar o bem-estar geral. 

Já no seu formato indoor, 

que tem lugar na sede do Clu-

be, decorrem três atividades 

que fazem parte do programa 

oficial da ASLCB. Às terças, o 

atelier terapêutico. Às quin-

tas, as sessões de saúde física 

preventiva. Em seguida, a aula 

de danças.

De forma a complementar 

as sessões de história e cul-

tura de Braga desenvolvidas 

no semestre passado, o histo-

riador convidado, Nelson Ro-

drigues, realizou uma sessão 

sobre os aspetos históricos 

e culturais da Braga Barroca 

e Braga Neoclássica, sessão 

essa que foi o mote para a 

realização do nosso primeiro 

passeio guiado pelo centro 

histórico de Braga. no dia 16 

de setembro. 

Neste período ainda tive-

mos a preciosa colaboração 

da Dra. Elaine Viana que fa-

cilitou a sessão “Expressão 

poética e fala performativa”, 

realizada no âmbito das ofi-

cinas de “Saúde, bem-estar e 

cidadania”. 

Ao longo destes meses 

de funcionamento tem sido 

percetível o impacto da mis-

são e dos valores da ASLCB  

ao utilizar uma metodologia 

ativa, dinâmica, lúdica e uma 

comunicação horizontal em 

todas as atividades... 

Excerto retirado do rela-

tório de: Laís Duarte de Mo-

raes- psicóloga do programa 

da ASLCB

CL Paula Clemente 

Pereira

DIA MELVIN JONES
O dia 14 de janeiro de 

2023 teve em sentido espe-

cial este ano.

Em dia de tamanha impor-

tância, o Lions Clube de Braga 

quis marcá-lo e celebrá-lo, de 

forma muito particular e sim-

bólica. Neste espírito, pela sua 

importância e pelo carisma 

altamente propalado ao nível 

do Lionismo, o Clube enten-

deu fundamental distinguir 

este dia de forma mais solene 

e reunir todos os Companhei-

ros detentores da Comenda 

Melvin Jones, num brinde de 

final de tarde, para reforça-

rem os seus votos. 

 LION CLUBE DE BRAGA

PEDITÓRIO LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 2022
ANGARIADOS €51.221,90

Novo ano em que foi 

possível programar uma das 

atividades mais exigentes le-

vadas a cabo pelo Lions Club 

de Braga. 

O fim de semana de “To-

dos os Santos”, foi uma vez 

mais um período dedicado à 

solidariedade para todos que 

necessitam do apoio inexorá-

vel da Liga Portuguesa Contra 

o Cancro. Pelos mais diversos 

pontos de recolha no distrito 

de Braga, uma vez mais todos 

se uniram por esta causa. 

Apesar da situação eco-

nómica frágil, da generalida-

de dos cidadãos e mais ainda 

os períodos longos de mui-

ta chuva e frio, sentidos ao 

longo de todo o período do 

peditório, os objetivos foram 

amplamente superados. Foi 

possível angariar a quantia de 

€51.221,90 (cinquenta e um 

mil duzentos e vinte e dois 

euros e noventa cêntimos), 

que terá como destino a Liga 

Portuguesa Contra o Cancro. 

Esta é sem dúvida uma cau-

sa que desperta o sentido de 

missão de todos os Portugue-

ses, sendo possível arrecadar 

quantias tão generosas. 

300 CABAZES SOLIDÁRIOS
Por altura do Natal, todas 

as forças se concentraram em 

potenciar as receitas, destina-

das a incrementar a contribui-

ção do LCB para as causas 

que nos movem ao longo de 

todo o ano, a saber, Cancro 

Pediátrico e LCIF. Investidos 

deste espírito foram lançados 

os Cabazes Solidários 22. 

Construídos com recursos 

que solidariamente foram an-

gariados, foram elaborados 

300 cabazes e vendidos so-

bretudo a empresas da cida-

de que se quiseram associar 

a esta 

Assim, foi possível anga-

riar a soma da €12.000,00 

(doze mil euros) que serão 

utilizados e distribuídos da 

seguinte forma: €5.000,00 

(cinco mil euros) serão entre-

gues à LCIF e €2400,00 (dois 

mil e quatrocentos) revertem 

automaticamente para o Can-

cro Pediátrico na forma de 

venda de Bolachas Lucas e 

Bonecos Lucas. Todo o valor 

remanescente será usado 

para aquisição de equipa-

mento essencial e em falta na 

Área Oncológica do Hospital 

de Braga. 

Esta iniciativa, inovadora, 

permitiu de uma forma mui-

to significativa incrementar a 

presença do LCB na comuni-

dade Bracarense, bem como 

na comunidade internacional, 

com a entrega deste valor à 

LCIF.
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 LION CLUBE DE BRAGANÇA

FESTA DE NATAL E ADMISSÃO DE NOVOS ASSOCIADOS
O Lions Clube de Bra-

gança celebrou no dia 6 de 

Dezembro a ceia de Natal 

tendo procedido na altura á 

admissão de três novos só-

cios enriquecendo assim o 

quadro associativo não só do 

nosso Clube bem assim como 

no Lions Clube Internacional.

Almoço soli-

dário a favor da 

Liga Portuguesa 

Contra o Cancro 

promovida pelo 

Lions Clube de 

Bragança teve 

lugar no dia 12 

de Novembro 

tendo sido am-

plamente parti-

cipado.

XXII FESTIVAL 
DE CANTAR OS 
REIS SOLIDÁRIO

O XII Festival Cantar os Reis 

solidário, teve no dia 14 de ja-

neiro de 2023. O valor obtido 

com esta actividade destina-se 

ao pagamento de uma bolsa 

de estudo a uma aluna do en-

sino superior interna de um 

Lar na cidade de Bragança.

ALMOÇO SOLIDÁRIO A FAVOR DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

  LIONS CLUBE DE FAFE

COMEMORAÇÃO DO 44º ANIVERSÁRIO E TOMADA DE POSSE DE UM NOVO SÓCIO
A festa da come-

moração do 44º ani-

versário da fundação 

do clube teve lugar 

no dia 26 de Novem-

bro de 2022.

O evento que 

teve a participação 

de mais de seis de-

zenas de compa-

nheiros e convida-

dos, decorreu num 

restaurante local e 

contou, entre outros, 

com a presença do 

DG Georgy Glushik, 

Governador de Dis-

trito 115 C/N. Pre-

sentes também a 

Vereadora Palmira 

Dias da CMF, a Cleo 

Mariana Lacá Mar-

tins, Presidente Leo 

Clube de Fafe, o CL Henrique, 

do Lions Clube de Braga, e 

Viviana Ramos, Presidente da 

ADDAF- Associação de Defe-

sa dos Direitos dos Animais 

e Floresta, entidade que foi 

homenageada nesta 

sessão. 

No decorrer da 

sessão teve lugar a 

tomada de posse de 

um novo sócio, o ago-

ra CL Armando Sou-

sa Marques, apadri-

nhado pelo CL Artur 

Coimbra.

A CL Presidente, 

Celeste Moniz, usou 

da palavra para dar 

as boas vindas a to-

dos os convidados e 

clubes presentes e re-

ferir, designadamente, 

que “foi mais um dia 

marcante na história 

do nosso clube”. Ao 

fim de 44 anos somos 

capazes de sonhar e 

tentar que os nossos 

sonhos se tornem realidade! 

Afirmou...

VISITA AO LAR DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FAFE
No dia 22 de dezembro o 

Clube visitou o Lar Residencial 

da Santa Casa da Misericór-

dia de FAFE, como tem sido 

habitual nesta época do ano. 

Distribuíram- se miminhos, 

roupas, gentilmente cedidas 

pela empresa Juvema e Pais 

Natal de chocolate a todos 

os utentes e funcionários da 

instituição.

FESTA  
DE NATAL

Num restaurante local, 

teve lugar na quarta-feira, 

14 de dezembro de 2022, o 

jantar convívio de Natal do 

Lions Clube de FAFE que 

decorreu de forma me-

morável, num verdadeiro 

espírito natalício. O compa-

nheiro Peixoto Lopes ani-

mou o grupo, ao toque de 

viola, canções alusivas ao 

Natal e vários companhei-

ros declamaram poemas.
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  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

PEDITÓRIO DA LIGA PORTUGUESA 
CONTRA O CANCRO

Lions Clube de Vila Nova de 

Famalicão agradece a todos os 

voluntários que apoiaram na 

realização do Peditório da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro. 

O Clube de Vila Nova de 

Famalicão aproveitou o Jan-

tar-Assembleia mensal do 

mês de janeiro para agrade-

cer aos voluntários que nos 

apoiaram no Peditório da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro! 

O valor apurado no Pedi-

tório 2022 da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – de 28 outu-

bro a 1 de novembro ascendeu 

a 43.360,96€ (Quarenta e três 

mil trezentos e sessenta euros 

e noventa e seis cêntimos)

Pela generosidade dos 

Famalicenses, a boa vontade 

dos Companheiros Lions e 

Leos e Voluntários que par-

ticiparam, bem como dos 

donativos das Empresas do 

nosso concelho, permitiu que 

o valor apurado no Peditório 

da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro atingisse este valor. 

A todos o nosso muito 

obrigado!

CAMPANHA LUCAS 
- LUTA CONTRA O CANCRO INFANTIL

Como habitualmente, o Clube, tem-se empenhado em 

levar a bom porto mais uma edição da Campanha Lucas na 

luta contra o Cancro Infantil!

A campanha ainda está a decorrer e, até à presente data, 

o Clube já recolheu donativos correspondentes a:

* 2,760 pacotes de Bolachas Lucas;

* 80 Bonecos Lucas;

* 36 Postais Lucas.

APOIO À COMUNIDADE

Lions Clube de Vila Nova 

de Famalicão disponibiliza 

mais um cadeirão, uma ca-

deira sanitária e um andari-

lho na sua jornada de apoio 

à comunidade

Tendo em conta a nature-

za do projeto da Cuidar Maior, 

que incorpora os objetivos 

da ação de serviço do nos-

so Clube, o donativo permite 

dar resposta às necessida-

des identificadas, apoiando 

a comunidade em que nos 

integramos.

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!

DIA MUNDIAL 
DO CANCRO 

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão aceitou o convite 

que lhe foi dirigido pelo Núcleo Regional Norte da Liga Por-

tuguesa Contra o Cancro para participar nas celebrações a 

assinalar o Dia Mundial do Cancro de 2023.

O Clube é, há já longos anos, parceiro da Liga Portuguesa 

contra o Cancro, organizando e dinamizando, na área do 

Concelho, a realização do Peditório Nacional. 

  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

CLUBE PARTICIPOU 
NO 46º ANIVERSÁRIO DO CLUBE 
IRMÃO, LIONS CLUBE RIETI VARRONE

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão viajou este fim 

de semana até Roma, para estar presente no 46° Aniversário 

do Clube irmão, o Lions Clube de Rieti Varrone.

Sendo a segunda vez que participamos nas celebrações do 

Lions Clube de Rieti Varrone, a primeira desde a formalização 

da Geminação entre os nossos dois clubes, fomos novamen-

te recebidos com uma amizade, generosidade e espírito de 

companheirismo inigualáveis.

CELEBRAÇÃO DO TRADICIONAL 
JANTAR DE NATAL

O tradicional Jantar de 

Natal do Clube de Vila Nova 

de Famalicão, teve lugar no 

dia 7 de Dezembro, na nossa 

sede social.

Imbuídos da Alegria que ca-

racteriza esta época Natalícia, 

os companheiros Lions, Leos 

e demais convidados, partilha-

ram momentos de amizade e 

boa disposição, procedendo 

à sempre divertida e anima-

da troca de prendas, com os 

tradicionais ditados populares.

Como nos está na essên-

cia, o Natal só faz sentido 

partilhando! 

Assim, além dos contribu-

tos para outras campanhas a 

decorrer no Clube, os compa-

nheiros, com enorme gene-

rosidade, fizeram-se acom-

panhar dos donativos para 

a campanha em curso para 

Refood Vila Nova de Famali-

cão, com os alimentos para 

a sua campanha pública... e 

ainda algo mais!! 

LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO 
PARTICIPOU NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
“AMOR COM AMOR SE PAGA” DO CENTRO 
HOSPITALAR DO MÉDIO AVE

Foi com muito gosto que o Lions Clube de Vila Nova de 

Famalicão participou na apresentação do projeto “Amor 

com Amor se Paga” no passado dia 14 de dezembro, e que 

teve lugar na Unidade de Santo Tirso do Centro Hospitalar 

do Médio Ave.

“Esta ação surge da perceção, por parte dos profissionais 

de saúde do centro hospitalar, da ansiedade, da incerteza, 

de stress e menor conforto, quando as pessoas necessitam 

de recorrer aos cuidados de saúde.”

Quando o coração é gran-

de arranja-se sempre forma 

de fazer um pouco mais! E 

quando recebemos um apelo 

de um dos nossos parceiros 

desdobramo-nos para procu-

rar dar uma resposta.

O Clube procedeu no dia 

22 de dezembro, à entrega 

de presentes, de acordo com 

a lista de desejos recebida, e 

dando assim resposta à “Ár-

vore dos Desejos” dos uten-

tes da Casa de Santa Maria 

do Centro Social e Paroquial 

de Ribeirão(CSPR), instituição 

que acolhe jovens adultos 

portadores de deficiência e 

incapacidade.

ENTREGA PRESENTES DE NATAL DANDO RES-
POSTA À “ÁRVORE DOS DESEJOS” DOS UTENTES 
DA CASA DE SANTA MARIA DO CENTRO SOCIAL 
E PAROQUIAL DE RIBEIRÃO(CSPR)
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PARTICIPAÇÃO NA MANHÃ SOLIDÁRIA “RECOLHA 
DE SORRISOS” ORGANIZADA PELO LIONS CLUBE 
DE CABECEIRAS DE BASTO

Quando o coração é grande arranja-se sempre forma de fazer 

um pouco mais! Assim, o Clube participou na manhã solidaria 

“Recolha de Sorrisos” organizada pelo Lions Clube de Cabeceiras 

de Basto e que teve lugar no passado dia 18 de Dezembro. 

  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

LIONS E LEO LANÇAM CAMPANHA  
DO “EDREDON”… E AGASALHOS!

O Lions Famalicão e o 

Leo Clube de Vila Nova de 

Famalicão lançaram no dia 

16 de Janeiro e até ao dia 17 

de Fevereiro, a Campanha do 

“Edredon”... e agasalhos!

A subida do custo da ener-

gia, agravada pela crescente 

inflação a que assistimos, 

condiciona cada vez mais a 

capacidade das famílias se 

manterem agasalhadas e as 

suas casas aquecidas.

A generosidade dos Fa-

malicenses tem sido, como 

habitualmente, extraordiná-

ria. Já recolhemos imensos 

edredons e agasalhos, com 

os quais será possível ajudar 

quem mais precisa.

MOBILIARIO PARA LAR 
DE S. FRANCISCO DE ASSIS 
EM S. TOMÉ E PRÍNCIPE

 Os Lions Clubes de Vila Nova de Famalicão e Roissy 

Pays de France aliaram-se ao projeto do Lar São Francis-

co 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, resultando no envio do 

material em Novembro passado. 

Informa-nos agora o responsável pelo Lar que o ma-

terial finalmente chegou ao Príncipe e ao lar para ser 

instalado. 

CLUBE ENTREGA PRESENTES DE NATAL 
PARA AS 74 CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS 
APOIADAS PELA REFOOD FAMALICÃO

O verdadeiro espirito do Natal está na partilha, e a cam-

panha de Natal do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão 

destinou-se este ano a apoiar a Refood Famalicão. 

Graças à generosidade incansável dos nossos Companhei-

ros Lions e Leos que arregaçaram as mangas para levar esta 

campanha a bom porto, permitiu oferecer presentes para as 

74 crianças de 39 Famílias apoiadas por esta instituição.

O Lions Clube e o Leo Clube contribuíram ainda com ali-

mentos, envolvendo-se assim com a campanha de recolha de 

alimentos em curso da ReFood.

  LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

CAMPANHA DE 
CABAZES DA PÁSCOA

Considerando a especial conjuntura económica e finan-

ceira que assola as famílias vimaranenses, o Lions Clube de 

Guimarães, numa organização conjunta com o Rotary Club 

de Guimarães, vai proceder à recolha de “Cabazes de Páscoa” 

para entrega a famílias socialmente vulneráveis e referenciadas 

como tal pelas entidades competentes.

“CAMPANHA  
DO EDREDON”

No passado dia 31 de 

Janeiro de 2023 terminou 

a Campanha do “Edredon.”

O Clube aproveita a 

oportunidade para agra-

decer publicamente a to-

dos quantos contribuíram 

de uma forma ou de outra 

para esta Campanha. A 

todas as pessoas que de 

forma individual contri-

buíram, aos Companhei-

ros Lions, à Comunidade 

Educativa, Colégio do Ave e 

Escola Secundária Martins 

Sarmento, às Instituições 

Santa Casa da Misericórdia 

de Guimarães e Junta de 

Freguesia de S. Torcato às 

Empresas António Salga-

do e Lameirinho. O nosso 

muito obrigado, em nome 

do Lions Cube de Guima-

rães.

Mais uma vez, com ale-

gria e espírito de solidarie-

dade e tendo em conta o 

frio que se faz sentir e as 

condições económicas e 

financeiras difíceis, vamos 

aquecer 120 lares daque-

les que não têm acesso 

fácil a condições de aque-

cimento.

CAMPANHA SOLIDÁRIA 
BENS ALIMENTARES
CONCELHO DE GUIMARÃES

CABAZES
DE PÁSCOA

PONTOS DE RECOLHA
Colégio de Nossa Senhora da Conceição 

Colégio do Ave
Escola Secundária Francisco de Holanda

Escola Secundária Martins Sarmento

LIONS CLUBE
DE GUIMARÃES

FEVEREIRO E MARÇO

CAMPANHA DO

Edredom
RECOLHA PARA AS FAMILIAS CARENCIADAS
DO CONCELHO DE GUIMARÃES

DURANTE O MÊS DE JANEIRO

PONTOS DE RECOLHA:
Colégio do Ave

Escola Secundária Martins Sarmento
Agrupamento de Escolas Fernando Távora - Fermentões

COMEMORAÇÃO DO 53º ANIVERSÁRIO

No dia 10 de Dezembro 

de 2022, na Pousada Mos-

teiro de Guimarães o Lions 

Clube de Guimarães celebrou 

o seu 53.º Aniversario.

A CL Margarida Santoalha, 

Presidente Clube referiu que 

é com imensa felicidade que, 

assinalou a passagem de mais 

um ano deste grandioso clu-

be que ao longo dos 53 anos 

da sua existência tem estado 

sempre ao lado da nossa co-

munidade. De quem necessi-

ta. De quem precisa.
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  LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

COMEMORAÇÃO DO 14º ANIVERSÁRIO E ADMISSÃO DE DOIS NOVOS SÓCIOS
No passado Sábado, 14 

de Janeiro, o Lions Clube de 

Ílhavo celebrou 14 anos de 

existência.

Durante o Jantar come-

morativo que reuniu no Hotel 

de Ílhavo mais de 80 pessoas, 

contámos com a presença de 

Companheiros Lions vindos 

de 11 clubes e com a visita 

oficial do Governador do Dis-

trito 115 Centro Norte – DG 

Georgy Glushik. 

Associaram-se aos feste-

jos o Rotary Clube de Ílhavo, 

o Illiabum Clube, as Juntas de 

Freguesia de S. Salvador e da 

Gafanha do Carmo, a Câmara 

Municipal de Ílhavo e fami-

liares e amigos de sócios do 

clube.

A sessão contou com 

vários momentos altos, dos 

quais destacamos a atribui-

ção do Galardão Melvin Jones 

à CL Andrea Cardoso, atual 

Presidente do Lions Clube de 

Ílhavo, que culminou com o 

envio de 2 camiões TIR com 

bens alimentares e produtos 

de primeira necessidade para 

o povo ucraniano.

Foram ainda concedidos 

ao clube o Prémio de Excelên-

cia da Associação Internacio-

nal relativo ao desempenho 

no ano 2021/2022 e entre-

gues os Prémios Chevrons de 

Fidelidade a Companheiros 

que completaram 10 e 20 

anos de sócios.

O Hotel de Ílhavo, foi 

agraciado pelo Clube com 

o Diploma de Mérito, como 

Empresa de Excelência no 

sector Hoteleiro e pelo apoio 

que sempre demonstrou ao 

clube na realização dos seus 

eventos.

O momento cultural este-

ve a cargo da Escola de Dança 

IP Arabesque.

Outro momento alto foi 

aquele em que foram admi-

tidos 2 novos sócios, Fátima 

Rodrigues e António Cardoso, 

apadrinhados respetivamen-

te pelos CCLL Gabriel Barroco 

e Fernando Cardoso

No decorrer da sessão 

usaram da palavra o CL Ma-

nuel Amial, Padrinho Físico 

do Clube, tendo aproveitado 

a oportunidade para atribuir 

às CCLL Teresinha Novo e 

Diana Novo, os Diplomas 

de Mérito pelo seu traba-

lho, durante 13 anos, como 

editoras do Boletim Homem 

do Leme. Usaram ainda da 

palavra o Companheiro Ro-

tário Rui Dias e o Presidente 

da CMI, Dr João Campolargo. 

Por último entreviu o Gover-

nador do Distrito 115/CS, DG 

GeorgyGlushik

  LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

LIONS CLUBE DE GUIMARÃES 
ANGARIOU MAIS DE 55 MIL EUROS  
PARA A LIGA PORTUGUESA 
CONTRA O CANCRO

O Lions Clube de Guima-

rães procedeu à entrega da 

verba angariada no último 

Peditório da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, entre 29 de 

outubro e 1 de novembro.

Numa cerimónia que 

decorreu nas instalações da 

Liga, a presidente do Lions 

de Guimarães, Margarida 

Santoalha, entregou a Vítor 

Veloso, presidente da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro – 

Núcleo Regional Norte, o valor 

de 55.056,44 €, resultantes 

do peditório no concelho de 

Guimarães.

Vitor Veloso agradeceu o 

empenho e dedicação que o 

Lions Clube Guimarães tem 

dado a esta causa, tendo 

enaltecido a ajuda ao Nú-

cleo Regional do Norte, na 

prossecução da sua missão 

na prevenção do cancro e no 

estímulo à formação e inves-

tigação em oncologia.

(in maisguimaraes.pt)

  LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

FEIRA DA SAÚDE - OLHARES LIONS
Mercado de Ílhavo voltou 

a acolher Feira da Saúde Lions 

Clube, dia 29 de outubro

Foi no dia 29 de outubro 

que o Mercado de Ílhavo 

voltou a acolher a Feira da 

Saúde, organizada pelo Lions 

Clube de Ílhavo com a colabo-

ração da Junta de Freguesia 

de São Salvador, que já vai na 

sua 9ª edição.

 Assim, ao longo de toda 

a manhã tiveram lugar várias 

atividades a decorrer em si-

multâneo, nomeadamente 

Movimenta é Vida; vários 

aconselhamentos e alertas de 

saúde geral; estética, alimen-

tação, reciclagem (recolha de 

óculos) e muitas outras.

  LIONS CLUBE DE MATOSINHOS

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA 
COMBATE AO CANCRO INFANTIL

No passado dia 28 de Janeiro organizamos uma jan-

tar de angariação de fundos a favor do Cancro Infantil.  

Foi uma festa animada, com música ao vivo, baile e um leilão de arte. 

“Cultivar a Amizade como um fim não como um meio” foi a 

ideia de partida, já que a CL Luísa Ramos comemorava mais um 

aniversário e juntou família e amigos e em conjunto se somou 

o útil ao agradável e ficou a vontade de repetir.
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Como vem sendo habitual, o Lions Clube da Maia levou a 

efeito várias ações solidárias, durante o período natalício, das 

quais salientamos as que envolveram três instituições com 

relevante ação de apoio aos mais carenciados.

CASA DE ACOLHIMENTO DO LAR EVANGÉLICO PORTUGUÊS
Deslocamo-nos à Casa de Acolhimento do Lar Evangélico 

Português, que constitui uma resposta social desenvolvida em 

equipamento destinado ao acolhimento de duração superior 

a 6 meses, de crianças e jovens em situação de perigo, com 

base na aplicação de medida de promoção e proteção.

Para além do fornecimento de um lanche solidário, tive-

mos a oportunidade de oferecer artigos para as crianças e 

os jovens utentes da Casa, em concreto sapatilhas, fatos de 

treino e outras utilidades, segundo levantamento prévio das 

necessidades mais prementes.

AÇÕES 
SOLIDÁRIAS 
DE NATAL

  LIONS CLUBE DA MAIA

REFOOD MAIA
Fornecemos bacalhau à Insti-

tuição Refood Maia Centro, com 

vista à concretização por esta 

entidade do seu Jantar de Natal 

de 2022, dentro do espírito que 

norteia a sua ação. 

Esta diligencia contou ainda 

com a participação de cinco com-

panheiras e um companheiro, a 

ajudar o serviço da refeição, a 

culminar um modesto mas gra-

tificante serviço em prol de uma 

faixa carenciada da comunidade 

maiata.  

PROJETO MÃOS DADAS
Membros do Lions Clube da Maia vi-

sitaram idosas e idosos em situação de 

isolamento social, no âmbito da sua ação de 

combate à solidão designada Mãos Dadas.

Aproveitaram a oportunidade da visita 

para oferecerem pequenas lembranças a 

todas(os), embora a principal motivação do 

clube seja proporcionar companhia a quem 

vive em situação de isolamento social.

ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE 
MISSIONÁRIOS DO SOFRIMENTO

Efetuamos uma visita à Es-

trutura Residencial para Pes-

soas Idosas - ERPI, da Associa-

ção Fraternidade Missionários 

do Sofrimento, que tem como 

principal objetivo proporcio-

nar e promover a qualidade de 

vida das pessoas idosas.

Na deslocação às instala-

ções, oferecemos um cabaz de 

Natal, composto por bens alimentares, artigos de higiene pessoal e artigos de limpeza. 

  LIONS CLUBE DE PÓVOA DE VARZIM

O MAR COMEÇA AQUI 
SENSIBILIZA PARA A PRESERVAÇÃO DOS OCEANOS

No passado dia 16 de de-

zembro, teve lugar mais uma 

iniciativa do projeto “O Mar 

Começa Aqui”, que desta vez 

teve lugar em três escolas do 

Agrupamento Aver-o-Mar. 

Esta iniciativa visa sensibi-

lizar a comunidade escolar 

e respetivas famílias para 

a preservação dos ocea-

nos pois o mar começa em 

qualquer sarjeta e consiste 

na aplicação simbólica de 

um azulejo alusivo em cada 

escola.

Entrega de bens para o 
Serviço de Pediatria 
do Hospital da Póvoa 
de Varzim

O Lions entregou um con-

junto de mantas ao Serviço 

de Pediatria do Hospital local. 

Estes bens destinam-se aos 

diversos cadeirões onde re-

pousam os pais dos mais pe-

quenos que ficam internados 

naquela unidade, tentando 

assim proporcionar algum 

conforto aos utentes.

Na entrega esteve pre-

sente o Presidente do Clu-

be, CL Rodrigo Moça, assim 

como a CL Raquel Marques. 

Da parte do Hospital marcou 

presença a diretora Clínica e 

diretora de Enfermagem do 

Serviço de Pediatria e Neo-

natologia, Margarida Pontes 

Albertina Carneiro, respetiva-

mente. Estiveram ainda pre-

sentes Isabel Costa e Emília 

Macedo, da Liga dos Amigos 

do Hospital.
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  LIONS CLUBE DE VIZELA

DIA MELVIN JONES

“Uma Viagem pelo Feminino” é uma rubrica assinada pelo 

Lions Clube Vizela na Rádio Vizela, inspirada no Movimento 

Novas Vozes, que teve início no passado mês de janeiro de 

2023 e que vai para o ar às terças-feiras. 

No sentido de tornar mais ativa a participação das compa-

nheiras do clube, usando o seu potencial na transmissão de 

conhecimentos e de liderança na comunidade, lançou-se o 

desafio de, semanalmente, levarem até às/aos ouvintes daquela 

estação de rádio temas relacionados com o papel da Mulher 

na sociedade em geral.

Podem acompanhar a rubrica acedendo ao link  https://

www.radiovizela.pt/  todas as terças-feiras, por volta das 12:45, 

no programa Praça Pública, edição da manhã.

OFICINA LUCAS
Na tarde do dia 2 de dezembro, Companheiros do Lions 

Clube de Vizela e do LEO Clube de Vizela, fizeram 110 bo-

necos LUCAS os quais, durante o mês de dezembro foram 

colocados à disposição da comunidade (em pontos espe-

cíficos do comércio tradicional) e trocados por donativos 

a reverter para a criação de Bolsas de Investigação para o 

Cancro Pediátrico.

Os Companheiro João Cocharra e a 

Companheira Conceição Costa, estive-

ram em Vila de Rei, nas comemorações 

do Dia Melvin Jones nomeadamente na 

ação simbólica do hastear da Bandeira 

Lions no Centro Geodésico de Portugal 

e na Sessão Solene que se realizou na 

Biblioteca José Cardoso Pires, terminando 

a sua participação com a visita ao espaço 

dedicado ao Museu Melvin Jones.

  LIONS CLUBE DE VIZELA

Domingo, 18 de dezem-

bro, Festa da Criança – a 

Rádio Vizela associou-se ao 

Lions Clube de Vizela na luta 

contra o Cancro Infantil. 

Nesta actividade de ser-

viço pudemos contar com a 

grata e prestigiante presen-

ça e carinho do distinto Go-

vernador do Distrito CN, CL 

Georgy Glushik.

Para além promover a an-

gariação de donativos através 

da aquisição de bolachas e 

de bonecos Lucas durante 

a realização da festa, aquele 

órgão de comunicação social 

também atribuiu um genero-

so subsídio do seu patrocina-

dor, neste caso, a prestigiada 

empresa Vizelpas do nosso 

CL Modesto Araújo.

Ao longo do mês a Rádio 

Vizela-Cooperativa de Radio-

difusão, CRL, através de todas  

as suas valências, também fez 

a divulgação do projeto junto 

das comunidades que serve.

Sendo que, considerando 

as 246 (duzentas e quarenta e 

seis) caixas de bolachas Lucas, 

os 110 (cento e dez) bonecos 

Lucas e o subsídio acima refe-

rido, o Lions Clube de Vizela, 

para a causa do Cancro Infantil, 

conseguiu angariar a quantia 

total de € 10.406,00 (dez mil 

quatrocentos e seis euros).

Antes do Natal o Lions Clube de Vizela doou bens alimen-

tares e de higiene pessoal às famílias de refugiados ucranianos 

e, no início de janeiro, ao Centro Social e Paroquial de Santa 

Eulália.

PLANTAÇÃO  
DE ÁRVORES AUTÓCTONES

A convite da coordenadora do Clube de Ciência Viva e 

Eco Escolas, a senhora professora Alexandra Pereira, dando 

continuidade à atividade iniciada no Dia da Floresta Autóctone, 

no dia 12 de janeiro o assessor do clube para o ambiente e a 

presidente do Lions Clube de Vizela acompanharam a planta-

ção e apadrinhamento das árvores autóctones, doadas pelo 

clube, pelos alunos das turmas 6º A e 6º B do Agrupamento 

de Escolas de S. Bento, Vizela.
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Com o propósito de assi-

nalar o Dia Mundial da Paz (1 

de janeiro), O Lions Clube de 

Vizela levou até à comunida-

de vizelense uma exposição 

com os cartazes elaborados 

pelos jovens participantes 

no concurso Cartaz sobre a 

Paz, patrocinado pelo clube 

nos Agrupamentos de Esco-

las de S. Bento e de Vizela. 

Composta por 31 trabalhos, 

esteve aberta ao público en-

tre os dias 3 e 8 de janeiro, na 

Sala de Exposições Joaquim 

da Costa Chicória, na Casa 

Interativa de Turismo de Vi-

zela. A exposição contou com 

a colaboração da Vereadora 

da Educação da Câmara Mu-

nicipal de Vizela, Dra. Agosti-

nha Freitas.

  LIONS CLUBE DE VIZELA

  LIONS CLUBE DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

IN MEMORIAM – CL JOSÉ PEQUENO | 1935-2022
“O AMIGO

não voltará – o que dele me ficou

é como no inverno entre cortinas de 

chuva

um tímido fio de sol:

Ilumina mas não aquece as mãos.” 

Eugénio de Andrade, Rente ao dizer 

(1992).

O Lions Clube de Vila Praia de Âncora 

recebeu com consternação e profundo 

pesar a triste notícia do falecimento do 

seu querido Amigo e Companheiro Lions 

José Benjamim Loureiro Gonçalves Pe-

queno, ocorrido no passado dia 15 de 

outubro, após um período de doença.

O CL José Pequeno tinha 87 anos e 

era Lions há 44 anos, desde 1978 como 

sócio fundador do Lions Clube de Viana 

do Castelo e desde 2018 como sócio do 

Lions Clube de Vila Praia de Âncora, do 

qual era padrinho. 

Casado com a nossa CL Inês Peque-

no, deixou dois filhos Sílvio e Teresa e 

três netos Sílvio, Manuela e José Pedro. 

O CL José Pequeno era um Homem Bom 

e um Lions de Eleição, sempre ativo e 

participativo e muito conhecido no seio 

do Movimento Lionístico a nível nacio-

nal, tendo exercido diversos cargos de 

liderança.

Também a nível da Galiza era um 

Lions muito apreciado e querido pelo 

seu contributo no fortalecimento das 

relações luso-galaicas. A nível profissional 

encontrava-se reformado, tendo sido 

sócio-gerente da empresa Auto-Vianense 

e no plano associativo era sócio em di-

versas associações sem fins lucrativos 

da cidade de Viana do Castelo. Como 

cidadão era uma pessoa encantadora, 

muito disponível e solidária. Aos domin-

gos era um visitante assíduo de Vila Praia 

de Âncora onde tinha muitos amigos e 

vinha almoçar com a família. Um grande 

legado de dedicação, de amizade, de 

companheirismo e de solidariedade são 

exemplo que deixa no Lionismo e na 

Comunidade que serviu.

No nosso Clube o seu exemplo como 

cidadão e como Lions será sempre uma 

referência.

Paz à sua Alma.

Obrigado, Companheiro e Amigo José 

Pequeno! Até sempre!

CL Manuel Amial

actividades dos clubes   
do distrito 115 centro sul
  LIONS CLUBE ALMADA

60º ANIVERSÁRIO DO LIONS CLUBE DE ALMADA
“Em honra aos nossos fundadores, não baixamos os braços e SERVIMOS!”

«O Homem sonha e a obra 

acontece!», não se trata de um 

cliché, mas da história de um 

clube de serviço que conta 

agora com 60 anos. Em 1963 

a maioria dos companheiros 

do Lions Clube de Almada ain-

da não tinha nascido quando 

os nossos fundadores tiveram 

o sonho de formar um clube 

Lion em Almada. Portugal era 

bem diferente e reuniões de 

várias pessoas eram muitas 

vezes mal-entendidas pelo 

regime vigente e alegando o 

facto de já existir um clube 

Lion, o Lisboa Mater que viria 

a ser o nosso clube padrinho, 

tentavam adiar a formação de 

novos clubes. Felizmente os 

nossos companheiros funda-

dores não desistiram e a 1 de 

fevereiro de 1963 receberam 

a carta constitutiva tendo-nos 

sido o novo clube de Almada 

o nº 17000 nível internacional, 

razão ela qual o presidente In-

ternacional CL Lovill nos en-

tregou pessoalmente a carta 

constitutiva em maio de 1963. 

No símbolo dos Lions o 

Leão que olha para traz vê 

um passado pleno de serviço, 

durante cerca de 45 anos os 

companheiros reuniam se-

manalmente apoiando as 

mais diversas instituições 

nomeadamente a associação 

de pais e amigos de crianças 

deficientes mentais (Quinta 

dos Inglesinhos), organizou 

rastreios e através dos Leos 

organizou numerosos cam-

pos de férias para crianças 

desfavorecidas.

Nesse mesmo símbolo te-

mos o Leão que olha para a 

frente e vê um clube que teve 

capacidade de se adaptar, uti-

lizando agora outros meios de 

comunicação em vez das re-

uniões semanais, estando no 

terreno e próximos de quem 

de nós necessita, não hesitan-

do em sair do conforto das 

nossas casas para agir. Não 

somos muitos! Dizem-nos 

que estamos abaixo da linha 

de água, mas como nos disse 

alguém que de nós precisou 

«O pouco para quem precisa 

é muito!» por isso, abaixo da 

linha de água e até submer-

sos, em honra dos nossos 

fundadores, não baixamos 

os braços e SERVIMOS! 

CL Gaby Nascimento
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  LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

COMPANHEIRISMO 
E CULTURA

Integrado nas actividades 

de companheirismo e cultura 

21 companheiros e amigos 

deslocaram-se a Setúbal para 

assistirem ao Concerto “O 

Convento Convida” que teve 

lugar do Convento de Jesus, 

nesta cidade. Depois da con-

certo teve lugar um almoço 

num restaurante da região. 

Gastronomia tem é cultura!

CAMPANHA 
DE NATAL

Resultado da habitual 

Campanha de Natal que o 

Clube organiza há já mais de 

20 anos, foram entregues 

12 enxovais completos para 

crianças de famílias carencia-

das nascidas na Maternidade 

do Hospital Garcia de Orta, 

em Almada.

OFERTA  
DE SERIGRAFIA  
À ARPIFC

O Lions Clube Alma-

da-Tejo ofereceu uma 

serigrafia duma obra 

do pintor Luís Ralha, do 

acervo do clube, à ARPI-

FC - Associação de Re-

formados Pensionistas 

e Idosos da Freguesia de 

Cacilhas.

ACÇÃO  
DE APOIO 
À TURQUIA
E À SIRIA 

Destinado a apoiar as 

vítimas da tragédia que 

flagelou a Turquia o Clube 

doou à LCIF a importância 

de 500 euros para serem 

transferidos para os Lions 

deste país.

  LIONS CLUBE DE COVA DA BEIRA

  LIONS CLUBE FUNCHAL

ASSEMBLEIA GERAL ALMOÇO COM A PRESENÇA 
DA ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DA SERRA DA ESTRELA

 

Com o objetivo de redu-

zir a prevalência do Diabetes 

e melhorar a qualidade de 

vida de quem vive com esta 

doença o Lions Clube da 

Cova da Beira abraçou esta 

causa. Cientes de que ser-

vimos melhor quando nos 

unimos a quem já deu pro-

vas de trabalho no terreno, 

socorremo-nos da Associa-

ção de Diabéticos da Serra 

da Estrela.

Assim, no passado dia 

27 de janeiro, realizou-se a 

assembleia almoço do Clube 

onde esteve presente a Asso-

ciação de Diabéticos da Serra 

da Estrela, na pessoa da Enfª. 

Fátima Cardoso. Esta  falou 

dos projetos da sua asso-

ciação, pretendendo-se que 

este seja o início de uma pa-

receria entre o Lions clube 

Cova da Beira e a Associa-

ção de Diabéticos da Serra 

da Estrela. 

CARTAZ 
DA PAZ

“Liderar com compai-

xão” foi o tema deste ano 

do Concurso Cartaz da Paz, 

o qual abrangeu também os 

alunos do ensino especial, 

de modo a abranger alunos 

surdos, cegos ou com baixa 

visão com idades entre os 10 

e os 15 anos. A Divisão de 

Acompanhamento à Surdez 

e Cegueira conjuntamente 

com a Direção do Lions Clu-

be do Funchal adaptaram 

os prazos, o regulamento 

e os documentos de con-

sentimento à realidade em 

presença, tendo dirigido a 

Redação aos alunos invisuais 

e o Cartaz aos alunos Surdos. 

Concorreram 4 redações e 

6 cartazes que foram apre-

ciados por um Júri nomeado 

para o efeito no qual tiveram 

assento para além da Pre-

sidente e Secretária do LCF 

uma professora de Portu-

guês e uma artista Plástica. 

A entrega de prémios teve 

lugar a 9 de dezembro – Dia 

Nacional da Pessoa com De-

ficiência, e contou também 

com cobertura mediática.
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FEIRA DE NATAL
Ainda em dezembro, no primeiro fim de semana, o Clube 

promoveu uma Feira de Natal com vista a angariação de fundos 

para a concessão de bolsas de estudo a alunos universitários 

da Região Autónoma da Madeira e para apoio às instituições 

que atual junto dos mais desfavorecidos.

Apesar da chuva, a cobertura mediática ajudou ao sucesso 

da iniciativa, com muita afluência da população, que aproveitou 

para adquirir diversos bens, desde flores da época, doces e 

petiscos, velharias. Houve ainda espaço para sorteio de uma 

joia oferecida por Eugénio Campos.

  LIONS CLUBE FUNCHAL

GOVERNADOR DO DISTRITO 115/CS DESLOCOU-SE AO FUNCHAL
O Lions Clube Funchal 

dedicou especial atenção a 

esta visita que contou com 

uma apresentação na Câmara 

Municipal onde o CL Armando 

Cottim foi recebido pela vice-

-presidente, Cristina Pedra, 

que enalteceu o trabalho do 

Movimento. 

Já na sede do Clube foi 

inaugurado o Programa das 

Ações Literárias lançado nes-

te ano lionístico pelo Gover-

nador GD CL Armando Cot-

tim, tendo como assessora 

a CL Maria Augusta Dores. 

De seguida, após a abertura 

da sessão, decorreu o serão 

literário com uma palestra 

proferida por Graça Alves, 

Diretora Regional dos Mu-

seus, que falou sobre o valor 

da arte, da pintura, da leitu-

ra e da música na sociedade. 

Vários CL intervieram com a 

leitura de poesia e no final a 

CL Lígia Brazão presenteou 

todos com um momento mu-

sical. A sessão terminou com 

a intervenção do CL Armando 

Cottim.

Ainda em dezembro, no 

dia 10, teve lugar a Assem-

bleia Geral do Clube, onde foi 

abordada a situação financei-

ra do Clube e foram discuti-

das várias atividades desen-

volvidas. O Governador D115 

CS encerrou a Assembleia e 

tendo sido portador de algu-

mas medalhas por tempo de 

serviço e presenteou alguns 

companheiros com lembran-

ças da sua Governadoria. 

Seguiu-se um cocktail e 

por fim foi servido o Jantar 

Oficial e de Natal que con-

tou com a presença de vários 

convidados.

  LIONS CLUBE FUNCHAL

APOIO A INSTITUIÇÕES

O Clube destaca a entrega à CASA – Centro de Apoio ao 

Sem Abrigo – de vários produtos alusivos à época; a doação 

à Fundação S. Filipe que acolhe crianças e jovens de famílias 

destruturadas, e em parceria com o Banco de Afetos da Escola 

Secundária Francisco Franco, de produtos alimentares ofere-

cidos pela Companhia Insular de Moinhos completados pelo 

Clube com artigos de higiene pessoal e alguns doces; além da 

entrega à Oficina Solidária da Câmara Municipal do Funchal 

que atua no apoio em bens móveis a famílias carenciadas de 

12 sofás cama doados pelo Grupo Alberto Oculista ao Clube.

BOLSAS DE ESTUDO
O Clube vai prosseguir este ano letivo 2022/23 com a atri-

buição de bolsas a estudantes universitários mais carenciados. 

A iniciativa é apoiada pelo BPI/Fundação la Caixa, em conjunto 

com as verbas resultantes das atividades desenvolvidas ao 

longo do ano. Este ano foi possível conceber 18 bolsas, num 

total de 13 200€.

A concessão das bolsas obedece a um Regulamento de-

vidamente aprovado sendo todo o processo conduzido pela 

CL Madalena Gouveia, Tesoureira do LCI e pela Comissão de 

Bolsas.

LIONS CLUBE  LISBOA-BELÉM

Entrega de 300 livros 

pelos CCLL Paula Leonar-

do e Fernando Antunes à 

EPAR, Escola Profissional 

Almirante Reis, para a 

sua biblioteca.
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  LIONS CLUBE DO MONTIJO

 LIONS CLUBE  LISBOA-BELÉM

Entrega do resultado do Bazar de Natal pela PCC Tiete 

Santos Costa, ao Tesoureiro do Clube CL Anselmo Lopes. 

Este dinheiro reverterá a favor da APADP, Associação 

de Pais e amigo dos Deficientes Profundos do Cacém.

Venda de 60 caixas de bolachas Lucas pela Pre-

sidente Ana Rodrigues e Past Presidente Imediata 

Paula Leonardo, 1.800€ que reverterão a favor da 

luta contra o cancro infantil.

Ações Lions Clube Montijo meses de dezembro 2022 e janeiro 2023

03 DE DEZEMBRO DE 2022:

O Lions Clube do 

Montijo, participou nas 

Comemorações dos 70 

anos do Lionismo na 

Península Ibérica, rea-

lizadas no Convento 

de Mafra, uma organi-

zação do Lions Clube 

Lisboa Mater.

10 DE DEZEMBRO DE 2022:

O Lions Clube do Montijo, celebrou a 

amizade e companheirismo num almo-

ço de Natal, realizado no Tryp Montijo 

Parque Hotel.

DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO:

Com o apoio e participação do 

grupo de Escuteiros o Lions Clube do 

Montijo, fez uma recolha de bens ali-

mentares, no Pingo Doce da Avenida 

Jorge Peixinho!

DIAS 11 DE 14 DE DEZEMBRO:

Mais uma vez os CL reuniram-se na 

Sede do Clube, para a preparação dos 

cabazes alimentares a distribuir pelas 

famílias previamente identificadas:

   

 

Presidente do Lions 
Clube do Montijo, 
António Picanço 
dos Santos

  LIONS CLUBE DO MONTIJO

DIA 15 DE DEZEMBRO: 

Demos inicio à distribuição dos caba-

zes, não só com bens alimentares, mas 

também brinquedos e fraldas!

Escola Básica Joaquim de Almeida - 

Escola Básica Bº da Caneira

Brinquedos e fraldas para a Asso-

ciação Oficial “Ukranian Refugies”, em 

conjunto com a “União de Freguesias 

do Montijo e Afonsoeiro” e da Clinica 

“Sensorialis”.

Junta de Freguesia da Atalaia Alto 

Estanqueiro e Jardia - Casa do Povo de 

Canha

Agrupamento de Escolas Poeta Joa-

quim Serra 

Junta de Freguesia Sarilhos Grandes- 

Junta de Freguesia Canha;

Cabazes entregues à “Associação 

Pontes de Afeto” - Bairro do Esteval-

-Montijo

Mais uma vez, contamos com a Ge-

nerosidade e Apoio dos Pais das crianças 

“Colégio das Descobertas”, mais brinque-

dos para distribuirmos pelas crianças de 

famílias mais vulneráveis! 

E, ainda:

Entrega de Papel, para reciclagem, 

na Cercima-Montijo! 

JANEIRO DE 2023

Fomos revisitar a nossa última planta-

ção de pinheiros. Com alegria verificamos 

que continuam a crescer de boa saúde.

20 JANEIRO DE 2023:

Recolha e carregamento de livros em 

casa de munícipe

21 JANEIRO- UMA EMERGÊNCIA!

Recolha de alimentos, produtos de 

higiene e roupas para família do Mon-

tijo, desalojada devido a incêndio lhes 

destruiu a habitação!

28 DE JANEIRO

Assembleia de jantar, Lions Clube 

do Montijo com a participação de CL de 

outros Clubes Lions e amigos, cuja pre-

sença muito nos honra

Dr. Rogério Alves, o nosso convida-

do que nos brindou com uma palestra 

intitulada:

“As garantias da Defesa e os atrasos 

nos tribunais”
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  LIONS CLUBE OEIRAS - TEJO

15 DE DEZ.2022 

ALMOÇO DE NATAL 
DO LIONS  
CL. OEIRAS-TEJO

Realizou-se no Restaurante ‘Zé Ve-

runca’ em Paço d’Arcos com presença 

de 24 Companheiros de vários Clubes 

e teve a honra de receber a CL PDG 

Teresa d’Ávila que fez uma interessante 

dissertação sobre as origens do Natal. 

Foi uma Festa de excelente convívio.

21 DE DEZ. 2022 

ATIVIDADE SOLIDÁRIA 
DE NATAL,
NA CASA DO PARQUE

Os Companheiros do Lions Clube 

Oeiras-Tejo entregaram na Casa do 

Parque, Associação que acolhe crian-

ças desprotegidas, dos 2 aos 13 anos, 

Alimentos, Roupa, Brinquedos e 14 

sapatinhos, feitos por medida (previa-

mente comunicada) pelo benemérito, 

Sr. Marcelo Coelho, proprietário da 

Sapataria ‘Descalça o Pé’ que todos os 

anos participa nesta atividade

19 DE DEZ. 2022 

AJUDA A DESALOJADO 
DAS CHEIAS DE ALJÉS

O nosso Clube através da nossa CL 

Aida Ferreira prestou ajuda a um Para-

plégico que ficou desalojado nas cheias 

de Algés, doando roupas de cama e 

bens essenciais.

06 DE JAN 2023 

ATIVIDADE DE AJUDA 
À ASSOCIAÇÃO JOANITA

O nosso Clube através da nossa CL 

Maria Sam Pedro Borralho doou roupas e 

brinquedos a 6 famílias desta Associação.

 

12 DE JAN 2023 

REUNIÃO DO CLUBE COM 
VISITA DO PRESIDENTE 
DA DIVISÃO E ENTRADA 
DE NOVOS SÓCIOS

Reunião do Clube no ‘Restaurante 

Pacífico’  em Carnaxide, teve a honra 

de receber a visita do Presidente de 

Divisão, CL Luís Barata, que anunciou 

pedido de transferência para o nosso 

Clube assim como pedido de transfe-

rência do seu filho, CL Bernardo Barata, 

com o que nos sentimos muito enalteci-

dos. A Reunião foi seguida de Almoço .

14 DE JAN 2023 

CELEBRAÇÃO  
DO ‘DIA MELVIN JONES’  
EM VILA DE REI                                                                                                      

O nosso Clube esteve presente com 

10 Companheiros na celebração do 144 

Aniversário de Melvin Jones, fundador 

do Lionismo em 1917, celebrado na 

Biblioteca de Vila de Rei. Foi hasteada 

a Bandeira do Lions Internacional, junto 

ao Museu Geodésico.

17 DE JAN. 2023 

ATIVIDADE DE AJUDA 
À ASSOCIAÇÃO 
‘CASA DA CIDADE’

O nosso Clube através do nosso CL. 

Carlos Teixeira entregou a esta Associa-

ção, sediada na Portela de Sacavém, que 

apoia Ucranianos emigrados, móveis e 

cadeiras.

  LIONS CLUBE LISBOA ALVALADE 

RECOLHA E DISTRIBUIÇÃO DE BENS JUNTO DA COMUNIDADE
 

O Lions Clube Lisboa Al-

valade tem vindo a desen-

volver atividades em prol 

da comunidade, como a 

recolha de caixas de óculos 

para reciclar e a entrega de 

roupas de casa lençóis, entre 

outros bens a uma família 

ucraniana. 

O Clube tem ainda contri-

buindo com a entrega de rou-

pa de criança, jovens e artigos 

para a casa para a Associação 

Mum’s & Kids, que acolhe jo-

vens raparigas e os seus filhos 

até os integrar na sociedade 

de forma autónoma.

No mesmo sentido, o 

Clube distribuiu roupa, bens 

alimentares e artigos de higie-

ne aos sem abrigo da capital, 

além da entrega de roupa de 

homem na Comunidade Vida 

e Paz.

27º ANIVERSÁRIO
DO CLUBE  

O Clube assinalou o seu 

27º aniversário com a presen-

ça do Governador do Distrito 

115 Centro Sul, CL Armando 

Cottim, e do presidente da 

Junta de Freguesia de Alva-

lade, José Amaral Lopes. Os 

convidados foram presentea-

dos com um quadro alusivo 

à data.
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  LIONS CLUBE SANTIAGO DO CACÉM

FORUM NACIONAL  

• O CL António Martins participou como 

orador no Fórum Nacional Lion, com o 

tema “Associados”.

APOIO AO BANCO DE LEITE
• Na continuação do apoio ao Banco de 

Leite o Clube entregou  de mais 146 

litros, à Instituição “Casa de Jovens O 

Farol”.

RECOLHA DE LIVROS E PARTICIPAÇÃO 
NO IX FESTIVAL DE SOPAS

• Campanha de recolha de livros para enviar para Timor Leste, em parceria 

com a Cáritas de Vila Nova de Santo André e

• Participação no “IX Festival de Sopas”, com uma sopa, cuja receita total 

se destina a Acções Sociais da igreja e do Grupo de Escuteiros.

CAMPANHA DE NATAL
• Montagem do presépio no Mercado Municipal de Santiago do Cacém e

• Entrega 13 Cabazes de Natal, distribuídos por várias Instituições do 

Instituições do Concelho:  Intervir.com; Bombeiros Voluntários de 

Santiago do Cacém e de Vila Nova de Santo André.

  LIONS CLUBE SETÚBAL

SONHOS SOLIDÁRIOS
Continuamos focados 

em servir! É o que fazemos 

ajudando os que mais pre-

cisam!  Neste contexto, bem 

perto do Natal e no âmbito 

do “alívio à fome” organizá-

mos e distribuímos Cabazes 

de Natal a famílias necessi-

tadas. Tornámos mais leve 

e menos  triste o Natal dos 

que servimos. Mas também 

fomos presenteados... ficá-

mos de coração cheio com os 

sorrisos e os “obrigados” dos 

que nos receberam!

Estamos atentos e, sem-

pre que possível, colmatamos 

necessidades próximas e ur-

gentes.

Completámos mais um 

ano de vida!  Foram 49 anos 

de participação ativa, em que a 

solidariedade e o companhei-

rismo se complementaram 

e o Lions Clube de Setúbal, 

atento à comunidade onde 

está  inserido, serviu-a, aju-

dando desinteressadamente 

os mais frágeis. Quando a 11 

de fevereiro celebrámos o 49º 

Aniversário, recebemos com-

panheiros e amigos. Tivemos 

direito a bolo, velas e presen-

tes. Neste dia não esquece-

mos o sonho de melhor ser-

vir através de doações feitas 

ao Cancro Infantil, à Casa do 

Gaiato de Setúbal e à nossa 

bolseira Luana.

Concretizados alguns so-

nhos, outros surgem e fazem 

renascer a cadeia de ajuda 

que tão bem caracteriza a 

atividade Lion!... 

O desabrochar de novos 

sonhos está bem vivo entre 

nós. As “1ªs Jornadas da Dia-

betes” a realizar em Março, 

o “Concerto Solidário” que 

terá lugar em Abril e “O Canto 

enquanto Registo Literário” a 

concretizar-se em Maio são 

exemplos disso!  Pensamos 

concretizar esses sonhos 

divulgando o Lionismo e si-

multaneamente apoiando a 

Comunidade em que estamos 

inseridos. Estamos a trabalhar 

conjuntamente com alguns 

parceiros.

JUNTOS CONSEGUIMOS

CL Maria Augusta das Dores
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O CLUBE ENTREGOU NO DIA 20 DE DEZEMBRO, MAIS DE DUAS CENTENAS  
DE PRENDAS ÀS CRIANÇAS PRESENTES NA UNIDADE DE FARO  
DO CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE (CHUA)

Cinco elementos do Lions Clube de Vilamoura, vestidos de 

Pai Natal, visitaram e surpreenderam as crianças presentes 

nos serviços de Pediatria, Obstetrícia, Hospital de Dia.

Os voluntários Fátima Madeira, Cristina Rosa, Rosa Guer-

reiro, Rosy Palma e Manu Palma, do Lions Clube de Vilamoura, 

foram recebidos pela Presidente do Conselho de Administração, 

Dra. Ana Vargas, pelo Diretor Clínico, Dr. Horácio Guerreiro, pela 

enfermeira diretora Isa Escada e pelas educadoras de infância 

Brites e Dulce, do CHUA, que agradeceram e acompanharam 

a iniciativa desta organização humanitária sem fins lucrativos.

  LIONS CLUBE VILAMOURA

INAUGURAÇÃO DE PRESÉPIO GIGANTE – HOMENAGEM À CL SOLEDADE MADEIRA
No Sábado, dia 10 de 

dezembro, foi  inaugura-

do o presépio gigante de 

homenagem à CL Soledade 

Madeira, no Lar da Sagrada 

Família, em Quarteira.

O presépio, que poderá 

ser visitado por toda a co-

munidade no horário das vi-

sitas, pretende homenagear 

a CL Soledade Madeira e foi 

elaborado com peças perten-

centes à própria, gentilmente 

cedidas pelos seus familiares.

Na ocasião estiveram 

presentes, entre outras en-

tidades e companheiros, O 

Presidente da JFQ, Eng. Tel-

mo Pinto, o Sr. Prof. Adelino 

Rocha, Presidente da AHDPA, 

o jornalista Jorge do Planeta 

Algarve, Ana Pinheiro, do Cen-

tro Paroquial de Quarteira e 

o Sr. Padre Joaquim Campôa 

No decorrer da cerimónia 

usaram da palavra Ana F. Pi-

nheiro, do Centro Paroquial 

de Quarteira, o senhor padre 

Joaquim Campôa, a Directora 

do Centro Paroquial, Amélia 

Craveiro e o CL Jorge Madeira 

que, na ocasião referiu: 

“Agradeço do meu cora-

ção, Obrigado por terem vindo 

e espero que gostem deste 

presépio. Isto era uma coisa 

que a minha esposa fazia des-

de há muitos anos na Igreja 

de Vilamoura e isto fechado 

em casa não fazia sentido ne-

nhum. É bom que as pessoas 

vejam isto e esteja ao serviço 

de toda a comunidade”.

Foram entoadas can-

ções de Natal por Isa de Bri-

to, acompanhada ao piano 

pelo Prof. Ricardo Silva. No 

final uma utente do lar, Te-

resa Gonçalves, partilhou um 

poema escrito por si expres-

samente para a ocasião.

“A CL Soledade Madeira, 

professora e advogada, dedi-

cou grande parte da sua vida 

ao serviço do Lions e das suas 

causas, para além de ter sido 

a presidente do Lions Clube 

de Vilamoura durante vários 

anos. É recordada pela sua jo-

vialidade e pelos seus gestos 

de solidariedade, abnegação, 

organização e amor ao pró-

ximo. Foi a madrinha de inú-

meros companheiros Lions, 

tendo contribuído de forma 

ímpar para o seu alargamen-

to. Foi, por isso, reconhecida 

pelo Lions e pelo Lions Inter-

nacional com várias insígnias 

e cargos de relevo, incluindo a 

atribuição da Comenda Mel-

vin Jones, a mais alta distin-

ção da LCIF – Fundação Lions 

Clube Internacional, além de 

ter levado o Lions Clube de Vi-

lamoura ao reconhecimento 

de excelência durante todos 

os seus mandatos enquanto 

sua líder.”

 LIONS CLUBE DA TERCEIRA-ILHA TERCEIRA

No passado dia 29 de janeiro, 

realizou-se o tradicional almoço re-

gional solidário do Lions Clube Ter-

ceira - Ilha da Terceira, que contou 

com a participação de cerca de 330 

pessoas que se associaram a esta 

atividade. O nosso clube contou com 

a honrosa e estimulante presença 

do Governador do Distrito 115 C/S, 

DG Armando Cottim, bem como de 

Companheiros Vice-Governadores, 

Past Governadores e ainda com o 

Secretário de Gabinete. Contamos, 

ainda, com a generosa presença da 

nossa Presidente da Divisão 13 e 

de Exmas. autoridades em repre-

sentação dos municípios de Angra 

do Heroísmo e da Praia da Vitória. 

E assim se cumpriu, mais uma vez, 

o nosso almoço regional solidário. 

Um agradecimento especial a 

todos aqueles que, com a sua gene-

rosidade, encheram o salão, dando 

um sinal claro e inequívoco de que 

na vida tudo é nada sem solidarie-

dade. Com uma comunidade ativa e 

unida, a solidariedade será sempre 

o elo mais forte. Nós servimos.

CL Paulo Magalhães



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

62 JANEIRO | FEVEREIRO | 2023

  LIONS CLUBE VILAMOURA

IV ENCONTRO SOLIDÁRIO DE NATAL NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE QUARTEIRA
O Lions Clube de Vila-

moura promoveu na ma-

nhã de 18 de Dezembro, 

Domingo, o IV Encontro 

Solidário de Natal nas 

Piscinas Municipais de 

Quarteira.

A iniciativa contou com 

a participação de alunos do 

Ensino Básico das escolas de 

Quarteira e de Almancil, numa 

iniciativa com cariz solidário 

com as famílias dos partici-

pantes a contribuírem com 

bens alimentares que rever-

teram a favor do Refeitório 

Social de Quarteira.

No final das provas, teve 

lugar a cerimónia de entrega 

de lembranças.

Marcaram presença o 

presidente da Câmara Mu-

nicipal de Loulé, Vítor Alei-

xo, o presidente da Junta 

de Freguesia de Quarteira, 

Telmo Pinto e o vereador 

Carlos Carmo, bem como 

o Governador do Distrito, 

DG Armando Cottim e a LC 

Teresa Novo Rodrigues. Do 

Agrupamento de Escolas de 

Amancil esteve presente a 

Diretora, Prof.ª Maria Rosá-

rio Militão, a Prof.ª Manuela 

Coelho e outra colega.

O presidente do Clube, CL 

Jorge Madeira, agradeceu a 

presença das entidades pre-

sentes e das que colaboraram 

e apoiaram a iniciativa. 

ALMOÇO DE NATAL DO CLUBE 
E ENTREGA DE COMENDA 
A COMPANHEIRA

O almoço de Natal do Clube teve lugar no dia 18 de Dezem-

bro de 2022, no Restaurante «A Floresta». O almoço contou 

com a visita do Governador do Distrito 115/CS DG Armando 

Cottim, acompanhado da CL Teresa Novo Rodrigues. No de-

correr do almoço o CL Governador entregou CL Lorete Sousa 

Otto a Comenda MELVIN JONES. 

GALA SOLIDÁRIA DO LIONS CLUBE DE VILAMOURA – PARADA DE ESTRELAS
O Clube promoveu uma 

Gala Solidária de varieda-

des no dia 21 de dezembro 

de 2022 no CineTeatro Lou-

letano que contou com a 

presença da assessora do 

Lions para o Cancro Pediá-

trico, CL Maria Clara Gu-

terres, portadora de uma 

serigrafia de Julio Pomar, 

oferecida por companhei-

ros do Lions Clube Alma-

da-Tejo, para contributo 

na aquisição da carrinha 

adaptada a crianças com 

cancro e deficiência.

A Gala, numa organiza-

ção da companheira CL Rosa 

Rodrigues Guerreiro, com o 

apoio da CML, JFQ e florista 

Cidália Sousa, foi apresentada 

por Nelson Horta e contou 

com uma autêntica parada de 

estrelas com artistas locais, 

alguns dos quais que se têm 

destacado nacional e inter-

nacionalmente. Pelo palco 

passaram César Matoso, Fili-

pa Sousa, Gabriela Santana, 

Ezequiel Tomás e Banda, Ale-

xandre Afonso, Isis Andrade 

e Margarida Costa e ainda o 

Rancho Folclórico Infantil de 

Loulé.

Os fundos angariados ser-

virão para a aquisição de uma 

carrinha adaptada para trans-

porte de crianças com cancro 

e com mobilidade reduzida.

Destaque para a presença 

do diretor clínico do CHUA, 

Dr. Horácio Guerreiro e da 

Dr.ª Clara, da Pediatria.

ENTREGA DE 300 CEIAS COMPLETAS A PESSOAS CARENCIADAS DE QUARTEIRA
À semelhança dos anos 

anteriores, o Lions Clube 

de Vilamoura, sempre 

preocupado com aqueles 

que mais  precisam, 

entregaram 300 ceias 

completas em take away 

na noite de Natal às pes-

soas mais carenciadas da 

Freguesia de Quarteira.

A entrega teve lugar no 

Refeitório Social de Quartei-

ra e contou com a presença 

de Amélia Craveiro, diretora 

executiva do Centro Paroquial 

de Quarteira. O Clube fez-se 

representar pelo seu presi-

dente, Jorge Madeira, e pelos 

companheiros Fátima Madei-

ra, João Cruz, Manu Palma e 

Rosa Guerreiro trajados com 

motivos do Pai Natal. Esta ini-

ciativa solidária a favor dos 

mais carenciados que contou 

com o apoio da Junta de Fre-

guesia de Quarteira.

  LIONS CLUBE VILAMOURA
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Cleo Andreia Duarte

Secretária do Distrito Múltiplo 115 LEO 

(LEO Clube da Figueira da Foz 

Foz do Mondego)

“Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe.” - é o lema da reflexão que neste 

excerto trago.

Vivemos atualmente numa sociedade marcada pelo individualismo, na qual todos os dias somos 

de certo modo formatados para fazer as tarefas que temos a nosso cargo nos nossos empregos 

e nos nossos estudos. No fundo, vivemos grande parte do tempo focados e fechados numa bolha 

de rotina, ignorando muitas vezes, ainda que involuntariamente, o que se passa à nossa volta. 

Se pararmos um pouco para pensar no mundo à nossa volta tal como agora se encontra, rapi-

damente percebemos que paralelamente a esta rotina que seguimos, temos países parados por 

uma guerra e por catástrofes naturais. Países e pessoas que vêem as suas vidas bloqueadas por 

eventos que não conseguem controlar.

E é aqui que devemos parar e pensar. Pensar no próximo, na realidade do outro. E é também aqui 

que entram os Leos e os Lions: no ajudar o próximo, no serviço à comunidade em redor. 

Enquanto Leo, sinto que a nossa missão - e até o nosso dever - é precisamente deixar o individua-

lismo e dedicarmo-nos às pessoas, estando sempre preparados para atuar em qualquer neces-

sidade que surja, sempre prontos para ajudar aqueles que contam connosco, sejam instituições 

com as quais trabalhamos há largos anos ou alguém que acaba de nos conhecer e nos vê como 

um possível apoio.

Nesta nossa missão de serviço e apoio ao próximo, também entendo que estes valores base de 

união e entreajuda têm de pautar as relações internas, isto é, entre sócios e entre clubes. Acredito 

que com uma base forte de sócios Leo e Lion, que se apoiam mutuamente e que rumam no mesmo 

sentido, conseguiremos certamente ir mais longe e continuar a marcar a vida de todos aqueles 

que por nós passam. E este é, na minha opinião, o nosso objetivo permanente.

S

“SOZINHOS VAMOS MAIS RÁPIDO, 
MAS JUNTOS VAMOS MAIS LONGE.”

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEOS E LIONS JUNTOS 
NA AJUDA À TURQUIA E À SÍRIA

Fruto do terramoto que afetou a Turquia e a Síria, 

Leos e Lions juntaram-se e fizeram uma campanha de 

divulgação das diversas formas de apoio a estes territórios. FÓRUM NACIONAL LION
Os Leos de Portugal participaram no Fórum Nacio-

nal Lion, uma atividade de formação e reflexão sobre 

o movimento e que decorreu na cidade de Coimbra, 

no dia 28 de janeiro. Um dos painéis foi sobre Lide-

rança e teve como orador o Presidente do DM 115 

LEO, CLeo André Tasqueiro.

LEO CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO
CAMPANHA DO EDREDON

O Leo Clube de Vila 

Nova de Famalicão e os 

Lions Famalicão lança-

ram durante os meses 

de janeiro e de feve-

reiro, a “Campanha do 

Edredom”, para recolha 

de edredons, coberto-

res, mantas, casacos e 

agasalhos, procurando 

assim ajudar quem mais 

precisa e que envolveu 

diversas entidades do 

território como Escolas, 

setor empresarial, entre 

outros.
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BENS DE HIGIENE 
PARA A LIGA DOS 
COMBATENTES

O Leo Clube de Combra 

II promoveu, em parceria 

com o NEPCESS e NEMD da 

Associação Académica de 

Coimbra, uma recolha de 

bens de higiene para a Liga 

dos Combatentes. 

LEO CLUBE DE COIMBRA II
CARTA AO PAI NATAL EM COIMBRA

O Leo Clube de Coimbra II promoveu uma campanha de angariação de presentes para 

crianças de diversas instituições de Coimbra, tendo conseguido recolher 146 prendas.

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEO CLUBE DA FIGUEIRA DA FOZ – FOZ DO MONDEGO

LEO CLUBE DA TROFA
DOAÇÃO À CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

O Leo Clube da Trofa e a Decorgel, uma empresa trofense do 

ramo alimentar, procedeu, no dia 22 de dezembro, a uma doação 

de 21 caixas de roupa, calçado e brinquedos à Delegação da Trofa 

da Cruz Vermelha Portuguesa..

JANTAR DE NATAL
No dia 28 de dezembro de 2022, realizou-se o Jantar de Natal do 

Leo Clube da Figueira da Foz – Foz do Mondego, que contou com a 

presença dos companheiros do Lions Clube da Figueira da Foz e dos 

Leos Clubes de Fafe, Famalicão e Pombal.

ENTREGA DE PRESENTES
O Leo Clube da Figueira da Foz – Foz do Monde-

go entregou um conjunto de presentes à Associação 

Fernão Mendes Pinto, às crianças apoiadas pelo 

CAT da APPACDM local e pela Comissão Social de 

Tavarede, no âmbito das campanhas dos Presen-

tes Solidários e do 

“Natal a Sonhar”.
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GOSTO.

As embalagens Delta Cafés mudaram de rosto.

Embalagens renovadas e vibrantes, com mais detalhes sobre o café, as suas 
origens e o seu perfil sensorial. O aroma reconfortante do seu café de sempre, 
feito com a mestria que todos conhecemos, agora com uma nova imagem.

DeltaCafes

@delta_cafes
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