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Carlos
Ferreira

Meu Bom Amigo, hoje, estarias aqui como Secretário do CNG… Muitas vezes me forçaste a
candidatar-me… Nunca o quis… E sabes bem porquê! Felizmente que o nosso Amigo e Companheiro
Frederico Burnay disse logo que sim… Que seria uma honra para ele substituir-te! Fiquei-lhe grato e reconhecido pela sua disponibilidade.
Mas, nesta Primeira Revista Lion, do Ano 2011-2012, na qualidade de Presidente do Conselho
Nacional de Governadores, este destaque, é mais que merecido, JUSTO!
As palavras que proferi, no dia da tua partida, e que as lágrimas, muitas vezes as omitiram, ficam
aqui registadas para todo o sempre!
Obrigado pela tua Imensa Amizade!

Foste e serás sempre
Um Exemplo de Lion!
Carlos Ferreira,
Tiveste muitas homenagens em vida, neste mundo terreno.
Hoje, a minha homenagem, a nossa homenagem, já não se contextualiza
com a tua presença física, mas, certamente, que a escutas e a sentes de outro
modo, noutra dimensão, porque a vida não acaba, apenas se transforma, e a
nossa fé, de crentes e confiantes no Senhor, acredita no renascimento para além
do que é palpável, do que é visível.
Foste uma pessoa, cujas memórias pela obra concretizada perpetuarão,
sem reservas, o quanto concebeste, ofereceste e realizaste por mim, pelos
amigos e, sobretudo, com mais realce aos olhos do BOM DEUS, pelos outros, por todos aqueles que precisam de auxílio em virtude do seu desfavorecimento social, económico e moral, numa doação caracterizada de permanente
e persistente vontade de servir, serviço envolvido no Amor ao Próximo e numa
Amizade que deixará para sempre o distintivo do Bem pela experiência.
A sobriedade, a serenidade, a humildade, a confiança, dignidade
e energia constituíam a tua personalidade, a qual confirma uma sementeira
fértil naquilo que eleva o ser humano.
Carlos Ferreira, eu, todos nós, a comunidade, o Projecto e Acção Lions
registamos, a partir de agora, uma enorme perda, mas do outro lado, na outra
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vida, naqueles lugares, que ainda não conhecemos, acrescentar-se-á uma nova
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estrela, que acompanhará, bem de perto, o labor que nos compromete na missão do bem-fazer pelo montante das boas obras.
Foste e continuarás a ser o meu grande e fiel amigo, que me acompanhou, aconselhou e ajudou nos bons e maus momentos, com carinho
paternal.
Foste e serás sempre o nosso amigo, um exemplo, um modelo que
escreve com palavras inapagáveis a mensagem:
O Carlos Ferreira compromete o dogma de continuarmos a ser uma
força na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais
fraterna.
O Senhor Jesus acolher-te-á na Sua Infinita Bondade, Misericórdia, Luz
e Graça para que encontres a recompensa e a felicidade eterna.
Obrigado em meu nome pessoal e em nome do colectivo.
Américo Ribeiro
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CL Domingos Oliveira

Mensagem
do Editor

Companheiras e Companheiros,
Neste permanente ciclo evolutivo, saúdo este novo Ano Lionístico de
2011/2012.
Não será fácil vivê-lo em estabilidade.
Ontem não foi bom, hoje não está a ser melhor e, amanhã, com o cenário
que nos é traçado a antecipar resultados tão negativos, nem o benefício da incógnita nos sossega.
Mas será neste ambiente que o quotidiano social mais necessita de “folgo”,
e nada melhor que a estrutura Lion para lhe conferir resposta adequada.
Renovam-se os ânimos, revigorem-se as motivações e fortaleçam-se todas as expectativas que conduzam a novos e melhores resultados às
nossas comunidades.
O Movimento precisa de optimismo e a valorização dos Lions e
Leos arrasta sadia visibilidade ao Lionismo.
Foi com estes princípios que aceitei o convite para ser o editor da Revista
Lion. Será uma forma de intervir dentro da minha condição de Lion e, com esta
oportunidade, sentir, ainda, honra e orgulho em ser escolhido para a função. Só
espero estar à altura das enormes responsabilidades que envolve.
Darei, naturalmente, o meu melhor, num projecto, porque com o selo do
Presidente do Conselho Nacional de Governadores, será seguro, eficaz e concre-
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tizável.
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Evidentemente que, tratando-se de uma revista com as características da
nossa, o seu sucesso passa, essencialmente pelos textos ilustrados que
chegam dos Clubes, dando conta das suas actividades de maior realce.
Será com este material e com alguns textos, abordando temáticas de relevo, de algumas personalidades que aceitem participar, que farei a divulgação do
Movimento Lion, optando, naturalmente, por aqueles que, em minha opinião,
tenham maior notoriedade.
Será uma revista sempre aberta à acção dos Lions Portugueses e
um veículo evidente de todas as nossas iniciativas. Nesta, por ser a primeira, a voz
é também das estruturas e dos seus objectivos.
Convosco, para mim será mais fácil.
Um abraço
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Acredite que basta uma pessoa para fazer a diferença.Acredite que o mundo inteiro pode ser transformado quando trabalhamos unidos, como Leões.Acredite que o transformar de uma
vida - ou do mundo inteiro - começa dentro de cada um de nós.
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PRESIDENTE INTERNACIONAL WING-KUN TAM
LEMA PRESIDENCIAL DE 2011-2012
O Rio Amarelo, na China

Os Leões são como pequenas gotas d’água, que juntos, formam o oceano
de prestação de serviços mais formidável do mundo.
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O Rio Amarelo é o sétimo maior do mundo, alongando-se em
aproximadamente 5.500 quilômetros. Ele é muitas vezes chamado de berço
da civilização chinesa, tendo sido origem das civilizações do norte da China,
viabilizando uma vida próspera para milhões de pessoas. Mesmo assim, na
sua fonte, no alto das Montanhas Bayan Har, ele começa humildemente,
com apenas alguns filetes de água. O rio toma impulso e ganha energia e
força quando flui em direção noroeste, depois para o nordeste, dando
reviravoltas e movendo-se em direção sul, para finalmente fluir ao longo de
sete províncias, percorrendo um caminho definido, onde nutre e acalenta
mais de 120 milhões de pessoas.
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É impressionante verificar como esta foça bruta começa de forma
tão acanhada.
Lions Clubs International também teve um início humilde. Nosso fundador,
Melvin Jones, e alguns de seus colegas, representaram as primerias gotas
d’água que hoje, 94 anos depois, transformaram o mundo e tocaram a vida
de milhões de pessoas.

Melvin Jones tinha uma qualidade que tornava tudo
possível - ele acreditava. Ele sabia que a diferença
entre “pensar” e “acreditar” era apenas uma questão
de ter convicção.
Ao meu ver, acreditar é diferente de pensar pois o
acreditar é composto de três elementos:
• Coragem • Compromisso • AÇÃO
Mesmo que fracasse da primeira vez — como os
irmãos Wright, quando testaram seus primeiros aviões
– uma forte crença traz uma sensação de coragem, a
vontade de tentar algo novo que outros consideram
impossível. Você precisará então assumir um
compromisso e tentar várias vezes, inspirando todos à
sua volta. Finalmente, você precisa agir, ou correrá o
risco de ser apenas um grande sonhador.
Foram estas qualidades que ajudaram Melvin Jones a
transformar uma ideia que partiu de uma gota d’água
em um rio imponente que poderá transformar o
mundo. Ele criou uma cultura que tinha como ponto
central a crença no valor de retribuir à comunidade por
meio do serviço e que uma só pessoa pode fazer a
diferença. Ele acreditava nesta ideia de criar uma
organização para servir os menos privilegiados; ele
teve a coragem de desenvolver esta ideia; ele assumiu
o compromisso de tornar a organização um sucesso e
tomou os passos necessários para que a ideia se
transformasse em realidade. Assim como um rio
imponente, Melvin Jones acreditava, mesmo em 1917,
que ele começaria vagarosamente e ganharia a
força necessária, contando com cada Leão que se
juntou às nossas fileiras, de comunidade a
comunidade – servindo milhões de pessoas ao longo
do seu percurso.
Hoje – 94 anos após a primeira gotinha ter servido de
nutrição para uma semente que germinaria, tornandose a maior organização mundial de prestação de

serviços, Lions Clubs International continua fluindo
como um rio majestoso. Obviamente, este manancial
tem fluído em todas as direções, durante seu quase
um século de existência. Porém, uma coisa
permaneceu constante. Nós Servimos.
Acredito que estamos fazendo a diferença, como
nenhuma outra organização de serviços no mundo.
Eu acredito em nosso lema “Nós Servimos.” Acredito
também em vocês – Leões do mundo inteiro, que
constituem uma rede de atendimento e de prestação
de serviços. Juntos, como uma família de voluntários
singulares, constituímos Lions Clubs International – o
líder global em serviços comunitários.
Neste ano estou rogando aos Leões que aceitem a
sensação de acreditar no real significado de ser Leão
– uma crença de que cada Leão faz a diferença,
individualmente, e que juntos podemos transformar o
mundo, de forma nunca antes imaginada.
Já tenho a minha visão formada – motivado pela
crença em três metas especiais neste ano:
■ O fortalecimento e a conservação do nosso quadro
associativo ao cuidar dos associados como se
fossem a nossa família
■ A expansão dos nossos serviços a novos patamares,
impulsionados pela campanha especial de plantio de
um milhão de árvores
■ Cultivar e acalentar o nosso futuro ao envolvermos
mais jovens e Leos nos afazeres Leonísticos
Juntos, continuaremos a nossa jornada – como um rio
benevolente de serviços para o mundo.

Wing-Kun Tam
PRESIDENTE INTERNACIONAL
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ACREDITE
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Meu Clube, Minha Família
Acredito piamente que a robustez de nossa associação se encontra nos clubes, e nos sócios,
que em realidade, são o alicerce dos clubes. Em 2011-12, terei como meta conhecer o maior
número possível de presidentes de clube durante as minhas viagens. Agendarei reuniões
chamadas “presidentes se reúnem com o presidente” em todos os lugares que visitar e em
webinars especiais online para me encontrar com os que não me conhecem pessoalmente.
Confio que os presidentes de clube estarão divulgando a minha messagem a seus respectivos
sócios.
Como podem ver, tivemos êxito na formação de novos clubes e no recrutamento de novos
associados. Ultimamente, conseguimos ter um aumento de sócios efetivo todos os anos - algo
de que nenhuma outra organização de serviço pode se gabar. Porém, o sucesso do
crescimento a longo prazo depende de como mantemos nossos sócios envolvidos, incutimos
neles o orgulho de ser Leão e os tratamos como membros da família. Nossa filosofia deve ser
“meu clube, minha família.”
Esta é uma equação simples—
envolvimento + sentimento de valorização + cuidado com os sócios + atmosfera familiar
= sucesso do clube.
Certa vez, alguém escreveu “pare de tentar aperfeiçoar os seus filhos, mas continue tentando
aperfeiçoar o seu relacionamento com eles”. Isto é ainda mais necessário em se tratando de
novos sócios. Permita que sigam seus próprios caminhos, mas esteja presente oferecendo
apoio sempre que precisarem.
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Um clube de sucesso combina diversos elementos, todos igualmente importantes, como:
• Orientação eficaz
• Envolvimento dos companheiros Leões desde o primeiro dia
• Líderes de clube que sabem ouvir mais e falar menos
• Atar laços duradouros por meio dos serviços comunitários
• Tratar a todos como se fossem parte da sua família
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Nossa robustez e sucesso têm origem nos clubes da associação. Gostaria de desafiar os
clubes a tornarem a orientação de novos sócios uma prioridade neste ano, e não uma escolha.
Crie uma atmosfera de cuidados com os sócios, tendo como base o respeito mútuo e o
tratamento familiar. Rascunhe uma lista de verificação para os novos sócios, seguindo item
por item. Fiz o possível para que os novos sócios se sentissem bem-vindos? Deleguei
responsabilidades para eles? Valorizei a opinião deles e respeitei suas ideias? Fiz com que se
sentissem como membros da família?
Torne o ordinário em algo extraordinário aumentando o impacto dos serviços e aceitando novos
desafios. Passe mais tempo SERVINDO e não se REUNINDO. Se você fizer tudo o que estou
sugerindo, o seu clube certamente terá progresso. Juntos, vamos colocar o “Nós” perto
do “Servimos”.

Programa de Afiliação Familiar
O Programa de Afiliação Familiar

poderão pagar a metade da quota

incentiva as famílias a voluntariarem

internacional e serão isentos da taxa de

unidas, oferecendo uma estrutura

fundação/joia de admissão. O

especial de quotas e programas

Programa de Afiliação Familiar

exclusivos, que incluem crianças e

é destinado a familiares, ou que

adolescentes nas atividades e serviços

estejam se associando ao mesmo clube

do clube.

e moram na mesma residência, com
relações de parentesco decorrentes

O primeiro sócio da família (chefe da

de nascimento, casamento e outros

residência) deverá pagar a taxa de

meios legais, como pais, filhos,

fundação/joia de admissão e a quota

cônjuges, tios/tias, primos/primas,

internacional integral. Até no máximo

avôs/avós e genros/noras.

quatro membros da família qualificados

Programa Familiar
do Leãozinho

Os Lions clubes que implementarem o
Programa do Leãozinho serão incentivados
a utilizar atividades que se enquadram aos
estilos de vida e necessidades dos
Leõezinhos, Companheiros Leões e
familiares. Para melhor apoiarmos o
programa, LCI oferece o Guia de Atividades
do Programa Familiar do Leãozinho e
Atividades do Programa Familiar do
Leãozinho, repletos de ideias conforme a
faixa etária, contendo emblemas de
distinção para que os Leõezinhos
sintam-se parte do clube
e motivados a participar
das atividades.
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O Programa do Leãozinho ajuda a apoiar os
clubes que têm como foco principal a
família. Ele foi criado especialmente para
incentivar as famílias a voluntariarem juntas,
oferecendo às crianças abaixo de 12 anos a
oportunidade de construir uma vida de
dedicação e ajuda ao próximo. Os
Leõezinhos dividem-se em três categorias
de acordo com a idade:
Nível 1: Até 3 anos
Nível 2: Entre 4 e 7 anos
Nível 3: Entre 8 e 12 anos
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Leos

Os Leos são o futuro da família Leonística, portanto,
são um ramo vital da nossa árvore familiar. Este é o
momento de relevarmos a significância dos Leos
em nossa família de prestação de serviço.
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Para muitos Leões, fazer parte de um Leo clube foi
a primeira vez em que foram expostos à nossa
organização. Os Leo clubes oferecem aos jovens a
oportunidade singular de servirem suas
comunidades. Voltando à analogia de um rio, os
Leos representam a vertente cujo fluxo forma Lions
Clubs International. Os Leos trazem uma abordagem
inovadora à prestação de serviços. Eles são
importantes gotinhas que continuam refrescando
e renovando a próxima geração de prestação
de serviços.
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Quero engajar os Leos durante a minha gestão
como Presidente Internacional, para assim termos a
perspectiva deles, solicitando suas ideias e
entendendo seus anseios. Esta abordagem será
utilizada para melhor promover o programa Leo
a Leão. Quero também realizar um seminário
Leo/Leão durante a convenção internacional em
Busan, na Coréia, para abrir o diálogo com
os jovens que um dia estarão comandando a
nossa associação.

Programa Leo
a Leão
Os ex-Leos terão a oportunidade de
aprimorar suas habilidades de
liderança para crescimento pessoal e
profissional. Para tornar esta
transição mais fácil, Lions Clubs
International oferece uma isenção de
joia de admissão para os ex-Leos, e
ainda a metade das quotas
internacionais para todos os ex-Leos
entre a maioridade legal e 30 anos

“Quanto mais aumentarmos a
participação ativa e fizermos
parceria com os jovens, melhor
poderemos servi-los. … E
quanto mais trabalharmos em
estreita colaboração com eles,
como parceiros, mais estaremos
aumentando nosso valor cívico
em toda a COMUNIDADE.”
— Carmen Martinez
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de idade.

11

Eu Acredito em Retribuir
à Comunidade.
Eu Acredito em Nosso Lema
“Nós Servimos.”

Da mesma maneira em que cuidamos dos nossos associados - jovens e
idosos - é importante que cuidemos do mundo em geral - tornando-nos cada
vez mais responsáveis pelo Planeta Terra. O maior presente que podemos dar
ao mundo é algo que perdure, mesmo quando aqui não mais estivermos.
Quero ampliar o leque de serviços que oferecemos, fazendo a nossa parte
para protegermos o meio ambiente.

Nosso Mundo,
Nosso Meio Ambiente,
Nossa Responsabilidade
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Claramente, o engajamento na restauração ambiental e embelezamento das
áreas públicas tornarão o seu ambiente e o mundo mais agradável e trará
felicidade a todos os que nele habitam.
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Por que o meio ambiente é importante? Este é o único lar que realmente
temos. Muitos especialistas acreditam que podemos reverter os danos
causados ao planeta. O desafio será conseguir o número de pessoas
suficientes para compreender que podemos fazer a diferença, mesmo nas
pequenas coisas, como plantar uma árvore.
Muitas pessosas se engajam em serviços comunitários, pois acreditam que a
recompensa vai muito além do que é óbvio ou tangível. Além disto, os serviços
comunitários também contribuem na criação de comunidades enriquecidas,
cujos cidadãos se ajudam mutuamente para o bem geral.

U
co
um
po

—

Plantio de um
Milhão de Árvores –
Você acredita que podemos
fazer isto?
Uma parte importante da nossa ampliação de serviços
neste ano será o cuidado com o meio ambiente. A
meta no meu ano de mandato é plantar um milhão
de árvores em todo o planeta. Isto significa menos
que uma árvore por sócio. Se conseguirmos cumprir
esta meta, ficará provado mais uma vez que somos
capazes de fazer qualquer coisa – como foi o caso
ao excedermos a meta da Campanha SightFirst II – e
quando prevenimos 1 milhão de casos de cegueira
devido à oncocercose – e como faremos na nossa
próxima empreitada, a erradicação do sarampo.

Uma SEMENTE escondida no coração de
uma maçã é um
pomar invisível. >
— Provérbio Galês

Todos nós podemos plantar uma árvore. Este é um trabalho que requer
participação ativa, sendo visível na comunidade para mostrar que os Leões fazem
a diferença. Ele também é um excelente projeto para convidar a comunidade a
participar junto com o seu Lions clube, em um projeto colaborativo. Se podemos
plantar um milhão de árvores, isto estará reforçando o potencial ilimitado que temos
para fazer a diferença no mundo, como Leões. Portanto, inclua o plantio de árvores
nas atividades do seu clube neste ano e convide a família, amigos e membros da
comunidade a participar. Não existe melhor maneira de lembrarmos da nossa
dádiva de prestação de serviço do que observar as árvores que plantamos
crescendo ano a ano. Pois, na verdade, precisamos de ver para crer!
Durante todos os meses do ano, reportaremos o progresso do plantio das árvores
no Website de LCI. Para demostrarmos como estamos orgulhosos com o plantio
das árvores, estaremos oferecendo um trabalho artístico especial, para os clubes
produzirem seus próprios botões com a propaganda “Eu plantei uma árvore”,
além de certificados disponíveis por download no Website de LCI.
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Não é um segredo que as árvores ajudam o meio ambiente, mas talvez os
benefícios decorrentes do plantio de árvores não são totalmente conhecidos. As
árvores são o pulmão do planeta. Elas inspiram dióxido de carbono e expiram
oxigênio. Elas também reduzem a erosão para manter o solo, ajudam na
preservação dos mananciais e oferecem um habitat para a vida silvestre, cada vez
mais ameaçada. Em termos gerais, o plantio de árvores em sua região é a melhor
atitude que poderá tomar para preservar o meio ambiente.
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Prêmio “Para quem Acredita”
Criei um reconhecimento especial para os que demonstraram sua
crença no poder do serviço e no plantio de árvores:
• Para os distritos, cada governador cujo distrito conseguir pelo menos
50% de participação dos clubes no plantio de árvores receberá uma
placa comemorativa “Eu Acredito” para celebrar seu sucesso.
• Para os clubes, os 100 melhores clubes em cada área jurisdicional que
plantarem o maior número de árvores receberão uma placa especial,
sendo reconhecidos no website da associação e na Revista LION.
Todos os clubes que participarem do plantio de árvores receberão um
emblema de estandarte com um design especial.

Ampliando Nossos
Serviços
Por meio da prestação de serviços, os Leões conseguem
proporcionar melhoria de vida para milhões de pessoas.
Agora mais do que nunca, estamos na posição de
ampliarmos a nossa rede de cuidados. Acredito que
podemos ampliar a nossa rede de iniciativas de serviço
em todas as partes do mundo. Esta é a nossa missão
e responsabilidade.
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Para causarmos maior impacto e gerarmos maior
visibilidade e emoção, estaremos novamente desafiando
os clubes a participar das Campanhas de Ação de
Serviços Globais da associação.
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• Enfoque na juventude no mês de agosto
• Atividades para a visão em outubro
• Alimentar os famintos em dezembro e janeiro
• Projetos ambientais em abril
A participação individual nas campanhas de ação
globais, isto é, a contribuição de cada Leão – mesmo
que pequena – pode fazer uma grande diferença, pois o
lema Eu Acredito se transforma em um poder unificado
– contando com o trabalho conjunto de 1,3 milhão de
Leões. Mas lembre-se, tudo começa dentro de cada um
de nós, como se fôssemos aquela pequena gota d’água.

Acredito em Projetar a Nossa Imagem
Os clubes e distritos são incentivados a continuar procurando por cobertura da
mídia para projetos e atividades, visando ampliar a nossa imagem pública. A
mídia está interessada em atividades visuais, incluindo notícias atraentes para
seus expectadores e leitores. Atividades como o plantio de árvores
envolvem a comunidade como um todo, beneficiam o meio ambiente,
sendo ainda um excelente evento para convidar a mídia. Elas formam
um ciclo progressivo. Cobertura da mídia = aumenta a
conscientização do público sobre os Lions clubes, o que por sua
Increase In
vez aumentará as oportunidades de convidar novos sócios de
Meaningful
qualidade. Qualidade significa pessoas que têm o compromisso
Service
de servir e comungam dos mesmos ideais da associação. Quanto
Projects
mais as pessoas souberem sobre o Lions, mais desejarão fazer
parte da maior organização de serviços do mundo!

More
Members

Expanded
PR &
Publicity

Fique em dia com a mídia social e redes na web.
Por acaso o seu clube:
• Possui um Website? Caso contrário, crie
um website em minutos usando a ferramenta
e-Clubhouse.
• Possui uma página no Facebook?
• Faz o upload de vídeos no YouTube e coloca
fotos no Flicker?
• Convidou um Leão para servir como assessor
de RP com bons conhecimentos sobre a
Internet e mídia social?
• Compartilha as histórias de sucesso usando
fotografias no novo sistema de relatório de
atividades de serviço?
Temos que explorar todos os meios de
comunicação disponíveis para alcançarmos a
nossa audiência. A mídia social é apenas mais um
recurso para que possamos divulgar a nossa
história diretamente às pessoas, em termos globais.
Neste ano, estaremos incentivando os clubes a não só criarem um Website, mas também, marcarem presença
no Facebook. Acesse o website de LCI para um tutorial de fácil utilização sobre como criar uma página
no Facebook.
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Meios tradicionais, como a televisão e o jornal, são igulamente importantes. Cada vez mais, a mídia social está
causando um profundo impacto na maneira em que fazemos negócios e nos comunicamos com nossas
audiências internas e externas. Temos que nos comunicar com pessoas de diversasa origens e culturas. Isto
torna-se ainda mais crucial quando abordamos uma
audiência jovem.
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Eu Acredito que o Desenvolvimento
da Liderança faz a Diferença

Eu acredito que Lions Clubs International possui grandes líderes em suas fileiras. Para
assegurarmos um futuro de sucesso, devemos continuar desenvolvendo novos líderes e, mais
importante ainda, devemos fornecer-lhes oportunidades de liderança - capacitando-os para
que sejam confiantes em suas habilidades de “trabalhar em equipe”.
O aprendizado é um processo pelo qual passamos todos os dias de nossas vidas e, como tal,
Lions Clubs International e os Leões podem se beneficar dos treinamentos - desde o primeiro
dia em que alguém se torna Leão, após uma orientação eficaz para novos sócios. Devemos
demonstrar nosso compromisso com a excelência em liderança, identificando os companheiros
e companheiras em nossa família Leonística que demonstrem tais habilidades e a dedicação
necessária para liderarem os clubes de forma eficaz. Devemos então cultivar este potencial
por meio de treinamento efetivo e desenvolvimento relevante.
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LCI oferece uma variedade de recursos e ferramentos de treinamento indispensáveis, incluindo
um currículo elaborado especificamente para apoiar os esforços dos líderes Leões em âmbito
de clube, divisão e distrito. O treinamento prático relacionado aos dirigentes de clube,
presidentes de divisão e vice-governadores de distrito, além do treinamento elaborado para
apoiar as operações eficazes dos clubes, inclusive o Processo de Excelência de Clube e o
Leão Orientador Certificado, muito aumentarão nossa capacidade de oferecer os serviços
necessários, instilando ao mesmo tempo o orgulho de ser Leão e um sentido de pertencer a
uma associação que faz o bem. O Centro de Recursos de Liderança proporciona acesso fácil
aos materiais, e o Centro Leonístico de Aprendizagem, nossa biblioteca virtual, oferece cursos
sobre habilidades de liderança para todos os Leões. Solicitarei à Diretoria Internacional
que desenvolva mais treinamentos e recursos para o clube, visando acompanhar os mais
recentes avanços.
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O Instituto de Preparação de Instrutores se dedica a ampliar o número de Leões capazes de
efetivamente oferecer treinamento e programas de desenvolvimento. O instituto oferece
treinamento para a preparação de Leões a cargos de liderança em nível distrital.
Os caracteres chineses que compõem a palavra “escutar” revelam o significado desta
habilidade fundamental de liderança, porém, muitas vezes subestimada. Para que possamos
ser líderes de fato, precisamos ouvir, ver e escutar, dando toda a nossa atenção às pessoas
que nos falam. A implementação da Equipe de Liderança Global posiciona a nossa associação
para que possamos efetivamente escutar as necessidades de treinamento dos Leões e
fornecer programas eficazes de desenvolvimento e oportunidades desafiadoras de liderança.

Acredito que as Crianças são o
Nosso Futuro
Lions Clubs International possui um compromisso de longa data com as crianças e os jovens
adultos.
Nossos programas tornam o desenvolvimento juvenil uma experiência segura e saudável. Por meio
dos Serviços para Crianças, atendemos necessidades de educação e saúde. Graças ao Lions
Quest, levamos às salas de aula habilidades essenciais de vida. Também respondemos a problemas
que clamam por soluções e apoio, levando água potável a vilas distantes, construindo um lar para
crianças de rua e implementado inúmeros programas exclusivamente criados para superar os
desafios locais das comunidades em âmbito global.
Aparentemente, nos dias de hoje as gerações são rotuladas. Tivemos a Geração X, a Geração Y,
e a Geração do Milênio. Anos atrás tivemos os Baby Boomers (geração do pós-guerra). Penso que
os jovens de hoje não querem ser rotulados. Mesmo nas geração anteriores os jovens não queriam
ser rotulados. Os jovens se preocupam com o mundo ao seu redor. Eles aceitam as pessoas mais
facilmente e muitos deles se voluntariam, em números sem precedentes. Os jovens voluntariam
em uma proporção duas vezes maior que os adultos (55 por cento contra 29 por cento), sendo
que, mais do que nunca, eles trabalham com um sentido de altruismo, que ressoa com a filosofia
“quero ajudar a tornar o mundo um melhor lugar de se viver”. Portanto, não vamos rotular, vamos
apenas engajar.

Um número crescente de estudos indicam que
os jovens que se engajam em projetos de
serviços relevantes passam por experiências
que produzem resultados positivos. Além disto,
um jovem cujos pais voluntariam, tem três
vezes mais a probabilidade de trabalhar
como voluntário. Os jovens precisam de bons
exemplos – alguém a quem admirar, seja o pai,
a mãe, um guardião ou líder comunitário.
Os Leões são excelentes exemplos para os
jovens. Ao convidar os jovens para ajudar no
planejamento e implementação de projetos de
serviço, os Leões terão uma excelente
oportunidade de permitir que os jovens
desenvolvam habilidades de vida indispensáveis,
que enfatizam a importância do servir.
Acredito que cada jovem que ajudarmos
se desenvolverá em um adulto responsável
e íntegro.

LION.01

Precisamos de
Exemplos de
Comportamento
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Nós Acreditamos em
Prêmios de Serviço
Os Prêmios de Serviço, que serão entregues na Convenção Internacional em
Busan, na Coréia, reconhecerão as grandes realizações dos clubes e distritos
na área de serviço. As categorias incluem:
Melhor Projeto Ambiental de Longo Prazo (por clube ou distrito)
Melhor Projeto Ambiental de Longo Prazo (por Leo clube)
Melhor Conexão com um Programa Juvenil (por clube ou distrito)
20
11-201 WARD
2A

Serviço de Destaque para os Cegos ou Deficientes Visuais
(por clube ou distrito)
Serviço de Destaque para os Cegos ou Deficientes Visuais (Leo clube)
Melhor Programa ou Atividade de Alívio à Fome (por clube ou distrito)
Melhor Programa ou Atividade de Alívio à Fome (Leo clube)
Leão e Leo do Ano
Para a última categoria, as indicações devem ser enviadas à Divisão de
Relações Públicas de Lions Clubs International até 1º de abril de 2012. As
indicações podem ser feitas apenas pelos Dirigentes Executivos ou Diretores
Internacionais. Este prêmio é individual, sendo que apenas os Leões e os
Leos que tenham exemplificado a crença na prestação de serviço podem
ser indicados.

FIRST BELIEVER
Excellent Award
PRESENTED TO

“If you don’t BELIEVE what you are doing is right,
how can you inspire others?”

LION.01

Wing-Kun Tam, International President 2011-2012
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Prêmios “O Primeiro
a Acreditar”
Acredito que podemos convidar mais pessoas e clubes para a nossa rede da
esperança. Os Prêmios “O Primeiro a Acreditar” reconhecerão os Governadores
de Distrito que atingirem resultados significativos de aumento de sócios nos
primeiros quatro meses do ano do seu mandato. Os prêmios consistirão de
dois níveis. Os Governadores de Distrito qualificam-se para somente um dos
prêmios. Os critérios para qualificação são:
Excelente: dois novos clubes OU aumento líquido de sócios em
31 de outubro de 2011

FIRST BELIEVER
Superior Award
PRESENTED TO

“Don’t just think you can, BELIEVE you can.”
Wing-Kun Tam, International President 2011-2012

Superior: cinco novos clubes E aumento líquido de sócios em
31 de outubro de 2011
Todos os formulários para os novos clubes devem ser preenchidos e
recebidos pelo Departamento de Programas para Sócios, Novos Clubes e
Marketing em LCI até o encerramento do expediente de trabalho da quintafeira, dia 31 de outubro de 2011.

Eu Acredito na
Fundação de Lions
Clubs International
Os Leões se preocupam. Os Leões sempre se
preocuparam. A rede caridosa dos Leões possibilitou que a
nossa Fundação outorgasse milhões de dólares em
subsídios em todo o mundo, transformando definitivamente
a vida de milhões de pessoas.
A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) representa
os Leões ajudando outros Leões a servirem o mundo. Por
meio da LCIF, os Leões aliviam a dor e o sofrimento e levam
cura e esperança às pessoas do mundo inteiro.
As doações para LCIF são uma excelente maneira de fazer
a diferença na vida das pessoas. Cada dólar doado à LCIF
é canalizado para um subsídio. Cada doação ajuda alguém
a levar uma vida mais saudável e produtiva.

Tive a felicidade de estar envolvido com a Campanha
SightFirst e com a Campanha SightFirst II. Pude observar de
perto como os Leões trabalham de forma excepcional,
como uma família unida. Sendo que agora estamos
colocando os milhões de dólares angariados para serem
utilizados em causas relevantes.
Acredito do fundo do meu coração que podemos fazer a
diferença, graça à Fundação de Lions Clubs International.
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LCIF está se desenvolvendo e as pessoas estão
observando. Nossas parcerias corporativas, governamentais
e colaborativas estão aumentando todos os anos. Porém,
é VOCÊ – companheiro Leão – que elevou LCIF a novos
patamares, possibilitando o oferecimento de cuidados aos
carentes e o atendimento às necessidades prementes, em
base contínua.
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Você
Acredita?
Existem 7 bilhões de pessoas
residindo no Planeta Terra. Mais de
um terço da população mundial vive
em estado de pobreza, isto é, não
têm o suficiente para comer, sem
acesso a água potável, vivendo em
habitações precárias, sem tratamento
médico adequado. Carecem de tudo
isto, e muito mais.
Pobreza, falta de moradia, abuso,
doenças e deficiências, tanto mentais
quanto físicas, afligem milhões de
pessoas. Lions Clubs International
não pode atender a todos os
problemas. Ou será que podemos?
Eu acredito que podemos fazer a
diferença. Eu acredito que ao
ajudarmos a apenas uma pessoa
estamos sendo um exemplo a ser
seguido. Eu acredito em uma família
mundial de voluntários. Eu acredito
que somos os líderes mundiais em
serviços comunitários. Eu acredito
nos L-E-Õ-E-S.
Envolva-se no espírito de Acreditar.
Seja ATUANTE e:
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• Lance uma campanha de plantio
de árvores
• Instile a filosofia “Meu Clube,
Minha Família”
• Envolva os novos associados nas
atividades do clube
• Revitalize o seu programa de
relações públicas
• Amplie os seus projetos de serviço
• Instrua futuros Líderes Leões
• Apoie LCIF
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ACREDITE que VOCÊ
pode fazer a diferença!
PO

CL Américo Ribeiro
Presidente do CNG

Encontros
Num encontro comigo mesmo, encontrei-me e encontrei…

e realização.
Aqui, ali e acolá temos de conti-

Situei-me no meio de uma multidão, observei, ponderei e risquei traços de

nuar a semear réstia de sol e de esperança. Formamos um todo organizado

vida…
A multidão, apesar de dispersa, multicultural, diferente e caminhante, como

e poderoso, pois somos felizmente mui-

todos os seres humanos, com seus roteiros, talvez pensados ou não, talvez oca-

tos, espalhados por essas terras além,

sionados pelas circunstâncias, proporcionava-me vasto conteúdo de consciência,

embora em número reduzido para tão

fluindo pensamentos e ideias importantes, para mim, que registo com emoção e

vasto volume de solicitações crescentes

meditação. Era constituída por bebés, crianças, adolescentes, jovens e adultos no-

a cada momento.

vos e idosos. Formava e enformava um misto de atenções e questões, porque o

Companheiras

e

Compa-

seu semblante carregava peso e fazia emergir inquietação, cuidado e, decorrente

nheiros, no serviço pela tal mul-

vontade de acção para ajudar nos distintos campos do servir.

tidão, podemos e, naturalmente

Encontrei paisagem linda… com água, verde e flores. A água descrevia a

constituímos multidão de serviço,

prenda do seu valor. O verde das árvores frondosas e restante vegetação ajudava

unida na amizade e sustentada pelo

ao enfeite do espaço e fazia a promessa, constante, de dar muito oxigénio… as

código de ética do Lionismo, avigo-

flores completavam a pulcritude com o seu perfume e colorido.

rando força, querer e crer.
Obrigado!

Quanta dádiva!
Quanto deslumbramento!

À luz da lealdade, servindo com
transparência, aceitai um abraço amigo.

Quanto conhecimento!
Quanta descoberta…
Essa paisagem oferecia-se a mim e àquela multidão! O seu domínio e potencialidade eram para todos e requeria a devida admiração, a manifestação de
alegria e entusiasmo por tanta grandeza, força e solicitude. Porém, a multidão não

vas as razões de tal acontecimento. Que pena! Nem todos conhecem a beleza da
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a olhava, não sentia o seu efeito, não parava para a apreciar, não a encontrava…

vida contida nos numerosos cantos e espaços, nos incessantes passos do quoti-
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Depois de várias interpelações e junção de factos, foram fáceis e conclusi-

diano, nos caminhos rotineiros e diferenciados, nos propósitos e pontualidades…
ainda que os direitos humanos sejam para todos os humanos.
O sofrimento, a dor física e moral, a doença, a deficiência, a pobreza, a
fome, a marginalização, a rejeição, a desgraça… não davam lugar à observação!
Desligavam por completo a capacidade de ver, contemplar, desfrutar e
amar…
Esta multidão necessita de mim, necessita de ti, necessita daquele,
necessita de nós, que nos situamos, geograficamente aqui, mas por que não esquecemos, nunca, o mundo que nos acolhe num único sentir evangélico, também
lá chegamos com o nosso olhar, braço trabalhador e capacidades de mobilização

CL Carlos Santos Costa
Past-Presidente do CNG

DM115 Presente/Futuro
O Lionismo, tal como a existên-

Este ano tivemos um problema com a Associação, porque no ano anterior

cia a nível do Mundo, da Europa e do

não se fizeram as 6 The Lion, vão – nos descontar o montante das duas revistas em

País, tem suscitado repensar nos con-

falta, mas nós avançámos, cumprimos, fazendo as 6 publicações, para não deixar

ceitos de ajuda, rever as formas dessa

más heranças. São estas atitudes que , no presente, preparam o futuro.

actuação, projectar no tempo as conse-

Sei que há quem ache sem interesse existir um DM, mas não es-

quências de cada intervenção para ver

tamos em tempo de andar para trás e sim de continuar a crescer. Se os

se estaremos mesmo a fazer a diferen-

Lions vissem bem as verbas que pagam para o DM (€12,00 anuais, porque

ça.

tudo o resto são verbas para rubricas predefinidas) não se refugiariam no
Hoje é importante que se conso-

argumento economicista que se paga muito para uma estrutura escusada.

lidem os Clubes existentes, aumentem
os quadros sociais e que, cada Clube

Arranjem – se outros argumentos, mas não este.

assuma o seu papel nas suas comunidades de acordo com as necessidades,

Quanto ao Futuro … não tenho nenhuma bola de cristal, nem sei fazer futu-

mas também com as apetências e ca-

rismo, mas estou convicto que só se pode melhorar o presente e, continuar a fazer

pacidades dos sócios dos Clubes. Sim,

história, se os líderes souberem ser humildes, respeitadores, reconciliadores, de

não se pode exigir a todos os clubes

mentalidade aberta e prontos a serem apoiados e a pedir apoio, sem preconceitos.

que promovam actividades que envol-

O Futuro depende de cada um de nós, especialmente das lideranças

vem muito esforço e movimentação …

que têm que saber dialogar, pedir, aceitar e multiplicar esforços para se continuar a

estou a pensar na programação de um

fazer o bem com dignidade e qualidade.

Rally, de um Campeonato de Golfe, de
um espectáculo … mas muitos poderão

Estou disponível para fazer parte desse esforço de influenciar o futuro para
bem do Movimento, em Portugal.

organizar um “Chá Dançante”, uma tarde cultural com uma visita a um Museu,

“Eu Acredito” que podemos continuar a SER LIONS num Futuro criativo.

um passeio … uma visita a uma institui-
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ção de crianças, de pessoas especiais,
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de idosos …
Temos que apostar nas coisas
práticas que dão mesmo respostas a
quem precisa, fazermos do Lionismo
um veículo utilitário de qualidade de vida
para quem ajudamos.
O DM 115 com o seu estatuto
de unificador dos Lions pode desempenhar um papel importante no registo
de cada acção dos Distritos através das
actividades comuns: Revista Lion, Campo de Juventude, Intercâmbio Juvenil,
“Sou Vigilante da Floresta”. Encontro
Melvin Jones.

Um abraço

CL Joaquim Borralho
Director Internacional

Quais os desafios para o AL 2011-2012
O Lions Clubs Intemational é a
maior organização com base geográfica

mês de Outubro, mês do aumento de Sócios e o mês de Abril, mês da consciência
sobre os Clubes Leos:

mundial e, por isso, as campanhas do

Os programas de desenvolvimento, com particular ênfase ao Am-

AL10-11 relataram quase 1,7 milhões de

biente, solicitando o envolvimento de todos, para plantar um milhão de árvores em

horas de serviço e beneficiaram mais de

todo o planeta terra.
Não esquecendo o mês de Abril, o mês protegendo o Ambiente, no serviço

1,1 milhões de pessoas.
O Presidente Internacional TAM

comunitário os meses de Janeiro/Dezembro, meses de aliviar a fome, a prepara-

no seu programa presidencial deste ano

ção para desastres e socorro e nas relações internacionais o Dia do Lions com as

espera incentivar os Lions a ACREDI-

Nações Unidas, o Dia Mundial da Visão, o Dia Mundial do Serviço Lions e outros

TAR que, juntos podem fazer a diferen-

eventos.

ça através da Coragem, Compromisso

Os programas de Serviços de Saúde e Crianças, a preservação da

e Acção, por isso, deu grande atenção

surdes e os programas de crianças, não esquecendo o mês de Outubro, mês com-

às Actividades de Serviço, incluindo o

partilhando a Visão, o mês de Novembro, mês da consciência sobre os Diabetes,

alinhamento e desenvolvimento da co-

o mês de Dezembro, semana sobre o banco de Olhos e o mês de Maio, mês da

laboração entre LCI e LCIF.

prevenção sobre a Visão.
E para o futuro, recomenda-se a formação de comissão de olhares para

A saber:
O programa de Aumento do

a frente para avaliar e identificar as oportunidades para continuar a alinhar e ampliar

quadro Social dos Clubes, para o

parcerias com organizações similares à LCI e LCIF para uma maior colaboração

efeito preparou o GMT (Global Mem-

de financiamento potencial para projectos de Lions e aumento da visibilidade dos

bership Team) e GLT (Global Leadership

Lions com missões de ajuda médica e humanitárias e outras oportunidades.

Team) para lhe dar suporte.
O programa para a Juventude, em particular o movimento LEO,

Pelo LIONISMO, Sempre e para Sempre!

abordando as seguintes áreas;
- Aumentar a consciência do mo-

“Eu Acredito”

promover e dinamizar a transi-
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vimento Leo e sua finalidade.

ção do Leo para Lion.
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- Desenvolver estratégias para

- Desenvolver estratégias para
aumentar a cooperação Leo-Lion.
- Criar

recursos

internacionais

para a formação e orientação
dos Assessores para Leo clube.
- Fortalecer os clubes Leos actuais.
Não esquecendo o mês de
Agosto, mês de envolver a Juventude, o

CL Rui Taveira
Embaixador da LCIF

A LCIF e o Orgulho de Ser Lion
Por convite do Presidente do
CNG, CC Américo Ribeiro, volto a ter
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do Lions Clube de Vila do Conde.

Jones’ Fellows.
LCIF é o verdadeiro braço exe-

oportunidade de dar a conhecer mais

E, finalmente, a LCIF conce-

cutivo das mais importantes e visíveis

um pouco do que é a Fundação Lions

deu um subsídio de $ 75.000 USD,

actividades da nossa Associação. É O

Clubes Internacional (LCIF).

NOSSO ORGULHO!

Tinha

conforme acima refiro. O Lions Clube da

pensado num texto apologético. Mas,

Póvoa de Varzim e o Lions Clube de Vila

enquanto pensava no que poderia dizer,

do Conde vão também contribuir com €

PCC Neiva Santos, CL Vitorino Bento

sem me repetir, tive conhecimento da

10,000 e 5,000 respectivamente. Como

dos Santos, PDG Edmundo Lima e eu

decisão da LCIF de doar 75.000 dóla-

é norma, o IPDG Carlos Lopes foi no-

próprio colocámos como meta para o

res americanos, cerca de 55.000 Eu-

meado administrador da doação.

nosso mandato, que vai até 30 de Ju-

Os Coordenadores

Distritais,

ros, ao Distrito CN/Lions Clubes da Pó-

Companheiros, este é apenas

nho do próximo ano, APENAS mais

voa de Varzim e de Vila do Conde para

mais um testemunho dos apoios

um Melvin Jones’ Fellow por Clube.

beneficiação, ampliação (de 7 para 15

CONCRETOS que a Fundação Lions

Estamos convictos de que lá chegare-

internos) e melhoria das funcionalidades

Clubes Internacional

tem concedido

mos…se achardes, como nós, que a

da Casa de Santa Maria da Estela,

aos Distritos e Lions Clubes portugue-

LCIF, pela natureza e objectividade dos

obra de apoio a crianças em risco.

ses para que possam potenciar a sua

seus propósitos, merece a vossa gene-

acção social e humanitária.

rosidade. E acho importante referir que

Achei, então, que este testemu-
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Carlos Lopes, foi obtida a participação

nho “fresquinho” valeria mais do que

Para levar a cabo a sua missão,

1.000 palavras minhas e decidi objec-

que se projecta em todo o mundo, LCIF

tivar com “FACTOS” mais este apelo

precisa de fundos, originados por do-

Obrigado! Desejamos a todos

ao apoio dos Lions Portugueses à

ações de Lions, de Clubes e de outras

que tenham, ou tenham já gozado,

“sua/nossa” LCIF.

entidades.

umas boas e merecidas férias.

Pois é, Companheiros. O Lar de

Num estudo recente do con-

Santa Maria da Estela destina-se a aco-

ceituado “Financial Times”, a LCIF foi

lher jovens em risco mas as condições

considerada a Fundação que, a ní-

disponíveis, no que se refere a instala-

vel mundial, melhor administra e

ções, ficam muito àquem do que seria

aplica os fundos de que dispõe. E

necessário. Os responsáveis “sonha-

fazemos questão de que nem um cên-

ram” e bateram à porta de várias enti-

timo doado seja aplicado em gastos

dades, entre as quais o Lions do Clube

administrativos. Para ocorrer a estas

da Póvoa de Varzim. “E a obra nasce”.

despesas, utilizamos apenas rendimen-

Tratando-se de um projecto

tos dos fundos próprios.

de

Os Lions portugueses precisam

200.000 Euros, o Clube não se sentiu

de conhecer estas verdades. E não

com capacidade para avançar e, atra-

posso deixar de referir e salientar que,

vés do Governador Melo Albino, foi so-

dentro da nossa limitada dimensão, os

licitado o apoio da LCIF.

Lions portugueses têm contribuido com

(ver desenhos) no valor estimado

Na instrução do processo, pros-

assinalável generosidade, em particular

seguida no mandato do Governador

nas doações para Comendas Melvin

as nossas doações à LCIF podem ser
inscritas para dedução no IRS.

Rui Taveira, Oeiras, 29 de Julho
de 2011

CL Duarte Marques
Governador do Distrito 115 Centro-Norte

«Acredito que basta uma pessoa para fazer
a diferença. Acredito que o mundo inteiro pode ser
transformado quando trabalhamos unidos como Lions.
Acredito que o transformar de uma vida, ou do mundo
inteiro, começa dentro de cada um de nós»
Wing-Kun Tam
Presidente Internacional

Eu Acredito!
Foi com estas palavras que as-

sencialmente, a troca de ideias e de experiências com Lions do mundo inteiro,

sumi há precisamente um ano, a minha

deram-me um novo alento para ACREDITAR que é possível transformar a socie-

condição de candidato a 1º Vice-Go-

dade em que estamos inseridos.

vernador do nosso Distrito, em Can-

O momento difícil que o mundo atravessa, e em particular o nosso país,

tanhede, na 1ª Reunião do CNG e do

deixa-nos um desafio, mas também uma oportunidade: a de SERVIR mais e me-

D-115CN;

lhor. Para isso, basta que cada um de nós ACREDITE que, mesmo individualmen-

Quer na minha eleição como

te, possa fazer a diferença. Colectivamente, unidos pelo ideal NÓS SERVIMOS,

Governador do Distrito na Conven-

vamos com toda a certeza transformar o mundo inteiro, como nos propõe o nosso

ção de Coimbra, quer na Cerimónia

Presidente Internacional Wing-Kun Tam.

de Transmissão de Tarefas na Batalha,

Convido-vos, pois, a porem em prática os programas delineados por cada

mantive a minha convicção: EU ACRE-

Clube, com Coragem, Compromisso e Acção. Não basta ter bons pensamentos,
é preciso ter a coragem de os partilharmos com os outros, ACREDITANDO que

Aliás, esta minha convicção

somos capazes de os pormos em prática.

recorda-me o meu passado, porque

Por isso, vou dar continuidade aos projectos iniciados pelos Clubes, na

sempre ACREDITEI nas pessoas e nas

anterior Governadoria e ainda não acabados, como são exemplo a recuperação da

suas potencialidades;

Casa da Estela, ou as acções de cooperação e ajuda para fundar novos Clubes em

De facto, desde a minha juven-

Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.

tude, ao integrar organizações volun-

Como Governador, irei promover o Programa do nosso Presidente Inter-

tárias da minha área geográfica, até ao

nacional Wing-Kun Tam, dando ênfase ao Clube-Família, aos Leos e Jovens e ao

ingressar na vida profissional, sempre

Meio Ambiente.

ACREDITEI que é possível melhorar

Efectivamente, vamos repensar o fortalecimento e a conservação do qua-

a condição material e humana do nos-

dro associativo, cuidando dos sócios como se fossem a nossa família, assim como

so próximo: para isso, basta apenas

envolvermos mais jovens e Leos nas nossas actividades lionísticas.

ACREDITAR;

Por último, vamos deixar nas nossas comunidades uma marca visível da

E quem é o nosso próximo?

nossa capacidade de fazermos a diferença: aderindo à campanha presidencial de

A resposta está em cada UM de

plantação de um milhão de árvores, vamos plantar 1.500 árvores no nosso Distrito.

nós. INDIVIDUAL e não colectiva. Só
quando ACREDITAMOS no que INDIVIDUALMENTE fazemos está certo,
podemos INSPIRAR o nosso próximo,
e os demais. O nosso próximo é aquele
que precisa de nós.
Acabado de regressar da Convenção de Seattle, na qual assumi formalmente o mandato de Governador,
confesso que venho totalmente motivado para iniciar um novo ano lionístico.
Os seminários, as palestras, as assembleias plenárias da Convenção e, es-

Conto convosco. Vamos a isso!

LION.01

DITO;
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CL José Luís Brito Rocha
Presidente da FLP

História da Caminhada da Fundação
dos Lions de Portugal
Estavamos em 1979 e decorria
a X Convenção Nacional de Tróia com

LION.01

organização do LC de Setúbal.
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gisto Nacional de Pessoas Colectivas)
O então Secretário do Clube
CL Sousa Rocha, intervém e em papel

no Centro da Cidade de Aveiro e na sua
Zona nobre a titulo gratuito, oferecendo
dignidade adequada.

O Distrito 115, tinha como Go-

timbrado deste Clube junto de RNPC,

As receitas da Fundação eram

vernador o saudoso Galamba Marques

consegue em 18 de Julho 1991 o Certifi-

obtidas pela colecta anual de CCLL do

(LC Figueira da Foz) e Assessor da Con-

cado de Admissibilidade com a denomi-

Distrito 115 e pela venda de Medalhas

venção o C L Mário Ferro.

nação Fundação dos Lions de Portugal.

alusivas ao Código de Ética do Lionismo

Foi eleito nessa Convenção como

Em 28 de Outubro de 1991, sen-

da autoria do PDG Miguel Teixeira (infe-

Governador o CL Fernando Esteves então

do Presidente da Fundação dos Lions

lizmente a falta de controle na distribui-

Membro do LC de Matosinhos.

de Portugal o PCC Luis Xavier é enviado

ção pelos Clubes resultou em prejuízo)

É no decorrer desta Convenção

a todos os Lions de Portugal uma circu-

por donativos de alguns CCLL e pela

que é delineada a criação da Fundação

lar, convidando todos os Lions Clubes a

venda do livro “O Lions Sabido”.

dos Lions de Portugal, magistralmen-

outorgarem a nova Escritura.

Quando o Distrito 115 passou a

te difundida pelo então Past-Go-

Em 23 Novembro 1991 no Res-

Distrito Múltiplo 115 houve necessidade de

vernador Miguel Teixeira (LC Mato-

taurante Boucinha, em Vila Nova de

fazer alterações ao clausurado dos Esta-

sinhos).

Gaia, é celebrada a escritura da consti-

tutos da Fundação dos Lions de Portugal.

Não obstante o esforço desen-

tuição da Fundação pelo Notário de Vila

Nessas alterações foi cometido

volvido, a sua criação, prolongou-se no

Nova de Gaia, Dr. Serafim Paulo de Sou-

o mesmo erro, ao utilizar o mesmo nú-

tempo e por alguns anos.

sa, então sócio do LC Vila Nova de Gaia .

mero de registo do Distrito Múltiplo 115.

Em 12 de Maio de 1981, é

A escritura é registada na Con-

Recentemente o novo Conse-

efectuada uma Escritura da Fun-

servatória do Registo Comercial de Aveiro,

lho de Administração ao qual eu presi-

dação dos Lions Portugueses num

obtendo o mesmo número de Registo do

do entendeu transformar a Fundação

Cartório Notarial de Espinho, tendo

Distrito 115, por se tratar de uma activida-

dos Lions de Portugal, numa Funda-

a sua sede em Matosinhos.

de deste, embora possuísse um Estatuto

ção de direito próprio, de utilidade

Esta Escritura é publicada

próprio e foi outorgada pelos representan-

pública e com o objectivo de crescer

no DR III Série nº142 de 24-06-1981.

tes do DM115, PCC Arnaldo Gouveia,DG

e poder desenvolver mais actividades,

Não há Certificado de Admissi-

Fernando Marques Jorge e DG António

de acordo com os seus Estatutos.

bilidade.

Sousa Rocha e pelos seguintes Clubes: LC

Para esse efeito foi feita uma

Em Novembro de 1989 dá-se

Guimarães, LC Águeda, LC Vila Nova de

nova Escritura Pública da Fundação dos

inicio à legalização da Fundação dos

Famalicão, LC Leiria, LC Matosinhos, LC

Lions de Portugal em 02/06/2009 em

Lions de Portugal.

Cova da Beira, LC Arganil, LC Santo André,

Aveiro e que, com outra documentação

O então Presidente da Funda-

LC Amadora, LC Abrantes, LC Covilhã, LC

de acordo com a Portaria 69/2008, foi

ção dos Lions de Portugal o PCC Maia

Setúbal, LC Costa do Estoril, LC Albergaria-

enviada à Presidência do Conselho de

Gomes juntamente com o PDG Nuno

-a-Velha, LC Barcelos, LC Oliveira de Aze-

Ministros em Julho de 2009, aguardan-

Rocha e o PDG Miguel Teixeira, reque-

méis, LC Braga e LC Senhora da Hora

do-se despacho.

A sede provisória em Aveiro fun-

Penso ter feito a história resumi-

A burocracia para obter este

cionou numa cave cedida pelo Municí-

da até aos nossos dias, do Processo da

documento leva à intervenção do LC de

pio de Aveiro, até que o CL Carlos Vieira

Constituição da Fundação dos Lions de

Vila Nova de Gaia, junto do RNPC.(Re-

do LC de Leiria disponibilizou um andar

Portugal.

rem o Certificado de Admissibilidade.

CL Nuno Ferrão
Governador do Distrito 115 Centro Sul

Como Perspectivo o Ano 2011-2012
associar-se à nossa causa e ao nosso

vamos ultrapassar esta meta! A Funda-

projecto de Servir.

ção Lions Internacional é um orgulho

-me o título supra para o meu primeiro

Por isso, este enfoque especial

para todos nós. Nos últimos anos rea-

artigo na nossa Revista Lion. Parece-

que darei, durante todo o ano, na di-

lizou mais de 5 milhões de operações

-me uma boa ideia! Na realidade, as mi-

vulgação do lionismo. É preciso que

às cataratas na China! Em África, mais

nhas perspectivas para os próximos 12

os clubes se dêem a conhecer nas

de 4 milhões de crianças foram vaci-

meses assentam na preparação do

suas terras, porque quanto mais

nadas contra o sarampo. Em Portugal,

corrente que fui realizando enquanto 1º

formos mais poderemos fazer! E

estamos a tentar que a Fundação apoie

Vice-Governador. Esta função permitiu-

o rejuvenescimento dos clubes é in-

um projecto do nosso Distrito relaciona-

-me ir acompanhando os clubes, o que

dispensável para a sua continuidade a

do com a diabetes e a visão, pelo que

para além de passar a conhecer muitos

longo prazo! Paralelamente, o Gabine-

as questões relacionadas com a visão

Lions me deu a oportunidade de ir efec-

te tem também por objectivo realizar

e a diabetes, também deverão ser uma

tuando alguns convites para o meu Ga-

acções de divulgação do lionismo em

prioridade este ano.

binete. Ao mesmo tempo, fui preparan-

cidades onde ele ainda não existe. E

Devemos ter objectivos simples

do toda a logística associada ao início

vamos, além disso, contactar os com-

e concretos, que nos ajudem a progra-

do ano, desde formulários para Lions

panheiros Lions de clubes que encerra-

mar o actual ano Lion, pois assim será

Internacional, à escolha e elaboração

ram nos últimos anos, pois estou certo

mais fácil e eficiente avaliar o nosso tra-

de pin’s e galhardetes, passando pela

que alguns deles ainda continuam com

balho. Foi isso que aconteceu em Coim-

realização de um curso on-line, indica-

vontade de Servir, de forma organizada,

bra, na 1ª Reunião de Gabinete, onde

do pela Associação, para Governado-

como os clubes Lions tão bem fazem.

foram definidos alguns objectivos para

Companheiros,

res Eleitos. Uma boa organização e um

o

momento

o ano em curso.

que o país atravessa pode e deve

As perspectivas são excelentes,

Anuário do Gabinete, em suporte papel

ser uma oportunidade para nós,

tal a capacidade e o “bom coração” de

ou digital, é uma boa ajuda, são a base

Lions. Devemos incentivar um maior

todos os Lions. Saibamos nós pôr os

do sucesso, para que as mensagens do

contacto com os jovens, em eventuais

nossos dons ao Serviço do nosso Clu-

Governador e do Gabinete cheguem a

iniciativas nas escolas; organizar inicia-

be e da nossa Comunidade!

todos os Lions!

tivas de saúde, culturais ou ambientais,

bom sistema de informação, em que o

Nesta hora de sérias difi-

porventura em parcerias com os mais

culdades que o país atravessa, a

novos, incluindo os grupos de escutei-

presença de pessoas interessadas

ros, que partilham connosco o lema de

em Servir, organizadas em Clubes

Servir!

Lions, são uma mais-valia para tan-

O nosso Presidente Internacio-

tas vilas e cidades do nosso país.

nal Tam pede que durante o corrente

Saibamos nós divulgar o muito que

ano os Lions plantem 1 milhão de ár-

fazemos, quer em actividades de an-

vores no mundo inteiro! Nós, como As-

gariação de fundos, quer em iniciativas

sociação Mundial que somos, devemos

de pura cidadania, como os rastreios

estar unidos neste objectivo comum!

ou recolhas de sangue, que certamen-

O nosso Distrito comprometeu-se a

te muitos outros cidadãos quererão

plantar 2.000 árvores. Estou certo que

Veja tudo com mais pormenor
em www.lionsclubes.pt/d115cs.

LION.01

O nosso Presidente do Conselho Nacional de Governadores sugeriu-
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EU ACREDITO !

CL Tiete Santos Costa
Presidente do CPG

CPG (Círculo de Past Governadores)
“Os Past Governadores desempenharam, durante um ano, funções específicas nos seus Distritos e ganharam uma experiência que ninguém pode negar que
é rica e poderá ser útil aos Lions, se bem orientada.
Ao assumir a função de Presidente do Círculo, tive um propósito específico.
Dá-lo a conhecer a todos os Lions, os objectivos, formas de apoio aos
clubes através dos seus PDG e como se articula este círculo com as estruturas já
existentes.
Hoje só vos queria dizer que existimos, que estamos disponíveis para apoiar,
em primeira mão os Vices e Governadores em exercício, sempre que queiram esse
nosso apoio e depois os Clubes.
Não pretendemos “poderes paralelos” ou ter outro estatuto que
não seja o de PDG atento e disponível.
Na próxima Lion publicaremos os nossos Objectivos e por eles poderão,
cada um de vós, aquilatar da necessidade da existência do Círculo.

LION.01

Um abraço de Amizade
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Não pretendemos
		“poderes paralelos”
ou ter outro estatuto
			 que não seja o de

PDG atento e disponível.

CL Víctor Melo
Presidente Eleito CNG

Arte Partilhada…
É Verão. Mais uma edição da

da e consolidada numa perspectiva em

vezes, com uma discrição exagerada

nossa Revista, porventura talvez aquela

que a responsabilidade individual não

que nos penaliza na visibilidade.

que será mais lida, porque os dias são

pode falhar perante o todo. A nossa

Trabalharei por isso com gosto,

mais longos, mais quentes, repletos de

oferta assenta na preparação e nos pro-

persistência e seriedade, seguirei e es-

Sol e, portanto, ideais para desfrutar-

gramas que temos, porque os nossos

tarei ao lado do Companheiro Américo

mos desta nossa querida publicação.

alicerces foram delineados e pensados

Ribeiro, prática que aliás e de resto, já

para tal.

tive quando fui Vice-Governador. Defendo como melhores práticas a conti-

nha total disponibilidade em o acompa-

Há que imaginar o futuro,
fazendo do presente o nosso
COMPROMISSO.

nhar no seu Ano Lionístico; com alguma

Estar motivado é ser autóno-

Directoria Internacional, em que o Pre-

satisfação devo concluir que o convite

mo, é ter conhecimento e é lutar por

sidente quando passa a “Past” é o Pre-

que o Presidente do CNG me ende-

objectivos.

sidente da LCIF.

Uns dias após a cerimónia da
Transmissão de Funções, liguei ao CC
Américo Ribeiro para o informar da mi-

nuação das grandes linhas mestras do
nosso Movimento, de resto como na

reçou para escrever sobre o papel do

Numa época de cortes, de con-

Porque o voluntariado é estar ao

Presidente eleito no seu (dele) ano de

tenção, recessão e outras coisas até

serviço das pessoas, das famílias e das

mandato, tem um sabor a amizade e

mais não, alguém tem que ser um ver-

comunidades, contribuindo para uma

a partilha.

dadeiro inspirador ou, se quisermos, um

melhor qualidade de vida e um melhor

encorajador.

bem-estar, através de um conjunto de

E é neste contexto que entendo
expor algumas ideias sobre o que me
foi pedido.
Não, não está tudo inventado…

É preciso ter Fé e acreditar no

acções de interesse social e comunitá-

que as pessoas têm de melhor. A Fé é

rio, realizadas de forma desinteressada,

essencial para desenvolver relaciona-

estarei sempre em parceria com Presi-

mentos positivos, e estes baseiam-se

dente do CNG, porque quem ajuda
também recebe!

A tal racionalidade de que tanto

numa liderança clara e em parcerias

se fala em Gestão de nada servirá se

sustentáveis que fazem as organiza-

não lhe acrescentarmos imaginação,

ções funcionar.
Vejamos, assim, a crise como

anos o Mundo parece ter enlouquecido

Hoje ainda estamos no Ano

LION.01

criatividade e ideias novas. A tenta-

é grande, mas o raciocínio poderá ser

Europeu do Voluntariado, e até pode

29

muito bem feito ao contrário, as actu-

parecer impróprio pedirem-se mais vo-

ais gerações podem muito bem estar

luntários quando o número de pessoas

a protagonizar um novo ciclo histórico

que recorre à ajuda das Instituições

com importantes implicações políticas,

está em crescendo todos os dias. Não,

mas, acima de tudo, sociológicas e no

a nossa realidade é mais do que ajudar

seio das próprias famílias.

em tempo de crise. Já passaram qua-

ção de se considerar que nestes últimos

um desafio e como uma oportunidade.

se cem anos da nossa existência, da
Temos que projectar o futuro!

nossa vivência, do nosso compromisso
consciente e constante e os nossos ob-

Cada parte tem que ser pensa-

jectivos foram sempre firmes e, muitas

CL Jorge Ferreira
Presidente da ASIL

Solidariedade
Em Assembleia Geral da “Mútua do Distrito 115 de Lions Clubes”, no passado dia 1 de Maio, foi aprovada por unanimidade a Proposta de alteração da
denominação para:
“Associação de Solidariedade Inter-Lions”
Na Convenção de Coimbra, tivemos a ocasião de prestar esta informação
e acrescentar que esta denominação até se coaduna melhor com o objectivo para
que foi criada a Mútua, a solidariedade entre os Companheiros e Companheiras
Lions.
A Associação Internacional de Lions Clubes está prestes a comemorar um
século de existência, daqui a 6 anos.
Conforme podemos analisar na sua História, foi graças a um grupo de homens, que se reuniam para tratarem entre eles dos seus negócios pessoais, liderados por Melvin Jones, que iniciaram uma outra forma de estar na vida, para além
das suas actividades profissionais pensarem ser solidários para com o próximo.
Foram estes homens, cujo exemplar espírito altruísta de que eram dotados,
que arrastaram rapidamente muitos mais, porque a ideia fazia sentido, conforme
disse S. S. Paulo VI “Um grupo de homens, sem um bom programa humanitário, seria tão inútil como um corpo sem coração”.
E os programas humanitários foram tão brilhantes que de imediato outros
homens constituindo-se em Clubes Lions, com a solidariedade na génese do Lionismo, resultando numa dinâmica expansão de Clubes, primeiro nos Estados Unidos, depois rapidamente se espalharam além fronteiras, dando origem à fundação
da Associação Internacional de Lions Clubes a que pertencemos.
Ser Lion é portanto ser solidário na ajuda ao próximo, e não nos po-
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demos esquecer que o nosso próximo começa na família Lionística que integramos.
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O quadro social da Associação de Solidariedade Inter-Lions é constituído
por mais de duas centenas de cooperantes, o que é pouco relativamente ao número de sócios Lions no nosso Distrito Múltiplo.
Neste sentido, nunca é demais lembrar, estar solidário com os nossos
Companheiros e Companheiras, também é Lionismo.
Se ainda não é sócio, inscreva-se e a Família Lions fica-lhe reconhecida.
Vamos aumentar o número de cooperantes e maior será a nossa
solidariedade.
A Direcção da Associação de Solidariedade Inter-Lions está à sua disposição
e agradece o seu contacto: tmv. 965 019 055 e e-mail, asil.dm115@lionsclubes.pt

CL José Fábio Abreu Martins
Presidente do Distrito Múltiplo Leo 115

O Leonismo em 2011-2012
Caras(os) Companheiras(os),
Iniciou-se no passado dia 1 de Julho um novo Ano Leonístico que se avizinha cheio de desafios, serviço e companheirismo.
Quero desde já, dar os meus sinceros parabéns ao trabalho desenvolvido
nos últimos 2 anos pelo companheiro CLeo Frederico Maia, Past-Presidente do
Distrito Múltiplo Leo 115, assim como todos os elementos que compuseram o seu
gabinete. Estou certo que foram uma grande contribuição para a revitalização do
movimento Leonistico que se tem verificado nos últimos tempos. O CLeo Frederico
Maia foi um bom exemplo de liderança que muito lutou e muito deu de si para manter viva e forte a chama do Leonísmo. Penso que todos estaremos gratos por isso.
Quero também dar uma palavra de apreço e de confiança a todos os clubes que durante anos têm lutado contra todas as adversidades e que se mantêm
firmes nas suas convicções no que respeita a este movimento, servindo sempre
que possível para o bem estar da sua comunidade e criando laços de amizade e
companheirismo que com certeza perduraram uma vida.
Aos novos clubes, quero dizer-vos que bons momentos de companheirismo
e muitos sorrisos vos esperam, fruto de todo o trabalho que irão desenvolver, com
as dificuldades, lições e adversidades que devem ser encaradas com naturalidade
e perseverança, pois nada mais são que uma parte do processo de formação de
qualquer Leo nas suas competências de gestão, liderança e comunicação. Estou
certo que crescerão e sentirão o Espírito Leonístico intensamente e que isso vos
levará a não largarem este bichinho que é “Ser Leo”.
Relativamente ao novo ano que se avizinha, cabe-me a mim e ao meu Gabinete prometer continuar o bom trabalho desenvolvido pela direcção anterior. Como
presidente do Distrito Múltiplo Leo 115, terei um papel bastante activo no bom fun-

e Centro-Norte e as Entidades Lionisticas que me são directamente competentes.
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cionamento de toda a Estrutura Leonística, respeitando a sua hierarquia, pelo que

Incentivarei a fundação de novos Leo Clubes juntos de clubes Lions assim como
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trabalharei bastante em conjunto com os Gabinetes dos Distrito Leo 115 Centro-Sul

trabalharei para que todos os clubes façam crescer o seu quadro social. Irei realizar periodicamente (2 em 2 meses) Conselhos Distritais (on-line - via
Skype), de forma a manter todos os gabinetes e clubes em contacto constante,
para que os mesmos se sintam apoiados em todos os seus problemas e dúvidas
que possam vir a surgir.
O texto já é longo, por isso, para terminar resta-me apenas desejar um
excelente Ano Leonístico a todos, com muito serviço e companheirismo e que estejamos todos presentes nos eventos que se seguem a fim de celebrar esta força
que se sente e que nos une.
Saudações Leonísticas

CL Juliana Dantas Lopes
Vice-Presidente do Distrito Múltiplo Leo

Eu Acredito no Leonismo
Penso que aquilo que o movimento leo precisa para ser melhor é uma
CRESCIMENTO

forte liderança, atitude positiva, mais actividade, mais amizade e mais cresci-

No AL 2011-2012, quero ajudar

mento.

o meu clube e o distrito a renascer
LIDERANÇA

com entrada de novos membros e a

Acredito que o actual Presidente do DM Leo 115 CLeo Fábio Martins vai

fortalecer a amizade entre os mem-

ter um ano brilhante e continuar o excelente trabalho do CLeo Frederico Maia.

bros existentes, assim como organizar

O movimento Leo cresceu e renovou-se não só de membros, mas sobretudo de

actividades em prol da comunidade.
Por fim, deixo-vos uma frase

amigos e de união entre leos de todo o país.
O CLeo Fábio Martins é um leo com muitos anos de Leonismo e sei que
vai liderar este movimento com muita confiança e capacidade.

de Dalai Lama que gostava de partilhar:
“Só existe dois dias no ano

ATITUDE

que nada pode ser feito. Um chama-

A crise também chega aos Leos, mas há formas de a contornar. For-

-se ontem e o outro chama-se ama-

mas essas que nunca passam por baixar os braços, mas sim “arregaçar as

nhã, portanto HOJE é o dia certo para

mangas” e trabalhar arduamente para encontrar uma resposta simples e efi-

amar, acreditar, fazer e principalmente

caz. Uma destas respostas é o site dos leos de Portugal. Parece estra-

VIVER!”

nho que um simples site venha a melhorar o nosso movimento, mas
é verdade! Os CLeos Frederico Maia e Fábio Martins estruturaram este site

SEJAM FELIZES E FAÇAM
OS OUTROS FELIZES!

de uma forma muito fácil e acessível e que pode facilitar a nossa vida e muito!
(www.leosportugal.org/pt)
ACTIVIDADE
A Actividade das Crianças na Floresta é um projecto a nível nacional que
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nunca gostaria de deixar perder, isto porque é uma actividade tão gratificante e
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inspiradora! Foi notório o sorriso das crianças, sorriso este que nunca deve ser
perdido! Por isso durante este ano vou lutar e fazer de tudo para continuar a realizar esta actividade que nos preenche enquanto jovens, leos e seres humanos!
Sem actividades o leonismo não tem razão de existir.
AMIZADE
A amizade e união entre todos os Leos clubes são também objectivos
que pretendo atingir. A amizade e o companheirismo são essenciais para o
movimento leo! É também fundamental incentivar mais jovens a aderir ao movimento e prepará-los para serem melhores cidadãos e lideres para a vida. Com
o Leonismo, os jovens divertem-se, fazem novos amigos e sentem-se úteis ajudando o próximo! Isso faz com que os jovens tenham uma formação forte, além
de aprenderem o significado da liderança e da prestação de serviços!

Saudações Leonísticas.

CL Ana Alexandra Morais Vingada
Presidente do Distrito Leo 115 Centro-Norte

“Compromissos 2011-2012”
Caros Companheiros e amigos,
Inicia-se mais um ano leonístico e tenho o prazer de informar que começa muito bem, cheio de força.
Pelo movimento Leo, temos mais um ano para espalhar o nosso movimento, ajudar os mais necessitados e chamar mais pessoas à nossa causa.
No dia 10 de Julho o Distrito 115 Centro Norte de Portugal, organizou um
dia de desportos radicais na Barragem da Queimadela em Fafe, onde tivemos a
oportunidade de, não só conviver, mas também conhecer novas pessoas com
culturas diferentes.
Amizades formaram-se e as que já existiam consolidaram-se
mais um pouco.
Uma actividade gratificante que fez todos sorrir.
Mas ainda temos muito tempo pela frente, e, portanto, o importante é
continuarmos a reunir e a participar nas actividades de todos os Leo clubes.
A “equipa” do Distrito 115 Centro Norte - Bruno, do Leo clube da
Trofa, a Raquel do Leo Clube da Senhora da Hora e a Mafalda do Leo Clube
de Espinho - está empenhada em desenvolver novos projectos que, para
já, estão em fase de planeamento, mas, com trabalho e empenho de certo que
será possível apresentá-los ainda este ano, esperando a continuação da sua
realização nos próximos anos.
Pretendemos divulgar e estar presentes nas actividades dos Leo Clubes,
nomeadamente nos eventos que estão a ser organizados pelo Leo Clube da Pó-

este ano para proporcionar o bom funcionamento do seu clube. Desde já apre-
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voa do Varzim durante este verão para a angariação de fundos ou as actividades

sento os meus parabéns pelo seu trabalho.
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do Leo Clube de Santa Joana Princesa, que está cheio de força em começar

O mais importante é continuarmos todos juntos e trabalhar em
conjunto neste novo ano leonístico.
Pelo movimento Leo e pelos outros.
Saudações Leonísticas

CL João Ritto
Presidente do Distrito Leo 115 Centro-Sul

Dinamização; Coordenação; Representação…
No passado dia 1 de Julho teve início um novo Ano Leonístico e por
isso optei por procurar usar este espaço para dar a conhecer a todos os Lions
e Leos, de forma sucinta, o projecto do Distrito Leo Centro Sul para este ano
(mais à frente publicaremos um documento mais detalhado com o programa
para 2011/2012).
Como todos sabemos, vivemos uma altura de dificuldade social em
que se torna ainda mais importante o trabalho de organizações sem fins lucrativos como os Lions e os Leos.
Face a esta conjuntura social o plano de acção do Distrito Leo Centro Sul deve focar-se em três pilares: dinamização, coordenação e

representação, sendo o primeiro aquele que tem maior importância
actualmente já que o Distrito só conta com 6 clubes, alguns deles pouco activos. O segundo diz respeito ao trabalho usual de Distrito de contactar
os clubes e conhecer a situação destes. A representação, por fim, refere-se,
obviamente, à participação em actividades nacionais, jantares de clubes, entre
outros eventos.
Não é preciso ser nenhum “Dr House” para saber diagnosticar a causa
principal do problema de falta de clubes – a maioria da população jovem
desconhece o movimento. Basta falarmos com qualquer amigo ou até mesmo com novos Leos para nos apercebermos que muitos deles desconhecem ou
desconheciam (no caso dos novos Leos) o movimento.
Assim, o Distrito procurará desenvolver uma forma eficiente e
económica de divulgar o movimento.
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Toda a direcção do Distrito Leo Centro Sul está actualmente a estudar
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na universidade, no entanto, procuraremos ter uma atitude determinada e empenhada como o distrito exige, já que esta é extremamente importante como
Winston Churchill uma vez afirmou - “Attitude is a little thing that makes a big
difference”.
Queria apenas concluir desejando a todos os Lions e Leos um grande
ano e dizer que da minha parte (e quando digo da minha parte refiro-me também aos meus colegas de direcção) farei o que for necessário para ajudar
o Leonismo a engrandecer.
Saudações Leonísticas

CL Américo Ribeiro
Presidente do CNG

Em nome da Lealdade e da Transparência
Em nome da Lealdade e da Transparência a seguir apresento a REALIDADE do Distrito Múltiplo 115 à data de 31
de Julho de 2011:
Clubes Centro-Norte

Nº Sócios

Vila do Conde

32

Leiria

51

36

Vila Nova de Famalicão

33

Lisboa - Alvalade

24

Arouca

12

Vila Nova de Gaia

16

Lisboa - Belém

50

Aveiro

14

Vila Praia de Âncora

16

Lisboa - Benfica

24

Bairrada

28

Vila Real

20

Lisboa - Centro

24

Viseu-Viriato Viseu

35

Lisboa - Mater

41

Lisboa - Monsanto

11

Lisboa - Norte

14

Barcelos

35

Boavista - Porto

32

Braga

29

Bragança

23

Lisboa - Sete Colinas

23

Covilhã

27

Lisboa - Tejo

15

Espinho

30

Loulé

15

Esposende

23

Clubes Centro-Sul

Fafe

20

Abrantes

27

Montijo

20

Guimarães

50

Almada

17

Nordeste

19

Ílhavo

18

Almada - Tejo

37

Oeiras

32

Leça da Palmeira

20

Amadora

15

Oeiras - Tejo

16

Macedo de Cavaleiros

10

Arganil

29

Parede

20

Maia

42

Belmonte - Pedro Alvares Cabral

49

Pombal - Marquês de Pombal

32

Matosinhos

38

Caldas da Rainha

15

Portimão

20

Mealhada

23

Cantanhede

29

Praia da Vitória

11

Oliveira de Azeméis

29

Cascais-Cidadela

22

Rabo de Peixe

34

Ovar

20

Castelo Branco

40

Ribeira Grande

17

Paços de Ferreira

34

Coimbra

56

Santa Catarina

19

Ponte do Lima

27

Corvo

20

Santiago do Cacém

17

Porto

22

Costa do Sol - Carcavelos

15

São Miguel

66
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Águeda

Póvoa de Varzim

49

Cova da Beira

27

Seixal

26

35

Santa Joana Princesa

25

Elvas

11

Seixal - Miratejo

20

Santa Maria da Feira

24

Estoril-Palácio

20

Setúbal

31

Santo Tirso

17

Faro

21

Sintra Romântica

30

São João da Madeira

20

Figueira da Foz

32

Tomar - Templários

21
23

41

1092

Nº Sócios

Maia - Açores

4

Senhora da Hora

35

Flores - Pérola Ocidente

22

Vila Franca do Campo

Sever do Vouga

19

Funchal

29

Vila Porto Santa Maria

44

Trofa

39

Grândola

21

Vilamoura

20

Vagos

23

Ilha Terceira

25

Vila Rei

23

Vale de Cambra

11

Lagoa - Açores

20

Viana do Castelo

36

Lagoa - Algarve

16

58

1472
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Actividades
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LC BAIRRADA

LC LISBOA - BELÉM

LIONS EM FÉRIAS

94.ª Convenção Lions International

Podia ser no Norte ou no Centro ,
mas é no Sul , no Algarve.
Acontece há alguns anos e julgamos
que sempre promovido pelo Lions Clube de
Lagoa, este encontro chamado “Lions em
Férias”.
A ideia é muito interessante e pretende, certamente, juntar no mesmo local os
companheiros que passam férias em locais
dispersos do Algarve.
Temos tido o privilégio de participar algumas vezes nesta iniciativa. Quase
sempre somos os unicos representantes do
Centro/Norte, salvo quando arrastamos connosco outros companheiros que sabemos
estarem na região.
Este ano acompanharam-nos o casal Lion ,José Pequeno e Maria Inês do Lions
Clube de Viana do Castelo.
Fazemos aqui um apelo aos companheiros, que habitualmente passam férias
no Algarve, que não deixem de comparecer
pois encontramos sempre amigos antigos ou
construimos novas amizades, e poderemos
cimentar esta união entre o Sul e o Norte que
deve existir.
Nós Lions devemos mostrar ser uma
família e também participar nas atividades
uns dos outros.
Em nossa opinião devem referir-se os
Clubes presentes e talvez, porque não, pedir-lhes um breve testemunho das características dos seus Clubes.
Esta poderia ser uma forma de nos
conhecermos um pouco melhor e derrubar
barreiras geográficas.
Bem hajam os Companheiros do
Lions Clube de Lagoa que mais uma vez
organizaram este encontro, uma saudação
especial ao Presidente C.L. Matos e ao C.L.
Machado que nos recebeu no Clube de Golf
Pestana Gramacho.
Casal Lion – Luis Ventura e Maria
Emília Cristiano do Lions Clube da Bairrada

LC ÍLHAVO
SOLIDARIEDADE/SAÚDE
Entrega de roupa de homem e senhora, bens alimentares e produtos lácteos
a famílias carenciadas, no valor de 302,00€
ACTIVIDADES EM CURSO
Continua a Recolha de Óculos usados;
Angariação de Fundos – Venda de
Livros do ex - Companheiro João Marta

Loja Solidária “Não Custa Nada”

FAMA é o novo espectáculo musical
produzido pelo referido Grupo e que será a
sua estreia naquele dia.
Irão atravessar os maiores êxitos de
todos os tempos desde Irene Cara, Michael
Jackson, passando pelos Abba, Lady Gaga,
Celine Dion, entre muitos outros.
O LIONS CLUBE vai envolver-se no
sentido de obter, como sempre, o Cine Teatro completamente repleto de pessoas.

LC VAGOS
MEGA RASTREIO DE 2011

Na Loja Solidária “Não Custa Nada”
para entrega, recepção e organização de
roupas às familias identificadas nas freguesias de Santa Maria de Belém e de São Francisco Xavier.

LC SANTA MARIA DA FEIRA
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS COM FINS
SOLIDÁRIOS
Mais uma vez, o Lions Clube de
Santa Maria da Feira em parceria com o Grupo “ADDICTION” vai promover um espectáculo de angariação de fundos para apoiar
diversas famílias carenciadas no âmbito da
Solidariedade junto da nossa Comunidade.
A actividade realizar-se-á no dia 3
de Setembro de 2011, pelas 21,30 horas, no
Cine Teatro António Lamoso, em Santa Maria
da Feira.

A área da saúde foi, desde o início,
considerada a “jóia da coroa” das acções do
nosso Clube, especialmente o rastreio da glicemia – o Clube já possui um Galardão de
Lions Internacional neste sector -, ao colesterol, à visão – ambliopía e anomalias visuais
em crianças e adolescentes – e na medição
da tensão arterial.
A primeira acção do AL 2011/2012,
como é óbvio na área da saúde, foi levada a
efeito no passado dia 15 de Agosto, na Praia
da Vagueira e constou de rastreio à glicémia,
colesterol e cancro da pele, assim como, medição da tensão arterial.
Esta acção teve a colaboração desinteressada do Exmo. Senhor Dr. António Carlos
Maia e do Clube da Saúde da Escola Secundária de Vagos, que aproveitamos para aqui
publicamente agradecer a disponibilidade.
A acção decorreu num salutar ambiente de companheirismo, entre colaboradores e “clientes”, tendo sido rastreadas 196
pessoas, entre as 09,00 e as 13,00 horas.

revistalions@gmail.com
Após a Transmissão de Poderes do
nosso Clube, no passado dia 30 de Junho, a
nova Direcção organizou no dia 23 de Julho
findo, para criar uma aproximação entre os
Membros do Clube, um almoço/convívio na
Quinta da Cereja, na freguesia de Dem, do
concelho de Caminha, propriedade do Companheiro do nosso Clube, CL Benjamim Cerqueira, a quem o Clube aproveitou a oportunidade para lhe prestar uma homenagem a si
e à Companheira Maria Gabriela, pela grande disponibilidade em que várias vezes tem
colaborado em outros eventos organizados
pelo Clube e nos quais põe sempre à disposição a sua propriedade.
Foi um dia de festa em que os Companheiros e Companheiras saíram com um
único objectivo: Trabalhar em prol da
“Pesquisa no tratamento da Paramiloidose”.

LC VILA NOVA DE FAMALICÃO
Numa época em que emerge a necessidade de dar corpo ao preconizado pelas directrizes das políticas sociais, o Lions
Clube de Vila Nova de Famalicão continua a
sua missão procurando promover o bem-estar social, promovendo os direitos sociais e
procurando meios que garantam a realização
desses direitos e a satisfação de necessidades da comunidade famalicense.

E é com base nestas directrizes de
Serviço que no decorrer do ano Lionístico que
agora termina o Lions desenvolveu diversas
acções filantrópicas. A Direcção destaca a
colaboração com a Santa Casa da Misericór-

dia de Vila Nova de Famalicão materializada
na doação de mobiliário, material ortopédico,
ajudas técnicas e produtos de incontinência
às Estruturas Residenciais para Idosos da
Instituição. Esta oferta resulta de uma parceria estabelecida entre o Clube de Vila Nova de
Famalicão e o Lions Clube de Roissy – Pays
de France, tornando possível equipar os Lares
da Santa Casa com camas articuladas eléctricas, cadeirões reclináveis e cadeiras de rodas
adaptadas, entre outros, numa oferta cujo valor monetário ascende os 30 mil euros.
A escolha da Santa Casa como entidade receptora do material surge, segundo fonte
da Direcção, com base no facto de que “A Santa
Casa da Misericórdia impõe-se como Instituição
de referência no Concelho de Vila Nova de Famalicão, sendo de louvar o trabalho desenvolvido pelos corpos gerentes e pelos colaboradores,
realçando o empenho da Provedora e da Mesa
Administrativa que num gesto de total gratuitidade servem a Instituição que necessita cada vez
mais de acções beneméritas como esta”.
O mesmo projecto contemplou algumas conferências Vicentinas com a oferta de material para incontinência de acordo
com as necessidades apresentadas pelas
Presidentes das mesmas.
Na mesma linha de trabalho o Lions
realça a continuação da colaboração com a
equipa de Assistência Social do Centro Hospitalar do Médio Ave E.P.E – Vila Nova de Famalicão, com a atribuição de próteses mamárias
e respectivos sutiãs, procurando colmatar os
défices económicos apresentados pelas utentes, de acordo com avaliação prévia por parte
das Assistentes Sociais da unidade hospitalar.
...

O Presidente do Clube, Francisco
Presa, mostrou-se muito empenhado nesta
actividade já que a dádiva de sangue ajuda a
salvar vidas. Sobre as notícias que recentemente vieram a lume na comunicação social
que apontavam para o desperdício do sangue, Francisco Presa considerou-as alarmistas e sem fundamento e que a sensibilização
do Clube junto das pessoas tem ajudado a
dissipar esse mal entendido.

Também Alberto Magalhães, dador
de sangue e director do Lions Clube, esteve
no local a dar a sua dádiva de sangue, mostrando a importância do gesto na sensibilização de novos dadores.
Atribuição ao PDGI CARLOS ALBERTO SILVA LOPES do Testemunho de
Reconhecimento do Clube pela sua extraordinária dedicação posta ao serviço do Lionismo e pela excepcional liderança exercida
como Governador do Distrito 115CN durante
o AL 2010-2011.

LC VILA PRAIA DE ÂNCORA
ACÇÃO E SOLIDARIEDADE EM TEMPO
DE FÉRIAS.
O Lions Clube de Vila Praia de Âncora em parceria com o Núcleo Regional do
Porto do Instituto Português de Sangue vai
promover mais duas recolhas de dádivas de
sangue na praia de Vila Praia de Âncora, das
14H30 às 19H00, a meio da Avenida Ramos
Pereira (redondo).
As recolhas serão feitas na unidade
móvel do Instituto estacionada no local.
As recolhas de dádivas de sangue inserem-se na campanha em curso de
promoção das dádivas de sangue levada a
cabo, anualmente, pelo Lions Clube de Vila
Praia de Âncora.
Na última recolha realizada no passado dia 21 de Julho, no mesmo local, foram
atendidos 36 voluntários e recolhidas 23 dádivas, a provar que é possível ser solidário
em tempo de férias.
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LC VIANA DO CASTELO

Apresentação e divulgação pelos
PDG Ramón López e Jefe de Zona Selma
Salgueiro do Club de Leones de Pontevedra
(D116A) da Xuntanza Galaico-Lusa de Lions
Clubes que se vai realizar em Pontevedra no
próximo dia 10.09.2011.
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CL Júlia Lima
Assessora do Distrito Múltiplo 115

Campo Internacional da Juventude

Mais uma vez se fez história em Portugal.
A partir do dia 9 de Julho foram pisando solo Lusitano 20 jovens provenientes de vários pontos do globo. Chegaram transportando na bagagem expectativa, medos e uma vontade muito grande de descobrir coisas novas.
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Durante uma semana foram recebidos por famílias que previamente se disponibilizaram para os acolher em suas
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casas e dar a conhecer-lhes a região onde residiam. A essas famílias, e em nome do Distrito agradeço a disponibilidade
e o carinho com que os receberam.
No dia 16 de Julho rumaram ao Algarve, onde todos juntos, como se de uma grande família se tratasse, durante
duas semanas, percorreram 3.170 kilómetros à descoberta de um Algarve que os acolheu . E foram Museus, Castelos,
Igrejas, Parques aquáticos, praias, Karting, Paintball, Golf, Passeio de barco, centros comerciais, Discotecas e até uma
visita a Ayamonte(Espanha) que muito os encantou. Todo o programa os divertiu e criou laços que ficarão para o resto
das suas vidas. Segundo eles… estas foram as férias das suas vidas .
A despedida foi difícil, cheia de abraços, lágrimas e promessas de se voltarem a encontrar em breve.
Participaram este ano: Anna-Sofia da Grécia, Alexandra da Eslováquia, Levi do Canadá, Ofer de Israel,
Kunal da India, Julia da Holanda, Angélica do México, Daniel da Dinamarca, Antonia da Suécia, Jean-Nicolas
da Suiça, Stanislav da Bielorrussia, László da Hungria, Milka da Finlândia, Annika da Alemanha, Arda da
Turquia, George da Georgia, Sabri da Tunisia, Lucia de Espanha, Lauren de Inglaterra e Giacomo de Itália.
Quanto a mim… um até para o ano.

prio dia levou-me a casa dos irmãos para

muito simpáticos e originais! Houve coisas

Quando a minha mãe me disse que

os conhecer e aos seus respectivos filhos!

que lá aconteceram que não me atrevo a

ia para a Finlândia fiquei um bocado à nora.

Chegando a casa, partilhei o quarto com o

contar. Coisas inofensivas, é claro, mas um

Não conhecia o país, não sabia nada sobre

holandês Pepijn, desde o primeiro instante

bocado estranhas para nós. Foi muito giro!

ele. Tive um certo receio mas como gosto de

simpatizámos um com o outro e tornamo-

E as refeições só de batatas, nem me quero

aventuras pus os meus medos para trás das

-nos grandes amigos . Fizemos um milhão

lembrar! Batatas só daqui a um ano!

costas! Pensei ser um país extremamente

de coisas com a família, fomos ver o con-

De chegada ao campo fiz imensos

frio mas, enquanto lá estive, os finlandeses

certo dos Scorpions, andámos de karting,

novos amigos! Éramos à volta de 30 jovens

diziam que os deuses me seguiam porque

fomos ver uma corrida de motocross, fomos

de 20 nacionalidades diferentes! E eu era

dias tão bons como aqueles, nunca tinham

duas vezes até à cidade de bicicleta e voltá-

o único português! Fizemos imensas coisas

tido. Sorte!

mos (ida e volta 40 km) pescámos no lago

em grupo! Jogámos jogos de que nunca ti-

Na viagem para a Finlândia acon-

e fartámo-nos de fazer sauna. Certo dia a

nha ouvido falar, fomos à sauna e ao lago e

teceu uma coisa inesperada. No princípio

“mãe” pediu-nos para fazermos um prato

fomos ao POWER PARK, o melhor dia! Ago-

todo correu bem mas quando cheguei a

típico dos nossos países, fiquei um bocado

ra, cada um no seu país, continuamos em

Helsínquia, tinha perdido o voo para Tampe-

sem saber o que fazer, pouca coisa sei de

contacto permanente através do facebook.

re! Por sorte a minha “mãe” finlandesa con-

cozinha. Pensei no bacalhau, bacalhau à

Estamos a combinar tentar ir todos para

tactou um familiar seu para me ir buscar ao

Brás. Falei com a minha mãe no facebook

a Austrália no próximo verão com o Lions

aeroporto e pôr na estação dos comboios!

e ela deu-me umas dicas, só que ninguém

para nos encontrarmo-nos de novo! Seria o

O único mal foi que a viagem demorou cerca

tinha ouvido falar em “codfish”, mas eu lá me

máximo! Mas parece que a viagem é super

de 4 horas!

desenrasquei e fiz com maruca ou um peixe

cara. Não sei se a minha mãe vai poder pa-

Quando a minha “mãe” se apre-

parecido. Ficou bastante bom e todos ado-

gar….Resumindo e concluindo, adorei a mi-

sentou, eu pensei que o povo finlandês era

raram, acho que descobri a minha vocação,

nha estadia na Finlândia e todas as pessoas

gigante, pois ela era mais alta que qualquer

ehehehe! Acho que tivemos imensa sorte

que conheci. Obrigado Lions!!!!

português! Foi muito simpática e nesse pró-

em nos ter calhado tal família pois eles são

Nuno Esmael 23 de Agosto 2011

É muito importante ter muitos conhecimentos dos países e tendo a melhor
oportunidade de viajar através do Campo
da Juventude dos Lions, conceito que
considero interessante e que me atrai, por
isso, decidi ir até Portugal, onde fiquei três
semanas, a primeira no Norte do País e as
outras duas no Sul, masi concretamente,
no Algarve, uma zona muito agradável, ou
melhor, bastante agradável. Gostei imenso do Campo da Juventude e de todas
as actividades (cultura, desporto, praia,
festa, troca de ideias...).
O líder do Campo foi muito sim-

pático e cordial com todos os meus amigos e uma das pessoas mais importantes
que encontrei foi a Delegada do Grupo
(CL Júlia Lima). Ela é muito agradável com
todos e gostava imenso do nosso grupo.
Adorei as pessoas do Campo e
também todos os meus amigos Leos, que
espero vê-los no futuro. Fomos 20 Leos,
de 20 Países e conheci muitas pessoas
de Portugal e deixo-vos esta pergunta :
Poderei ver-vos novamente um dia ou não
? Para mim sim, pois são muito bem vindos à Tunísia, a qualquer momento, não
sendo apenas num Campo da Juventude.

A minha casa é a vossa casa, pois estão
convidados a vir passar umas férias na
Tunísia.
Passei a última noite em Lisboa,
onde conheci novos amigos portugueses
ne quando falei sobre a experiência agradável e os dias que usufrui em Portugal
disseram-me « tiveste muita sorte em conheceres tantos locais bonitos ».
Um agradecimento especial ao
Líder do Campo, à Delegado do Grupo e
ao Lions Clube de Faro.
Com a minha melhor saudação,

Bom dia Júlia!
Esqueci-me completamente de
enviar uma mensagem para lhe transmitir
o meu muito obrigado por tudo!
Obrigado pela minha família maravilhosa!

Obrigado pelo grande Campo da
Juventude, pelas pessoas lindas e simpáticas que conheci, por todo o seu planeamento, pelo seu carinho e pelo amor que
nos dedicou.
Eu penso que a Júlia é uma boa

amiga para mim também.
Gosto imenso de si, pois tem um
coração muito grande.
Obrigaaaaaaaaadooooooooooo,
querida!

Sabri CHAARI

Juul de Feijter (Netherlands)
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