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Olá, Lions!

É incrível, mas não é nada surpreendente para mim, 

quando encontro um Lion que serviu por cinco ou seis 

décadas. Os Lions são as pessoas mais dedicadas que 

eu já conheci. Vivemos para servir e sabemos que as nossas ações têm 

impacto real.

Mas se quisermos causar um impacto duradouro, devemos continuar 

trazendo novas gerações de Lions para o Movimento.

Os jovens têm capacidades e sinergias que podem fortalecer o que 

fazemos e como vamos fazer. 

Quando os Lions experientes dão as boas-vindas a uma nova geração 

de sócios, os clubes são fortalecidos, o seu serviço é aprimorado e é mais 

provável que tenham sucesso no futuro.

Afinal, é disso que se trata - garantir que o trabalho que fazemos, a 

bondade que semeamos e as vidas que mudamos, continue.

Tenha um ótimo dia,

O

GERAÇÕES DE SERVIÇO 
TORNAM-NOS  
MAIS FORTES A LION, em qualquer lugar!... 

Levamos até vós mais uma edição portuguesa da LION, a 5ª deste Ano Lionístico, 

que se publica apenas em versão digital.

A Revista LION como órgão oficial do Distrito Múltiplo 115, tem como objectivo princi-

pal, dar a conhecer as diversas actividades realizadas pelos clubes de ambos os distritos 

(Norte e Sul), fornecer informação de Lions Internacional e publicar documentos oficiais 

que devam ser do conhecimento geral dos Lions, entre outros. 

Como é do conhecimento a LION tem, em cada Ano Lionístico seis edições, quatro 

digitais e duas impressas, sendo que estas duas ultimas, que recebemos em nossas casas 

por correio normal, tem também versões em formato digital.

Cada edição da revista fica depois disponível em duas plataformas digitais. No Distrito 

Múltiplo 115 (secção Revista Lion) e na plataforma criada por Lions Internacional para as 

revistas de todo o Mundo, onde poderá ser acedida a qualquer momento em dispositivos 

móveis, na aplicação Lion Magazine. 

A descarga desta aplicação, para podermos ler a Revista LION em qualquer lugar, está 

disponível para dispositivos Android em Google Play e na AppStore para dispositivos Apple.

Boas leituras

Henrique Matos
Editor
hdematos@gmail.com
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LCIF UMA SEGUNDA CASA

Para muitos estudan-

tes brasileiros, a escola 

para deficientes auditivos 

de Medianeira tornou-se 

sinónimo de esperança. E 

estão dispostos a atravessar 

o seu vasto país para se en-

contrarem neste lugar que é, 

como disse um aluno, a sua 

“segunda casa”.

Infelizmente, as pessoas 

com surdez e outras defi-

ciências auditivas muitas ve-

zes lutam para ter acesso a 

uma educação de qualidade 

e garantir um emprego para 

se sustentar a si mesmas e às 

suas famílias.

LIBRAS, LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS

Foi pensando nessa rea-

lidade que a Associação Me-

dianeirense de Surdos e Fis-

surados (AMESFI) começou a 

trabalhar com a comunidade 

surda em 1995, quando abriu 

uma escola para crianças 

surdas de todas as idades. 

Além do ensino tradicional, 

a AMESFI também ensina 

Libras, a língua brasileira de 

sinais, a intérpretes e demais 

membros da comunidade, a 

fim de aumentar as oportu-

nidades de alunos surdos se 

integrarem na rede pública 

de ensino.

“A ESCOLA PROFISSIONAL TEM COMO 
OBJECTIVO GARANTIR O DIREITO À 
EDUCAÇÃO, À SAÚDE, À INTEGRAÇÃO 
NO MERCADO DE TRABALHO E À 
PERSPECTIVA DE UM FUTURO MELHOR 
PARA OS ALUNOS E PARA AS SUAS 
FAMÍLIAS.” 

A AMESFI já era parceira 

dos Lions no estado do Pa-

raná e agora fez uma parce-

ria com a Lions Clubs Inter-

national Foundation (LCIF) 

para criar oportunidades de 

emprego para pessoas com 

deficiência auditiva.

C o m  u m  s u b s í d i o 

equivalente de US$ 75.000 da 

LCIF, o Lions Clube de Media-

neira e o Lions Clube Medianei-

ra Parque Iguaçu, juntamente 

com a AMESFI, construíram 

uma nova instalação voltada 

para a formação vocacional.

TODOS OS ANOS 
100.000 ALUNOS SÃO 
RECEBIDOS

O subsídio de LCIF permi-

tiu a construção de um prédio 

de dois andares, um espaço 

que agora recebe mais de 

100.000 alunos de 14 a 25 

anos todos os anos. Nesta 

instituição, os alunos come-

çam com testes de aptidão 

e interesse para orientar as 

suas carreiras. Além disso, 

recebem ajuda na procura 

de emprego e participam de 

workshops organizados por 

empresas locais, algumas das 

quais pertencentes e dirigidas 

por Lions locais.

“A escola profissionali-

zante visa garantir o direito 

à educação, à saúde, à inser-

ção no mercado de trabalho 

e a perspectiva de um futu-

ro melhor para os alunos e 

suas famílias”, afirma Sirlei 

Bittencourt Pinheiro Brod, 

Presidente da AMESFI e Se-

cretária do Lions Clubs Me-

dianeria Pargue Iguaçu .

UMA ESCOLA PROFISSIONAL
PARA DEFICIENTES AUDITIVOS

No Brasil, a associação AMESFI e os Lions construíram uma escola para ajudar 
jovens surdos a prepararem-se para o trabalho e sustentarem-se a si próprios..

LIONS CLUBS 
INTERNACIONAL FOUNDATION

Por Elizabeth Edwards
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“OS ALUNOS RECEBEM ASSISTÊNCIA 
NA PROCURA DE EMPREGO E 
PARTICIPAM EM OFICINAS 
ORGANIZADAS POR EMPRESAS LOCAIS, 
ALGUMAS DAS QUAIS SÃO 
PROPRIEDADE OU ADMINISTRADAS 
POR LIONS LOCAIS”

OBJECTIVO: 
INTEGRAR-SE 
ACTIVAMENTE 
NA SOCIEDADE

Uma vez que muitos 

professores são formados 

no programa AMESFI, eles 

compreendem plenamente 

as aspirações dos seus alunos 

e têm o conhecimento neces-

sário para os ajudar de forma 

a integrarem-se activamente 

na sociedade.

Até o momento, os subsí-

dios que a LCIF investiu nesta 

parceria tiveram resultados 

significativos para os alunos, 

incluindo melhor emprega-

bilidade, oportunidades de 

qualificações profissionais, 

auto-estima aumentada, 

independência financeira e 

melhor socialização.

“Fazer parte de um projec-

to com um impacto verdadeira-

mente significativo na vida de 

todos os surdos e deficientes 

auditivos não pode ser medi-

do”, diz Brod. Por meio desse 

programa holístico focado em 

oportunidades educacionais e 

de carreira, a AMESFI e os Lions 

do Estado do Paraná criaram 

um lar para deficientes audi-

tivos, um lar que desenvolve 

confiança e conhecimentos, 

um lar que oferece a esses 

alunos oportunidades de ga-

rantir o seu futuro.

PARA SABER MAIS…
Para saber como os Subsídios Equivalentes de LCIF podem fortalecer seu serviço, 

visite: https://www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/grant-types/matching-grants

Por Andrea Small

LCIF O DESASTRE 
DO SÉCULO

OS LIONS RESPONDEM AO “DESASTRE 
DO SÉCULO” COM O APOIO DE LCIF

“A Turquia está a passar 

pelos dias mais difíceis da sua 

história”, diz o ex-presidente 

do conselho Danyal Kubin, 

presidente do comité de as-

sistência em desastres do DM 

118 que está a coordenar os 

esforços de socorro após o 

terramoto de Fevereiro de 

2023 e abalos secundários 

que atingiram a Turquia e a 

Síria. 

Kubin é engenheiro de 

estruturas e especialista em 

sismologia. Ele diz que esta 

série de terramotos foi o 

maior da região em mais de 

um século e foram sentidos 

por mais de 350.000 metros 

quadrados. Além disso, os 

terramotos ocorreram muito 

perto da superfície, tornando 

a destruição ainda maior. 

Até o momento, o de-

sastre já matou mais de 

50.000 pessoas, feriu mais 

de 120.000 e deixou mi-

lhões deslocadas. As casas 

desmoronaram e centenas 

de outros edifícios entraram 

em colapso. 

“Embora as nossas asso-

ciações estatais e não gover-

namentais façam o possível 

para apoiar com toda a sua 

capacidade, infelizmente, não 

é suficiente para superar to-

dos os problemas causados 

pelos sismos”, disse Kubin. 

Quando ocorre uma ca-

tástrofe humanitário dessa 

dimensão, os Lions estão en-

tre os primeiros a responder. 

E, capacitados pelos fundos 

da Fundação de Lions Clubs 

International (LCIF), já estão a 

levar um pouco de conforto 

aos sobreviventes. A primeira 

prioridade? Fornecer segu-

rança e abrigo para pessoas 

que atualmente não têm para 

onde ir.

 

Imediatamente após o 

primeiro sismo a LCIF conce-

deu um subsídio para gran-

des catástrofes, aos Lions 

da Turquia, no valor de US$ 

200.000. Este valor está a 

ser usado pelos Lions para 

desenvolver a Vila de Con-

tentores Adiyaman Lion. Os 

60 contentores adquiridos 

com a doação da LCIF foram 

mobilados e equipados com 

cozinha e casa de banho, 

para fornecer uma moradia 

temporária aos deslocados 
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enquanto aguardam recons-

trução em suas casas. 

Os Lions da Suécia 

também estão a usar um 

subsídio equivalente da LCIF 

concedido em Maio de 2022 

para desenvolver um projecto 

semelhante. Foram construi-

das 320 tendas para abrigar 

temporariamente 1.050 pes-

soas, das quais mais de 340 

são crianças. Voluntários Lions 

e Leos locais interagem regu-

larmente com as crianças, 

proporcionando-lhes oportu-

nidades de aprendizagem e 

socialização. Por fim, por meio 

da parceria da LCIF com o MD 

111, German Lions Foundation, 

os fundos são utilizados para 

as necessidades imediatas de 

sobrevivência, segurança e 

moradia de curto prazo para 

as vítimas. Estes são apenas 

alguns dos projectos que es-

tão em andamento. Subsídios 

adicionais serão concedidos 

conforme as necessidades 

continuem a surgir. 

“A devastação que este 

terramoto e os abalos se-

cundários que se seguiram 

é de partir o coração, e os 

afectados por este desastre 

precisarão de apoio por mui-

tos dias, semanas, meses e 

até anos”, disse o presidente 

da LCIF, Douglas X. Alexander. 

“A resposta e o apoio dos 

Lions em todo o mundo são 

inspiradores e ilustram a fir-

meza inabalável dos Lions. O 

espírito humanitário durante 

este desastre foi insondável. 

Os Lions vivem e servem nas 

comunidades mais atingidas, 

e estaremos lá para apoiar as 

pessoas enquanto elas preci-

sarem de nós”, acrescentou 

Alexandre. 

“O financiamento do sub-

sídio de LCIF ajuda-nos a fazer 

uma diferença ainda maior 

para as pessoas que sofre-

ram tantas perdas durante 

este desastre inimaginável.” 

Os subsídios de LCIF só são 

possíveis com o apoio dos 

Lions de todo o mundo, que 

imediatamente se uniram 

para apoiar os afetacdos por 

esta tragédia. Nas semanas 

seguintes ao desastre, mui-

tos Lions líderes, clubes e 

distritos lançaram eventos de 

arrecadação de fundos para o 

Fundo de Auxílio a Desastres 

da LCIF. Os Lions de todo o 

mundo também continuam 

a fazer doações individuais 

para apoiar a causa. Esses 

esforços ajudarão a garantir 

que os Lions possam oferecer 

mais ajuda e esperança na re-

gião enquanto for necessário. 

“Estamos a falar de um desas-

tre numa escala para a qual 

nenhum país do mundo pode 

estar preparado”, disse Kubin. 

“É por isso que precisamos do 

apoio da comunidade inter-

nacional mais do que nunca. 

Juntos somos sempre mais 

fortes.

Para saber mais sobre 

como o Lions Internatio-

nal está a responder a 

este desastre e como o 

Lions é um parte inte-

grante do socorro ao 

terramoto, visite 

lionsclubs.org/ 

earthquakerelief.

Em boa hora o LIONS 

CLUBE DA FIGUEIRA DA FOZ 

deliberou candidatar-se à 

realização da 54ª Convenção 

Nacional e à 34ª Convenção 

Distrital do CN e CS, que terão 

lugar nos dias 26 a 28 de Maio 

próximo.

E tomou essa deliberação, 

sufragada pela Convenção 

Nacional da Maia, porque 

entendeu que no estado 

actual do Movimento Lio-

nístico importava reforçar o 

companheirismo e a amizade 

entre todos os companheiros, 

membros do CN e CS, e a 

cidade da Figueira da Foz está 

54a CONVENÇÃO NACIONAL LION
E 34as CONVENÇÕES DISTRITAIS CENTRO NORTE E CENTRO SUL

A FIGUEIRA DA FOZ PREPARA-SE 
PARA DE BRAÇOS ABERTOS 
RECEBER CENTENAS DE LIONS
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no centro do país e ligada por 

uma rede de auto-estradas e 

caminho de ferro que facili-

tam a comunicação.

Por outro lado, o LIONS 

CLUBE DA FIGUEIRA DA FOZ 

oferece a todos uma prova 

de 60 anos de experiência 

lionística, tendo já realizado 

diversas Convenções Nacio-

nais e Distritais que pela sua 

qualidade e organização dei-

xaram saudades a todos os 

que nelas participaram.

Acresce que o MUNICÍPIO 

DA FIGUEIRA DA FOZ garante 

todas as facilidades em ter-

mos de espaço e logística e 

a hotelaria e restauração a 

qualidade da sua gastronomia 

e simpatia.

A cidade tem uma vasta 

capacidade de alojamento, 

oferecendo diversos hotéis, 

residenciais e alojamento 

local de qualidade para todos 

os preços, de que salientamos 

o GRANDE HOTEL DA FIGUEI-

RA, o EUROSTAR OASIS PLA-

ZA, o HOTEL SUITE ATLANTIC 

SPA, o EXE WELINGTON , o 

HOTEL COSTA DE PRATA, o 

HOTEL IBIS e o MALIBU FOZ 

HOTEL, a preços acessíveis.

O MUNICIPIO DA FIGUEI-

RA DA FOZ reservou para as 

nossas Convenções o CEN-

TRO DE ARTES E ESPECTÁCU-

LOS e o AUDITÓRIO MUNICI-

PAL. Teremos ao nosso dispor 

um auditório grande para 800 

pessoas, dois auditórios para 

cerca de 200 pessoas e qua-

tro salas para a realização das 

acções de formação e para 

exposições. Todos estes es-

paços têm acesso facilitado a 

deficientes motores e lugares 

para cidadãos com mobilida-

de reduzida, apoio técnico es-

pecializado e estacionamento 

gratuito;

Durante a realização das 

Convenções haverá lugar a 

diversas actividades culturais, 

estando previstas visitas ao 

Museu Dr. Santos Rocha, 

Núcleo Museológico do Sal, 

Núcleo Museológico do Mar, 

pedipaper sobre a Arte Nova, 

entre outras, todas de forma 

gratuita e com visita guiada.

Na sexta-feira terá lugar o 

Jantar da Amizade, no sábado 

de manhã decorrerão as Con-

venções de cada Distrito, de 

tarde as acções de formação 

lionística que abordarão di-

versos temas de notório inte-

resse. No domingo terá lugar 

a Convenção Nacional, segui-

da de almoço de despedida.

A curto prazo estará 

disponível a Plataforma In-

formática para Registo nas 

Convenções, a qual permitirá 

de forma simples, a inscrição 

nas Convenções de 2023.

Estamos à vossa espera!

Figueira da Foz, Março de 

2023

CL José Manuel Russo

Diretor das Convenções 

Lion 2022/23

Começo por saudar as Companheiras 

e Companheiros de todos os Lions Clu-

bes pela forma como têm desenvolvido 

ações quer a Norte, quer a Sul e Ilhas 

a favor dos mais carenciados e relacio-

nadas com as comunidades, onde se 

encontram inseridos, nestes quase dez 

meses de trabalho insano mas recon-

fortante pelo serviço prestado em prol 

de quem mais necessita.

Reconheço que tem sido feito um es-

forço especial dos nossos dirigentes com 

relevo para os Presidentes de Divisão e 

respetivos Governadores, de cada um 

dos distritos, no sentido do aumento de 

associados, bem assim pela constituição 

de novos clubes Lions e Leos. Uns em 

fase de construção e outro ou outros já 

constituídos que me apraz reconhecer 

com satisfação e orgulho parabenizando 

todos os que se tem envolvido com esse 

objetivo.

Aproximam-se datas importantes 

relacionadas com o nosso movimento, 

nomeadamente as duas Convenções. A 

Convenção Internacional, já várias vezes 

referida, que terá lugar em Boston, no 

período de 07 a 11 de Julho de 2023, tem 

simbolismo especial e único. Trata-se, 

pois, de um dia que ficará, para sempre, 

na memória dos dois Governadores que 

irão sentir, em momento próprio, a res-

ponsabilidade e interiorização da sua 

investidura como futuros responsáveis 

de cada um dos seus distritos. Começa 

exatamente nesse dia o trabalho de doze 

meses, à sua frente, que nunca mais se 

irá repetir como Lions. Será um período 

de maior proximidade junto aos clubes 

e seus associados. É fundamental que 

cada governador tenha a sua equipa de-

vidamente formada e consciente da sua 

participação nas várias áreas de atuação. 

Ninguém, por si só, pode orgulhar-se de 

um bom trabalho se a sua equipa não 

funcionar. O papel dos Presidentes de 

Divisão são importantíssimos junto dos 

Clubes como elo de ligação e informação 

para os Governadores. A formação é 

essencial e deve ser impulsionada pelos 

seus líderes. O acompanhamento dos 

Vice-Governadores é primordial e servirá 

como alavancagem para os anos seguin-

tes em que terão essa responsabilidade. 

Estou absolutamente convicto que tudo 

isto irá suceder, com êxito, porque acre-

dito no valor pessoal dos indigitados! 

CC AMÉRICO MARQUES
PRESIDENTE CONSELHO NACIONAL  
DE GOVERNADORES (CNG) 

MENSAGEM DO PRESIDENTE  
DO CONSELHO NACIONAL  
DE GOVERNADORES (CNG) 

AMÉRICO MARQUES 

“É NOS CLUBES 
E NOS SEUS MEMBROS 

ONDE ESTÁ A FORÇA 
DO NOSSO MOVIMENTO”

“CONVENÇÕES DISTRITAIS E NACIONAL  
NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO, NA BONITA CIDADE 
DA FIGUEIRA DA FOZ. LOCAL DE REENCONTRO  
DE AMIZADES ANTIGAS, DE CONVÍVIO,  
DE DIVERTIMENTO E SOBRETUDO  
DE COMPANHEIRISMO”
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Antes da Convenção internacional 

teremos, a nível interno, as nossas con-

venções distritais e nacional nos dias 26 a 

28 de Maio, na bonita cidade da Figueira 

da Foz. Local de reencontro de amizades 

antigas, de convívio, de divertimento e 

sobretudo de companheirismo que se 

espera em ambiente familiar. Estas con-

venções serão realizadas em formato 

diferente do habitual. O espaço dedicado 

parece ser curto para os programas que 

estão construídos. Percebo que a ideia 

generalizada de dar tempo para forma-

ções e outras ações de caráter instrutivo 

é positiva. Confiamos poder, dentro do 

tempo atribuído, mostrar, apoiar, divul-

gar, atribuir, aprovar e eleger os candi-

datos de acordo com as propostas apre-

sentadas. Faço um apelo à participação 

massiva de forma que façamos, destas 

convenções, as mais presenciadas dos 

últimos anos com o objetivo do reforço 

da nossa unidade lionística, fazendo da 

união a força do nosso movimento.

“2º FORUM NACIONAL, UMA JORNADA DE REFLEXÃO 
SOBRE TEMAS ATUAIS QUE A TODOS PREOCUPAM”

Deixo aqui um resumo dos aconte-

cimentos mais importantes a nível do 

Distrito Múltiplo 115, começando por re-

ferir o 2º. Forum Nacional que decorreu 

em Águeda, no passado dia 02 de Abril 

com participação motivada de vários 

oradores cujos temas apresentados e 

desenvolvidos tiveram a interpelação 

da assembleia que questionou pontos 

interessantes e que foram esclarecidos 

a contento de todos. Mais uma jornada 

de reflexão sobre temas atuais que a 

todos preocupam tendo sido a receção 

do agrado manifestamente reconhecido 

pelos aplausos de uma plateia entusias-

mada e participativa. Foi colocado ao 

Presidente do Conselho o desafio, que 

aceitou, para a criação de uma equipa de 

trabalho para dar continuidade futura, 

aos temas abordados, na discussão e de-

senvolvimento dos mesmos. Esta equipa 

será divulgada em breve de acordo com 

o atual e nova líder do Distrito Múltiplo. 

Um agradecimento sensibilizado e re-

conhecido a todos os participantes que 

tiveram ação direta neste evento, nomea-

damente os CL´s Mário Loureiro e Hélder 

Rodrigues do Lions Clube de Coimbra, 

do CL João Próspero dos Santos do Lions 

Clube Lisboa Matter, à CLeo Ana Ramalho 

do Leo Clube de Vila Nova de Famali-

cão, do PDG Paulo Rodrigues do Lions 

Clube de Braga, e do CL Carlos Nunes do 

Lions Clube de Portimão. Finalmente um 

agradecimento especial para o escritor 

Manuel Fonseca, que aceitou o convite 

para se deslocar e participar, gratuita-

mente, neste Forum, tirando um dia aos 

seus afazeres pessoais e familiares para 

estar e vivenciar esta jornada de reflexão 

lionística. Comentador independente, 

exterior ao nosso movimento, resumiu 

de uma forma simples, direta e genuína, 

tocando os pontos principais e preo-

cupantes dos temas abordados tendo 

sido reconhecida a sua intervenção pelo 

aplauso unânime que todos os presentes 

lhe atribuíram. 

Outro evento marcante neste período 

foi a designação do vencedor do Premio 

Literário atribuído ao escritor João Alba-

no Fernandes com a sua obra “O Lixo dos 

Outros” entre quatro dezenas de obras 

recebidas a concurso. A atribuição deste 

prémio foi da responsabilidade do júri 

constituído por João Céu e Silva, Lucinda 

Fonseca, Ana Catarina Costa, João Nuno 

Azambujo e Francisco José Viegas que 

disponibilizaram do seu tempo para par-

ticiparem numa ação de divulgação da 

cultura promovida pelo Distrito Múltiplo 

115 de Lions Clubes, com a participação 

da Fundação Lions de Portugal e com 

o cunho da editora Guerra e Paz. Além 

do valor pecuniário de Dois mil e qui-

nhentos euros atribuído ao vencedor, 

o autor verá ainda a sua obra publicada 

com a chancela da Guerra e Paz – editora 

oficial do prémio - liderada pelo nosso 

amigo Manuel Fonseca, na 93ª Feira do 

Livro, no próximo mês de Junho, onde 

será apresentada publicamente. Ao pre-

miado dirigimos os Parabéns, em nome 

de todos os Lions de Portugal, pela sua 

participação e pelo trabalho apresentado 

que mereceu a atribuição do premio. Ao 

júri um agradecimento especial pelo seu 

envolvimento gratuito nesta etapa da 

vida lionística em prol da divulgação e 

motivação em área tão importante como 

a da cultura literária.  

Não menos importante é a atribui-

ção do Grande Premio da Música Lions 

Thomas Kuti 2023 com a participação 

de vários concorrentes. O instrumento 

selecionado para este ano é o Trombone. 

O vencedor será designado no dia 06 de 

Maio de 2023 por um júri selecionado, 

na área musical que acontecerá no Au-

ditório Mateus d’Aranda, Colégio Mateus 

d’Aranda no edifício da antiga Academia 

de Musica Eborense, na Universidade de 

Évora. O vencedor deste certame repre-

sentará Portugal, em nome do DM 115 de 

Lions Clubes, no próximo Fórum Europeu 

que decorrerá entre os dias 25 a 27 de 

Outubro de 2023 na cidade de Klagenfurt 

na Áustria. A nível nacional haverá três 

premiados, cujos valores pecuniários 

para o 1º, 2º e 3º serão, respetivamente, 

de mil e quinhentos euros, setecentos e 

cinquenta euros e duzentos e cinquenta 

euros. Só o primeiro classificado repre-

sentará Portugal a nível internacional 

que, para além do prestígio em elevar 

o nome de Portugal bem longe e bem 

alto terá a recompensa pessoal de es-

tar presente num certame internacional 

de nível exigente, ao lado de outros re-

presentantes mundiais, mas também a 

responsabilidade da representação do 

nosso país. 

“NADA SERIA POSSÍVEL SE NÃO FOSSE A CAPACI-
DADE CRIADORA, O ESPIRITO DE ENTREGA, DISPONI-
BILIDADE PERMANENTE E VOLUNTARIOSA DOS 
NOSSOS ASSOCIADOS E AMIGOS PARA ATINGIR OS 
OBJETIVOS QUE NOS PROPOMOS”

A nossa Instituição está envolvida em 

várias áreas de atuação quer a nível da 

cultura literária, quer a nível da cultura 

musical como atrás ficou evidenciado 

mas não esquecemos as outras áreas 

sociais levadas a efeito pelos Clubes de 

Norte a Sul e Ilhas conforme também 

está bem evidenciado nesta revista 

periódica, em sítio certo, onde é dado 

relevo a essas muitas manifestações de 

apoio e carinho junto das comunidades. 

É nos clubes e nos seus membros onde 

está a força do nosso movimento. Nada 

seria possível se não fosse a capacidade 

criadora, o espirito de entrega, dispo-

nibilidade permanente e voluntariosa 

dos nossos associados e amigos para 

atingir os objetivos que nos propomos. 

Os clubes tem feito um trabalho fantás-

tico. Naturalmente muito mais haverá a 

fazer porque não é fácil lutar com a pre-

cariedade e escassez dos nossos meios 

no combate a necessidades, cada vez 

maiores. Estamos em permanente con-

tato com um sector social desfavorecido 

onde a nossa atuação é mais incisiva. 

Tenho a noção exata da capacidade que 

os clubes tem, muitas vezes, de se subs-

tituírem a instituições estatais onde a 

sua ação é rara. Não posso esquecer, 

claramente, o apoio que muitas autar-

quias nos dão, cujo agradecimento fica 

aqui expresso, quer na capacitação de 

meios e disponibilização de espaços para 

eventos quer no apoio presencial juntos 

dos mesmos que os clubes promovem. A 

nossa Instituição está de parabéns pelos 

bons representantes que tem no seu 

seio “Servindo Sem Servir-se”.

Nós Servimos!

Unidos Conseguimos!
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SEGUNDO FÓRUM NACIONAL  
CONFIRMOU SUCESSO DA INICIATIVA
O Lions Clube de Águeda foi o Clube anfitrião da realização do segundo fórum 
nacional Lions, promovido pelo Distrito Múltiplo

Águeda acolheu o segun-

do fórum nacional Lions, que 

se realizou na Escola Secun-

dária Marques de Castilho, no 

dia 2 de abril.  

O evento contou com a 

participação de um convidado 

especial, Manuel S. Fonseca, 

escritor e editor da Guerra & 

Paz, editora parceira do Lions 

no concurso do Prémio Lite-

rário Lions.

Para receber os parti-

cipantes, o Lions Clube de 

Águeda contou com a colabo-

ração de uma representação 

do Grupo Típico O Cancionei-

ro de Águeda, um dos mais 

antigos e prestigiados grupos 

folclóricos de Portugal, funda-

do em 1958.

Joaquim Quinta, presi-

dente do Lions Clube de 

Águeda, na sua intervenção 

de boas vindas, fez questão 

de agradecer a cedência das 

instalações da Marques de 

Castilho para a realização 

da iniciativa, onde decorreu 

também o almoço, que na 

ementa teve o famoso leitão 

assado à Bairrada. 

Este segundo fórum, que 

surge na sequência do primei-

ro realizado em janeiro em 

Coimbra, serviu para discutir 

questões relacionadas com o 

presente e futuro da associa-

ção em Portugal. 

Após a sessão de abertura 

pelo presidente do Distrito 

Múltiplo, Américo Marques, 

foi tempo de escutar as co-

municações dos oradores 

convidados: Mário Loureiro 

(Lions Clube de Coimbra) fa-

lou de “Pontes do Lionismo”; 

Próspero dos Santos (Lions 

Clube Lisboa-Mater) abor-

dou o tema “Os Diferentes 

Desafios ao Lionismo ao lon-

go das diferentes épocas”, já 

Ana Ramalho (Leo Clube de 

Famalicão) deixou dicas de 

como gerir a mudança no 

Lions; Carlos Nunes (Lions 

Clube de Portimão) falou de 

“Estratégia e Ações para a 

Sustentabilidade dos Lions”, 

“A Primavera Chegará?”, foi o 

tema da intervenção do PDG 

Paulo Rodrigues (Lions Clube 

de Braga) e, por último, Hél-

der Rodrigues (Lions Clube 

de Coimbra) falou de “Cida-

dania/Participação Cívica e o 

Futuro”.

O momento serviu ainda 

para que o PDG João Pedro 

Silva (Lions Clube de Barcelos) 

desse a conhecer a apresen-

tação que fez sobre projetos 

ambientais na Conferência do 

Mediterrâneo, que decorreu 

em Marrocos. 

As intervenções que se 

fizeram ouvir ao longo de 

todo o dia suscitaram inúme-

ras questões e intervenções, 

motivando um aceso debate. 

A sugestão de criação de 

um grupo de trabalho pela 

PCC Isabel Moreira (Lions 

Clube de Águeda) colheu a 

receptividade do presidente 

do Distrito Múltiplo, Américo 

II FORUM NACIONAL LION

Gerir a mudança pela CL Leo Ana Ramalho

Manuel S. Fonseca foi 
o orador convidado

Marques, ficando o compro-

misso de constituir o grupo 

que terá como objetivo dar 

seguimento e encontrar pro-

postas de solução para algu-

mas questões identificadas 

ao longo do dia.  

Ouviram-se ainda as in-

tervenções do past diretor in-

ternacional Joaquim Borralho, 

bem como do Governador 

do Distrito 115 Centro Sul, 

Georgy Glushik. Já o Gover-

nador do Distrito 115 Centro 

Sul, Armando Cottim, ausen-

te devido a compromissos 

lionísticas, endereçou uma 

mensagem aos presentes, 

transmitida pelo PCC João 

Russo (Lions Clube Figueira 

da Foz).

PCC Isabel Moreira  

Intervenção 
do PID Joaquim Borralho

Os desafios do Lionismo pelo 
CL Próspero dos Santos

O PCC João Russo transmitiu 
a mensagem do Governador 
Armando Cottim

Intervenção do Governador 
Georgy Glushik

O PDG João Pedro Silva deu 
a conhecer apresentação feita 
na Conferência do Mediterrâneo

“Cidadania e participação cívica” 
pelo CL Hélder Rodrigues

“Pontes do Lionismo” 
pelo CL Mário Loureiro

Estratégia e ações para 
a sustentabilidade do Lions 
pelo Cl Carlos Nunes

“A Primavera chegará” 
pelo CL PDG Paulo Rodrigues

Manuel Fonseca, CC Américo Marques e Joaquim Quinta, do clube anfitrião

Uma representação do Cancioneiro de Águeda na receção aos participantes
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DG Georgy Glushik
GOVERNADOR  
DO DISTRITO LION 115 
CENTRO NORTE

A IMPORTÂNCIA DE PROMOVER 
UMA CULTURA DO RECRUTAMENTO

MENSAGEM DO GOVERNADOR 
DO DISTRITO LION 115 CENTRO NORTE

DG GEORGY GLUSHIK

No início do Ano Lionístico, os Clubes 

foram desafiados a atingir o nível de ex-

celência. Esta simples e curta fórmula englo-

ba tudo: realização de atividades, o cuidado 

com o quadro social, apoio à Fundação Lions 

Internacional e à Fundação Lions Portugal 

e registo das atividades na plataforma de 

Lions Clubs International (LCI).

Com satisfação podemos constatar 

que, apesar da paragem por causa da 

pandemia e recuperação lenta, a maioria 

dos Clubes do Distrito está em condi-

ções de apresentar a sua candidatura 

ao “Prémio de Excelência de Clube”. Por 

si só este título pode não ter grande ou 

especial importância, mas o que é impor-

tante é a obra que se realiza no caminho 

para alcançar o referido objetivo, nas 

diferentes áreas.

Uma das principais preocupações dos 

líderes do movimento é a manuten-

ção e aumento dos quadros sociais dos 

Clubes. E aqui é necessário focar-nos 

mais na preparação dos candidatos, na 

formação dos companheiros. 

Maio é o mês instituído por LCI para 

nos focarmos no fortalecimento do qua-

dro associativo. Rejuvenescer os distritos 

com novos clubes, revitalizar os clubes 

com novos associados e motivar os asso-

ciados existentes com companheirismo 

e serviços interessantes é o objetivo. 

Sabemos que o fortalecimento do 

quadro associativo e a saúde do clube 

determinarão a sua capacidade para 

fazer aquilo que os Lions são chama-

dos a fazer, Servir as suas comunidades. 

Mais associados significa mais serviços. 

LCI disponibiliza no seu site guias que 

ajudam no processo de recrutamento de 

novos associados para os clubes. 

Esta é também uma oportunidade 

para analisarmos o estado dos nossos 

Clubes. A principal dificuldade identi-

ficada é a integração de pessoas mais 

jovens. Mas temos no seio do Distrito 

exemplos de sucesso. Um Clube ou o 

movimento em geral é entendido como 

uma “segunda família”, mas para uma 

família ter continuidade deve agregar 

várias gerações. Casos de sucesso mos-

tram que a geração de fundadores de 

um determinado Clube teve a lucidez de 

não apenas incorporar membros mais 

jovens, mas deu-lhes espaço e apoio para 

construir dentro de Clube um grupo de 

companheiros mais novos, atribuindo-

-lhes funções, que aportou, em muitos 

casos, uma nova dinâmica ao Clube. 

Maio é também o mês das Conven-

ções. Os Clubes do Distrito recebe-

ram a documentação. Agora é o tempo 

de analisar, discutir e formar o sentido de 

voto do Clube, que os delegados levarão 

às Convenções.

Entretanto, faltam dois meses para 

o final do Ano Lionistico, mas ainda há 

tempo para concretizar os nossos planos 

de atividades, eleger novas direções e 

dar-lhes apoio na criação de planos de 

sucesso.
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DG Armando Cottim
GOVERNADOR  
DO DISTRITO LION 115 
CENTRO SUL

NASCI PARA SERVIR!

MENSAGEM DO GOVERNADOR 
DO DISTRITO LION 115 CENTRO SUL

DG ARMANDO COTTIM

Quando eu nasci,

As noites eram longas e os dias frios,

Mas não houve terramotos nem transbordaram rios.

Quando eu nasci,

Atarefavam-se as gentes a preparar consoadas,

Sonhos, troncos, filhoses, arroz doce e rabanadas.

Quando eu nasci,

Não vieram os pastores, nem os magos do Oriente,

Mas, para toda a família, eu fui a luz e o presente.

Quando eu nasci,

Herdei da minha mãe coragem e do meu pai o sorrir,

E eles souberam, nesse dia, que eu nasci para servir.

Foi com estas palavras que, na Convenção realizada na 

Maia, em 2022, apresentei a minha candidatura a Governador. 

Se – como disse naquela tarde – eu nasci para servir, não 

posso deixar de considerar que este ano de serviço aos Clubes 

fantásticos que compõem o nosso Distrito foi uma experiência 

inesquecível que guardarei na memória até ao fim da minha 

vida. 

Se tive momentos difíceis? Claro! Mas tive, sobretudo, 

momentos verdadeiramente maravilhosos de amizade, 

companheirismo e serviço. Não sou capaz de seleccionar 

apenas um desses momentos, porque em todos os clubes 

por onde passei encontrei companheiras e companheiros 

extraordinários, a fazer um serviço de excelência, dentro 

das capacidades que cada um tem no seu voluntariado. 

Encontrei o espírito lionístico no seu melhor em todos os 

clubes do Distrito.

O momento é de reconhecimento. Na última reunião do 

Gabinete já reconheci o trabalho dos membros do Gabinete, 

que deram o seu melhor para que o lionísmo cresça. A so-

lidariedade, o companheirismo e a amizade dos membros 

do Gabinete deste ano foram uma ajuda para vencermos as 

dificuldades.

Para os que não tiveram a possibilidade de estar presentes 

na reunião de Gabinete, fica aqui a minha palavra de agrade-

cimento; para os que estiveram presentes, já sabem que fico 

muito grato por todo o esforço da totalidade do Gabinete, tanto 

dos que aceitaram fazer parte do Gabinete logo no início do 

ano lionístico como aqueles que se juntaram a meio do ano, 

quando novas necessidades apareceram. A vossa amizade 

e a vossa lealdade ficam registadas na minha memória e no 

meu coração.

Por falar de lealdade, permitam-me salientar a nossa IPDG 

Sofia Félix, exemplo de amizade e lealdade para com o Gover-

nador, mesmo em momentos pessoais difíceis. 

Aproxima-se nova Convenção. Na Figueira da Foz, o Distrito 

115 Centro Sul elegerá uma nova Governadora, cheia de von-

tade de servir, que sentirá a mesma dedicação ao Distrito que 

motivou a minha candidatura. E estou certo que fará um ano 

de serviço de excelência. Da minha parte, contará sempre com 

amizade e lealdade, pronto para servir. Porque, para mim, o 

código de ética é algo que os Lions vivem, no serviço. Porque, 

para mim, a amizade não é um meio; é um fim. 

Acima de tudo, é importante que os Lions cresçam, em 

número, e mantenham a extraordinária dedicação ao serviço.

Nasci muito perto do Natal. Daí as referências às rabanadas 

e outros doces da época, bem como aos magos do Oriente 

no poema da minha candidatura. Nasci para servir. No dia 

em que não tiver compaixão pelo necessitado, no dia em que 

não sentir vontade de ajudar o aflito, nesse dia deixarei de ser 

Lion; mais do que isso, deixarei de ser humano. Porque ser 

Lion é a demonstração mais pura do que é um ser humano.
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APURADOS VENCEDORES  
DO GRANDE PRÉMIO  
DE MÚSICA LIONS
Lions distingue anualmente três premiados e todos os anos é escolhido um 
instrumento diferente. Vencedor nacional representará o país na final europeia 
do concurso, que se disputará em Viena de Áustria, em outubro 

 

  GRANDE PRÉMIO DE MÚSICA LIONS
Amadeu Felix, de Viana do Castelo, 

aluno da Escola Profissional Artística do 

Alto Minho – ARTEAM, obteve o primeiro 

prémio no Grande Prémio Música Lions. 

As audições decorreram no dia 06 de 

maio, no Auditório Mateus d’Aranda, 

Colégio Mateus D’Aranda (Edifício da 

antiga Academia de Música Eborense) 

da Universidade de Évora. 

Além do prémio pecuniário que irá 

receber, no valor de 1500 euros, Amadeu 

Felix irá representar Portugal no “LEMC – 

Lions European Music Competition”, que 

decorrerá no Fórum Europeu de Lions 

Clubes, que se realizará em Klagenfurt, 

Áustria, de 25 a 27 de outubro de 2023. 

Nesta edição de 2023, foram ainda 

premiados Pedro Santos, de Leiria, clas-

sificado em segundo lugar e Tomas Maia 

(Figueira da Foz) em terceiro, que irão 

receber, respetivamente, 750 euros e 

250 euros.

A entrega dos prémios e o recital com 

a participação do vencedor está marcada 

para o dia 28 de maio, no Centro de Artes 

e Espetáculos da Figueira da Foz, onde 

decorrerão as Convenções Lions, que 

levarão àquela cidade Lions de todo o 

país, para discutir assuntos de interesse 

para a associação.

As candidaturas ao Prémio de Música 

Lions terminaram no dia 31 de março e 

o instrumento selecionado para a edição 

deste ano foi o trombone, tendo-se regis-

tado a participação de sete candidaturas. 

No final das audições, o presidente na-

cional do Lions, Américo Marques, felicitou 

os concorrentes e premiados do concurso 

e agradeceu aos membros do júri.

Refira-se que os Lions em Portugal 

promovem anualmente o Grande Prémio 

de Música Lions, concurso aberto a es-

tudantes de música de todos os níveis.

A Fundação Lions de Portugal é a 

entidade que patrocina os prémios que 

anualmente são atribuídos ao primeiro, 

segundo e terceiro classificados. 

O júri desta edição de 2023 foi com-

posto por André Conde, Zeferino Pinto 

e Reinaldo Guerreiro. 

Em 6 anos de participação, Portugal 

conta já com um vencedor internacio-

nal (2017), um 3º prémio (2018) e uma 

menção honrosa (2021) no Concurso 

Internacional de Música Lions Thomas 

Kuti que tem lugar todos os anos no 

Fórum Europeu.

PCC ISABEL MOREIRA

Os três premiados do concurso, ao centro, com o presidente dos Lions (Américo Marques) 
e a assessora do prémio (Helena Ferreira)

Amadeu Felix, o grande vencedor do Prémio de Música Lions, 
com o presidente dos Lions (Américo Marques) 
e a assessora do concurso (Helena Ferreira)
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RELAÇÕES LIONÍSTICAS IBÉRICAS

     

“Promover a intensificação das geminações entre os Clubes dos dois Países, 
fomentar a criação de Clubes espanhóis apadrinhados por Clubes portugueses 

e reciprocamente e a execução de atividades conjuntas” – objetivo da 
irmanação assinada em Lisboa em 06.11.1977

DIÁLOGOS LIONÍSTICOS O Lions Clube de Vila Praia de Âncora 

realizou no passado dia 25.02.2023, no 

Centro Cultural de Vila Praia de Âncora, 

um debate sobre as relações lionísticas 

ibéricas, aproveitando o 45.º aniversário 

da irmanação assinada em Lisboa em 

06.11.1977 entre os dois Distritos 115 e 

116, tendo estado presente um elevado 

número de representações de Lions Clu-

bes de Portugal e Espanha, envolvendo 

cerca de uma centena de pessoas.

As relações de amizade e de proxi-

midade existentes entre o Lions Clube 

de Vila Praia de Âncora e os Clubes de 

Leones de Espanha, especialmente da 

Galiza, justificaram plenamente a inicia-

tiva deste Encontro.

Das várias entidades presentes, des-

tacamos do lado de Espanha a presença 

de Jesús Mazeda Pérez do Clube de La 

Coruña Decano em representação da 

Presidente do Conselho Nacional de Go-

vernadores Paula Gundín Gonzalez. Do 

lado de Portugal, destacamos as presen-

ças do Past-Director Internacional, PID 

Joaquim Borralho, Presidente do CNG, CC 

Américo Marques, Governador do D115 

CN DG Georgy Glushik e Governador do 

D115 CS, DG Armando Cottim.

No desenvolvimento dos trabalhos 

foram abordados vários temas: Um 

Lionismo Mais Forte (PCC José Neiva 

Santos), Honrar o Passado (PCC Gerar-

do Acosta) Lembrar o Mentor Arnaldo 

Gouveia (PCC Teresa Mesquita Gama 

Brandão), Lembrar o Protagonista 

Lions Clube de Lisboa Mater (CCLL 

António Simões Monteiro e Myriam Cor-

reia Ribeiro); e Repensar o Presente, 

Preparar o Futuro, O Futuro começa 

agora (DG Armando Cottim, DG Georgy 

Glushik, PDGI Jesús Mazeda Pérez, CC 

Américo Marques e PDI Joaquim Bor-

ralho.

Depois das intervenções, que abri-

ram pistas e caminhos de futuro, seguiu-

-se um período de debate em que se 

escutou a intervenção da Companheira 

PDGI Sofia Félix.

No final das intervenções e do debate 

realizado foram aprovadas as seguintes 

conclusões:

1. Foi reconhecida a importância 

do Ato de Irmanação Lionística 

entre os Distritos 115 (Portugal) 

e o D116 (Espanha), assinado em 

Lisboa sob os auspícios do Lions 

Clube Lisboa Mater em 6 de no-

vembro de 1977 e o potencial de 

colaboração e cooperação que 

ele encerra;  

2. Foi também apreciada a opor-

tunidade do debate promovido 

pelo Lions Clube de Vila Praia de 

Âncora sobre esta temática, no 

ano em que se comemora os 70 

Anos do Lionismo em Portugal;

3. Foi reconhecida a importância 

de urgente relançamento de um 

Lionismo Ibérico mais forte aten-

dendo à queda de Clubes e de 

sócios que se vem verificando; 

4. Foi considerado importante o 

empenhamento dos Clubes no 

aprofundamento das relações 
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entre os Clubes Lions do Norte 

de Portugal e da Galiza, com a 

realização de 21 Encontros, ini-

ciados pelo Club de Leones de 

Vigo em 1993 e o último reali-

zado em 2022 pelo Lions Clube 

de Esposende; 

5. Igualmente foi considerada 

a importância de honrar o 

passado, relembrando o exem-

plo daqueles que se empenha-

ram no lançamento e aprofun-

damento das relações lionísticas 

ibéricas;

6. Também repensar o presente 

como uma forma de enfren-

tar as dificuldades existentes, 

aprender com os erros e com a 

apatia, encontrando caminhos 

novos de desenvolvimento e de 

intercâmbio lionístico;

7. Foi recomendado, para preparar 

o futuro, o envolvimento mais 

forte e concertado das lideran-

ças lionísticas dos dois países 

e a sensibilização dos Clubes 

de modo a inverter a tendência 

negativa que assola o Lionismo 

Ibérico; e 

8. Considerar que estas apostas 

não são para amanhã, o futuro 

começa agora, lançando a reco-

mendação da criação de uma As-

sessoria para o Lionismo Ibérico 

em ambos os Distritos Múltiplos 

e Sub-Distritos e a realização de 

reuniões periódicas de trabalho 

entre os seus líderes;

9. Também foi recomendado o 

empenhamento na fundação de 

Clubes transfronteiriços que re-

lancem e cimentem as relações 

lionísticas ibéricas; e

10. Este incremento de relações 

cumpre plenamente os Objeti-

vos do Lionismo.

Neste Encontro foram entregues pelo 

PDI Joaquim Borralho a Medalha Presiden-

cial de Liderança de Lions Internacional ao 

Past-Governador António Serra Cruz (Tro-

fa), a 3.ª Medalha mais importante do Lio-

nismo, num gesto de alto reconhecimento 

a um Lion de eleição, muito respeitado por 

todos os que o conhecem e o Certificado 

de Apreciação do Presidente Internacional 

Brian E Sheehan ao CL Manuel Amial (LC 

de Vila Praia de Âncora).

CL Manuel Amial

LÍDERES DA ÁREA CONSTITUCIONAL 
4 (EUROPA) REÚNEM-SE EM ROMA

Nos dias 24 a 26 de Março, realizou-se 

em Roma, na sede do Distrito Múltiplo 

108 (Itália), a reunião dos Líderes de Área 

da GAT (Global Action Team - Equipa Glo-

bal de Ação) da Área Constitucional 4 

(Europa).

Em termos Lionísticos, a Europa está 

dividida em 6 Áreas que contam com 

17 líderes de área, de diversas nacio-

nalidades.

Estiveram presentes nesta reunião 14 

dos 16 líderes de área, liderados pela Lí-

der da Área Constitucional Past Diretora 

Internacional Elisabeth Haderer e uma 

especialista da Sede em Chicago-Oak 

Brook, responsável por esta área.

Esteve presente o PDG Pedro Crisós-

tomo, que juntamente com a PDG Carla 

Cifola e o PDI Gabriele Sabatosanti, de 

Itália, são os responsáveis pela Área F 

(Portugal, Itália, Grécia, Malta, Chipre e 

República de San Marino).

Desta área fazem parte 1578 clubes, 

44.000 sócios e é até esta data, a área 

que mais cresce em termos de sócios 

em toda a Europa, estando com um 

crescimento líquido de 225 sócios, o 

que se deve ao crescimento do núme-

ro de sócios dos 17 distritos de Itália, 

uma vez que nos restantes países desta 

Área, a evolução do número de sócios 

é negativa.

A área F (Portugal, Itália, Grécia, Mal-

ta, Chipre e República De San Marino) é 

até ao momento, a área da Europa que 

mais cresce em número de sócios, a que 

mais contribui para a LCIF e a que mais 

actividades de serviço reporta, graças 

principalmente ao desempenho dos 

17 Distritos de Itália, que contam com 

38.000 sócios.

A Europa no seu total, tem 230.000 

sócios e está, neste momento com uma 

perda de 970 sócios no atual ano lio-

nístico.

Durante a Reunião, foram debatidos 

temas como a evolução do número de 

sócios e clubes, a realização de ações 

de formação, as actividades de serviço 

que têm sido realizadas, a evolução das 

contribuições para a LCIF (Fundação In-

ternacional de Lions Clubes). 

O PDI Robert Rettby, Líder da LCIF 

para a Área Constitucional 4 , falou sobre 

a situação atual da LCIF na Europa, os 

programas, o apoio à Ucrânia, a evolução 

dos donativos e respondeu às questões 

dos Área Líderes presentes.

A Diretora Internacional Elena Apiani, 

fez uma apresentação sobre a evolução 

do número de sócios e de clubes na Eu-

GAT GLOBAL 
ACTION TEAM

PDG Pedro Crisóstomo
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ropa e falou sobre as últimas decisões da 

Diretoria Internacional. Referiu também 

a evolução de novos sócios e sócios jo-

vens (abaixo de 40 anos) e a evolução do 

número de Leos que passam a sócios 

Lions, que é uma das formas de rejuve-

nescer o quadro social dos Clubes Lions. 

 

Também foi apresentado um novo 

programa que está a dar os primei-

ros passos, para ajudar a interli-

gar novos sócios de todo o mundo.   

O programa Lions Penpal, foi apresenta-

do pelo CL Antti Forsel da Finlândia, da 

Young Lions Task Force of Europe, que 

suscitou interesse dos presentes.

Esteve presente o Presidente do 

DM108 (Itália) CC Eddi Frezza. 

O DM 108 (Itália) é constituído por 

17 distritos Lions.

A PDI Elisabeth Haderer informou 

sobre a evolução das diversas áreas 

da GAT (sócios, formação e serviço) na 

Europa e desafiou todos os líderes de 

área, a pensarem fora da caixa, fazendo 

propostas e desenvolvendo planos de 

ação conjuntos para os próximos anos.

Foi um encontro de trabalho, mui-

to interessante e produtivo, de onde 

saíram ideias e planos de ação para o 

futuro próximo. De salientar o rigoroso 

cumprimento dos horários nas reuniões 

internacionais.

De 23 a 26 de fevereiro de 

2023 teve lugar em Tânger, 

Marrocos, a 25ª Conferência 

do Mediterrâneo (https://www.

mso2023.com/) que reuniu os 

Lions do Mediterrânio, no âmbito 

do Observatório da Solidarieda-

de do Mediterrâneo Lions (MSO) 

(http://www.msolions.org/).

O Distrito 416 de Lions Clubs, 

de Marrocos, organizou esta edi-

ção da conferência sob o tema “Os desafios do mediterrâneo 

para o século XXI”. 

O foco da conferência orienta-se para as questões ambien-

tais, a mulher e as sociedades mediterrânicas, as migrações, 

o Serviço dos Lions e o impacto na sociedade mediterrânica 

contemporânea.

REPRESENTAÇÃO DO DM115 - PORTUGAL
 

A comitiva portuguesa de 10 companheiros que acompa-

nharam o Delegado do DM115 no Observatório da Solidarie-

dade do Mediterrâneo, PDG João Pedro Silva.

Esta edição contou com a participação de várias delegações 

de todos os países da bacia do Mediterrâneo e com a presença 

dos líderes internacionais IP Brian E. Sheehan, o PIP Douglas 

X. Alexander e o 2º VIP Fabrício Oliveira.

PI BRIAN SHEEHAN 
- UMA MENSAGEM ENERGÉTICA E ENTUSIASTA

A conferência teve uma intervenção especial do PI Brian 

Sheehan, que nos convidou a três abordagens prioritárias: 

25ª CONFERÊNCIA 
DO MEDITERRÂNEO 

DE LIONS CLUBS
TANGER - MARROCOS

PDG João Pedro Silva
Delegado DM115 ao 
Observatório da Solidariedade 
do Mediterrâneo Lions
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1ª prioridade: “Partilhar a alegria de ser um Lion”, mos-

trando como os Lions Servem a comunidade com diversão, 

proporcionando um excelente clima nos clubes, com Lions 

realizados, desenvolvendo o potencial de cada um no Serviço 

que faz a diferença em cada comunidade.

2ª prioridade: “Pensar grande quando Servimos”, dar 

oportunidade a novas formas de Servir, aceitando e encora-

jando inovação e novas atividades com mais Serviço e mais 

ambicioso, abraçando as causas locais e as globais.

3ª prioridade: “Manter a nossa Fundação Forte”, sendo 

o gesto de Dar, parte do que somos como Lions, oferecendo 

apoio local à escala global, e explorando as oportunidades de 

subsídios sempre que úteis nas nossas atividades.

TURQUIA PRESENTE EM GRATIDÃO

Os Lions da Turquia não compareceram nesta edição com a 

habitual participação na sequência da catástrofe do terramoto 

que assolou a Síria e a Turquia, mas deixaram mensagens de 

agradecimento aos Lions de todo o mundo pelo apoio imedia-

to de 200 mil dólares do fundo para catástrofes da LCIF, aos 

distritos e distritos múltiplos que iniciaram campanhas para 

apoio à Turquia, assim como aos Lions da Suécia que criaram 

as Aldeias Lions de emergência em Antakya e Adiyaman com 

mais de 300 tendas, refeições, cozinhas e instalações sanitárias 

para mais de 1000 desalojados. 

Sessão 1 – Emergência climática e impacto social (Com 

a participação DM115)

A relação indissociável entre ambiente e o homem inicia 

esta sessão refletindo nos efeitos do comportamento social 

e a instabilidade climática, e nos efeitos recíprocos: Piores 

condições ambientais, reduzem disponibilidade de recursos 

que geram instabilidade social.

Desertificação e Stress Hídrico

O contínuo aquecimento da água do Mediterrâneo in-

fluencia o clima nas costas norte e sul do Mar Mediterrâni-

co expandindo a desertificação. No sul da Europa, incluindo 

Portugal, Espanha, França e Itália e no norte de África, as 

temperaturas médias têm aumentado, onde o stress da água 

ou stress hídrico – consumo superior à disponibilidade – e a 

baixa retenção de água nos solos resultam na desertificação e 

na baixa densidade de vegetação. Espanha é o país europeu 

onde mais se faz sentir o stress hídrico.

A reflorestação das regiões áridas, está demonstrado, favo-

rece a retenção de água e reduz o stress hídrico dos terrenos, 

e será fundamental para a inversão deste ciclo.

Economia de água com Blue Kit

A preocupação com o desperdício de água uniu Lions e 

Leos da Turquia, que propuseram um sistema de redução de 

60% de água à boca das torneiras designado de Blue Kit. Um 

sistema de fácil aplicação e económico que tem sido dissemi-

nado com os Leos. As poupanças que gera permite financiar 

bolsas de estudo para famílias carenciadas.

 

Economia Circular

As indústrias tradicionais e o modelo de economia linear 

favorecem a acumulação e tratamento de desperdícios e 

resíduos, potenciando o risco de poluição, inutilização de re-

cursos naturais, nomeadamente da água, e consequentemente 

aumentando o stress hídrico. Nesta conferência é encorajado 

o modelo de Economia Circular, sugerindo adotar modelos 

em cadeia onde os resíduos de um processo industrial deverão 

ser matéria-prima de um processo seguinte, idealmente num 

modelo em que os resíduos finais serão inertes não poluentes 

ou ecologicamente inofensivos, ou ainda produtos purificados.

Proposta Laboratório Mediterrâneo

O 1º Fórum Permanente do Mediterrâneo e do Mar Negro, 

Nápoles, 11 de novembro de 2022, propõe à Conferência a 

ativação do Laboratório Mediterrâneo (LM) sobre os temas da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, assinada em 

2015 por 193 países membros das Nações Unidas aprovada pela 

Assembleia Geral da ONU, e sobre os assuntos relacionados 

com as necessidades das comunidades afetadas por desastres 

naturais e/ou envolvidas em conflitos na região do Mediterrâneo.

O objetivo do LM é criar uma estrutura de coordenação 

para promover ações junto das instituições dos países do 

Mediterrâneo para um desenvolvimento mais equilibrado e 

justo das populações afetadas por emergências. Este assunto 

voltará à conferência proximamente.

“We Serve 4.0 – Nós Servimos 4.0”

Para dar a melhor resposta às emergências que têm as-

solado toda a bacia do Mediterrâneo e Mar Negro, os Lions e 

Leos Servem em rede, localmente à escala internacional, com 

celeridade e eficiência.

Contar com o trabalho valioso de todos no Serviço exige a 

utilização de tecnologias ágeis e fáceis de compreender, que 

permitam convocar os Companheiros e a rápida circulação 

de informações atualizadas, fundamental para fazer chegar a 

ajuda certa ao local certo.

Os Lions estão continuamente a evoluir ferramentas digi-

tais para Servir os Lions, a que no seu conjunto apelidamos de 

“Nós Servimos 4.0”, e apela-se a que todos contribuam com 

comentários úteis sobre a sua utilização para tornarmos estas 

ferramentas mais fáceis de usar, úteis e relevantes para o Serviço.

Podemos colaborar desde já no questionário “PESQUISA 

DE USO DA TECNOLOGIA DE 2022” https://lionsclubs.jotform.

com/221045648612048?language=pt

A contribuição de todos será valiosa para o novo Portal 

Lions. Veja mais informação em:

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-mem-

bers/digital-products/portal-updates

Atividades dos Lions de Portugal na Emergência Cli-

mática

A intervenção do DM115, “O compromisso dos Lions de 

Portugal com a comunidade pelo ambiente.”, pelo Delegado 

do DM115 ao Observatório da Solidariedade do Mediterrâneo, 

mostrou o que os Lions de Portugal estão a fazer nas suas 

comunidades e distritos na causa ambiente, endereçando 

alguns dos problemas evidenciados nas apresentações ante-

riores, com atividades dos Clubes incluindo a reflorestação, a 

consciência do ciclo da água e a poluição urbana com o pro-

jeto “O Mar começa aqui”, os concursos locais de fotografia, o 

levantamento de arvoredo monumental e conferências sobre 

economia circular.
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Este trabalho foi muito bem acolhido e mereceu comentá-

rios que apreciaram o pragmatismo dos Lions do DM115 na 

execução das atividades envolvendo os jovens, os cidadãos 

e as instituições.

Sessão 2 – Apoiar o papel da mulher na sociedade 

mediterrânica.

O papel da mulher na sociedade mediterrânica tem-se 

transformado, proporcionando novas oportunidades, melhoria 

das condições de vida e integração social.

Contudo, sobretudo nas regiões mais interiores dos países 

do norte de África, as desigualdades entre géneros estão ainda 

profundamente enraizadas.

Os Lions são convidados a aderir à campanha “LIONS 

FOR WOMEN”, alinhada com a Agenda de Desenvolvimento 

Sustentável de 2030, que tem como objetivo nº 5 alcançar a 

igualdade de gênero em todos os setores.

Os Lions podem ter um papel promotor dos direitos das 

mulheres nas suas comunidades, disseminando localmente 

esta ideia, à escala global, numa estratégia para a plena igual-

dade de género.

Por um lado, observamos Inclusão Escolar e Univer-

sitária, Inclusão em profissões de excelência e Evolução 

do quadro jurídico favorável à igualdade homem/mulher; 

por outro encontramos Exclusão económica e financeira, Exclusão 

política e social, Progresso lento na violência contra as mulheres.

A igualdade de género só evoluirá se houver uma profunda 

convicção entre as mulheres e especialmente entre os homens 

da região de que a paridade é uma oportunidade, uma justiça 

e uma dignidade para toda a sociedade.

MESA-REDONDA 1 
 REFUGIADOS NO MEDITERRÂNEO;

Os refugiados são uma preocupação repetida nas con-

ferências do MSO, contudo o Observatório da Solidariedade 

questiona-se sobre o que tem conseguido fazer além de abor-

dar o tema com novas estatísticas. Em 2022 registaram-se 

mais de 18 mil refugiados e migrantes que atravessaram o 

Mediterrâneo com destino à Europa, juntando-se a mais de 

2,3 milhões que já o tinham feito nos anos anteriores.

Os países que mais migrantes acolheram em 2021 foram: 

Alemanha (15.800.000), Reino Unido (9.360.000); França 

(8.520.000); Itália (6.390.000) e Espanha (+6.000.000).

As portas de entrada são conhecidas e foram apontados 

alguns fatores relevantes para motivar uma gestão concertada 

dos fluxos migratórios na zona euro-mediterrânica:

O insucesso de uma política focada em medidas restritivas;

Existe uma procura específica de trabalho nos países da 

União Europeia;

A falta de canais legais alimenta o emprego irregular;

O desafio demográfico de África;

O desenvolvimento do “comércio de ilusões”;

O altíssimo custo em vidas humanas;

A dimensão geoestratégica.

Torna-se urgente uma nova abordagem da questão mi-

gratória que responda aos interesses dos parceiros europeus 

e africanos e constitua uma alternativa à imigração irregular 

que arruína tantas famílias e faz tantas vítimas, que junte à 

mesma mesa todos os países.

MESA-REDONDA 2 
SERVIÇOS, HISTÓRIA DE SUCESSO.

Nesta mesa-redonda focada em histórias de sucesso, foram 

relatados vários projetos em que os Lions fizeram a diferença 

a centenas de famílias, na comunidade e no ambiente.

LIMPEZA DAS PRAIAS
O Distrito L-62 da Croácia desenvolve iniciativas de edu-

cação dos Lions para a preservação dos meios costeiros, 

incluindo rotinas de limpeza da costa. Atividades de limpeza 

de costa e recuperação de plásticos ocorrem regularmente 

também nos MD 103 França e MD 108 Itália.

CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO AFRICANO  
E CAPACITAÇÃO DE LIONS EM ÁFRICA – LIFEBILITY

Milhões de Habitantes

Europa África

1950 549 743

2022 224 1.340

Sob as palavras-chave Ética e Trabalho, Itália apresentou um 

projeto de capacitação de Lions em África.

Tendo em consideração o crescimento demográfico nos 

dois continentes, e tendo em vista desencorajar as migrações 

em massa, este projeto acredita que a ajuda deve ser realizada 

localmente utilizando os seus recursos, contactos, conheci-

mento e cultura. Estas ações fazem com que os Lions locais 

sejam os responsáveis pelos projetos, pelo financiamento, 

angariação de patrocinadores e interessados. A associação 

Lifebility dá-lhes o know-how e ajuda a iniciar o projeto e a 

tornarem-se independentes.

Já foram iniciados mais de 1200 projetos, envolvendo mais 

de 2000 jovens criando dezenas de empregos.

NOVO CENTRO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS 
MALAIKA MARRAKECH COM LCIF

Foi ainda apresentada a história de sucesso da construção 

das instalações para o Centro Malaika Marrakech, Marrocos, 

uma instituição que acolhe cerca de 150 crianças portadoras 

de deficiência, com financiamento LCIF num projeto do Lions 

Clube Marrakech Atlas D416.

  

REUNIÃO DO OBSERVATÓRIO  
DA SOLIDARIEDADE DO MEDITERRÂNEO MSO

O Observatório reúne em assembleia magna nesta confe-

rência anual. Os Distritos Múltiplos e Distritos Únicos membros 

têm aqui a oportunidade de traçar o futuro deste fórum através 

da participação dos seus dirigentes máximos e delegados.

O PDG João Pedro Silva representou o Presidente do CNG 

do DM115, CC Américo Marques, na reunião de assembleia 

do MSO.

A reunião terminou com a cerimónia de entrega da ban-

deira do MSO à comissão organizadora da 26ª Conferência 

de 2024 a ter lugar de 7 a 10 de março de 2024 em Bolonha, 

Itália (https://www.mso2024.com/)

Houve ainda oportunidade para o Delegado ao MSO PDG 

João Pedro Silva entregar a oferta do CC Américo Marques 

DM 115 ao DG Tarik Moudni D416 Marrocos, organizador da 

conferência.
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ACOLHIMENTO D416
O D416 Marrocos proporcionou um encontro com todo o 

conforto, um programa culturalmente rico, uma experiência da 

tradição marroquina na gastronomia, costumes e cultura, num 

ambiente de partilha e festa dos Lions.

CONCLUSÕES DA 25ª CONFERÊNCIA DO MEDITERRÂNEO
Os Lions desempenham um papel 

ativo e pragmático na construção do 

futuro dos povos que partilham Medi-

terrâneo e Mar Negro. A liderança pelo 

exemplo e a aposta nas novas gerações 

irá mitigar os problemas que hoje vive-

mos e ameaçam as gerações.

A conferência foi uma oportunida-

de para renovar amizade, fazer novas 

amizades, encontrar novas razões para 

sermos Lions partilhando a alegria de 

sermos Lions e Leos.

Foi também um momento de apren-

dizagem sobre os problemas que nos 

afetam e refletir sobre as potenciais 

soluções.

Esta conferência mostra-se progres-

sivamente mais relevante para os Lions 

da região e com interesse crescente dos 

dirigentes de LCI que participaram in-

tensamente. 

A multitude cultural, social e econó-

mica deste espaço multilingue é inspira-

dor e coloca novamente reflexões pro-

fundas em questões contemporâneas

A participação dos Lions para par-

tilhar, inspirar e experimentar outras 

vertentes do Lionismo é um catalisador 

para renovarmos o ânimo, partilharmos 

entusiasmo e anteciparmos o próximo 

passo, porque… 

Nós Servimos.

Site da conferência

https://www.mso2023.com/

Apresentações da conferência 

https://www.mso2023.com/en/il-etait-une-fois-intervenants/

Galeria de imagens da conferência 

https://www.mso2023.com/gimages/
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FORMAÇÃO LIONÍSTICA
LIONS PORQUÊ?
ALMOÇOS E JANTARES? NÃO, OBRIGADO!

Todos sabemos que o LIONS CLUBS é uma associação 

internacional de clubes de serviço que está presente em quase 

todos os países e nações com cerca de 48.000 clubes.

Os objectivos e o código de ética  apesar de 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 e políticas é possível em 

conjunto realizar acções - a que chamamos SERVIÇO - a favor 

das comunidades mais carenciadas. 

Desta forma confirmamos que, apesar da enorme diver-

sidade, podemos agir em comum.

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, intercâmbio 

cultural, promoção da cultura e tradições, actividades despor-

tivas, realização de campos da juventude - uma actividade 

muito relevante em muitos países - e seminários e debates 

sobre as questões mais diversas.

Estas actividades devem ser executadas na comunidade 

onde o clube se insere, com os seus companheiros e com as 

pessoas que integram a sua comunidade. Ao executarmos estas 

acções devemos convidar os nossos amigos e conhecidos a 

colaborar connosco, nomeadamente aqueles que trabalham 

nas empresas, nas associações, nas instalações de saúde e de 

solidariedade, nas escolas e na administração local.

Ao mesmo tempo devemos informar a comunicação social, 

local e regional, de modo eficaz, as actividades que executamos.

Assim, damo-nos a conhecer e contribuímos para o au-

mento do quadro social dos nossos clubes.

Podemos e devemos dar a conhecer aos outros clubes o 

que fazemos, mas sobretudo para que todos saibam como 

e o que fazemos, para que possam agir do mesmo modo. Se 

por acaso algum companheiro de outro clube  estiver na nossa 

comunidade, pode e deve participar e é sempre bem vindo.

Mas não devemos insistir para que compareçam, pois cada 

um de nós deve privilegiar as actividades do seu próprio clube.

Os frequentes convites para almoços e jantares e quase 

sempre por preços proibitivos, devem ser evitados. Não pre-

cisamos de ir a um almoço para fazer solidariedade! Dentro 

de cada clube devem fazer-se convívios, mas fazer um almoço 

para contribuir para uma causa, não me parece correcto. 

Será preferível que cada convidado contribua com o valor da 

refeição para a causa que se defende. Angariavam-se muito 

mais verbas.

Há que mudar alguns maus hábitos, devendo os nossos 

principais dirigentes dar o exemplo, não permitindo exageros 

nos protocolos e exagero nos rituais. Os nossos dirigentes têm 

a obrigação de agir de forma a que nos concentremos no que 

é importante, que é o SERVIÇO. 

Melvin Jones reunia com os seus companheiros num hotel 

ao pequeno almoço e era ali que se preparavam as actividades 

de serviço. Não precisava de almoços ou jantares e de estar 

sentado à mesa durante três horas.

Almoços e jantares? Não, obrigado!

PCC João Pedrosa Russo
COORD. GLT DM 115

Na qualidade de Delegado do DM115 no Observatório da Solidariedade do Mediterrâneo tive a 

honra de ter uma comunicação aceite na 25ª Conferência do Mediterrâneo 23 – 26/2/2023 Tânger, 

com organização do Distrito 416 sob o tema “Os desafios do mediterrâneo para o século XXI”.

A comunicação do DM115, de até 8 minutos, teve lugar na Sessão 1 – Emergência climá-

tica e impacto social, onde tive oportunidade de descrever atividades que os Clubes Lions de 

Portugal têm realizado na causa, de como se envolvem com a sociedade civil e instituições, como 

preenchem o vazio deixado pela educação, instituições e governos, tomando como inspiração a 

iniciativa O Mar Começa Aqui.

O MAR COMEÇA AQUI
O COMPROMISSO DOS LIONS PORTUGUESES 
COM A COMUNIDADE PELO AMBIENTE

“O mar começa aqui” é a consciência do impacto sobre o 

ambiente e do nosso compromisso pessoal com a sua proteção. 

Todas as decisões que tomamos, em qualquer lugar e em 

qualquer momento terão impacto no planeta. Iremos mostrar 

nesta comunicação como os Lions Portugueses implementam 

de facto ações consequentes e relevantes, em sincronismo com 

a comunidade e instituições, que contribuem para moldarmos 

um futuro melhor para o planeta e para a humanidade.

A apresentação foca-se em 5 atividades que serviram de 

modelo para inspirar os Lions do Mediterrâneo. apresentando 

a atividade somente de alguns clubes a título de exemplo.

O Mar começa aqui 

O Movimento “O Mar começa aqui” é uma iniciativa edu-

cativa adotada por várias escolas no âmbito do programa 

Eco-escolas, e que pretende realçar que as águas que entram 

COMUNICAÇÃO DO DM115 
NA 25ª CONFERÊNCIA  

DO MEDITERRÂNEO  
DE LIONS CLUBS

PDG João Pedro Silva
Delegado DM115 ao 
Observatório da Solidariedade 
do Mediterrâneo Lions
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nas sargetas das ruas irão desaguar no mar, potencialmente 

transportando todos os resíduos com que se cruzam para o 

oceano.

Neste programa, os alunos decoram as sarjetas com mo-

tivos marinhos, invocando essa metáfora de que o mar inicia 

naquele local, e apelando à consciência de cada um.

Estas pinturas estão limitadas no tempo e têm impacto, 

fundamentalmente na comunidade estudantil.

Os Lions Clubes de Portugal juntaram-se a este Movimento, 

magnificando e perpetuando a sua mensagem ao cidadão 

comum em locais muito frequentados por cidadãos, com o 

assentamento de um azulejo desenhado por Lions e fabricado 

num parceiro, de acordo com as orientações dos municípios.

O Lions Clube da Póvoa de Varzim, realizou numa escola 

do concelho um concurso de cartaz sobre o ambiente, uma 

palestra e apresentou o projeto “O mar começa aqui” dos Lions. 

O Lions Clube de Barcelos colocou o azulejo junto a um dos 

centros de saúde da cidade, num local de grande visibilidade 

e afluência de cidadãos de variadas origens da cidade.

O Lions Clube de Águeda coloca um azulejo numa zona 

residencial.

Neste diagrama sublinhamos o papel dos Lions como am-

plificadores de uma iniciativa, aumentando a sua magnitude 

levando-o a um público não contemplado no modelo inicial. 

Este papel de complemento ao esforço 

H2OFF

A Divisão 2 do D115CN associou-se à iniciativa H2OFF da 

APDA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de 

Águas, promovendo um gesto simbólico de não consumir água 

durante uma hora, às 22h do dia 22 de março, o Dia da Água.

A missão dos clubes aderentes é disseminar o convite aos 

cidadãos para aderir à iniciativa, servindo os próprios Lions 

como exemplo.

Neste diagrama reconhecemos um modelo de parceria 

institucional, onde os Lions complementam o alcance do pro-

jeto adicionando a sua rede de âmbito local, em muitos locais. 

Muitos mais clubes estão a aderir à iniciativa. A associação 

das diferentes marcas consolida-as com a causa ambiental.

BOSQUES LIONS

Os Bosques Lions são uma iniciativa de grande visibilidade 

local permitindo associação com organizações locais e municí-

pios. Por outro lado, darão suporte a atividades regulares de 

manutenção do bosque e sensibilização ambiental.

Neste caso, o Lions Clube de Barcelos reflorestou uma pe-

quena área numa paisagem emblemática de Barcelos, ficando 

o Bosque Lions assinalado por uma placa.

A atividade de plantação do Bosque é uma oportunidade 

educativa para os mais novos e que pode juntar toda a família.

O Lions Clube de Guimarães reflorestou uma área que foi 

requalificada, criando uma Floresta Lions.

O Lions Clube da Cova da Beira tem em mãos a reflores-

tação de uma área ardida na Serra da Estrela, mais uma ação 

na luta pela reabilitação da floresta nacional.

O Lions Clube do Montijo faz a reflorestação numa zona 

semiurbana, numa iniciativa de toda a importância para o 

enquadramento urbanístico e promotora de qualidade de vida.

O Lions Clube de Vizela cria um bosque numa escola numa 

ação educativa com a intervenção direta dos alunos, num mo-

delo ação-formação, na primeira pessoa: eu planto, eu cuido.

O Lions Clube de Vizela promove um concurso local de 

fotografia da flora e fauna. Uma iniciativa que aproxima o 

cidadão das áreas florestais circundantes.

A 

Assessoria do Ambiente do D115CN aderiu ao apelo para o 

Levantamento do Arvoredo Monumental. Este projeto visa a 

manutenção de um inventário de espécies locais e de exem-

plares notáveis no ecossistema nacional.

Este é um trabalho de campo bastante imersivo e que terá 

acompanhamento técnico. 
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É uma oportunidade para esclarecer os participantes so-

bre as características de algumas espécies e dos ambientes 

onde são encontrados, e criar sinergias duradouras, além de 

contribuir para um trabalho fundamental para o inventário.

Nestes projetos Lions relacionados com os bosques, realça-

-se a multiplicidade de iniciativas Lions que se cruzam com os 

agentes sociais e convergem para o cidadão. A rede de Lions 

Clubes tem o poder de replicar este modelo pelas diferentes 

regiões do país, atuando localmente, com alcance global.

ECONOMIA CIRCULAR E O AMBIENTE

Partimos da perceção de que a água é globalmente infinita, 

mas localmente finita. A água muda de estados, mas a sua 

quantidade é sempre constante no planeta.

Em geral, a quantidade de todos os recursos da Terra é 

constante, contudo a sua combinação química e distribuição 

não são homogéneas.

O acesso aos recursos é restrito, condicionado, depende 

de atos de gestão, meios financeiros, recursos tecnológicos, 

recursos humanos e, finalmente, decisões de humanos.

O pensamento fundamentado na Economia Circular re-

conhece a finitudo dos recursos assim como o ciclo de vida 

infinito da matéria. Acredita que os materiais não são criados 

nem destruidos, mas transformados.

Este modo de pensar é o reconhecimento de que todas 

as atividades transformam materiais, e o lixo ou desperdecío 

de facto não existem.

Neste sentido, o Lions Clube de Matosinhos organizou 

uma conferência sobre Economia Circular e o Ambiente, que 

reuniu perspectivas e preocupações do teceido empresarial e 

industrial, futuros profissionais e organizações da comunidade 

com preocupação ambiental.

Conclusão – O Mar começa aqui

Com esta comunicação revelámos como os Lions em 

Portugal se relacionam com as escolas, associações civis, 

empresas e municípios, em sinergia, preenchendo um vazio 

em complementaridade

O comentário que destaco é o do PID Sandro Castellana 

que referiu que neste trabalho se mostram os Lions em ação, 

no terreno, com as instituições, endereçando muitos dos pro-

blemas enunciados pelas comunicações anteriores.

Além disso, foi muito bem acolhido e mereceu outros 

comentários que apreciaram o pragmatismo dos Lions do 

DM115 na execução das atividades envolvendo os jovens, os 

cidadãos e as instituições.

Nós Servimos

Site da conferência

https://www.mso2023.com/

Apresentação usada na conferência 

https://www.mso2023.com/en/jao-pedro-silva-2/
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS – IRMANAÇÃO ENTRE CLUBES LIONS
O LIONS CLUBE PORTO BOAVISTA FORMALIZOU  
A IRMANAÇÃO COM O LIONS CLUB 
FOGGIA-UMBERTO GIORDANO (ITÁLIA)

Recordando o nosso grande poeta 

Fernando Pessoa que um dia escreveu 

“Tudo que é bom dura o tempo suficiente 

para ser inesquecível”, é com alegria e 

muito orgulho que anunciamos a Irma-

nação do Lions Clube Porto-Boavista com 

o Lions Club Foggia-Umberto Giordano 

(Itália).

No mês de abril de 2022, o Lions 

Clube Porto Boavista teve o privilégio de 

conhecer e conviver no Porto com cerca 

de 40 companheiros do Lions Clube de 

Foggia Umberto Giordano. De imediato 

percebemos que a essência, a missão e 

a visão do que é SER LION, de ambos os 

Clubes, era a mesma. Sentimo-nos logo 

como fossemos já família. Os contactos 

entre os clubes, passaram assim a ser 

constantes, até que surgiu o convite 

para concretizarmos uma irmanação, 

marcada precisamente passado 1 ano 

do nosso primeiro encontro.

“NESTES DIAS CONVIVEMOS COM PESSOAS ESPE-
CIAIS, EXTREMAMENTE ATENCIOSAS, SEMPRE COM 
UM SORRISO, QUE (COMO NÓS NO PORTO) SÃO AFE-
TUOSAS, GOSTAM DE ABRAÇAR, DE RECEBER, QUE 
AMAM A VIDA E QUE ESTÃO DE ALMA E COM MUITA 
ALEGRIA NO SERVIÇO LIONÍSTICO”

  

Não há palavras para descrever como 

fomos recebidos pelos Companheiros do 

LC Foggia Umberto Giordano durante os 

dias 24 e 25 de abril. Realizámos visitas 

culturais tanto em Foggia como no Monte 

Sant´Angelo, um almoço e um jantar em 

Foggia muito bem organizados, que nos 

permitiram degustar inúmeras iguarias 

da região. A cerimónia da Irmanação 

realizou-se num conhecido e animado 

restaurante no “Monte Sant’Angelo” com 

direito um grupo de animadíssimo de 

músicos.

 

Nestes dias convivemos com pessoas 

especiais, extremamente atenciosas, 

sempre com um sorriso, que (como 

nós no Porto) são afetuosas, gostam de 

abraçar, de receber, que amam a vida e 

que estão de alma e com muita Alegria 

no Serviço Lionístico. Estamos confiantes 

de que esta aliança fortalecerá cada um 

de nossos clubes e inspirará o nosso 

entusiasmo para aprendermos com os 

novos desafios e oportunidades que 

iremos encontrar.

Todos os Companheiros de LC Foggia 

Umberto Giordano foram inexcedíveis na 

arte de receber, mas não podemos dei-

xar de destacar a nossa muito querida CL 

Francesca de Ritis (sempre atenta, sempre 

presente desde abril de 2022, sempre 

preocupada com o nosso bem estar e ao 

mesmo tempo a traduzir o nosso “italopor-

tuguês”), o Companheiro Francesco Mon-

tini - Presidente do LC de Foggia Umberto 

Giordano (um ser humano muito especial) 

a CL Mara Cerisano (impulsionadora des-

ta irmanação também desde 2022) o CL 

Ettore Gaudiosi e o CL Mario Pasquariello 

(responsáveis pelos maravilhosos almo-

ços e jantares) CL Frederico Bitetti , CL 

Fabio Lungaro, CL Katia Raspatelli e por 

fim o CL Luca Gaudiosi (imagem, fotos 

etc.). Agradecemos ainda ao Governador 

do D108AB Roberto Mastromattei e sua 

esposa que nos deixaram saudações para 

todos os Lions de Portugal, ao Prefeito do 

Município de Monte Sant’Angelo Pierpaolo 

d’Arienzo também presente na cerimónia, 

e ao Ab Tourist Guia. Reg. Franca Palese 

por ter nos fascinado com sua experiên-

cia e saber durante todo o percurso pela 

cidade de Foggia.
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De Portugal, para além dos 

Companheiros do LC Porto Boavista que 

puderam viajar e de todos que cá ficaram 

mas que que apoiaram esta irmanação 

(recordando hoje em memória a nossa 

saudosa Fernanda Lima que tanto desejou 

estar presente) os nossos sinceros agra-

decimentos vão também para o nosso 

estimado Governador Georgy Glushik que 

se fez representar com uma mensagem e 

seu galhardete, para o CC Américo Mar-

ques que enviou a sua lembrança com 

uma mensagem em italiano muito bonita 

e muito apreciada e pela PDG Teresa d` 

Ávila que também se associou enviando 

uma mensagem e o seu galhardete.

“NO CORAÇÃO DE DAUNIA (APÚLIA DO NORTE, 
ITÁLIA) EXISTE UMA CIDADE ANTIGA  
QUE COMO UMA CANÇÃO INTOXICA A ALMA  
E SUJA OS DEDOS COM A TERRA”

Muito mais haveria para referir, que 

agradecer, mas deixamos aqui algumas 

imagens que ilustram esta maravilhosa 

Jornada Lionística assim como um poema 

(traduzido) do jovem Lions Luca, que 

retrata bem o grupo maravilhoso com 

que tivemos o privilégio de nos juntar, 

com o objetivo de, unidos nas nossas 

atividades, contribuir para um mundo 

melhor.  

“No coração de Daunia (Apúlia do Nor-

te, Itália) existe uma cidade antiga que 

como uma canção intoxica a alma e suja 

os dedos com a terra.

Foggia é chamada, a pérola Federicia-

na (Frederico II da Suábia, “stupor mundi”), 

que sabe acolher aqueles que amam a 

vida com simplicidade.

O seu centro histórico, antigo e belo 

fala-nos de histórias e de homens na sela.

As igrejas e os palácios de uma época 

passada, testemunhos de uma arte que 

sempre cativou”.

Foggia é a sua gente, simples e simpáti-

ca, que vos recebe sempre com um sorriso.

É a sua cozinha, feita de sabores ge-

nuínos, que conquista o vosso coração e 

nos torna a todos peregrinos.

Poema “Foggia, coração da Daunia” 

de Luca Gaudiosi (Lions Club Foggia U. 

Giordano)

Juntos nós Servimos

Lions Clube Porto Boavista

Lions Club Foggia 

Umberto Giordano 

Este é um aspecto importante da vida de um Clube, mui-

tas vezes pouco conhecido ou esquecido pelas Direcções de 

alguns, mas que importa ter presente para não se cometerem 

gafes.

Vamos procurar relembrar alguns pontos, que considera-

mos mais importantes, para utilização em termos nacionais, 

pelo que se procurará sintetizar apenas os aspectos de uso 

mais corrente.

A Associação Internacional distribuiu uma “lista oficial 

das precedências lionísticas”, na qual, aos Lions, em termos 

nacionais, cabe a seguinte ordem de precedência: 

Asdfds        

1. Presidente Internacional 

2. Ex-Presidente Internacional Imediato/ Presidente do 

Conselho Curador de LCIF 

3. Vice-Presidente Internacional (de acordo com o ranking) 

4. Ex-Presidente Internacional (b) 

5. Diretor Internacional 

6. Conselho Curador de LCIF 

7. Ex-diretores internacionais (c)

8. Coordenadores Internacionais da GLT, GMT e GST, Es-

pecialista da Família e Mulher (FWC) (a)

9. Líder de Área Jurisdicional da GLT, GMT e GST

10. Coordenadores Regionais e de Área de LCIF, Vice-Líderes 

de Área Jurisdicional do Japão/ /Conselheiros Especiais 

de Área e Líderes de Área da FWC/GLT/GMT/GST 

11. Presidentes do Conselho de Governadores (a) 

12. Governadores de distrito 

13. Dirigentes Administrativos Internacionais/Funcionários 

Executivos de Área Jurisdicional

14. Ex-Presidente de Conselho Imediato 

15. Ex-Presidentes de Conselho (a) 

16. Coordenadores de LCIF e FWC/GLT/GMT/GST de Distrito 

Múltiplo

17. Ex-Governadores de Distrito Imediatos (a) 

18. Vice-Governadores de Distrito (de acordo com o ranking) 

19. Assessores de Comités de Distrito Múltiplo (a) 

20. Ex-Governadores de Distrito (a) 

21. Secretário de Distrito Múltiplo (Voluntário) (a)    

22. Tesoureiro de Distrito Múltiplo (Voluntário) (a) 

23. Secretário de Distrito (a) 

24. Tesoureiro de Distrito (a) 

25. Coordenadores de LCIF e FWC/GLT/GMT/GST de Distrito 

(a) 

26. Presidente de Região (a)

27. Presidente de Divisão (a) 

28. Assessores de Comités de Distrito (a) 

29. Presidentes de Clube (a) 

30. Ex-Presidente de Clube Imediato (a) 

31. Ex-Presidente de Clube (a) 

32. Secretário de Clube (a) 

33. Tesoureiro de clube (a) 

34. Secretário de Distrito Múltiplo (Funcionário) (a) 

35. Tesoureiro de Distrito Múltiplo (Funcionário) (a) 

36. Secretário Administrativo de Distrito (Funcionário) (a)  

(a) Quando estiver presente mais do que um, o que serviu 

mais recentemente terá a precedência, e assim por diante. 

(b) Quando mais do que um estiver presente, a precedência 

deverá ser a mesma dada aos ex-presidentes interna-

cionais. Na eventualidade de estarem presentes mais do 

que um ex-diretor internacional e quando ambos tenham 

servido durante o mesmo mandato, deverá ser usado o 

critério especificado em (a). 

NOTA: Quando um Lion tiver mais do que um título, ele 

deverá ser anunciado pelo cargo mais elevado.   Recomenda-

mos que os Companheiros de Melvin Jones sejam reconheci-

dos como um grupo. Ao apresentar os oradores, deverá ser 

mencionado o título de Companheiro.

B. Em reuniões ou cerimónias festivas, o Presidente do 

Clube que recebe, é sempre quem preside à reunião, 

ou seja, é ele que deve ocupar o lugar principal da mesa 

da presidência, situado no centro da mesa, olhando-se sem-

CL JOSÉ CARLOS  
BALACÓ MOREIRA 
(LC STª JOANA PRINCESA)

O SABER 
NÃO OCUPA LUGAR!...
O PROTOCOLO LIONÍSTICO
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pre a mesa de frente. Se a mesa tem um número de lugares 

ímpar, a situação é clara; se o número de lugares for par o 

lugar da pessoa mais importante, é o que se situa à direita do 

Presidente e o de importância seguinte à esquerda e assim 

sucessivamente em alternância. No caso de a mesa ter um 

número de lugares par, o lugar do Presidente deve sentar-

-se de modo que, do seu lado direito, fique um lugar a mais.

Exemplos:

A.  Mesa de cinco lugares: 4 - 2 -1 - 3 - 5 (considerando a 

Assembleia em frente da mesa)

B. Mesa de seis lugares: 6 - 4 - 2 - 1 - 3 - 5 (idem)

Numa reunião com convidados, há que considerar:

Convidados Lions: em que se respeita a ordem antes 

referida;

Convidados não Lions: serão colocados imediatamente a 

seguir ao convidado Lion ou ao Lion hierarquicamente mais 

importante. Em todos os outros casos o convidado mais 

importante ficará à direita do Presidente.

Quando os cônjuges estiverem presentes, poderá utilizar-

-se a alternância de um e outro lado da mesa, ou ficarem 

ao lado.

Em eventos solenes (por exemplo, aniversários de clube) 

é aconselhável, que as Companheiras usem traje adequado à 

solenidade e que, os Companheiros não dispam os casacos, 

pois só assim, é respeitada a solenidade do acto!

BANDEIRAS
Também neste aspecto, é frequente encontrarem-se fa-

lhas no que se refere à ordem de instalação das bandeiras.

Nas nossas cerimónias, a BANDEIRA NACIONAL deve ocupar 

sempre o lugar de honra (conforme determina o Decreto-lei 

150/87 de 30 de Março, sendo o seu desrespeito sancionado 

em conformidade com o artº 1º). As dimensões da Bandeira 

Nacional, nunca podem ser inferiores às das restantes.

No caso de haver apenas mais uma bandeira, (a do Lions 

Clube anfitrião), a posição de honra é à direita (ou seja, à es-

querda para quem olha de frente). Vejamos alguns exemplos

C. 1 - Bandeira Nacional, 2 - Bandeira do Município, 3 - Bandeira do Lions Clube que recebe, 4, 5 … 

Bandeiras de outros Lions ou Leo Clubes, pela ordem que se entenda distingui-las.w

B. Mais de duas 

bandeiras em 

número ímpar: A 

Bandeira Nacional 

ao centro, sendo a 

ordem das restantes 

bandeiras, a seguinte:

A. Se houver 

apenas duas 

bandeiras, lado 

a lado: a Bandeira 

Nacional sempre 

colocada à direita, 

isto é, à esquerda de 

quem olha de frente:

124 3 5

Todavia, se houver lugar a instalar a Bandeira do D 115 

CN, em virtude da presença do Governador, ela deverá 

ocupar o lugar n.º 3, passando a Bandeira do Clube para 

n.º 5. No caso de haver bandeiras do D115CS, DM 115 (se 

estiver presente o CNG), DMLeo e Leo Clube local, as ban-

deiras deverão ser colocadas, alternadamente, pela or-

dem de importância, a partir da nº 4 e, para além da nº 5.   

NOTA: É desejável que exista sempre o número de mastros 

correspondente ao número de bandeiras, pois é inadequado 

pendurar duas bandeiras no mesmo mastro. Se o número 

de mastros for limitado, deve retirar-se uma(s) das que se 

situariam numa das extremidades.

Nenhuma bandeira pode ocupar qualquer lugar de des-

taque, superior à Bandeira Nacional.

Assim, por exemplo, se forem içadas duas bandeiras no 

mesmo mastro, a Bandeira Nacional ocupa sempre o ponto 

mais elevado.

No caso de a Bandeira Nacional estar isolada, deverá ser 

colocada ao centro, por detrás da pessoa que preside à sessão.

Não é permitida a utilização da Bandeira Nacional para 

cobrir tampos, frentes ou ilhargas de qualquer mesa.

Finalmente, e ainda em cerimónias festivas:

Entre as diversas bandeiras deve deixar-se um espaço ra-

zoável, de um lado e do outro da mesma, de modo a permitir 

que as pessoas indigitadas para as “saudar” possam ter um 

posicionamento adequado.

A “saudação às bandeiras” deve fazer-se agarrando a extre-

midade com a mão direita e elevando-a à altura do coração.

Dêmos DIGNIDADE E LEVEZA às nossas cerimónias e festas 

lionísticas, sem esquecer a vertente de ALEGRE CONVÍVIO que 

devem ter, para prestígio do nosso Movimento e satisfação 

dos presentes.

E.  Em desfi le,  a 

Bandeira Nacional 

ocupa o lado direito, se 

forem só duas bandei-

ras em desfile; se forem 

várias bandeiras, a Ban-

deira Nacional segue na 

frente, isolada.

D. Mais de duas 

bandeiras, mas 

em número par: o 

melhor procedimento 

é o de colocar a Ban-

deira Nacional sempre 

à direita, colocando as 

outras a seguir, para a 

esquerda (ou seja, para 

a direita de quem olha 

de frente), com a or-

dem de precedência 

atrás descrita:
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Não se nasce líder. É preciso tra-
balhar para isso. Também não se faz 
de um dia para o outro. O sucesso não 
está escrito nas estrelas, mas constrói-
-se. As competências físicas, formativas 
e emocionais, são exigentes. Na nossa 
Instituição, as competências para lide-
rança, sobem a patamares de qualidade 
elevada. É o caso dos Diretores Interna-
cionais (ID)

Portugal nos seus 70 anos de Lionis-
mo, já teve direito a 3 ID : Joaquim Bor-
ralho 2011/13, José Gorgulho 98/2000 
e Rui Taveira 87/89, escolhidos por nós 
lions portugueses e eleitos também por 
lions de todo o mundo, em Convenções 
Internacionais. Todos eles desempenha-
ram os seus cargos com trabalho, ação e 
prestígio, em conjunto com os seus pares 
de todas as áreas geográficas do mundo, 
no topo da pirâmide de LCI. Foram e 
são um exemplo de liderança, que não 
esquecemos.

Mas, não se pense, que o desem-
penho do cargo foi ou é “um passeio 
no parque”. 

O candidato ao lugar de ID, tem obri-
gatóriamente, que ser um Past Governa-
dor. É eleito pelo seu Distrito e depois 
apresentado á Convenção Nacional, no 
caso do Distrito Múltiplo, para ser eleito 
pelo seu País. Pode haver vários candi-
datos. Uma vez único eleito, designado 
“endorsed”,apresenta-se ao Europa Fó-
rum e á Convenção Internacional, onde é 
então oficialmente eleito, pelos delegados 
de todo o mundo, em representação do 
seu País. Inicia as suas funções no dia da 
proclamação e vai servir por dois anos.

O ID faz parte do Conselho de 
Administração (CA) de LCI o “Board 
of Directors”, que é composto por 35 
membros representando todas as áreas 
geográficas, renovado em metade a cada 
ano. É também acompanhado por 2 

Leo-Lions, sem direito a voto, mais os 
Conselheiros”appointees”, nomeados 
por um ano pelo Presidente, sem direto 
a voto (8 este ano, sendo 3 Past Presi-
dentes Internacionais ).

Embora a função tenha carácter glo-
bal, o ID representa a área geográfica á 
qual pertence. No nosso caso, 4G Euro-
pa, que engloba mais de 50 territórios 
e que tem 6 ID.

O equilíbrio do número de ID, é dis-
cutido discretamente e fixado através do 
“Long Range Planning Committee Euro-
pe,” que tem como critério, entre outros, 
o número de membros por país. Este Co-
mité é presidido pelo último Presidente 
Internacional  da área geográfica :atual-
mente a PIP Gudrun Yngvadottir, que já 
nos visitou e bem conhecemos.

O CA reúne-se quatro vezes por ano. 
Na ocasião da abertura da Convenção 
Internacional, com os ID do ano, no en-
cerramento da mesma Convenção, quan-
do metade dos ID é substituída, também 
em Outubro/Novembro e em Março/
Abril, em países ou locais fixados pelo 
Presidente Internacional, sendo sempre 
uma delas no seu país de origem. Entre 
datas, é o Comité Executivo, que gere LCI.

Após o encerramento da Conven-
ção Internacional, o Presidente abre 
um CA e designa cada ID para uma 
Comissão(“Committee”), onde indica 
também o respetivo Presidente. Há 12 
Comissões para vários temas.

A duração de cada reunião do CA é 
de 3 a 4 dias das 08 ás 17 horas ou mais 
tarde. Cada Comissão trabalha direta-
mente com o staff da Sede Internacio-
nal. Na sessão final, são apresentadas 
sínteses, de propostas e resoluções a 
submeter ao CA. No encerramento, o 
Lions Clube local recebe os membros 
do CA, numa noite com um protocolo 
especial.

Durante o seu mandato e após o ter 
terminado, o ID participará sob convi-
te ou indicação da Sede, como “Offcial 
Speaker”, por ocasião de Convenções 

Nacionais, Fóruns ou outras manifesta-
ções para transmitir a voz de LCI.

Como se poderá avaliar, não é tarefa 
pequena a função de um ID, durante o 
seu mandato de dois anos.

O “Rodízio”, para os países da Europa 
terem direito a apresentar os seus can-
didatos a ID, elaborado pelo “Long Rang 
Planing Europe Committee” há poucos 
anos e confirmado pelo Europa Fórum, fi-
xou que caberia a Portugal indicar um ID 
para Os AL de 2026 a 2028.Isso significa, 
que iremos eleger nas Convenções Dis-
tritais do próximo ano um candidato por 
cada Distrito e na Convenção Nacional de 
2025, elegeremos de entre os dois ,um 
deles, que será apresentado ao Europa 
Fórum e finalmente eleito na Conven-
ção Internacional de 2026 em Atlanta 
,EUA, onde tomará posse e iniciará o 
seu mandato.

A situação atual da dimensão dos 
nossos dois Distritos é conhecida: não 
reunimos o número de membros ne-
cessários (1250 cada), para podermos 
apresentar um candidato em represen-
tação de Portugal. No entanto, temos á 
nossa frente pouco mais de um ano para 
reverter esta posição. Para isso terá que 
haver um especial empenhamento de 
todos nós lions e dos nossos Clubes. É 
preciso crescer rapidamente um pouco 
e trabalhar na retenção. Não é fácil, mas 
é possível.

Por outro lado, a informação re-
cente de que o “Board ”na sua última 
reunião, aprovou uma Moção para elimi-
nar o ArtºVIII-Secção 2 do Regulamento 
Internacional(que fixa o número mínimo 
de Clubes e membros para indicar um 
ID), que irá ser votada na próxima Con-
venção Internacional em Julho próximo, 
em Boston USA a ser aprovada, poderá 
alterar ou não a posição de Portugal no 
mapa estabelecido. Temos que estar 
preparados para as duas situações. Não 
podemos abdicar do prestigio de que 
o Lionismo português é credor e bem 
merece.  

PCC  FERNANDO 
DIAS ESTEVES

OPINIÃO
CAMINHO, AÇÃO E PRESTÍGIO

actividades dos clubes   
do distrito 115 centro norte
 LIONS CLUBE DE BARCELOS

LIONS CLUBE DE BARCELOS, UMA HISTÓRIA NÃO CONTADA
Cada instante é uma vida 

inteira, mas nem toda a vida 

é um instante. - Fernando 

Pessoa.

E foi pela falta desse ins-

tante que não partilhamos 

ainda este Ano Lionístico, 

na Revista Lion. De facto, o 

tempo é muitas vezes escas-

so e pode afetar a qualidade 

e eloquência da escrita, na 

sua capacidade de transmitir 

ideias claramente e de forma 

cativante. 

Nessa corrida contra o 

tempo, descreveremos de 

forma fluida as principais 

atividades realizadas, na es-

perança de que a leitura seja 

agradável e cumpra a missão 

de partilhar e motivar.

E porque o tempo não 

pára... o anterior Ano Lionís-

tico cruzou-se com o novo e 

foi colocada, numa cerimónia 

simples, a 1ª placa de “O Mar 

começa aqui”. Outras se se-

guiram. 

E depois da paragem 

para férias, em agosto, foi 

o momento de dar início ao 

Serviço e a direção assumiu o 

comando com a energia pró-

pria de quem está por gosto, 

no leme! Reunimos quinze-

nalmente e planeamos ativi-

dades e algumas novidades, 

com alegria e entusiasmo, 

fruto da conjugação brilhan-

te entre as ideias dos novos e 

as vontades dos mais antigos, 

com os aplausos de todos. 

Vivenciou-se uma verdadeira 

colaboração intergeracional. 

Recebemos, em setembro 

e janeiro, as duas Reuniões 

da Divisão I, constituída pe-

los Clubes de Barcelos, Es-

posende, Viana do Castelo, 

Vila Praia de Âncora e Ponte 

de Lima. Foi uma honra para 

o Clube receber tão ilustres 

Companheiros na sua Sede. 

Foram reuniões frutíferas, ale-

gres e com muito calor huma-

no, sentido mesmo com os 

que participaram online, uma 

prática que veio para ficar! 

O Clube comemorou 

o Dia Mundial do Lionismo 

com uma Tertúlia onde todos 

foram oradores! Revisitou-se 

o passado, que nos enche de 

orgulho, através das memó-

rias gravadas e mostrou-se 

aos mais novos os momen-

tos de Serviço vividos com 
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Amizade. Recordamos... e 

ganhámos ânimo para viver o 

presente e construir o futuro! 

A celebração do magusto 

está associada a uma lenda, 

a qual diz que um soldado 

romano, Martinho de Tours, 

ao passar a cavalo por um 

mendigo quase nu, como 

não tinha nada para lhe dar, 

cortou a sua capa ao meio 

com a sua espada... Foi com 

este espírito que celebramos 

o nosso Magusto Solidário. 

Cada um dos convidados foi 

convidado a doar parte dos 

seus alimentos, dos que tinha 

em casa, ao GASC (Grupo de 

Ação Social Cristã). E cons-

truímos dezenas de cabazes. 

Realçamos que nesse dia, 

mantivemos a prática que 

adotamos há muitos anos, 

em festejar os Aniversários 

dos Companheiros que de-

correram no mês anterior ao 

momento de cada convívio. 

Cantamos os parabéns aos 

aniversariantes, oferecemos 

flores e sentimos que são 

momentos muito carinhosos 

e de grande relevo na vida do 

Clube. 

Realizamos rastreios gra-

tuitos à comunidade! O clu-

be contou com a ajuda de 

companheiros que facilitam 

muito esta atividade porque 

disponibilizam os seus técni-

cos e agilizam toda a logística. 

Utilizar os recursos in-

ternos para servir mais e 

melhor, tem sido uma das 

nossas estratégias, ao longo 

dos anos. 

Num dos momentos altos 

do Clube, o seu 43.º Aniver-

sário, a 3 de dezembro, ini-

ciamos a comemoração com 

uma Missa “In Memoriam” dos 

elementos do Clube que já 

faleceram, onde o nome de 

cada um, foi pronunciado, 

com alma e saudade. Conti-

nuamos a comemoração com 

um almoço onde estiveram 

presentes várias entidades 

e Companheiros de muitos 

Clubes. 

E conseguimos que a 

equipa do Gil Vicente Fu-

tebol Clube de Barcelos, 

entrasse em campo com a 

camisola do LUCAS, juntan-

do-se à causa que financia 

Bolsas de Investigação na 

área da oncologia pediátrica, 

em Portugal. 

Participamos no Concurso 

do Cartaz da Paz, com o tema 

“Liderar com Compaixão” com 

os desenhos dos alunos do 

Agrupamento de Escolas Vale 

do Tamel.

 

Marcamos presença no 

45º Aniversário das Relações 

Lionísticas Ibéricas e no 43º 

Aniversário do Lions Clube 

de Vila Praia de Âncora. Foi 

nesta cerimónia que o nosso 

Companheiro, Filipe Oliveira, 

foi homenageado pelo Clube 

anfitrião com uma placa que o 

refere como “Lion de Mérito”. 

Foi um dia marcado pelos en-

contros, sempre agradáveis, 

de Companheiros Lions de 

Portugal e Espanha. 

Em parceria com os Ser-

viços de Ação Social do IPCA, 

a nossa Instituição de Ensino 

Superior, realizamos o “Work-

shop Lanches Saudáveis” que 

visou proporcionar aos estu-

dantes e público em geral o 

contacto com abordagens 

atuais sobre alimentação 

saudável, utilizando técnicas 

acessíveis a todos e recorren-

do a produtos naturais, tendo 

em vista fazer refeições ligei-

ras, economicamente aceitá-

veis e saudáveis. 

Somos parte integrante 

de Lions Clubs Internatio-

nal, uma das maiores ONG 

humanitárias do mundo e 

parte integrante do Conselho 

Económico e Social das Na-

ções Unidas, e somos ainda 

parceiros do Conselho Local 

de Ação Social de Barcelos. 

Foi este o mote que o Past 

Presidente Imediato, Nelson 

Brito, usou, conjuntamente 

com um vídeo motivador, 

numa reunião de trabalho, 

para nos sensibilizar a doar-

mos um pouco de nós. To-

dos os presentes fizeram 

donativos, espontaneamen-

te, para a LCIF. 

No dia 25 de março 

realizou-se a 37ª Noite de 

Fado a favor da APACI - As-

sociação de Pais e Amigos de 

Crianças Inadaptadas.

Foi uma grande noite, 

onde a amizade e a solida-

riedade marcaram presença! 

Depois da “pandemia” 

retomamos os encontros, 

aqueles contactos humanos 

que unem e motivam! Após 

2 anos de encontros virtuais, 

recebemos os nossos Jovens 

Bolseiros. 

Foi gratificante! Nós, ouvi-

mos as suas histórias, de luta 

e de sucesso, e eles conhe-

ceram um pouco do nosso 

Movimento. 

Que sejam eles os prota-

gonistas dos sonhos que nos 

unem! 

Terminamos uma parte da 

nossa história deste AL. Agora 

“O grande desafio é, em cada 

dia, voltar a olhar tudo pela 

primeira vez, deslumbrando-

-se com a surpresa dos dias...” 

Tolentino de Mendonça

A Assessora de Serviços 

do Lions Clube de Barcelos

PDG Lucinda Fonseca
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  LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

ENTREGA DE BENS ALIMENTARES  
E DE HIGIENE A CONGREGAÇÃO  
RELIGIOSA DO CONCELHO

Continuando o apoio a 

uma congregação religiosa 

do nosso concelho, entre-

gamos no passado dia 28 

bens alimentares, fraldas e 

EPI fruto de donativos de 

Companheiros do nosso 

Lions Clube. 

ENTREGA DOS BENS RECOLHIDOS  
NA “CAMPANHA DO EDREDON…  
E AGASALHOS”

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão e o seu Leo Clube 

lançaram, entre os dias 16 de Janeiro e 17 de Fevereiro, a “Cam-

panha do Edredon... e agasalhos”, procurando ajudar a fazer 

face às dificuldades observadas na comunidade em que nos 

integramos. Graças à enorme generosidade dos Famalicenses, 

e ao empenho dos Lions e Leos envolvidos nesta campanha, 

recolhemos uma impressionante quantidade de edredons e 

agasalhos que, nos dias 22, 23 e 27 de fevereiro às seguintes 

instituições: Dar as Mãos, Cuidar Maior e ReFood Famalicão 

e Loja Social de Gavião.

DISPONIBILIZADA MAIS UMA CADEIRA  
DE RODAS E UMA CADEIRA SANITÁRIA, NA 
SUA JORNADA DE APOIO À COMUNIDADE

O Clube entregou, no dia 

24 de fevereiro, mais uma ca-

deira de rodas e uma cadeira 

sanitária à Cuidar Maior.

Tendo em conta a 

natureza do projeto da Cui-

dar Maior, que incorpora os 

objetivos da ação de serviço 

do nosso Lions Clube, o do-

nativo permitiu dar resposta 

a uma necessidade iden-

tificada, apoiando assim a 

comunidade em que nos in-

tegramos. O material já foi en-

tregue ao utente sinalizado.

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!

JANTAR/ASSEMBLEIA MENSAL  
DO CLUBE – DIA 3 DE MARÇO

Foi com enorme prazer que contamos com a presença de 

parceiros e amigos, com os quais, fruto de trabalho conjunto 

e cooperação, procuramos fazer sempre mais e melhor pela 

comunidade em que nos integramos!

A todos o nosso muito obrigado. É bom ver que a essência 

do que é ser Lions é algo que nos une e nos move a todos.

CAMPANHA H2OFF 
- HORA DE FECHAR A TORNEIRA

22 DE MARÇO | 22H00 | 
FECHAR A TORNEIRA POR 60 MINUTOS

O Lions Clube de Vila Nova 

de Famalicão associou-se à 

campanha H2Off - HORA 

DE FECHAR A TORNEIRA, 

com o objetivo de divulgar 

e consciencializar para a 

problemática do consumo ex-

cessivo de água, um bem cada 

vez mais escasso, tornando-

-se parceiro institucional da 

campanha.

Trata-se de uma campa-

nha, a nível nacional, promo-

vida pela APDA - Associação 

Portuguesa de Distribuição e 

Drenagem de Águas, e que já 

vai na sua 3ª edição.

“Uma iniciativa que esti-

mula a reflexão sobre o uso 

que se faz da água, conscien-

cializando para que o consu-

mo deste recurso seja mais 

eficiente e equilibrado.

O desafio é simples. Fe-

char a torneira por uma hora, 

sem qualquer consumo de 

água, entre as 22h00 e as 

23h00 do dia 22 de março, 

num gesto deliberado e cons-

ciente.

Contamos com todos na 

H2Off, num contributo para 

um futuro sustentável.”

Colocamos Vila Nova de 

Famalicão no mapa como 

um Concelho que faz um uso 

consciente deste recurso, de-

safiando parceiros, amigos e 

companheiros a associarem-

-se a esta campanha.

Como habitualmente, as 

escolas do concelho aderiram 

com empenho às ações di-

namizadas pelo nosso Lions 

Clube. Abraçando o seu pa-

pel educador, fomentam a 

consciencialização do seus 

alunos para as questões am-

bientais e para a problemática 

da água, assim como para a 

necessidade de um consumo 

responsável, e uma gestão efi-

ciente deste recurso escasso 

e essencial à vida!

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

No dia 17 de março en-

tregamos de mais uma cama 

articulada à Cuidar Maior.

Tendo em conta  a 

natureza do projeto da 

Cuidar Maior, que incor-

pora os objetivos da ação 

de serviço do nosso Lions 

Clube, o donativo permitiu 

dar resposta a uma necessi-

dade identificada, apoiando 

assim a comunidade em que 

nos integramos. O material 

já foi entregue ao utente si-

nalizado.

A Cuidar Maior entregou 

ainda ao utente edredons e 

agasalhos recebidos no âmbi-

to da campanha dinamizada 

pelo nosso Lions Clube para 

o efeito.

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!

O CLUBE PARTICIPOU 
NO ANIVERSÁRIO DO ROTARY CLUB

Foi com enorme prazer que Lions Clube de Vila Nova de 

Famalicão participou no Jantar Comemorativo do 53ª Aniversá-

rio do Rotary Club de Vila Nova de Famalicão e visita oficial do 

Seu Governador que se realizou ontem, dia 23 de Fevereiro. 

Oferecemos aos companheiros do Rotary Clube os nossos 

parabéns por mais um ano de serviço, fazendo votos para 

que a sólida amizade e cooperação entre os nossos Clubes 

se mantenha por muitos e longos anos.
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PARTICIPAÇÃO NA “CONVERSA/TERTÚLIA:  
DIA INTERNACIONAL DE MULHER”

Foi com enorme prazer 

que o Lions Cube de Vila Nova 

de Famalicão aceitou o con-

vite para estar presente na 

“Conversa/Tertúlia: Dia Inter-

nacional de Mulher” que teve 

lugar na Casa do Território, 

organizada pelo Pelouro da 

Família e Igualdade.

Uma sessão profícua e 

dinâmica enquadrada no ob-

jetivo de trazer à discussão a 

igualdade de género e o em-

poderamento das mulheres 

e meninas.

Muitos parabéns à mode-

radora e às palestrantes, e ao 

Município de V. N. Famalicão 

pela iniciativa.

O nosso Lions Clube 

aproveitou o dia para trazer 

o foco e divulgar as ações e 

problemáticas resultantes 

do Memorandum of Un-

derstanding (MOU) assinado 

entre as Nações Unidas e o 

Lions Clube Internacional, e o 

nosso papel na discussão das 

questões relacionadas com a 

Igualdade de Gênero e o Em-

poderamento das Mulheres 

e meninas.

A PRESIDENTE DO NOSSO LEO CLUBE, ANA RAMALHO, 
FOI ELEITA VICE-PRESIDENTE DA DIREÇÃO DOS LEOS 
DE PORTUGAL PARA O AL 23-24

É com enorme regozijo que vimos a Presidente do nosso 

Leo Clube, Ana Ramalho ser eleita Vice-Presidente da Direção 

dos Leos de Portugal para o AL 23-24, levando assim o dinamis-

mo e a dedicação à ação de serviço demonstrada pelo nosso 

Leo Clube ao serviço dos Leos de Portugal. Muitos parabéns 

Leos Famalicão... muitos parabéns CLeo Ana!

ENTREGA DE CARRO DE MEDICAÇÃO 
PARA PREPARAÇÃO MÉDICA INDIVIDUAL NO VALOR 
DE 1.225,90€, NAS CELEBRAÇÕES DO 10º ANIVERSÁRIO 
DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE REQUIÃO 

Foi com enorme prazer 

que aceitamos o convite para 

participar nas celebrações do 

10° Aniversário do Centro 

Social e Paroquial de Requião, 

que teve lugar no dia 26 de 

fevereiro.

A parceria e relação de 

amizade entre o nosso Lions 

Clube o Centro Social, vem 

contribuindo para, em con-

junto, fazermos mais e me-

lhor, apoiando quem precisa.

O nosso Lions Clube 

aproveitou a celebração para 

entregar à Cuidar Maior um car-

ro de medicação para prepara-

ção médica individual no valor de 

1.225,90€  (mil duzentos e vinte e 

cinco euros e noventa cêntimos) 

o qual permitirá a distribuição 

de medicação oncológica, e 

outra, aos utentes a que esta 

instituição presta apoio.

  LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

“BOSQUE LION – REFORÇO DE PLANTAÇÃO”
A CMG proporcionou um 

grande momento Lionístico, 

no mês de Abril de 2019, com 

a plantação de espécies ar-

bustivas autóctones, no âm-

bito do projeto “Guimarães 

Mais Floresta”.

O Bosque Lion, situa-se 

no Monte de Monchique 

junto à Rota da Biodiversida-

de e tem uma placa alusiva 

ao “Bosque Lion” que está 

cravada em permanência no 

local em causa.

Passados quase 4 anos 

dessa primeira iniciativa, no 

dia 25 de Fevereiro de 2023, 

o Lions Clube de Guimarães 

deu continuidade e dignidade 

ao Bosque Lion, com um re-

forço de plantação de 20 Pi-

nheiros-Mansos no âmbito 

do projeto “Guimarães Mais 

Floresta”.

Em representação do 

Município e em representa-

ção do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Guima-

rães, esteve presente adjun-

ta do Senhor Presidente, Dra 

Alexandra Handel e a Chefe 

de Divisão de Estrutura Verde 

e Biodiversidade Dra Crisália 

Alves, Sara Terroso, Arquiteta 

Paisagista do Laboratório da 

Paisagem e o Presidente da 

Junta de Freguesia da Costa 

Vítor Matos.

Assim de uma forma sim-

bólica ajudamos a criar um 

futuro sustentável e saudável 

para as próximas gerações.

ENTREGA DE BENS ALIMENTARES E DE HIGIENE A 
MENINO PORTADOR DO SÍNDROME WIEACKER- WULFF

O Lions Clube de Vila 

Nova de Famalicão entregou 

os bens recolhidos no nosso 

jantar-assembleia que teve 

lugar no passado dia 6 de 

março.

Como habitualmente nos 

nossos jantares mensais, o 

nosso Lions Clube abraça 

uma causa, uma necessidade 

premente.

Este mês propusemos-

-mos a doar papas, fraldas 

e toalhitas a um menino de 

Delães portador do Síndrome 

Wieacker- Wulff.

#todosjuntospelogonçalo
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“JUNTOS NO COMBATE AO CANCRO INFALTIL”
O Movimento Lionístico 

tem como um dos seus 5 pi-

lares estruturais de atuação 

o combate ao Cancro Infantil. 

Nesse âmbito efetua diversas 

iniciativas aos mais diversos 

níveis. Com o objetivo de dar 

visibilidade a esta causa, no 

passado dia 27 de Feverei-

ro de 2023 o jogo de futebol 

que envolveu o Vitória Sport 

Clube e o Sporting Clube de 

Braga, os jogadores das duas 

equipas entraram em cam-

po acompanhados de jovens 

vestindo uma t-shirt alusiva 

ao “Cancro Infantil”. Exibindo 

o boneco Lucas, imagem de 

marca do Lions.

No intervalo do jogo, o 

patrocinador AUDITIV fez a 

entrega de um cheque de 

2.500,00 € para a “Campa-

nha do Lucas” cujo destino é 

a investigação no tratamento 

do Cancro Infantil.

A entrega do cheque foi 

feita pelo CEO da empresa, 

Jason Walter e recebido pela 

Presidente do Lions Clube de 

Guimarães, Dra. Margarida 

Santoalha, na presença do 

representante da Liga Por-

tuguesa Contra o Cancro, 

Dr. Artur Fernandes, entida-

de beneficiária do montante 

recebido.

O Lions Clube de Guima-

rães agradece ao Vitória Sport 

Clube toda a disponibilidade e 

empenho colocados na organi-

zação do evento, assim como 

à empresa doadora, assim se 

evidenciando a responsabilida-

de social das empresas.

CL Isabel Santoalho

Presidente 

do LC Guimarães

  LIONS CLUBE DE MATOSINHOS

PRÉMIO CIDADÃO DO MUNDO E FESTA DE ANIVERSÁRIO
Há muitos anos que o 

Lion Clube de Matosinhos 

instituiu o prémio “Cidadão 

do Ano”. Todos os anos é pro-

posta uma pessoa, residente 

ou que exerça a sua atividade 

profissional em Matosinhos 

e que se tenha distinguido 

pela sua participação na 

sociedade. É já longa a lista 

de homenageados. 

Em 2020, foi escrutinado 

o Dr. Gustavo Carona, que se 

distinguiu pelo seu desempe-

nho como “Médico sem Fron-

teiras” apesar de ainda jovem. 

Só este ano foi possível 

concretizar esta homenagem 

devido aos dois anos de con-

finamento. 

Habitualmente é no nosso 

jantar de aniversário do Clube 

que convidamos o homena-

geado para lhe ser entregue 

a Medalha de Mérito do Lio-

nismo. 

Mais uma vez foi assim, 

mas por impossibilidade do 

Dr. Gustavo Carona, esteve 

presente a sua mãe, Drª 

Rosário Carona, a quem foi 

entregue aquela distinção.

Na descrição biográfica do 

candidato foi realçado o seu 

trajeto humanitário como mé-

dico voluntário em diversas 

partes do mundo com rele-

vância para os períodos na 

República do Congo, Afega-

nistão ,Síria, Paquistão e Ira-

que que mereceram registos 

literários em livros de defesa e 

alerta para a necessidade de 

o mundo ser mais solidário e 

atento às tragédias que nos 

circundam e muitas vezes nos 

passam ao lado. 

Os livros “1001 cartas de 

e para Mossul”, “O Mundo 

precisa saber” são relatos 

sentidos e vividos do seu 

trabalho em difíceis condi-

ções e transportam-nos nas 

intensas emoções provoca-

das pelas inopinadas desven-

turas sanitárias deste jovem 

médico que se tornou uma 

referência nacional pela sua 

entrega e iniciativa.

 No livro “ O Mundo preci-

sa de saber”, prefaciado pelo 

S.r Dr. Jorge Sampaio este 

refere “ Não sei o que move 

o Dr Gustavo Carona e pro-

vavelmente nem ele próprio 

saberá por inteiro e como ele, 

tantos outros médicos, en-

fermeiros e profissionais de 

saúde pelo mundo fora que 

não hesitam em abdicar da 

sua zona de conforto e com 

risco tantas vezes da sua 

própria vida. vão em socorro 

dos mais vulneráveis, conse-

guindo operar verdadeiros 

milagres de humanidade…..” 

As experiências que o 

Dr Gustavo viveu e trans-

portou para nós, merecem, 

para além do nosso mere-

cido aplauso, uma reflexão 

atenta e criteriosa do nosso 

papel e da responsabilidade 

no mundo atual como Lions 

solidários. 

56º ANIVERSÁRIO 
DO LIONS CLUBE DE 
MATOSINHOS

O Clube festejou assim os 

seus 56 anos, com a presença 

do DG Georgy Glushik e do Dr. 
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NOVO COMPANHEIRO
No passado dia 20 de Abril, 

realizou--se na nossa sede o 

habitual jantar mensal, que 

se revestiu, num momento 

muito especial resultante da 

entrada para o nosso Clube 

de um novo sócio.

Foi ele o agora já CL José 

Choupina Teixeira, com 73 

anos, contabilista, casado 

com Maria Manuela, apadri-

nhado pelo nosso CL Miguel 

Teixeira. Trata-se de um casal 

que irradia simpatia e boa dis-

posição, cuja capacidade de 

colaboração deixa grandes 

esperanças para as futuras 

atividades do nosso Clube.

O jantar decorreu de forma 

animada, com a participação 

ativa de todos os presentes, 

tendo cada um escolhido 

e contado uma atividade 

realizada pelo nosso Clube.

Carlos Mouta, vice-presidente 

da Câmara Municipal de Mato-

sinhos, Companheiros de vá-

rios Clubes da Figueira da Foz 

(Clube Padrinho) e dos Clubes 

afilhados: Guimarães, Maia e 

Senhora da Hora, bem como 

de outros Clubes e amigos.

Também foram entregues 

distinções de 50 anos de só-

cio: CL João Coelho da Silva, 

CL José Albano Guedes. Por 

15 anos o CL António Archer, 

10 anos CL Alice Lopes e por 

Mérito 100% vários membros 

do Clube.

SAÚDE MENTAL E AMBIENTE
SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS
22.04.2023

A participação do Lions 

Clube de Matosinhos no mês 

de Abril, por proposta da Divi-

são 5 para as comemorações 

dos 70 anos do Leonismo em 

Portugal, dedicado à saúde, 

decorreu no dia 22 de Abril 

no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Matosinhos, 

pelas 15h30.

Subordinado ao título 

Saúde Mental e Ambien-

te acoplou as duas áreas de 

intervenção que o clube tem 

abordado recentemente, a 

Saúde e o Ambiente.

A sessão foi iniciada pela 

CL Alice Lopes que agradeceu 

a presença dos companheiros 

e amigos e justificou a esco-

lha do tema, foi prefaciada e 

moderada pela CL Luísa Ra-

mos que procedeu também 

à apresentação do palestran-

te, distinto médico psiquiatra 

Dr. Adrian Gramary, galego 

de origem mas radicado em 

Portugal há vários anos onde 

exerce a sua profissão.

Da sua experiência clíni-

ca, de escritor e formador o 

Dr. Adrian Gramary guiou-

-nos numa viagem pela da 

história das relações da 

Psiquiatria com a Botânica, 

evoluindo para os benefícios 

da utilização das vertentes 

ligadas à natureza, como a 

agricultura, a jardinagem ou 

a floricultura.

A apresentação de inúme-

ros exemplos terapêuticos e 

experiências pelo mundo 

fora, na área das demências, 

toxicodependência e outras 

patologias reforçaram viva-

mente e de forma prática os 

significativos benefícios em 

termos de saúde e de me-

lhoria de integração na vida 

familiar e profissional dos be-

neficiários desses projectos.

Ficou também registado 

a existência em Portugal de 

alguns programas terapêuti-

cos, nomeadamente no Cen-

tro Hospitalar Conde Ferreira, 

hospital de referência na área 

da doença psiquiátrica, com a 

existência de estufas, hortas 

terapêuticas e recurso à com-

postagem. Estas áreas foram 

organizadas e beneficiam de 

protocolo com a Lipor, em-

presa de gestão de resíduos 

do norte de Portugal, muito 

interventiva e criativa na uti-

lização dos recursos da na-

tureza.

Os companheiros e ami-

gos animaram a discussão 

com testemunhos pessoais 

e questões formuladas, sau-

dando o Dr. Adrian com uma 

salva de palmas, no final.

No fecho da sessão a 

Presidente CL Alice Lopes 

agradeceu ao Dr Adrian Gra-

mary oferecendo-lhe um livro 

de Joel Cleto sobre Lendas de 

Matosinhos.

Foi mais uma sessão do 

clube, bem conseguida em 

prole da divulgação de temas 

muito importantes da nossa 

realidade actual.
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  LIONS CLUBE DE PÓVOA DE VARZIM

CONTRIBUTO PARA REFLORESTAÇÃO
O Lions Clube da Póvoa de Varzim participou no passado 

dia 4 de março numa ação de plantação de cerca de 850 

árvores numa freguesia do concelho.

Esta é uma ação essencial para atrair mais fauna e flora 

nativa, melhorar a condição do solo e potenciar vários outros 

benefícios dos bosques nativos para as gerações futuras.

CHÁ SOLIDÁRIO ANGARIA MIL EUROS PARA APOIO HUMANITÁRIO

O Clube retomou no dia 

11 de março chá solidário 

com a presença de cerca de 

140 mulheres, numa unidade 

hoteleira da cidade.

A receita deste evento 

reverteu para a LCIF (Fun-

dação Lions Internacional), 

cujas verbas são utilizadas no 

apoio humanitário na Guer-

ra da Ucrânia, e na ajuda às 

vítimas do terramoto da Tur-

quia e Síria.

O CL Presidente Rodrigo 

Moça agradeceu tão nobre 

reunião de mulheres Lions e 

da comunidade local, e sur-

preendeu as presentes com 

a oferta de uma flor como 

agradecimento pela contri-

buição às causas, fazendo 

jus ao lema dos Lions “ We 

Serve.”

PERDA DE UM CL FUNDADOR
O Lions Clube Póvoa Var-

zim perdeu um dos seus CL 

fundadores, CL Manuel Quin-

tas. Presidente no ano lionís-

tico 1990/1991 e Presidente 

da Assembleia Geral durante 

muitos anos, inclusive até 2022, 

foi um CL exemplar, sempre 

disponível e ativo no Clube. 

“Em cada assembleia 

havia sempre um conselho, 

ânimo para servir o próximo, 

saíamos da assembleia mais 

enriquecidos com o seu 

exemplo de vida mas sempre 

com uma visão moderna dos 

tempos atuais. Na cerimónia 

de cessação de funções dei-

xou as seguintes palavras: 

“criar uma sociedade melhor, 

mais fraterna, mais amiga de 

todos, se assim for, teremos 

a gratidão das pessoas que 

ajudamos”, lembrou o Clube.

“MAR COMEÇA AQUI” 
ASSINALA DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

No passado dia 22 de março teve 

lugar mais uma ação da iniciativa “O 

Mar começa aqui”, desta vez no Agrupa-

mento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves. 

Estiveram presentes os parceiros do 

Clube: a FAPEEPVarzim, o Município da 

Póvoa de Varzim e a União de Fregue-

sias Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, 

numa iniciativa que visa sensibilizar a 

comunidade escolar e respetivas famílias 

para a preservação dos oceanos pois o 

mar começa em qualquer sarjeta com 

ligação ao mar.

PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP “COMO COMUNICAR”
O Lions Clube Póvoa Var-

zim, representado pelos CL 

Horácio Costa, José Manuel 

Almeida, Rosa Sá, Cristi-

na Trindade e Margarida 

Silva, marcaram presença 

no Workshop com o tema 

“ Como Comunicar “ organi-

zado pelo GMA do D115CN 

e Novas vozes, que teve lu-

gar a 25 de março. A sessão 

contou com a intervenção 

da CL Margarida Silva com 

o tema “Potenciar alcance 

de serviços”.

Em abril houve uma nova 

sessão do workshop e dessa 

vez foi o CL José Manuel Al-

meida que marcou presença.

O Lions Clube Póvoa Varzim marcou presença com o CL Horácio Costa 
e esposa no jantar do 54º Aniversário do Lions Clube Maia.

PARTICIPAÇÃO DO 
33º ANIVERSÁRIO DO LC VAGOS

O Lions Clube Póvoa Varzim marcou presença com os 

companheiros Miguel Matos, Margarida Silva e Rosa Sá no 

33º Aniversário do Lions Clube de Vagos.

Além da Solidariedade inerente ao Movimento, houve 

momentos de convívio e confraternização.
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 LIONS CLUBE VILA NOVA DE GAIA

MEGA LIMPEZA DE PRAIA
No passado dia 22 de 

abril – Dia Mundial da Terra 

- o Clube participou numa ati-

vidade em prol do ambiente: 

uma limpeza de praia. Já não 

é a primeira vez que o Clube 

se associa a esta iniciativa, jun-

tando vários CL com o objetivo 

de zelar pelo meio ambiente.

Os CL equiparam-se com 

luvas e sacos de lixo que en-

cheram numa manhã, jun-

tando-se a outros grupos do 

concelho, como associações 

e escuteiros.

2º FÓRUM LIONS

O Lions Clube Póvoa Varzim participou no 

2º. Fórum Lions que se realizou no passado 2 

de abril na cidade de Águeda, com as presenças 

dos CL José Manuel Almeida e Horácio Costa.

Foram discutidos vários temas relevantes 

para o movimento.

14 DE ABRIL
CONCERTO SOLIDÁRIO  
CAROLINA DESLANDES

O Lions Clube associou-se a 

esta iniciativa, tendo vários CL 

marcado presença no concerto, 

contribuindo assim para a causa 

– ajudar a Liga Portuguesa Contra 

o Cancro Núcleo Regional Norte.

O concerto teve lugar na noite 

de 14 de abril e contou com a sala 

de espetáculos do Casino da Póvoa 

completamente cheia.

Companheiras do Lions Clube Trofa 
também participaram

CONCERTO SOLIDÁRIO
 

Realizado  no  Auditó-

rio da Escola Básica e Secun-

dária de Canelas, o concer-

to de caráter solidário do dia 

31 de março, com a Banda de 

Música de Coimbrões, anga-

riou fundos para a instituição 

“O Coração da Cidade”, que 

apoia um grande número de 

pessoas da Área Metropoli-

tana do Porto, e mesmo de 

todo o País, onde se incluem 

pessoas e famílias do Conce-

lho de Gaia, sendo um pólo 

de apoio emergente.

Dentro deste concerto 

houve ainda uma homena-

gem a uma companheira Lion, 

que integrava o movimento 

Lionístico de Gaia desde 

2018, a Carla Silva, que par-

tiu em maio de 2022, muito 

jovem. Uma amiga por quem 

o grupo tinha um imenso cari-

nho, respeito e amizade. Este 

momento traduziu-se numa 

música composta pela Ban-

da de Música de Coimbrões 

para a Carla Silva, com quem 

esta tinha também uma es-

treita ligação e uma relação 

de enorme amizade.

Neste concerto esteve 

presente o nosso Governa-

dor do Distrito 115 Centro/

Norte de Lions Clubes - AL 

2022/2023, Georgy Glushik, 

que muito honrou o Lions 

Clube de Gaia com a sua 

presença. Contou ainda com 

a presença do Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de Gaia, 

Eng.º Patrocínio Azevedo, da 

Vereadora Célia Correia, e do 

Presidente da Junta de Fre-

guesia de Canelas, Arménio 

Costa, e vogal do Executivo 

Filipa Nunes.

O Lions de Gaia dirige 

um agradecimento aos jo-

vens da Banda de Música de 

Coimbrões e ao seu Maes-

tro José Alexandre Sousa, 

por aceitarem fazer parte 

deste projeto solidário e por 

terem acrescentado um sig-

nificado imenso pela home-

nagem feita. Igualmente um 

agradecimento ao Diretor do 

Agrupamento de Escolas de 

Canelas, Dr. Artur Vieira, pelo 

acolhimento e apoio ao grupo 

Lions de Gaia.

E a cada uma das pessoas 

presentes, um bem-haja pelo 

seu contributo e pela sua 

presença. 

 LIONS CLUBE DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

COMEMORAÇÃO DE 43 ANOS DE SERVIÇO À COMUNIDADE, 
ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DE MÉRITO E AUMENTO DO QUADRO SOCIAL.

O Lions Clube de Vila Praia 

de Âncora comemorou o seu 

43.º aniversário no passado 

dia 25 de fevereiro, acolhendo 

a visita oficial do Governador 

Georgy Glushik, atribuindo re-

conhecimentos e prémios de 

mérito e recebendo a visita 
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oficial das Entidades Lionísti-

cas máximas do Lionismo de 

Portugal e de Espanha.

A sessão decorreu num 

ambiente de amizade e com-

panheirismo, destacando-se 

alguns momentos significa-

tivos:

Momento de  Reconhe-

cimento ao Companheiris-

mo:

- Delegação Visitante 

Mais Numerosa – Reconhe-

cido o Lions Clube de Ílhavo; 

- Clubes Visitantes pela 

Primeira Vez – Reconheci-

dos os Clubes de Arganil, Cos-

ta da Caparica, Estoril Palácio, 

Lisboa Centro, Lisboa Mater, 

Santiago de Cacém e Vila de 

Rei.

- Reconhecimento a En-

tidades – Em sinal de apreço 

e reconhecimento pela visita 

foram entregues Diplomas de 

Reconhecimento às Entida-

des presentes.

Momento de Admissão 

de Sócios – Foram admitidas 

três novas sócias, Liliana Ri-

beiro, professora, vice-presi-

dente da Câmara Municipal 

de Caminha, Sandra Fernan-

des, enfermeira e vereado-

ra da Câmara Municipal de 

Caminha e Maria Alzira Fon-

seca, professora reformada 

e presidente da Academia 

Sénior de Caminha;

 Momento de Dis-

tinção ao Mérito:

- Momento de Tributo 

ao Mérito | Lions de Mé-

rito - Foram distinguidos 

os Companheiros Filipe Ál-

varo Gonçalves Oliveira 

(Barcelos) e PDG António 

Serra Cruz (Trofa) - pela sua 

extraordinária dedicação pos-

ta ao Serviço do Lionismo;

 - Cidadão de Mérito 

Cultural – Maestro Filipe 

Cunha - pela sua brilhante 

carreira como maestro e di-

retor musical; e

- Associação de Mérito 

Desportivo: 

– Âncora Praia Futebol 

Clube - pelo seu excelente 

palmarés desportivo, neste 

ano em que está a comemo-

rar o seu 60.º Aniversário;

Momento de Com-

panheirismo   – Relevam-

-se as intervenções dos 

Companhe i ros  Teresa 

Mesquita Gama Brandão, 

João Campino, Maria Tere-

sa D’Ávila e José Luís Brito 

Rocha, evidenciando o ele-

vado nível das atividades de-

senvolvidas pelo Clube de 

Vila Praia de Âncora e o seu 

contributo para o engrande-

cimento do Lionismo.

Foi feita a entrega do Dis-

tintivo do Centenário de Lions 

Internacional pelo Passado 

Governador João Campino ao 

Sócio do Clube de Vila Praia 

de Âncora PCC José Luís de 

Brito Rocha.

Momento das Enti-

dades  – Destaque para as 

palavras sempre generosas 

dos líderes lionísticos Angeli-

no Ferreira, Armando Cottim, 

Jesús Mazeda Pérez em re-

presentação de Paula Gundín, 

Américo Marques e Joaquim 

Borralho.

O Past-Governador Ange-

lino Ferreira (Águeda), que no 

seu mandato não pôde visitar 

oficialmente o Clube devido à 

pandemia, relevou a postu-

ra lionística do Clube de Vila 

Praia de Âncora e entregou 

o Prémio de Clube de Exce-

lência à Passada Presidente 

Maria Isabel de Lima Martins, 

relativo ao desempenho do 

Clube no ano lionístico 

2020-2021. Também entre-

gou o Prémio Chevron Co-

memorativo dos 35 anos de 

associado ao Companheiro 

Manuel Amial, enviado pelo 

Presidente Internacional 

Douglas Alexander e algumas 

prendas pessoais.

Também a Vice-Presi-

dente Câmara Municipal de 

Caminha, Dra. Liliana Ribei-

ro, em representação do Se-

nhor Presidente da Câmara, 

Dr. Rui Lages, que teve de se 

ausentar antecipadamente, 

considerou o Lions Clube de 

Vila Praia de Âncora um ex-

celente parceiro da Câmara 

Municipal, destacando como 

exemplos de parceria o ras-

treio ao daltonismo nas es-

colas, que já vai no segundo 

ano consecutivo e o apoio a 

famílias carenciadas, entre 

outros.

Por fim, o Governador 

Georgy Glushik (Guimarães), 

na sua visita oficial ao Clube 

de Vila Praia de Âncora,  elo-

giou a postura do Clube, a 

sua ligação à comunidade, a 

atenção ao crescimento de 

associados, ofereceu algumas 

prendas pessoais e entregou 

o Prémio Chevron Comemo-

rativo dos 10 anos de asso-

ciado à Companheira Maria 

Margarida Amial.

Antes de encerrar a ses-

são a Presidente do Clube 

Rosa Virgínia Magalhães a 

todos agradeceu a presença 

e distinguiu o Companheiro 

do Clube Manuel Amial com 

uma escultura em madeira 

da autoria de seu falecido pai 

Álvaro Jaime Marinho.

Em nome de todos os 

Companheiros do Clube a 

Presidente Rosa Virgínia Ma-

galhães recebeu como oferta 

um prato decorativo alusivo 

aos seus mandatos de lide-

rança do Clube.

CL Manuel Amial
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 LIONS CLUBE DE VIZELA

COMBATE AO CANCRO INFANTIL

Fevereiro foi, ainda, mês para a consciencialização do Can-

cro Infantil e o Lions Clube de Vizela assinalou o Dia Interna-

cional da Criança com Cancro (15 de fevereiro) partilhando 

nas suas redes sociais o Hino de Combate ao Cancro Infantil 

“Tempo de Acreditar” e publicado um artigo no RVJornal, com 

o Título “Na luta contra o Cancro Infantil”.

 No dia 17 de Fevereiro, no encontro entre o Gil Vicente e 

o Futebol Clube de Vizela,  os jogadores de ambas as equipas 

entraram em campo envergando a camisola com o LUCAS, 

tendo sido dedicado alguns minutos, antes do início da partida, 

à divulgação da causa.

(Ação conjunta entre o Lions Clube de Vizela, Lions Clube 

de Barcelos, FCV e Gil Vicente). 

2ª SESSÃO DOS “LIVROS TRIQUITEIROS”

Na semana de 23 de fevereiro a 2 de março, os Companheiros 

e Companheiras do Clube voltaram aos Jardins de Infância e às 

Escolas Básicas do Agrupamento de escolas de Vizela, com a 

2ª sessão dos “Livros Triquiteiros - para ler, reler e recontar “. 

Os Companheiros foram, uma vez mais, recebidos com 

muito carinho por todos e as histórias foram do agrado dos 

pequenos ouvintes, tendo participado de forma muito ativa. 

Fica o testemunho.

Foi altura, também, para a presidente do clube entregar 

à Coordenadora da biblioteca mais alguns livros, que o clube 

angariou para a “Estante dos Triquiteiros”.  

O CLUBE NA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Desde o ano lionístico 21/22 que o Lions Clube de Vizela 

tem espaço no RVjornal onde, semanalmente, publica uma 

crónica sobre temas relacionados com as Causas Globais do 

Movimento Lions Internacional – Diabetes, Visão, Alívio à Fome, 

Meio Ambiente e Cancro Infantil, com as datas históricas e 

efemérides  inerentes ao movimento, com saúde em geral, 

atividades do clube ou mesmo com temas da atualidade, 

sobre os quais o clube pode e deve ter uma atitude proativa.

São vários, os companheiros e Companheiras que têm vindo 

a dar o seu prestimoso contributo, desde o início. Fica, aqui, o 

registo de algumas das cinquenta crónicas que, anualmente, 

são publicadas:

No passado dia 14 de fevereiro, respondendo ao repto 

feito pela Embaixada da Turquia em Lisboa, o clube entregou 

6 caixas com roupa e calçado de adulto e criança na escola de 

engenharia da Universidade do Minho, em Guimarães, local 

onde a recolha foi organizada por uma aluna de doutoramento, 

do Departamento de Produção e Sistemas da UMinho.

Nas redes sociais do clube, foi replicado o apelo da LCIF 

para apoio à esta catástrofe, através da angariação de fundos.

PROJECTO “ÓCULOS À VISTA”

 
No âmbito do projeto 

“Óculos à Vista” que con-

siste na doação de ócu-

los a quem não dispõe 

de recursos económicos 

para a sua aquisição, 

com a colaboração da 

Opticália, oferecemos 

um par de óculos gra-

duados a uma senhora 

que deles necessitava.

Tem sido, ainda, dada continuidade ao Programa de Recolha 

de Óculos Usados.

 
Assim, no passado dia 25 de 

março, na presença do Governa-

dor do Distrito 115 CN, o CL 

Georgy Glushik, o Lions Clube de 

Vizela entregou na sede do Dis-

trito, no Parque do Avioso, Maia, 

500 pares de óculos e 500 lentes 

que seguirão para um dos Cen-

tros Lionísticos de Reciclagem de 

Óculos (LERC).

A campanha tem tido forte 

adesão tanto da população bem como das várias farmácias 

e óticas do concelho de Vizela, as quais recolhem e/ou doam 

os óculos usados.

CONCURSO DE DESENHO 
“AS ÁRVORES, A FLORESTA”

O Lions Clube de Vizela, colocou em prática a sugestão da 

Assessoria do Ambiente do D115CN e apresentou a atividade 

às Coordenadoras da Biblioteca da EB23, do agrupamento 

de Escolas de Vizela. Depois de o desafio ter sido lançado e 

abraçado com entusiasmo, com a colaboração das senhoras 

professoras das turmas do 4º ano, foram realizadas oficinas 

com o objetivo de explorar a importância das árvores e de 

todos os seres vivos que delas dependem, assim como a 

exploração das diferentes técnicas e perspetivas de dese-

nho e ilustração. 

A abordagem foi excelente e como resultado, o clube fez 

a inscrição de todas as turmas (7) do 4º ano, deste agrupa-

mento de escolas.

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE

O Dia Mundial da Árvore, 21 de março, foi assinalado pelo 

LCV com a crónica que o LCV publica, semanalmente, no RVJor-

nal e, como para zelar pela da floresta não é necessária uma 
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data especial para o fazer, a atividade de reflorestação do lote 

de terreno ao cuidado do LCV teve lugar uns dias mais tarde.  

Desta feita, foram plantadas nesse espaço trinta (30) árvores 

de espécies autóctones, designadamente medronheiros, so-

breiros, romãzeiras, carvalhos e nogueiras numa atividade 

que contou com a parceria e colaboração do Futebol Clube 

de Vizela e da empresa Vapesol.

Sabendo das preocupações das duas entidades no que 

se refere à sustentabilidade ambiental, a direção do clube 

convidou-as para que se juntassem à iniciativa, tendo estas, 

prontamente, aceitado o repto. O CEO da Vapesol e, também, 

ele Companheiro do Lions Clube de Vizela fez a doação das 

árvores, a estrutura do Futebol Clube de Vizela disponibilizou-

-se para as apadrinhar e ajudar na plantação.

A iniciativa contou, como não podia deixar de ser, com a 

presença de Companheiros e Companheiras Leos e Lions os 

quais tiveram, ainda, a ajuda dos mais pequeninos.

Depois de plantar, há que cuidar, trabalho que a Asses-

soria do Ambiente garante, para que as espécies plantadas 

perdurem no tempo e criem condições para o aumento da 

biodiversidade naquela zona.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

No Dia Mundial da Água, 22 de março, pondo em prática 

a atividade conjunta da Divisão 2, o Clube aderiu à ação 

da APDA, inscrevendo-se como parceiro, publicitando nas 

páginas das redes sociais do clube (Facebook e Instagram) 

o desafio à comunidade, tentando, por esta via, sensibilizar 

a os seguidores para o uso correto e equilibrado do recurso 

vital, que é a água.

No que respeita à formação, existiram dois momentos em 

que Companheiros do LCV estiveram presentes: o primeiro, o 

Instituto de Liderança para Lions Emergentes – ELLI que teve 

lugar nos dias 18 e 19 de fevereiro, em Matosinhos, com a 

presença do CL Ivo Loureiro e o segundo,  o Workshop “Como 

Comunicar” que teve lugar no dia 25 de março na sede do 

D115CN, Parque do Avioso, Maia, que contou com a presença 

dos Companheiros Lions Carminda Faria, Miguel Dias e Cátia 

Pedrosa e com a Companheira LEO, Maria Costa.

CONCERTO DA PAZ

Na sequência dos Concursos “Cartaz sobre a Paz” e “Texto 

sobre a Paz”, patrocinados pelo LCV nos Agrupamento de Es-

colas de Vizela, a direção foi convidada para estar presente na 

festa “Concerto da Paz”, que se realizou no auditório da EB23, 

no último dia de atividades do 2º período letivo. 

A articulação entre a Coordenadora de Cidadania e o 

Lions Clube fez com que fosse possível organizar e proceder 

à entrega dos Diplomas de Participação, Diplomas de Rea-

lização e dos prémios aos alunos cujos trabalhos foram 

selecionados.

O objetivo que o Lions Clube de Vizela pretendeu, este 

ano, alcançar com estas duas atividades, sob o tema “Lide-

rar com Compaixão” - levar os mais jovens a expressar a 

visão e os seus sentimentos sobre a Paz, sobre a liderança 

justa e solidária, inspirando o mundo por meio da arte e 

da criatividade - teve a sua expressão final refletida neste 

excelente Concerto da Paz, onde estiveram expostos os 

cartazes dos alunos participantes e se ouviram alguns dos 

textos elaborados para o concurso.  

Os períodos letivos em que estas atividades se desenvol-

veram foram de muito trabalho e constrangimentos vários, 

mas com o esforço, boa vontade e empenho dos professores 

e alunos envolvidos, foi possível realizar as atividades previstas, 

de forma excelente!

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

PALESTRA SOBRE O AUTISMO
No âmbito do programa de actividades  do Lions Clube Almada Tejo para o AL de 2022/2023 realizou-se no dia 20 de 

Abril uma palestra sobre Autismo e ABA. Os oradores fazem parte do Centro ABC Real Portugal a cuja direcção pertence a 

nossa CL A Marçal. Na assistência registamos, entre outras, a presença de representantes de diversas instituições da nossa 

comunidade, ligadas a esta área de ensino.

RECOLHA 
DE ALIMENTOS 
NO PINGO DOCE

No dia 11 de Março 

decorreu nas instalações do 

Pingo Doce de Almada uma 

recolha de alimentos e outros 

bens promovida pelo Clube. 

Os produtos recolhidos foram 

entregues ao Centro Social 

Paroquial de Cacilhas desti-

nados a famílias carenciadas 

referenciadas por este Centro 

Social.

ENTREGA DE ÓCULOS PARA RECICLAGEM
No dia 5 de 

Abril o Clube en-

tregou 84 pares de 

óculos e 6 pares de 

lentes do Alberto 

Oculista destina-

dos a serem envia-

dos para o Centro 

de Reciclagem dos 

Lions em Espanha. 

A Entrega foi feita à 

CL Helena do Lions 

Clube de Alvalade, 

que se encarregará 

de os fazer chegar 

a Espanha.
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TORNEIO SOLIDÁRIO 
DE GOLFE

Entretanto, no dia 29 de abril, vai realizar-se 

mais um torneio de golfe promovido pelo Lions 

Clube de Cantanhede em conjunto com os 

Clubes da Divisão 3 do Distrito 115 Centro 

Sul e Leos, em parceria com o Clube de Golfe 

de Cantanhede. As receitas angariadas neste 

torneio solidário de golfe PRO-AM reverterão 

a favor do cancro infantil.

Além da angariação de 

fundos, o concerto solidário 

serviu para assinalar os 10 

anos do projeto Banco de 

Leite. 

“Tudo isto só é possí-

vel graças ao contributo da 

comunidade, coros, artistas, 

padrinhos e parceiros”, des-

tacou a presidente do Lions 

Clube de Cantanhede, Olga 

Alves, acrescentando que 

“esta é a prova de que jun-

tos, criando sinergias, con-

seguimos ajudar mais quem 

necessita”. 

Quer a vereadora da ação 

social da Câmara Municipal 

quer o presidente da União 

de Freguesias, nas interven-

ções que fizeram, destacaram 

a importância do Banco de Lei-

te e o papel do Lions Clube de 

Cantanhede enquanto parcei-

ro do município no apoio aos 

mais desfavorecidos e comba-

te à exclusão social. Também 

o Governador Armando Cot-

tim elogiou este projeto dife-

renciador e o seu contributo 

para a afirmação do Lions na 

comunidade e no Distrito.

O Banco do Leite é uma 

iniciativa do Lions Clube de 

Cantanhede, em parceria com 

a Câmara Municipal e as en-

tidades parceiras do Conse-

lho Local de Ação Social, cujo 

objetivo é contribuir para a 

melhoria das condições de 

vida das crianças dos 0 aos 

6 anos oriundas de famílias 

carenciadas, facultando-lhes 

o leite essencial à sua alimen-

tação, recorrendo para o efei-

to a dádivas da comunidade.

Durante o ano de 2022 

o Banco de Leite apoiou 38 

crianças, fornecendo 4696 

litros de leite pasteurizado 

e ainda 138 embalagens de 

leite em pó para 13 bebés e 

ainda 33 cabazes de alimen-

tos no Natal.

Qualquer pessoa ou em-

presa pode apadrinhar este 

projeto, bastando para isso 

entrar em contacto com o 

Lions Clube de Cantanhede 

ou diretamente na Colmeia, 

onde funciona o projeto. 

O concerto de coros aju-

dou a dar ainda mais visibi-

lidade ao Banco de Leite do 

Lions Clube de Cantanhede, 

resultando na adesão espon-

tânea de mais quatro padri-

nhos. 

 LIONS CLUBE DE CANTANHEDE

CONCERTO SOLIDÁRIO DE APOIO AO BANCO DE LEITE
Mais de quatro cente-

nas de pessoas marcaram 

presença no espetáculo de 

coros, permitindo angariar 

uma receita no valor de 

1200 euros para o projeto

O evento, que encheu o 

pavilhão multiusos de Febres, 

decorreu no dia 5 de março. 

Contou com a participação 

do Cantemus (Coro Juvenil 

do Município de Cantanhe-

de), Coro das Pequenas Vozes 

de febres, Coro das Pequenas 

Vozes da Figueira da Foz e 

Academia de Música de Can-

tanhede, além da participação 

especial dos conhecidos artis-

tas Yola Dinis e João Gentil. A 

apresentação foi da respon-

sabilidade de Sofia Fernan-

des, apresentadora da SIC. 

Foram vários os repre-

sentantes das entidades ci-

vis e lionísticas que fizeram 

questão de se associar à ini-

ciativa. Marcaram presença 

a vereadora da ação social, 

Célia Simões, em represen-

tação da Câmara Municipal; 

Nuno Caldeira, presidente da 

União de Freguesias de Can-

tanhede e Pocariça; parceiros 

do Banco de Leite, padrinhos 

e o Governador do Distrito 

115  CS, DG Armando Cottim. 

COMPANHEIRISMO E CULTURA
No âmbito das actividades 

de companheirismo e cultura 

do nosso clube realizou-se, 

com um alargado grupo de 

companheiros e alguns ami-

gos, uma visita cultural ao 

Palácio da Bacalhôa, proprie-

dade da empresa Bacalhoa 

Vinhos de Portugal. No final 

da visita, que permitiu ficar a 

conhecer todo o vasto acer-

vo do Palácio e a sua histó-

ria, teve lugar uma prova de 

vinhos.

A actividade iniciou-se 

com um almoço num restau-

rante em Azeitão. Gastrono-

mia também é cultura.
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 LIONS CLUBE COVA DA BEIRA

COMEMORAÇÃO DO 42º ANIVERSÁRIO E ASSINATURA DE PROTOCOLOS
O Clube promoveu no 

passado dia 18 de março o 

seu 42º aniversário. A ses-

são contou com a presença 

do Governador do Distrito 

CS115, DG Armando Cottim.

No decorrer da cerimónia 

foram assinados dois proto-

colos, um entre os Lions Cova 

da Beira e a Associação de 

Diabéticos da Serra da Estrela 

outro com a Associação Cul-

tural Abrigo das Sarnadas, 

com o intuito de cooperação 

futura entre estas entidades.

Desde há muito que O 

Lions Internacional e a OMS 

trabalham juntos para pro-

mover a educação, e aumen-

tar a prevenção e controle 

da Diabetes. Esta parceria 

incide particularmente na 

prevenção e tratamento das 

doenças diabéticas dos olhos. 

Foi também com o objetivo 

de melhorar a qualidade de 

vida de quem vive com esta 

doença que 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, para alcançar este 

objetivo”, explicou o Clube.  

O Lions Clube Cova da 

Beira tem vindo a desenvolver 

várias ações conjuntas com a 

associação cultural Abrigo das 

Sarnadas, mas vai agora refor-

çar a cooperação através de 

novas ações sensibilizando a 

população para a importância 

deste tipo de medidas. Para 

além desta preocupação 

ambiental a cooperação visa 

ainda questões do reforço de 

identidade cultural desta fre-

REFLORESTAÇÃO DA SERRA DA ESTRELA
O Lions Clube da Cova 

da Beira convidou os 

companheiros do Lions clube 

da Covilhã e com o apoio do 

Distrito 115 e do Assessor do 

meio ambiente CL Luís Figuei-

redo lançaram sementes para 

o futuro. Tratou-se de uma 

iniciativa que visou a reflores-

tação da Serra da Estrela, na 

freguesia de Verdelhos, com 

espécies autóctones, casta-

nheiro e carvalho, com recur-

so a sementeira de bolota e 

castanha.

Esta iniciativa contou com 

a presença do Presidente do 

Conselho Nacional, Governa-

dores CC Américo Marques e 

esteve ainda representado o 

Lions Clube de Almada.

Juntos, todos puderam 

contribuir para a preserva-

ção e proteção da natureza, 

plantando e semeando 

árvores que, no futuro, aju-

darão a manter o equilíbrio 

do nosso ecossistema, em 

prol da comunidade e como 

resposta aos incêndios que 

devastaram a região da Serra 

da Estrela.

A iniciativa contou com 

um almoço no Centro Cultu-

ral e Social de Verdelhos, um 

momento de confraterniza-

ção e união.

Durante a cerimónia Lions 

Clube da Cova da Beira refor-

çou a parceria com a Associa-

ção Cultural Amigos das Sar-

nadas, com a doação de uma 

quantia destinada à aquisição 

de árvores e material para a 

sua sede social.

Após o almoço, os parti-

cipantes tiveram a oportu-

nidade de fazer um passeio 

pedestre ao longo do rio de 

Beijames, apreciando as be-

lezas naturais da região. O 

passeio terminou no forno 

comunitário da localidade 

de Verdelhos, um espaço im-

portante para a comunidade 

local, onde todos puderam 

conhecer um pouco mais 

sobre a nossa história e tra-

dições.

DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS  
DIREITOS DE AUTOR (23 DE ABRIL)

  

A Assembleia/almoço de 

abril do Lions Cova da Beira, 

no âmbito das comemora-

ções do dia do livro e dos 

direitos de autor, contou 

com a presença da escri-

tora Covilhanense Rogélia 

Proença, tendo esta lido vá-

rios poemas da sua autoria, 

brindou nos com a leitura 

de um excerto do Romance 

que se encontra a escrever 

neste momento. Sendo um 

momento de emoção e inclu-

são palavras que caraterizam 

a sua escrita.

Foram também recolhi-

dos livros infanto-juvenil para 

serem entregues à biblioteca 

da Casa do Menino Jesus, na 

Covilhã, tendo o Cl Sérgio Sa-

raiva dedicado um poema, da 

sua autoria, a esta instituição.

À comemoração do dia 

mundial do livro e dos di-

reitos de autor, nesta data 

que ficou assinalada pelo 

nascimento ou morte de 

grandes vultos da literatura 

como Miguel de Cervantes, 

William Shakespeare ou Inca 

de la Vega. Mas, mais do que 

evocar estes nomes, quere-

mos refletir sobre o papel do 

livro nos dias de hoje, em que 

a escrita e  a criatividade, de-

mocratizada ou antes bana-

lizada, digo eu,   se resuma 

cada vez mais a umas sucin-

tas linhas para ilustrar aque-

la, fantástica imagem que se 

publicou no Facebook. Refle-

tir sobre o papel do livro e 

da proteção da criatividade 

dos seus autores, quando a 

criatividade tem por exem-

plo uma musa chamada, Chat 

GPT-3. O mundo parece ter 

esquecido que a inteligência 

é livre arbítrio, é fazer assim 

porque queremos que seja 

assim.

guesia. Verdelhos possui ma-

nifestações culturais singula-

res como a dança das trancas 

ou o cancioneiro popular local 

que o Lions Clube pretende 

apoiar e desenvolver.
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 LIONS CLUBE DE LEIRIA

APOIO AOS MAIS CARENCIADOS NO CENTRO DAS ATIVIDADES 
O jantar que reuniu a Fa-

mília Lion de Leiria no Natal 

resultou na recolha de géne-

ros alimentícios, tendo sido 

entregues vários cabazes a 

famílias necessitadas. 

Presente no evento, o 

Presidente da Câmara de Lei-

ria, Gonçalo Lopes, na sua in-

tervenção após as palavras da 

CL Presidente Maria do Céu, 

agradeceu o convite, realçou 

a ação do Clube na resolução 

de vários problemas sociais.

O Clube proporcionou 

uma vez mais o Jantar de 

Natal aos que recorrem ao 

Centro de Acolhimento dos 

Sem Abrigo, uma oferta dos 

CL Artur e Carlos.

Já em 2023, o Clube 

esteve representado no dia 

Melvin Jones, no Lions Clube 

Vila de Rei. Agradeceu a dis-

tinção atribuída ao CL Carlos 

Vieira pela contribuição que 

tem dado, na sua atividade 

de sócio Lions, para o engran-

decimento do Lionismo em 

Portugal.

O Clube também esteve 

presente na reunião do 

DM115 CS.

CLUBE DE LUTO
Recentemente o Clube 

sofreu a perda do CL Artur 

Pereira. “Uma enorme perda 

para o Clube pelo Lion que 

ele soube ser - discreto, de 

sorriso cativante, assertivo e 

sempre preocupado com a 

ajuda ao Outro”.

YOGA NA PRISÃO
Em Assembleia Geral 

realizada em março, a pro-

posta apresentada pelos 

Companheiros Maria do Céu 

Santos e Pedro Espírito San-

to acerca da possibilidade de 

colaborar no programa YOGA 

na PRISÃO foi aprovada por 

unanimidade. Este programa 

já está a funcionar em oito 

Estabelecimentos Prisionais 

do País.

BAILE SOLIDÁRIO APOIA ASSOCIAÇÃO INSTALAR
Em fevereiro teve lugar o já 

famoso Baile Solidário (suces-

sor do Baile do Lis), que contou 

com a presença do CL Gover-

nador, CL Armando Cotrim, de 

muitos Clubes que trouxeram 

o abraço amigo e comungaram 

do Companheirismo, da boa 

disposição e da alegria que 

se viveu de princípio a fim. A 

Autarquia, na pessoa do seu 

Presidente, Gonçalo Lopes, 

mostrou que a comunidade 

leiriense aderiu aos objetivos 

do evento. As receitas obtidas 

reverteram para apoiar a As-

sociação Instalar.

Além das suas atividades, 

o Clube marcou presença no 

aniversário do Lions Clube de 

Coimbra e no Baile Solidário 

do Lions Clube de Pombal a 

favor da Associação dos Bom-

beiros.

 LIONS CLUBE DO MONTIJO

PROJETO LIONS YOUNG MAKERS

No passado dia 8 de 

fevereiro deu-se início ao 

Projeto Lions Young Makers 

envolvendo a turma do 11º 

ano, do curso de Técnicos 

de Gestão de Equipamen-

tos Informáticos, da Escola 

Jorge Peixinho. O Projeto 

foi apoiado pela Funda-

ção Lions de Portugal, pela 

União de Freguesias do 

Montijo e Afonsoeiro e 

pela Camara Municipal do 

Montijo.

Sob a coordenação do 

nosso CL Joaquim Sapatei-

ro, os alunos conceberam 

um sistema de rega que 

produziram em impressora 

3D, adquirida para o efeito. 

No próximo dia 30 de maio, 

o sistema será instalado e 

inaugurado numa rotunda 

da cidade.

A 11 de fevereiro o Lions Clube do Montijo, participou no jantar de aniversario, 49 anos, do Lions Clube de 

Setúbal, o nosso Clube Padrinho.

No passado dia 3 de março, os Companheiros PCC Nuno Ferrão, PDG 

João Campino e o CL João Paulo Dinis fizeram palestras aprofundadas sobre 

a LCIF e a Fundação Lions de Portugal, na habitual e concorrida assembleia 

de jantar do clube.

Imagem da assembleia de jantar do passado dia 3 de março.
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III TORNEIO DE GOLFE SOLIDÁRIO 
A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ACREDITAR

Causa Cancro Pediátrico: 

no passado dia 26 de março 

realizou-se no Campo de Gol-

fe de Santo Estevão o III Tor-

neio de Golfe Solidário a favor 

da Associação ACREDITAR.  

Participaram na prova 

mais de 90 jogadores, ten-

do os melhores classificados 

recebido troféus oferecidos 

pela câmara Municipal do 

Montijo. Diversas empre-

sas, assim como, a União 

de Freguesias do Montijo e 

Afonsoeiro, associaram-se à 

iniciativa, com inúmeras lem-

branças que foral sorteadas 

pelos jogadores.

O presidente do clube, António Picanço dos Santos e o presidente da Divisão 10, António Porfírio, 
organizadores do torneio.

A direção do clube a receber o presidente da Acreditar, João Bragança. Imagem do almoço do torneio que contou com mais de 100 participantes.

O presidente do clube com a Assessora do Cancro Pediátrico, 
CL Clara Guterres e o Presidente da Acreditar, João Bragança.

O jovem Miguel Porfírio, 
melhor jogador do torneio!

Os Companheiros do Lions Clube do Montijo na despedida do III Torneio de Golfe Solidário.

Causa da Visão: na semana de 20 a 

24 de março o Lions Clube do Montijo, 

em parceria com a Câmara Municipal do 

Montijo, a Essilor e o Instituto Óptico, visi-

tou todas as 19 escolas do ensino básico 

do concelho e realizou 490 rastreios aos 

alunos do 1º ano. Algumas crianças, cujos 

resultados dos rastreios indicaram neces-

sidade de acompanhamento especializado 

e com origem em famílias carenciadas, 

foram objeto de doações de óculos, após 

consultas realizadas no Instituto Óptico.

Os rastreios da Visão realizados na Escola básica de Sarilhos Grandes 
contaram com a presença da presidente da Junta de Freguesia.

 LIONS CLUBE DE SÃO MIGUEL

CONCERTO SOLIDÁRIO 
- ENTREGA DE GÉNEROS ALIMENTARES 
- VISITA DO GOVERNADOR DO DISTRITO

Em jeito de balanço das atividades 

levadas a efeito pelo LIONS CLUBE DE 

S. MIGUEL no 1º trimestre de 2023, 

destacamos o Concerto Solidário a 

favor das vítimas do terramoto que 

atingiu a Turquia e a Síria, a entrega de 

Géneros Alimentares ao Banco Alimen-

tar da ilha de S. Miguel e a sempre tão 

esperada visita anual do Governador, 

o nosso Companheiro DG ARMANDO 

COTTIM.

A sua simplicidade e simpatia a 

todos cativou; a sua energia e ânsia 

de BEM SERVIR a todos contagiou. 

Apesar de rápida, a sua visita foi mui-

to gratificante e oportuna. BEM HAJA 

COMPANHEIRO e volte sempre. 
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 LIONS CLUBE OEIRAS-TEJO

ASSEMBLEIA DO CLUBE E 
ENTRADA DE 2 NOVOS SÓCIOS 

23 DE FEVEREIRO 

O Clube reuniu numa sala do Restau-

rante Pacifico, em Carnaxide. Tivemos o 

prazer de assinalar a entrada de 2 novos 

sócios, o Engenheiro Miguel Martins e o 

Engenheiro José Manuel Garnacho, que 

tomaram posse de imediato, em confor-

midade com os preceitos lionístico. A 

Assembleia foi seguida de Almoço.

PRESENÇA DO CLUBE
EM EVENTOS LIONISTICOS

11 DE FEVEREIRO

Presença do Clube no Almoço do  49º 

Aniversário do LC de Setúbal

Presença do  Clube na Gala da Festa 

da Paz em Setúbal

ATIVIDADE DE AJUDA 
AOS DESALOJADOS 
DO TERRAMOTO DA TURQUIA 

15 FEVEREIRO

O nosso Clube através das nossas CL 

Maria de Jesus, CL Maria Sam Pedro e CL 

Elizabeth Sá entregaram na Embaixada 

da Turquia, géneros alimentícios, roupas 

e lanternas.         

DOAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS 
A CRIANÇAS COM AUTISMO

17 FEVEREIRO

O nosso CL Carlos Teixeira fez doa-

ção de Jogos didáticos a Crianças com 

autismo.

ASSEMBLEIA DO CLUBE 
COM PALESTRA 

23 DE MARÇO

Na senda de Reuniões Culturais que 

o nosso Clube promove, realizou-se uma 

Palestra, numa sala do Restaurante Pa-

cifíco, proferida pelo nosso CL Miguel 

Martins sob o Tema ‘O Terramoto de 

1755 e a sua influência na Reconstrução 

de Lisboa’.

A excelente Palestra suscitou o maior 

interesse na audiência e foi muito aplau-

dida.

O Almoço e o alegre convívio entre 

todos os companheiros teve lugar antes 

da Palestra. 

CL Constantino Madureira

 LIONS CLUBE DE SETÚBAL

SERVIR COMO LION 
CONSTRUIR O FUTURO QUE DESEJAMOS!...    

O Lions Clube de Setú-

bal celebrou em Fevereiro 

o seu quadragésimo nono 

aniversário. Está em plenas 

comemorações dos seus 

50 anos. Construímos um 

programa que incorpora ati-

vidades concretizadas com 

e para a comunidade. Neste 

contexto, um dos grandes 

objetivos desta celebração 

consubstancia-se na maior 

visibilidade e conhecimento 

do Lionismo na comunidade, 

através das diversas valências 

da atuação do Clube que, aos 

poucos, transformam sonhos 

em realidades.

Mas, ter um clube que re-

flita a sua comunidade e onde 

“o gostar de estar” seja uma 

constante, requer, de quando 

em vez, parar, decidir o que 

é importante para o nosso 

serviço, juntar esforços e ir 

em frente na construção do 
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futuro que desejamos!...  esta 

reflexão permitiu-nos, além 

do apoio de proximidade 

às necessidades premen-

tes da comunidade em que 

estamos inseridos, apostar 

em projetos que transmitam 

a perceção de continuidade, 

de visibilidade solidária, de 

compromisso e de interliga-

ção entre todos os interve-

nientes!...  

Neste contexto, as Primei-

ras Jornadas da Diabetes são 

exemplo de continuidade a 

vários níveis: 

Sendo as primeiras, está 

implícito que para o próximo 

Ano Lionístico teremos as se-

gundas;

Sendo “Jornadas” pressu-

põem caminhada que não se 

fica só pelas palestras, mas 

que se liga ao envolvimento 

ativo da comunidade através 

do rastreio já anunciado;

Ainda em articulação com 

os dois primeiros níveis temos 

uma terceira vertente – o lan-

che saudável, aberto ao Clube 

e amigos.

Porém, a visibilidade so-

lidária e de chamamento 

da comunidade aos valores 

do Lionismo estará muito 

presente no Concerto Soli-

dário de Homenagem a Ruy 

de Carvalho, a realizar no dia 

23 de Abril no Fórum Luísa 

Todi em Setúbal e em outros 

momentos em preparação.

Em todas as atividades 

integrantes nos projetos é 

visível o compromisso. Toda-

via, a firmeza e durabilidade 

dos compromissos assumi-

dos por cada Lion tornam-se 

mais fortes se tivermos como 

intervenientes parceiros e ins-

tituições em que acreditemos. 

Esse “acreditar” só tem visibili-

dade através do conhecimen-

to. E é neste âmbito que sur-

gem, no nosso programa das 

Comemorações dos 50 anos 

do Lions Clube de Setúbal, as 

“Palestras” como a que reali-

zámos em Abril subordinada 

ao tema “A Solidariedade no 

Sec. XXI” e em que tivemos 

como palestrantes o Dr. Pedro 

Pina – Vereador da Câmara 

Municipal de Setúbal da Área 

Social e o Eng. Paulo Valente 

da Cruz - Presidente da Caritas 

Diocesana de Setúbal.

Parafraseando o nosso 

DG do D115 CS Armando 

Cottim “Servir como Lion 

representa um compromisso 

firme e duradouro…”

CL Maria Augusta 

das Dores

 LIONS CLUBE DE VILA FRANCA DO CAMPO

A SERVIR EM VILA FRANCA DO CAMPO – SÃO MIGUEL/AÇORES
No passado dia 26 de 

março de 2023, o Lions Club 

de Vila franca do Campo  pro-

moveu um almoço solidário 

– Festa do Doente - na EBS 

Armando Cortês Rodrigues. 

Este almoço contou com a 

presença de 110 idosos de 

todas as  freguesias do con-

celho ( Ponta Graça, Ribeira 

das Taínhas, Ribeira Seca, 

São Miguel, São Pedro  e 

Água d’alto). 

Nesta partilha de sorrisos 

e solidariedade contámos  

com a honrosa presença do 

Governador do Distrito 115 

C/S, DG Armando Cottim.

Um agradecimento es-

pecial a todos aqueles que, 

com a sua generosidade 

permitiram o sucesso deste 

encontro.
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 LIONS CLUBE VILAMOURA

GALA SOLIDÁRIA DE FADOS DE COIMBRA
Em fevereiro, o Clube rea-

lizou a Gala Solidária de Fados 

de Coimbra, com o Grupo IN 

VERSOS, uma noite de grande 

companheirismo, tendo a re-

ceita revertido para a aquisi-

ção de uma carrinha adapta-

da para assistência a crianças 

com Cancro e outras doenças 

incapacitantes, e para prestar 

cuidados paliativos. O veículo 

será entregue ao CHUA.

O hospital esteve repre-

sentado por Elsa Rocha, mé-

dica do Serviço da Pediatria.

No mesmo sentido, o 

Clube fez um sorteio de uma 

serigrafia de Júlio Pomar, 

oferecida pelo LC Almada – 

Tejo. O valor reverteu para o 

mesmo: fim aquisição de uma 

carrinha adaptada para assis-

tência a crianças com Cancro 

e outras doenças incapacitan-

tes, e para prestar cuidados 

paliativos. A vencedora foi 

Jane Angélico.

O LC Vilamoura recebeu 

a visita da Presidente Ruth 

Soares do Lions Clube Itajai 

Praia, acompanhada do mari-

do, dos companheiros Nicolás 

Herbert e Hardinghaus do LC 

Alemão e os companheiros 

Maya D. e Jean François do 

LC Paris.

CLUBE RECEBE 
EMBLEMA ESTANDARTE

O LC Vilamoura foi presen-

teado pelo LC Internacional 

com o Emblema Estandarte, 

que só os 100 melhores clube 

recebem pelos bons serviços 

prestador no ano lionístico 

2021-2022.

AJUDA A CASAL QUE 
PERDE HABITAÇÃO

O Lions Clube de Vila-

moura entregou alimentos e 

roupas ao casal que recen-

temente perdeu tudo num 

incêndio.

FESTA DA PAZ  
PREMEIA CRIANÇAS 

O Lions Clube de Vila-

moura esteve presente, 

em fevereiro, na Festa da 

Paz organizada pelo Lions 

Club Distrito 115 CS em 

Setúbal no Cinema Auditó-

rio Municipal Charlot onde 

foram atribuídos vários pré-

mios ao concurso sobre o 

tema “Liderar com Compai-

xão” a várias crianças vence-

doras nas categorias Texto, 

Cartaz e Redação.
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Ana Rita Campos

Tesoureira 

do Distrito Múltiplo 115 LEO

(LEO Clube da Trofa)

Nos últimos três anos vivenciamos episódios históricos que não acreditávamos ser possíveis nos 

tempos atuais, até acontecerem. A pandemia provocada pelo vírus covid-19 parou a sociedade, 

fez-nos reféns, afastou-nos fisicamente dos nossos entes queridos e pôs em causa tudo aquilo 

que tomávamos como garantido. O nosso quotidiano ficou restringido de uma forma inimaginável. 

No momento em que tudo regressou à normalidade, surgiu a guerra entre a Ucrânia e a Rússia 

que está a provocar sofrimento, angústia e destruição. Debruçou-se sobre nós um sentimento de 

impotência, revolta e profunda empatia. Nestas circunstâncias adversas, o ser humano superou-se 

e desenvolveu não só tecnologias, a ciência e a medicina assim como a entreajuda, compaixão e 

solidariedade. 

O passado e o presente instigam o que há em nós enquanto Leos e por isso tivemos que pensar 

fora da caixa. Mesmo longe fisicamente tentamos deixar a nossa marca na sociedade através do 

desenvolvimento das atividades e de acordo com a nossa “nova realidade” transcender barreiras 

físicas com o objetivo de continuar a servir o próximo. Adaptamos o nosso foco para temas perti-

nentes e emergentes como a saúde mental, ajuda aos idosos, promoção da atividade física, recolha 

de bens de primeira necessidade, entre outros. A forma como nos reinventámos e nos adaptámos 

a diferentes realidades sempre com a mesma missão de servir a sociedade, torna-nos, na minha 

opinião, em super-heróis. 

Para o futuro, desejo que os Leos continuem com os mesmos valores e princípios e que estes 

acontecimentos conduzam mais jovens a sensibilizarem-se e acreditarem que pequenas mudanças 

estão ao alcance de qualquer um e podem de facto tornar o mundo melhor. Por vezes são pequenos 

gestos que fazem a diferença, são pequenas reuniões, partilha de ideias e convívio que tornam o 

espírito de um companheiro Leo maior forte. Não devemos esquecer que enquanto ajudamos a 

sociedade também ajudamos quem connosco caminha. Além dos companheiros Leos, contamos 

com o apoio dos companheiros Lions, que são a nossa base e de certo modo uma fonte de inspira-

ção. Seguimos os seus passos, reinventando-os à nossa forma. A relação Leo-Lion é acima de tudo 

uma fusão de gerações onde se retira por um lado a sabedoria Lion e por outro a inovação Leo.
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

CONFERÊNCIA NACIONAL LEO
Nos passados dias 10, 11 

e 12 de março, Fafe acolheu 

a XLV Conferência Nacional 

LEO, que contaram com a 

presença de três dezenas 

de Leos e Lions. 

Estas conferências inci-

diram sobre a discussão de 

atividades e de assuntos in-

ternos, eleição de represen-

tantes e ainda a entrega de 

bens angariados à ADDAF, 

uma associação fafense re-

lacionada com a causa animal. 

A organização do evento 

foi da responsabilidade dos 

membros do LEO Clube de 

Fafe e contou com o apoio 

do LIONS Clube de Fafe, da 

Câmara Municipal de Fafe, 

do Agrupamento de  Escolas 

Montelongo, do Intermar-

ché da Biblioteca Municipal 

de Fafe.
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEOS DE VIZELA 
APOIAM CORAÇÃO AZUL

Entre os dias 15 de março e 15 

de abril, o LEO Clube de Vizela proce-

deu a uma recolha de bens materiais 

para a Coração Azul, uma associação 

juvenil de apoio aos animais. Esta 

recolha pretendia recolher mantas, 

cobertores, trelas, coleiras, peitorais, 

arranhadores, camas para cães e ga-

tos, transportadoras, brinquedos e 

ainda ração para cães e gatos, sendo 

que os vizelenses poderiam entregar 

estes bens em diversos pontos de 

recolha.

SEMANA DA PÁSCOA 
EM COIMBRA

O Leo Clube de Coimbra II, em conjunto 

com os Núcleos de Estudantes de Direito e 

de Medicina Dentária da AAC, promoveu uma 

atividade de inauguração da semana da Páscoa 

e de passeio pelo Jardim Botânico de Coimbra 

com as crianças do Colégio São Caetano

CARNAVAL 
EM COIMBRA

O Leo Clube de 

Combra II promo-

veu os festejos do 

Carnaval com as 

meninas da Casa de 

Formação Cristã da 

Rainha Santa., tendo 

sido uma tarde cheia 

de criatividade e di-

versão.

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LIMPEZA DE RUA NA FIGUEIRA DA FOZ
No passado dia 25 de março, o Leo Clube da Figueira da Foz – Foz do Mondego 

reuniu-se na Rua Gentil Ribeiro, junto à Sede do Lions Club da Figueira da Foz, para 

proceder à limpeza dessa mesma rua e espaços adjacentes. Todo o lixo recolhido 

foi devidamente separado e as beatas de cigarros reunidas serão entregues a uma 

empresa que se ocupa da sua reciclagem e transformação.

OVOS DE CHOCOLATE, 
LEOS E CRIANÇAS, 
UMA COMBINAÇÃO 
PERFEITA NA 
FIGUEIRA DA FOZ

No passado dia 5 de abril, o Leo Clube 

da Figueira da Foz - Foz do Mondego 

encontrou-se com as crianças apoiadas 

pela Comissão Social de Tavarede na 

Sede do Lions Clube da Figueira da Foz 

para uma tarde de brincadeira e diver-

são. O grupo jogou alguns jogos e apro-

veitaram para se conhecerem melhor, 

tendo entregado no final a cada crian-

ça um dos ovos da Páscoa recolhidos 

durante a campanha de apadrinhamento 

realizada em parceria com o NEPCESS/

AAC. Posteriormente, foram também 

entregues ovos da Páscoa às crianças 

apoiadas pelo CAT que infelizmente não 

puderam estar presentes neste dia.

LEO REABILITA 
EM POMBAL

O Leo Clube de Pombal realizou no 

passado dia 15 de abril um Leo Reabili-

ta nas instalações da Associação Ajuda 

Animal, em Pombal.

LEOBOX EM POMBAL
No passado dia 25 de março, 

o Leo Clube de Pombal procedeu 

à entrega de bens recolhidos na 

atividade “LeoBox” ao Centro de 

Acolhimento Temporário da APEPI. 
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NOVO

ROSTO,

O MESMO

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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