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N

ovo Ano, novos desafios

Este é o primeiro número da
LION do novo Ano Lionístico 2017/2018,
que dá a conhecer as apostas de Lions
Internacional e do Presidente Internacional de Clubes Lions Naresh Aggarwal, que
desafia cada Lions a servir 10 pessoas por
mês para que consigamos responder às
necessidades de 200 milhões de pessoas
até 2021.
Mas esse não é o único desafio que nos
é proposto. Encontrar formas de atrair mulheres e jovens para o Movimento é outro
dos objetivos propostos por Naresh Aggarwal, que nos diz que, embora as mulheres
constituam o segmento de crescimento
mais rápido de associados, temos apenas
27% de associadas mulheres.
Nesta primeira revista, ficamos a conhecer igualmente as metas e objetivos
dos nossos líderes em Portugal, através
de entrevistas realizadas ao Presidente do
Conselho Nacional de Governadores e aos
Governadores dos Distritos 115 Centro Norte e Centro Sul, bem como ao Presidente
dos Leos.
Destaque ainda para dois textos em
jeito de homenagem a Gaspar Albino, a um
dos Lions mais inspiradores do Movimento
Português, recentemente falecido.
A informação dos Clubes é outra das
apostas fortes da nossa LION, porque nos
ajuda a perceber as extraordinárias atividades que vamos desenvolvendo no país,
ajudando a fazer a diferença.
Da nossa parte, como Editora da revista, continuaremos a dar o nosso melhor
para que a LION ajude na divulgação desse
bom trabalho, contando com a ajuda fundamental dos membros que fazem parte
da equipa, constituída por Isabel Antunes
(Lions Clube Lisboa Benfica); Fernando
Antunes (Lions Clube Belém) e Vera Rodrigues (Lions Clube Póvoa do Varzim) e,
para a versão digital, contamos com Isabel
Oliva-Teles e Carlos Ferreira (Lions Clube
Santa Joana Princesa).
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Naresh Aggarwal
Presidente Internacional
de Lions Clubes

Elevar o nível do
seu serviço – como Lion
amasté! O divino em mim saúda o divino em ti. Sede
bem-vindos ao nosso novo século. A minha meta para
os próximos 12 meses é muito simples – atingir um novo
nível de serviço para os Lions e dos Lions. Antes de eu
vos pedir para atingirmos um novo nível de serviço, o
Lionismo atingirá um novo nível de serviço para vós.
Então como é que eu poderei servir 1,4 milhões de Lions? Eu não posso
dar a cada um de vós uma posição sénior. Eu não vos posso dar dinheiro.
Eu não posso encontrar-me com todos vós. Contudo, eu planeio tocar as
vossas vidas com o poder de servir.
Então vamos examinar cada estádio da carreira de um Lion e ver como
poderemos ajudar. O primeiro estádio é tornar-se um novo membro.
Quando eu, há 43 anos, me tornei um novo membro, eu senti de repente
como se tivesse deixado a minha zona de conforto e me tivesse tornado
um homem do mundo. Este ano, eu quero que cada membro baixe (faça
o «download») a nossa aplicação («app») móvel. Isto fará com que
todos os nossos membros fiquem ligados numa plataforma global.
O estádio seguinte é começar a servir. Como membro do Clube
Sorrisos Lion de Batala no Punjab, Índia, eu andava orgulhoso porque a
comunidade começava a respeitar-me. Este respeito depende do número
de pessoas que eu sirvo e de quantas pessoas estão informadas acerca
deste serviço. Nós agora temos uma nova Equipa Global de Serviço. O
vosso GST de Distrito vai identificar os projetos que sirvam o máximo de
pessoas por dólar e por hora. Vai também treinar os Lions sobre o modo
como converter um projeto normal num Projeto de Herança por meio da
marca Lions e de relações públicas.
O terceiro estádio aspira à liderança. Enquanto eu tive o gosto de
promover os Lions mais novos, eu desejava muitas vezes que os nossos
líderes se focassem mais no trabalho do que nos longos discursos. Um
novo sistema de prémios incentivará os esforços dos líderes dos Lions na
direção certa. Nós planeamos premiar a retenção de membros, por isso
há que manter o foco em vós – os nossos membros existentes. Novos
prémios serão atribuídos por envolvimento de mais de metade do clube
no serviço pela criação de mais Projetos de Herança.
Como líder global do Lionismo, eu quero manter todos os Lions ligados
ao Lionismo. O nosso novo programa Bem-vindo a Casa («Welcome
Home») é um clube em linha («online») internacional para os membros
que não têm possibilidades de estar presentes nas reuniões do clube.
Tanto as reuniões como os pagamentos de quotas são totalmente
realizados por ligação informática.
O último estádio é agora. Eu quero dar a cada Lion a mesma meta para
os próximos 12 meses. O meu sonho é que cada Lion sirva 10 pessoas
em cada mês. Se isto acontecer, nós serviremos 170 milhões de pessoas
por ano – será um grande aumento do nosso atual nível de 100 milhões
e um grande passo em direção à nossa meta de servir 200 milhões,
anualmente, pelo ano 2020. Este é o foco de todos os meus encontros à
volta do mundo.
Tudo do melhor para vós. Vou ver-vos nas minhas viagens pelo mundo.
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O nosso novo presidente
adora crianças
– e as crianças da Escola
dos Lions Vidya Mandir,
construída pelo Lions Clube
de Delhi, amam os Lions

Destinado a ser Líder
Há cerca de meio século, como novo Lion numa pequena aldeia da Índia, Naresh
Aggarwal sonha em liderar Lions Clubs Internacional. Agora, sonha em levar os
Lions até uma plataforma de serviço sem precedentes
Por Jay Copp

Peçam a uma dúzia de pessoas
que estejam em contacto com o novo
Presidente de Lions Internacional
para o descreverem e as mesmas palavras saltam. Tanto a esposa, os três
filhos, os companheiros Lions e os
seus associados de negócios acham
que Naresh Aggarwal tem compaixão, é enérgico e bem-disposto.
E adora cantar. Sem mais nem
menos, Aggarwal rompe em cantoria. No liceu ele era conhecido pelo
seu jeito de cantar. Mas ele não é
um profissional ou um praticante da
exibição. Ele gosta simplesmente de
cantar, um indicador do hábito de
se sentir em paz consigo próprio e
feliz com o caminho de vida que escolheu.
Para além de tudo isto, não há
dúvida que os seus fundamentos bá-
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sicos estão radicalizados na prática.
Isto é certamente decorrente da
sua vida de sucesso empresarial, do
seu trabalho e de, enquanto jovem,
ter feito crescer a família com a construção de um sistema de negócios
para a ligação de comboios com uma
empresa de processamento de arroz.
Ninguém pode desenvolver negócios
na Índia ou em qualquer outro sítio
do mundo sem prestar atenção aos
detalhes, juntamente com factos difíceis e sem clarificar o caminho para
atingir objetivos.
Por isso, quando os Lions da Índia quiseram ajudar as crianças a terem sucesso na escola, na verdade, a
irem à escola regularmente, Aggarwal
e outros líderes Lions sabiam, por
instinto, que a chave seria o que havia
dentro do estômago dos estudantes.

«Portanto, quando um estômago está
cheio, o cérebro trabalha melhor»,
afirma Aggarwal com um sorriso caloroso. Agora, mais de 25.000 alunos
recebem refeições, graças aos Lions
e a um patrocinador.
Aggarwal, que tem 64 anos e é
Lion há 43 anos, fez o juramento
da função como o nosso 101º presidente Internacional em 4 de Julho,
em Chicago, na 100ª Convenção Internacional, e é evidente que a sua
presidência estará isenta de quaisquer ideais de sonho, e estará, sim,
enraizada num plano meticuloso. O
serviço vem do coração. Mas a precisão da matemática pode ajudar a
canalizar o impulso de servir. «Se os
nossos 1.4 milhões de sócios derem
uma hora de serviço em cada semana, isso soma 73 milhões de horas

por pessoa de serviço», disse Aggarwal,
convencido de que os Lions podem
atingir a nossa meta de servir 200 milhões de pessoas, anualmente, em 2021.

Uma Vida de Serviço
Aggarwal nasceu em Batala, no norte da Índia, uma pequena cidade com a
sua quota-parte de pobreza. Sendo Rotário, o seu pai também mantinha uma
agenda pessoal de caridade. Ele assegurava que os donos das lojas contribuíam para dar comida àqueles que precisavam, mas era demasiado orgulhoso
para pedir ajuda. «Aprendi com o meu
pai que é importante não só ganhar (a
vida) como também dar», disse.
Enquanto adolescente, Aggarwal
tornou-se presidente do Rotaract Clube, semelhante a um Leo Clube, e também foi eleito líder de um importante
grupo da escola. A sua personalidade
responsável, a confiança em si próprio
e o respeito pelos outros fez dele naturalmente um líder pelas regras. O Clube
Lion de Batala surgiu quando ele tinha
2 anos e apesar da sua juventude foi seleccionado para ser vice-presidente.
Ele sabia desde o início que iria subir até ao topo. Não era uma questão de
«ego»; era uma oportunidade de ouro de
mudar o mundo para melhor. «Desde que
eu entrei para o Lions Clube que eu sonhava encabeçar a organização», recorda.
«Eu vi esta grande oportunidade em frente de mim. Ao ter entrado, isso fez-me realmente compreender que eu posso fazer
a diferença. Os Lions juntos podem fazer
a diferença para transformar uma cidade
num lugar melhor, do país num lugar melhor e, como Lions do mundo, fazer do
mundo um lugar melhor».
O seu clube de Batala tem sido ativo, proporcionando cuidados de visão
que incluíram cirurgias às cataratas, uma
unidade móvel médica e oficinas de coser à máquina para mulheres aprenderem um negócio. Com um Projeto de
Herança centenária, o clube construiu
um parque com equipamentos de jogos, o único deste género, em Batala.
Aggarwal casou com Navita em 1974.
Tiveram três filhos e sete netos. Navita
tem sido o seu mastro-principal. «Ela é a
minha linha-de-vida. Ela é a minha maior
força», disse. «As pessoas dizem que atrás
de todo o homem está uma mulher de
sucesso. Eu acho que ela não está atrás de

Confidencial
Naresh
Aggarwal

mim – ela está bem ao meu lado.»
Aggarwal é devoto, mas dá razão a
Navita por ela encorajar a prece diária
no pequeno altar que têm em casa. «Eu
gosto de o fazer quando lá estou. A minha esposa insiste que isto é uma coisa
que precisamos de fazer – o respeito
pelo Todo-Poderoso», explica.
Nos seus encontros diários com
pessoas, Aggarwal também se esforça
por ver o sagrado, para apreciar que
toda a gente tem o seu valor. Ele pratica a saudação tradicional indiana do
Namasté. «Namaste quer dizer que
ninguém é diferente,» disse. «Tu e eu
somos iguais. Tu e eu temos a mesma
divindade. A divindade em mim saúda
a divindade em ti».
A sua posse como presidente dar-lhe-á a capacidade de apoiar o entusiasmo
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Histórias à parte

«Muitas vezes ouvi-o dizer
que para cada problema há
uma solução. Nunca se deve
perder a esperança. Deve-se avançar e encontrar a
solução.»

Viszma Mitter,
um Lion antigo de Batala
«Ele é um visionário. Uma
pessoa que tem um sorriso
mágico. Uma pessoa que
junta as pessoas. Tem grandes
capacidades de liderança. Ele
tem um coração de serviço. E
aquele grande sorriso dele»
Hastings Eli Chiti, Past-Governador de Distrito da Zâmbia e
amigo de longa data
«Ele é amoroso. Ele ama
todos. Ele motiva todos. É
como se todos fossem seus
irmãos».
Jagdish Gulati, Lion da Índia

pelo serviço de 1,4 milhões de Lions em
todo o mundo. «Se cada Lion tem uma
parte proporcional, nós podemos fazer
uma enorme diferença. Mas cada um tem
de participar. É o poder do nós», disse.
«Há uma coisa mais forte do que todos
os exércitos do mundo. É uma ideia cujo
tempo chegou. Por isso, o poder do nós é
como nós vamos fazer a diferença.»
«O poder do nós é a magia que nós
temos. A nossa identidade de Lions significa o poder da ação. Havia muita discussão sobre este assunto quando Melvin
Jones avançou com a proposta. O leão é
um animal decisivo, um animal de pensamento muito claro. O nosso «logo» fala
de quem nós somos e sobre o que podemos fazer.
«E o leão é um líder. Ele é o número um na selva. Por isso está bem para
nós – que somos o número um na sociedade».

O Lions Clube
Sorriso de
Batala,
o Clube de
Aggarwal,
construiu
um parque
para o seu
Projeto
Centenário
de Herança.
Centenas
de crianças
usam o
parque
todos os dias.

«Uma das mais valiosas lições
que eu tive do meu pai é que
se formos persistentes, comprometidos, somos genuínos
e pacientes, atingiremos tudo
o que quisermos atingir na
nossa vida».
Rohit Aggarwal
«Lembro-me que, na escola,
todos os professores vinham
ter comigo e diziam ‘O teu
pai é um orador excepcional’.
Isso dava-me orgulho. Vejo-o
sempre no palco. Quando fala,
eu sinto que gostaria um dia
de poder ser como ele».
Swati Munjal, filha
«Ele está sempre lá para a
família e para os amigos. Ele
está sempre lá para ajudar…
Ele gosta de cantar. Não é
muito bom nisso! Mas ele
canta com o coração.»
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Graças aos Lions, os Subsídios da LCIF
subiram até à marca de

$1 Bilhão (=mil milhões)

Grávida e a sofrer
tempestade a pairar
de triquíase, uma peripor cima de Black Hills
gosa condição ocular,
baldeou quantidades
Miriam, uma jovem
desastrosas de chuva.
mulher do Chade, não
Mais de 200 pessoas
tinha a certeza se poperderam as suas videria tomar a devida
das na inundação e
conta do seu bebé.
mais de 5.000 pessoas
Contudo, graças à
perderam as suas caFundação Internaciosas. A LCIF subsidiou
nal dos Clubes Lions
US$5.000 para ajudar
(LCIF), o seu problea construção da comuma de olhos foi corrinidade. Os Lions estagido logo após o parvam entre os primeiros
to. Este feliz final de
em campo para proMiriam foi um entre
porcionar ajuda a esta
um milhão de resultacomunidade devastada,
dos que a LCIF teve
dando início a uma he«Quando me disseram que iam organizar
durante a metade do
rança que continua até
um campo de cirurgia (triquíase), eu estava
grávida,» disse Miriam, uma jovem do Chade.
primeiro século.
hoje.
«Dois dias depois do parto, decidi fazer a
Este ano em partiDesde então, a
operação e o meu marido levou-me ao centro
de saúde no nosso burro. Agora, o meu olho já
cular sinaliza um marLCIF proporcionou
não me faz sofrer e eu posso tomar
co miliário histórico
fundos para projetos
conta do meu bebé».
para os Lions e para
em todo o mundo. As
a LCIF. Em Janeiro, a
comunidades são ajuDireção da LCIF aprodadas tanto em todo o
vou subsídios que coglobo como ao virar da
locaram a LCIF acima da marca de US$1 bilhão. Desde esquina. As quatro maiores áreas são: a visão, a juventude,
a sua fundação em 1968, a LCIF aceitou mais de 13.000 a catástrofe e os esforços humanos têm assegurado que a
pedidos. Milhões de pessoas em todo o mundo recebe- ajuda chegue aos locais que estão em maior necessidade
ram esperança e conforto nos tempos em que de tal pre- crítica de assistência.
cisavam.
Os Lions e a LCIF têm realizado grandes empreendiA LCIF restaurou a visão aos pais que não podiam ver mentos sempre que trabalham juntos, mas há ainda muito
os seus filhos. Reconstruiu comunidades devastadas por ter- que é necessário fazer. Começando agora um novo século
ramotos e incêndios. Alimentou crianças esfomeadas e deu de serviço, nós, os Lions e a LCIF, focaremos os nossos
poder a jovens para se tornarem adultos saudáveis e produ- esforços em ajudar a moldura do serviço global: diabetes,
tivos. Com o suporte da LCIF, os Lions construíram poços ambiente, acudir à fome, cancro pediátrico e visão. À mede água e latrinas que estão a ajudar a controlar as causas dida que o nosso mundo vai continuando a mudar, nós
de doenças dos olhos. Pessoas que se escondiam do mundo temos de mudar com ele para assumirmos novas preocupor causa de uma deficiência, com a educação e companhia pações e servirmos melhor as nossas comunidades e as
negadas, agora vão à escola e contribuem para as suas comu- gerações futuras. Os Lions podem envolver-se ajudando
nidades. Este US$1 bilhão mostrou ao mundo que os Lions a LCIF. Quando se faz um donativo ou se liga a um projecuidam e que a LCIF ajuda.
to de serviço, podemos fazer a diferença tanto localmente
O primeiro subsídio atribuído pela LCIF foi entregue como globalmente. Fale com o Coordenador LCIF do
à comunidade de Rapid City, Dakota do Sul, depois de seu Clube e peça informação sobre a maneira como pouma inundação catastrófica. Foi no ano de 1972. Devi- derá apoiar a LCIF.
do às condições, que o Parque Nacional de Meteorologia
Com uma ajuda contínua dos Lions, a LCIF poderá
explicou que acontecem uma vez em cada 100 anos, uma fazer uma mudança positiva junto daqueles que precisam.
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WE
SERVE
PRESIDENTE DR. NARESH AGGARWAL, 2017/2018
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O melhor modo de encontrar
a si mesmo é perder-se
servindo aos outros..
Mahatma Gandhi

”

A saudação indiana

“Namastê”
significa “eu saúdo o divino em si.”

A maioria das pessoas passa a vida toda em busca de Deus
e da paz interior. Minha adoração a Deus é em servir Sua
manifestação viva na Terra. Minha paz e felicidade provém da paz
e felicidade das pessoas ao meu redor.
Esta filosofia moldou a minha vida profissional e pessoal.
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WE SERVE.
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Cresci numa cidade chamada Batala, em
Punjab, um Estado na parte noroeste da
Índia. Como muitas crianças, eu sonhava em
conquistar o mundo. Contudo, os caminhos
para isso acontecer eram algo mais importante
para mim. Eu queria liderar através da
bondade.
Eu sonhava em mudar não apenas Batala, mas
o mundo inteiro. Em 1974, quando estive na
presença dos Lions pela primeira vez, entendi
que me tinha associado a uma organização que
poderia realmente ajudar-me a alcançar esse
sonho.
Nós Lions, juntamente com as pessoas do
mundo somos apenas um. Em sânscrito, isso é
chamado “Vasudhaiva Kutumbakam,” ou “O
mundo é minha família.”
A chave para tornar o mundo uma família,
ou uma casa, é ter dentro de nós que 1,4
milhões de Lions dedicam-se a responder às
necessidades do próximo. Se cada Lions servir

pelo menos 10 pessoas por mês, facilmente
alcançaremos a nossa meta de atender 200
milhões de pessoas por ano, triplicando a
nossa prestação de serviço atual.
Servir o próximo define o que somos. E esta é
a razão de existirmos como uma organização
global. O nosso lema é colocado de forma
que pode facilmente ser compreendido - “Nós
servimos.” Conforme me preparei para servir
como o seu Presidente Internacional estas
palavras estavam sempre na minha mente.
É por isso que tenho orgulho em manter “Nós
Servimos” como o meu lema. Nosso lema é
eterno. Ele é tão importante hoje quanto foi em
1917, e vai-nos inspirar também para o nosso
próximo século de serviço.
Na Convenção Internacional de 2015, em
Honolulu, eu disse: “nada é mais poderoso
do que uma ideia que chegou no tempo certo.”
Nosso momento mais promissor-o novo
século-chegou.

“ Vamos tocar o próximo e transmitir os nossos ideais,
pois o mundo é uma única família; e que nela nenhuma
criança vá dormir com medo do que o amanhã trará.”
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O Poder da Ação

Como um rio grandioso
Muitas cidades crescem e prosperam ao longo das margens de um rio. Na Índia, adoramos o nosso mais longo
rio, Ganda ou Ganges. Nós chamamo-lo de “Ganga Maa”, o que significa “Mãe Ganges”, uma forma parecida
com o termo usado pelos americanos “Mãe Natureza.”
Por que Ganges é nossa mãe ou objeto de adoração?
Porque ela nos dá vida. Ela alimenta as plantas. As
plantas alimentam os seres humanos e os animais.
Ela permite o comércio e viagens. Ela se revigora
e mantém continuamente as paisagens. Na Índia,
centenas de milhões de pessoas vivem das bênçãos
de Ganges.
Um Lions Clube é bastante parecido. Nos últimos
100 anos, “nosso rio” formou afluentes em mais
de 47 mil comunidades (clubes). Agora, devemos
continuar renovando os nossos clubes com novas
ideias e projetos, e fazer com que nosso rio alcance
cada comunidade do mundo.
O poder da ação
Temos uma presença marcante na maioria das
comunidades ao redor do mundo. Para transformar
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a nossa presença num serviço poderoso, devemos
infundir o poder da ação em cada associado.
A chave para a ação é de engajar todo e cada
associado, social e profissionalmente. É apenas
quando servimos nossos associados primeiro,
que podemos então servir a comunidade. Um
líder Lions tem duas mãos, uma para servir a
comunidade e outra para servir os associados
Lions. Temos que escolher projetos que maximizem
o valor de cada despesa, associado e tempo,
para que possamos servir as pessoas com as
necessidades mais urgentes possíveis.

Mais associados significa mais serviço.
Um Lions clube une pessoas. Quando as pessoas se
unem, coisas muito boas acontecem. Amizades se
formam, líderes são escolhidos, planos são traçados
e as comunidades tornam-se melhores. No entanto,
tudo resulta em apenas uma coisa, o serviço. O
nosso único objetivo é e sempre foi prestar serviço
às pessoas carentes.
De 1917 até 1987, impulsionamos para 1,4 milhão
de associados. Isso equivale a 54 novos associados
por dia, uma taxa fenomenal de crescimento, e um
testamento para o poder do Lionismo. Continuamos
a crescer, embora a um ritmo mais lento, nos
últimos 30 anos, e expandimos para novos países.
Podemos fazer muito mais.
Novos associados: mulheres e jovens
Metade da população do mundo é mulher, e mais
da metade do mundo está abaixo de trinta anos
de idade. Ainda assim, a maioria dos nossos
associados é homem, com idade acima dos trinta
anos.

Reduzir essa lacuna é a chave para expandir a
nossa associação, permitindo-nos servir mais
pessoas carentes.
Embora as mulheres constituam o segmento de
crescimento mais rápido de associados, temos
apenas 27% de associadas mulheres, apesar das
nossas portas estarem abertas a elas há mais de
30 anos. Temos também poucos associados jovens
e falta de associados em continentes com histórias
ricas como África, América do Sul e Europa.
Devemos encontrar soluções para cada um destes
desafios.
Devemos continuar a oferecer oportunidades
de liderança para mulheres, e garantir que os
nossos projetos respondam às suas expectativas e
prioridades. Devemos alcançar jovens associados,
compreendendo o que os motiva a servir, e
comunicar que podemos ajudá-los a realizar as
suas metas de fazer do mundo um lugar melhor.
Para cada novo associado, 70 outras pessoas
são atendidas.
Para alcançar a nossa meta de servir 200 milhões
de pessoas anualmente até 2021, é importante que
continuemos a adicionar novos associados.
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A força do nós
100 ANOS DE MUITO TRABALHO

A força do nós
Unimo-nos para servir os que mais necessitam.

1,4 milhão de associados
x 1 hr de serviço/semana

1,4 milhão de
associados
x $2 por semana

73 milhões de horas de
serviço/ano

$145 milhões/ano

Opoder da

ação
Devemos ser a mudança que
queremos ver no mundo.
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Opoder do
40% da população
global vive na
pobreza. Nós
podemos mudar isso.

serviço
Quanto mais nos unirmos, menores serão
os problemas no mundo.

Mais Associados = Mais Serviço
Ao longo do nosso primeiro século, o número de
associados subiu para o nível atual de 1,4 milhões.
Inclino a minha cabeça para todos os nossos líderes
que trabalharam muito para divulgar a nossa
mensagem de um clube em Chicago para 47.000
clubes em mais de 200 países ou áreas geográficas.
Então, o que pode fazer 1,4 milhÕES de LIONS?
Se cada um de nós colocar $ 10 a mais nos nossos
projetos por mês, isso resultará em US$ 170 milhões
a mais por ano. Se cada um de nós servir por 1 hora
a mais por semana, isso resultará em 73 milhões a
mais de horas de serviço a cada ano.
O que precisamos é mudar o nosso coração.
Todos os dias, as inovações em tecnologia,
medicina, finanças e outros campos são revelados,
tornando as nossas vidas mais fáceis. Ainda
assim, 795 milhões de pessoas (11% da população
mundial) passam fome.
Alimentos para uma pessoa faminta num país de
baixa renda custa apenas US$ 160 por ano. Este
valor (795 milhões de pessoas x US$ 160) pode ser
alcançado por 1 milhão de pessoas no mundo, se
elas doarem $ 0,35 por dia. Essa é a força do nós.

Resolver os grandes problemas do nosso
mundo está ao nosso alcance se as pessoas
trabalharem juntas pelo bem comum.

O meu enfoque este ano é de incorporar o
lema da nossa associação “Nós Servimos.”
Ela é uma expressão poderosa. O “Nós” simboliza
o poder dos nossos 1,4 milhões de associados, e
“Servimos” expressa a nossa ação clara e decisiva,
de como convertemos cada dólar em serviço para as
necessidades mais urgentes ao redor do mundo.
A força do nós
“A força do nós” reforça que o meu poder vem de
você, e o seu poder vem de mim.
Eu não posso levantar um carro, mas juntos
poderemos. Uma pessoa não pode educar uma
cidade inteira, mas um grupo de pessoas com
mentalidade semelhante poderá. Quanto mais nos
unirmos, menores serão os problemas no mundo.

S e trabalharmos juntos, o impossível tornarse-á possível.
“Nós Servimos” também destaca nossa
qualidade mais importante, a conectividade.
Estamos conectados uns aos outros como Lions, e
com as comunidades que servimos. Numa cadeia,
cada conexão individual combina-se para formar
uma linha inquebrável. Se a nossa cadeia possui 1,4
milhões de conexões fortes, ela tornar-seá uma força
poderosa para sempre.
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LIONS CLUBS INTERNATIONAL
PRESIDENTE DR. NARESH AGGARWAL
2017-2018
WE SERVE.

O futuro é agora!
Conforme entramos no nosso segundo século de
serviço humanitário global, continuamos a evoluir
para responder às mudanças emergentes. Este é
um momento emocionante para nós, Lions!
Nossa nova estratégia - LCI Adiante - foi
desenvolvida como um roteiro para os Lions
planearem, implementarem e alcançarem a nossa
visão para o futuro, atendendo às necessidades
crescentes do mundo. Essa nova estratégia vai
aprimorar a nossa estrutura de serviço, reformular a
opinião pública e melhorar a visibilidade, melhorar
nosso clube, distrito e excelência organizacional,
além de beneficiar a experiência dos associados e
atingir novos mercados.
Produtos como o novo aplicativo móvel de Lions
vai oferecer aos nossos associados a possibilidade
de se conectarem uns com os outros como nunca
antes, para compartilhar ideias, fotos, vídeos e
informações, unindo os Lions, independentemente
de sua localização.
Temos que tornar o mundo mais consciente
sobre o quão grande são seus problemas e quão
relativamente simples eles podem ser resolvidos se
todos trabalharem juntos.
Sinto-me orgulhoso e abençoado em ser o seu
líder neste momento tão promissor, de entrarmos
no nosso segundo século de serviço humanitário
global.
Em 7 de junho de 1917, no LaSalle Hotel em
Chicago, o empresário Melvin Jones anunciou uma
iniciativa ambiciosa, uma associação dedicada ao
princípio central de servir o próximo. Ele encontrou
muitas pessoas que não acreditavam nisso. Muitas
pessoas consideravam isso algo impossível.
Contudo, hoje isso é uma realidade. Hoje, 1,4
milhões de pessoas estão nesse caminho de servir
o próximo.

16

LION
julho
agosto
2017

Não há prazer maior na vida do que tornar um sonho
uma realidade. De fazer milagres acontecerem.
De escolher o sonho mais improvável e passar a
vida tornando-o realidade. De escolher um sonho
que faça com que cada momento precioso em sua
vida valha a pena ser vivido. Essa experiência em
tornar-me o seu presidente internacional é um
sonho meu que se tornou realidade. Contudo, isto
é apenas parte do meu sonho. O restante é algo
que todos nós, Lions, compartilhamos, o sonho de
que todas as crianças do mundo sejam felizes,
tenham uma família carinhosa e recebam todas as
oportunidades para prosperar. Como disse Gandhi,
deixe-nos perdermo-nos neste sonho, pois é nele
que nos reencontraremos.
Com a nova estrutura de serviço e com a adição
da diabetes como uma das nossas novas causas,
reformularemos os nossos programas de serviço,
teremos uma nova iniciativa com a tecnologia de
marketing, uma estratégia global de LCI Adiante,
e um novo século de serviço à nossa frente. O
futuro é nosso e o futuro é agora.
Sempre acreditei ser importante deixarmos o mundo
um lugar melhor do que o encontramos, um lugar
melhor para nossas crianças e netos. Essa filosofia
serviu-me muito bem enquanto presidente de
clube, governador de distrito, diretor internacional
e vice-presidente internacional. Com a sua ajuda,
ela continuará a servir-me como o seu presidente
internacional. Juntos, vamos expandir nosso legado
de serviço.
Agora é o momento de agir. Podemos ajudar e
VAMOS ajudar. Cada um de nós pode causar
um impacto duradouro. Junte-se a mim hoje no
compromisso em servir 200 milhões de vidas
anualmente no nosso novo século de serviços.

“

JUNTOS: Vamos usar a força do nós.
Vamos-nos comprometer a agir. Vamos deixar o
mundo um lugar melhor para todos.

”

Namastê, Lions.
Namastê.
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RESUMO EXECUTIVO DA

REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL
Atenas, Grécia
De 24 a 27 de março de 2017
COMISSÃO
DE AUDITORIA

1

Aprovou uma resolução para
contratar dois auditores internos
para realizar auditoria interna para
LCI e LCIF e que os auditores se reportem diretamente ao presidente
internacional e ao Presidente do
Comité de Auditoria.

COMISSÃO DE ESTATUTO
E REGULAMENTOS

1

Negou a decisão final ao Comité de Conciliação do Distrito
Múltiplo 317 (Índia), manteve a
queixa e declarou o endosso ao Ex-Governador de Distrito Valwalker
como candidato a diretor internacional do Distrito Múltiplo 317 nulo
e sem efeito. Considerou todas as
questões levantadas relacionadas
à queixa do Bangalore West Lions
Club encerradas, finais e compulsórias a todas as partes.
Negou a Queixa Estatutária
apresentada pelo distrito 24-D
(Virginia, EUA) disputando a aprovação da proposta de redistritamento
do distrito múltiplo 24. Considerou
todas as questões levantadas relacionadas à queixa do Distrito 24-D
encerradas, finais e compulsórias a
todas as partes.
Removeu o Governador de Distrito Tien Kuei Weng do cargo
de governador de distrito do Distrito 300-C1 (Distrito Múltiplo 300,
Taiwan) por não cumprimento do
Estatuto e Regulamentos e Normas
da Diretoria Internacional. Declarou
que Tien Kuei Weng não deverá ser
reconhecido no futuro como Ex-Governador de Distrito por Lions Clubs
International ou por qualquer clube
ou distrito, não devendo ter direito
a qualquer privilégio decorrente de

2

3

tal título. Determinou que o Primeiro Vice-Governador de Distrito Leão
Yu-Jien Yeh sirva como governador
de distrito para o restante do ano
Leonístico de 2016-2017 e seja elegível para servir como governador
de distrito no ano Leonístico de
2017-2018.
Alterou o Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria para
exigir autorização prévia do uso
das marcas registradas da associação por Leões em aplicativos para
celular.
Alterou o Artigo III dos Regulamentos Padrão de Distrito no
Capítulo VII do Manual de Normas
da Diretoria para corrigir um erro de
digitação.
Alterou o Artigo VI dos Regulamentos Padrão de Distrito no
Capítulo VII do Manual de Normas
da Diretoria com o propósito de deixar mais claro.
Alterou o Anexo D, Anexo E e
Anexo F do Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito no Capítulo VII do Manual de Normas da
Diretoria para ficar consistente com
as alterações anteriormente adotadas relacionadas a quando as quotas inadimplentes podem ser pagas.
Alterou o Anexo D, Anexo E e
Anexo F do Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito no Capítulo VII do Manual de Normas da
Diretoria para ficar consistente com
as alterações anteriormente adotadas relacionadas à composição do
comitê de nomeações.
Adotou uma resolução a ser reportada à Convenção Internacional de 2017 para alterar o Artigo
II, Seção 5(c) dos Regulamentos
Internacionais, permitindo que um
diretor internacional e dirigente
executivo do mesmo distrito sirvam
simultaneamente na Diretoria Inter-

4
5

6
7

8

9

nacional.
Adotou uma resolução para
alterar o período de validade
do endosso de um dirigente internacional de duas (2) para três (3)
convenções internacionais consecutivas e exigir um prazo de espera
de três anos para um candidato a
diretor internacional buscar outro
endosso após o período inicial e
exigir um prazo de espera de três
anos para um candidato a vice-presidente internacional após dois endossos consecutivos, a qual será reportada à Convenção Internacional
como emenda ao Artigo II, Seção 4
dos Regulamentos Internacionais.

10

CONVENÇÃO

1

As seguintes cidades foram selecionadas para as convenções
internacionais de 2022, 2023 e 2024:
• 2022 – Nova Délhi, Índia
• 2023 – Boston, Massachusetts, USA
• 2024 – Melbourne, Austrália

COMISSÃO DE SERVIÇOS
A DISTRITOS E CLUBES

1

Alterou os requisitos do prémio
de Excelência de Clube e os requisitos do prémio de Excelência
de Distrito para mais estreitamente
apoiarem o LCI Adiante.
Concedeu ao Juba Host Lions
Club, do Sudão do Sul, o status
protetor.
Nomeou Lions para servir na posição de governador de distrito
dos distritos provisórios no ano Leonístico de 2017-2018.
Nomeou a Segunda Vice-Governadora de Distrito Alba Guadalupe Del Duke De Hidalgo para servir
como Governadora do Distrito D-2
(El Salvador) em 2017-2018.

2
3
4

u
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5

Alterou normas da diretoria para
corrigir a norma sobre crachás
para a posição de Ex-Presidente Internacional Imediato.
Alterou normas da diretoria para
exigir apenas um Lion Orientador por inscrição de novo clube e
incentivou todos os clubes que possam se beneficiar por ter um Lion
Orientador a solicitarem a atribuição de um Lion Orientador.
Alterou os Estatutos e Regulamentos Padrão de Clube para
introduzir as novas posições de dirigente do clube, expandir a posição
do Vice-Presidente de Clube e modernizar as práticas de Lions Clubes.
Alterou os Regulamentos Padrão
de Distrito no que se relaciona
ao Comitê Consultivo do Governador de Distrito para incluir o Vice-Presidente de Clube e outros dirigentes de clube quando apropriado.

6
7

8

COMISSÃO DE FINANÇAS
E OPERAÇÕES DA SEDE

1
2

Aprovou a previsão do terceiro
trimestre do ano Lionístico de
2017, refletindo déficit.
Aprovou um montante que não
exceda US$ 2,2 milhões para o
orçamento combinado das reuniões
de diretoria de outubro/novembro e
março/abril de 2018-2019.
Alterou as Normas de Reembolso de Despesas e Viagens de
Dirigentes Executivos para permitir
que o orçamento total de despesas
da Reunião de Diretoria do Vice-Presidente exceda US$ 2.000.000
no evento de fatores económicos
e de moeda do país de origem do
Vice-Presidente requeiram que tal
aumento ocorra.

3

COMISSÃO
DO DESENVOLVIMENTO
DE LIDERANÇA

1

Aprovou o Ex-Diretor Internacional Stephen Glass (West Virginia,
EUA) para substituir o Ex-Presidente
de Conselho Dr. Dato Nagaratnam

(Malásia) como líder de grupo de
Seminário de Governadores de Distrito de 2017, proporcionando ensino a um grupo de sala de aula do
idioma inglês.
Alterou o Capítulo XIV, Parágrafo
A.1.-3. do Manual de Normas da
Diretoria para que a declaração de
missão, metas e objetivos do programa esteja alinhada com ao LCI
Adiante.

2

COMISSÃO
DE PLANEJAMENTO
A LONGO PRAZO

1

Autorizou, como projeto piloto, a
formação de um clube internacional relacionado com a comemoração por dois anos do Centenário
que será supervisionado pelo Comité de Desenvolvimento do Quadro
Associativo.

COMISSÃO
DE DESENVOLVIMENTO
DO QUADRO
ASSOCIATIVO

1

Aprovou que uma nova Equipa de
Ação Global seja implementada
durante o ano Lionístico de 20172018.
Aprovou a implementação de
um Programa de Subsídio de
Grande Escala para dar suporte ao
crescimento do quadro associativo
no ano Leonístico de 2017-2018.
Aprovou que o Comité de Países
Novos e Emergentes, continue
durante o ano Lionístico de 20172018.
Aprovou a continuação da Equipa de Ação da Família e Mulheres no Japão.
Aprovou que o Programa de
Clubes Especiais seja implementado durante o ano Lionístico de
2017-2018.
Extinguiu o requisito de aprovação do Governador de Distrito
para a adição de 30 ou mais associados a um clube.

2
3

COMISSÃO
DE COMUNICAÇÕES
DE MARKETING

1
2
3

Aprovou todos os pedidos de
subsídios do Centenário feitos
por distritos múltiplos e únicos.
Aprovou o design novo da Medalha de Liderança Internacional.
Alterou Capítulo XVI do Manual
de Norma da Diretoria para se
alinhar às exigências da iniciativa
da Revista Lion digital.
Aumentou a disponibilidade de
designações ao Prémio Presidencial e Prémio de Liderança para
2.500 cada apenas no ano Leonístico de 2017-2018.

4

COMISSÃO
DE ATIVIDADES
DE SERVIÇO

1
2

Aprovou o Plano Estratégico de
Diabetes.
Alinhou as posições opcionais
de Assessor Programático de
Distrito Múltiplo e Distrito com a
nova estrutura de serviço.
Nomeou membros para o Painel
Consultivo do Programa de Leo
Clubes de 2017-2019.
Nomeou suplentes para o Painel
Consultivo do Programa de Leo
Clubes de 2017-2019.
Concedeu os Prémios dos Dez
Melhores Assessores de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis de
2015-2016.
Estendeu o mandato do Comité Ad Hoc para a Juventude até
2017-2018.
Alterou o título do Capítulo I do
Manual de Normas da Diretoria
de “Atividades” para “Serviços”.
Atualizou o Capítulo I do Manual
de Normas da Diretoria para se
alinhar com o novo quadro de serviço.
Adicionou norma de suporte ao
Fórum de Área de Leo ao Capítulo XXII, Parágrafo A. do Manual de
Normas da Diretoria.

3
4
5

4
5

6
7
8

6

9

Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o website de LCI em www.lionsclubs.org
ou entre em contato com a Sede Internacional pelo telefone 630-571-5466.

20

LION
julho
agosto
2017

> Internacional

CONVENÇÃO INTERNACIONAL

Comitiva portuguesa
foi a maior dos últimos anos

A Convenção Internacional do Centenário, como não podia deixar de ser, realizou-se
em Chicago, cidade berço do Movimento Lions.
Gabriela Fernandes

A fim de participarem no Curso
de Governadores Eleitos, os nossos Companheiros Paulo Rodrigues
e Gabriela Fernandes, chegaram a
Chicago no dia 26 de junho, onde os
aguardava uma organização exemplar de formação, seminários, plenários e eventos. De salientar as excelentes intervenções de Nick Vujicic,
da Sister BK Shivani e do Past Presidente Internacional Wing-Kun Tam.
Os Governadores portugueses
foram integrados no Grupo de Língua Portuguesa, juntamente com os

seus pares do Brasil e tiveram como
Líder de Grupo o PDI José Maria
Gorgulho.
O trabalho em equipa foi sempre
mote presente e o primeiro grande
desafio surgiu na noite da Receção
aos 739 Governadores Eleitos. Num
ambiente descontraído, em que
cada grupo tinha um complemento
de roupa com o mesmo motivo e a
mesma cor, foi solicitado a execução
de um mural subordinado ao tema
“A Força do Nós”. Portugueses e
Brasileiros apresentaram propostas,

que foram votadas pelos membros
da equipa, sendo mais votada a proposta portuguesa: um nó de corda
com cinco pontas, simbolizando os
5 continentes e as 5 áreas de ação de
LCI. Os vencedores dos três melhores trabalhos seriam conhecidos no
jantar do dia seguinte.

Prémio do melhor
trabalho
E foi assim que, durante o Banquete de Gala dos Governadores

u
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Eleitos, vimos projetado no grande
ecrã o nosso mural, eleito como o
melhor trabalho! Foi uma alegria
indescritível quando o Grupo 8,
liderado pelo PDI José Maria Gorgulho foi anunciado!
Pela primeira vez na história
das Convenções Internacionais,
foi escolhido um trabalho de grupo executado pela equipa de língua
portuguesa.

Desfile internacional
No dia 30 de junho, chegou a comitiva portuguesa. A maior dos últimos anos. Foram mais de 40 Lions
portugueses do Centro Norte e do
Centro Sul, que se deslocaram a Chicago para testemunhar a Convenção
do Centenário e as expectativas não
ficaram logradas porque, de facto, a
organização foi fantástica.
O Desfile Internacional contou,

naturalmente, com a participação da
comitiva portuguesa que envergava
as tradicionais calças brancas e pólos
verdes e vermelhos e que, de bandeiras em riste, percorreu as ruas de
Chicago entoando canções tradicionais do nosso país.
Foram dias vividos intensamente, com sessões plenárias e intervenções de elevado interesse, com particular destaque para a do vencedor
do Prémio Nobel da Paz e ex-Vice

> Internacional
Presidente dos Estados Unidos, Al
Gore.

Tónica na
modernização
Em todas as palestras e apresentações foi colocada a tónica na
modernização, na necessidade de
adaptação às novas exigências da sociedade, na divulgação e, sobretudo,
na “Força do Nós” que traça como

objetivo servir 200 milhões de pessoas por ano até ao AL 2020/2021.
De igual forma os momentos lúdicos foram também de elevada qualidade, com atuações musicais de renome,
com as Bandas Beach Boys e Chicago.
No tão esperado momento da Tomada de Posse dos Governadores, foi
com particular emoção que Lucinda
Rodrigues, mãe do DG Paulo Rodrigues, e as Companheiras Isabel Nunes
e Paula Silva, amigas da DG Gabriela

Fernandes, retiraram as fitas de “Elect”
aos crachás dos respetivos Governadores do Centro Norte e Centro Sul,
deixando-os tal como irão ficar até ao
dia 30 de junho de 2018.
O ato foi presenciado pelo CC
José Carvalho Lopes e por toda a
comitiva portuguesa que, numa manifestação de carinho, entre beijos e
abraços, desejou as maiores felicidades aos Governadores Portugueses
do Ano Lionístico 2017/2018.
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Raúl Amado fala do Movimento
em conferência de Promoção do
Iniciativa contou com a participação do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Eduardo Pessoa Santos

No final de junho teve lugar
a Conferência “Promoção do
Voluntariado”, organizada
pela SEDES – Associação
para o Desenvolvimento
Económico e Social, e que
contou com intervenção de
diversas personalidades,
entre elas o Governador do
Distrito 115 Centro Sul do
Lions Portugal, Raúl Amado.
Assim, o primeiro painel foi dedicado a Políticas de Voluntariado e
contou com as intervenções de João
Joanaz de Melo, professor da FCT-UNL e presidente do Geota, que
referiu a importância da Cultura de
Voluntariado desde a infância, tanto
nos lares como na escola. Seguiu-se
Tânia Barbosa, diretora internacional da AMI, que relatou missões de
voluntariado nacional e internacional
da Assistência Médica Internacional
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realizadas em situações de catástrofe.
No mesmo painel, Sérgio Aires,
diretor da Rede Europeia Anti Pobreza, falou das ações já em curso na
Comunidade Europeia e do seu empenho no desenvolvimento e implementação das mesmas viradas para o
futuro neste continente. O dirigente
alertou ainda para as necessidades
dos cidadãos europeus tomarem o
voluntariado como valores de cidadania a desenvolver e consolidar,
tendo como objetivo inovar e descobrir novas formas de trabalho voluntário, sublinhando que isso representa já 5% do PIB europeu na vertente
da economia social.
Por último, Sérgio Guimarães,
chefe de Divisão de Apoio à Sociedade Civil do Instituto Camões,
lembrou a importância da difusão
da Língua Portuguesa pelo mundo
que o Instituto Camões tem conduzido nas comunidades portuguesas

espalhadas pelo mundo, tendo contribuído assim para uma maior coesão social dessas comunidades na
interajuda pessoal e institucional dos
povos.
Já o 2º Painel foi dedicado a
“Experiências de Voluntariado” e
Isabel Jonet, presidente do Banco
Alimentar Contra a Fome e da ENTRAJUDA, defendeu que a cultura
de voluntariado em Portugal deve
ainda ser cultivada e implementada
ainda mais, começando-se logo na
infância, tendo em vista a criação de
cidadãos mais dispostos a ajudar o
próximo.
Destaque para a intervenção de
Raúl Amado, Governador do Distrito 115 Centro Sul do Lions Portugal,
que fez uma apresentação sobre o
Movimento Lionístico Internacional com 1.400.000 Companheiros
Lions em todo o mundo, distribuídos por cerca de 47.000 Clubes em

210 países e regiões, baseando-se em
pilares como Amizade, Companheirismo e Solidariedade. O Governador lembrou ainda que este é o ano
em que se comemoram 100 anos de
existência no mundo, tendo sido ao
longo dos anos desenvolvidas atividades nas áreas da Visão, Diabetes,
Meio Ambiente, Cancro Pediátrico
e Alívio à fome. Raúl Amado referiu ainda que o voluntariado é uma
expressão de solidariedade, liberdade e responsabilidade que reforça a
cidadania ativa e o desenvolvimento
humano, sendo um elemento essencial para a inclusão e a coesão sociais,
afirmando ainda que a formação,
educação e diálogo intercultural são
pressupostos à missão do voluntário
que apoia pessoas em dificuldade
através de uma presença humana.
Quanto ao futuro, o Governador
apela à promoção do voluntariado
jovem, afirmando que este terá de ser
um dos objetivos imediatos.
O evento terminou com as intervenções de Maria do Céu Salgueiro, diretora da Comunidade
Vida e Paz, e José Vieira da Silva,
Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A primeira
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Lions no mundo
Voluntariado

realçou as atividades desenvolvidas
pelo movimento de apoio aos sem-abrigo nas vertentes da alimentação e bens materiais, contando
com 550 voluntários que percorrem a cidade a apoiar os que mais
precisam, enquanto o governante
sublinhou que vai surgir uma plataforma informática do Estado para
integração global da informação
das diversas associações ligadas ao
voluntariado, que vai permitir uma
informação correta sobre as diversas Associações de Solidariedade.
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JOSÉ CARVALHO LOPES
Presidente do Distrito Múltiplo 115

“Preocupa-nos
a diminuição
do número
de sócios”
foto: Carlos Ferreira

“Os meus objetivos são os dos governadores que fazem parte do Conselho Nacional
de Governadores, que são os de Lions Clubes Internacional”, refere José Carvalho
Lopes, Presidente do Distrito Múltiplo 115, manifestando-se preocupado com a
diminuição do número de sócios. “Há muito a fazer nesta área”, afirma.
Por Isabel Gomes Moreira
O que o motivou a candidatar-se ao
cargo de presidente do Distrito Múltiplo?

A motivação sempre existiu, com
muita vontade de servir o Distrito
Múltiplo. Após ter servido como Governador do Distrito 115 CN no Ano
Lionístico 2002-2005, considerei que
ainda tinha muito tempo para ser Presidente do Conselho Nacional de Governadores (CNG). Entretanto, outros
exerceram o cargo de Governador e de
seguida de Presidente do CNG. Antes
de entrar nos 60 anos de idade, considerei que se não surgisse outro candidato, poderia ser a minha vez. E foi.
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Com a concordância da minha mulher,
candidatei-me.
Quais são os seus objetivos para o
mandato?

Os meus objetivos são os dos governadores que fazem parte do Conselho Nacional de Governadores,
que são os de Lions Clubes Internacional. No entanto, olhando para o
nosso Distrito Múltiplo, preocupa-nos a diminuição do número de sócios. Há muito a fazer nesta área.
O objetivo “Organizar, implantar
e supervisionar clubes de serviço que serão
conhecidos como Lions clubes” será por

mim perseguido na estreita colaboração com ambos os Governadores.
Tudo faremos para que ambos os
distritos atinjam a estabilidade, com
o crescimento de sócios, assim como
na sua preparação para enfrentar os
desafios das suas comunidades.
Qual é que acha que é o papel de um
Presidente do Distrito Múltiplo?

Um Presidente deve ser um facilitador administrativo do distrito
múltiplo. Todas as ações estão sujeitas à autoridade, direção e supervisão
do conselho de governadores de distrito múltiplo.

“Presidente do CNG
deve ser
um facilitador”
Além das habituais atividades desenvolvidas pelo Distrito Múltiplo, pensa
apostar noutras?

Não. O presidente do Conselho, além das habituais atividades,
só deve apoiar os Governadores,
pois eles é que têm a função de ter
programas específicos a executar e
supervisionar atividades nos seus
distritos. Além de ser um facilitador,
deve apoiar sempre que necessário
os governadores.

“Foi uma Convenção
memorável”
Que impressão traz da Convenção Internacional de Chicago?

De Chicago trago as melhores
impressões. Foi uma Convenção
memorável, não só pelo número de
Lions presentes, mas também pela
festa do lionismo que se viveu em
cada dia de convenção.
De realçar a presença de Ban Ki-moon, que foi o oitavo secretário-geral da Organização das Nações Unidas,
que falou sobre a necessidade de apoiar
a erradicação da fome no mundo e outros problemas a nível global.
Al Gore, Ex-Vice-presidente
dos Estados Unidos, falou-nos das
alterações climáticas. Destaco ainda
o espetáculo dos lendários Beach
Boys, da banda Chicago, ambas dos
anos sessenta; Os testemunhos ao
vivo das diversas áreas de atuação
dos Lions no mundo, da visão, fome,
diabetes, entre outras.
Foi uma festa do Lionismo, digna
do Centenário dos Lions, na cidade
onde tudo nasceu em1917, pela mão
de Melvin Jones.
É assim que devem ser as
Convenções de Lions, uma festa
onde também há uma votação.

quotas, e se possível através das
doações que fazemos como Melvin
Jones Fellows, ou outras.

“Já sou Lions
há 30 anos”
É Lions há muitos anos e já desempenhou diversos cargos no Movimento.
Como vê o futuro do Movimento?
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Em cooperação com o conselho
de governadores, o presidente do
conselho deve:
- Fomentar os propósitos desta
associação;
- Auxiliar na comunicação de informações sobre as normas, eventos
e programas internacionais e distritais;
- Convocar reuniões e facilitar
a discussão durante as reuniões do
conselho;
Facilitar as operações da convenção do distrito múltiplo;
- Apoiar os esforços iniciados
pela Diretoria Internacional ou pelo
conselho de governadores
que se destinam a criar e fomentar a harmonia e a união entre os governadores de distrito.

Já sou Lions há 30 anos, já desempenhei quase todos os cargos, e
vejo o futuro do Movimento como
importante na vida das nossas comunidades e no mundo, pois onde há uma
necessidade existe um Lions Clube. E
sendo, assim, como as necessidade aumentam de dia para dia no mundo, o
nosso Movimento, a maior ONG não
governamental, terá que desempenhar
um papel fundamental na área social,
na área da juventude, na área da saúde
durante muito tempo.

Que mensagem gostaria de deixar aos
Lions neste início de Ano Lionístico?

Gostaria de dizer a todos que a
missão que assumimos como Lions
não se faz num dia, num ano, e até
numa vida, mas fazendo o nosso
melhor, tornaremos ainda melhor
a vida de quem conhecemos na
nossa comunidade, e a de quem não
conhecemos no mundo, através do
exemplar desempenho da nossa LCIF,
a nossa Fundação Internacional,
para a qual contribuímos na nossas

?

JOSÉ MANUEL
CARVALHO LOPES
IDADE: 61 anos
CLUBE LIONS: Lions Clube de
Barcelos
LEMA LIONISTICO: AMIZADE
ESSÊNCIA DO SERVIÇO
PROFISSÃO: PROFESSOR
HOBBIES: AUTOMÓVEIS VIAGENS

“Estou otimista em relação ao futuro”
Está otimista em relação ao seu futuro
e crescimento do Movimento?

Estou otimista em relação ao
futuro. Não tenho qualquer dúvida que, no final do ano, o Distrito
115 terá um saldo positivo relativamente ao número e à qualidade
dos seus membros. Os Governadores estão muito empenhados no
crescimento saudável do distrito,

tendo vindo a fazer um trabalho
exaustivo, mesmo antes de iniciar
o mandato. Estou persuadido que
teremos no final um aumento significativo de sócios.
Há alguma questão a que vá dedicar
atenção especial ao longo do mandato?

A questão que mais me preocupa

é de facto o decréscimo do número
de sócios, tendência essa que será invertida ao longo do ano.
Eu e os governadores iremos levar a efeito um Fórum para a livre
discussão de temas ou assuntos importantes que possam preocupar os
Lions. Os temas serão discutidos e
aprofundados, mas nada se decidirá
nessa iniciativa.
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Paulo Rodrigues
Governador do Distrito 115 Centro Norte

“Habituei-me cedo
a ouvir e a discutir
a importância que
o Lionismo tem
para a nossa
sociedade”
Fomentar as condições que
permitam a renovação e o
crescimento do Distrito, seja
em número de clubes seja
em número de associados é
um dos grandes objetivos de
Paulo Rodrigues, Governador
do Distrito 115 Centro Norte,
que se propõe criar quatro
novos clubes e chegar a um
aumento líquido de 100
membros.
Por Isabel Gomes Moreira

foto: Carlos Ferreira

O que o levou a candidatar-se ao cargo
de Governador?

Sabe, eu gosto de estar onde há
desafios para vencer.
O Lionismo em Portugal, e no
Centro/Norte em particular, vive
uma situação grave que importa começar a resolver: a do número de
associados.
É que sem Lions não haverá Lionismo. Pode haver outros tipos de
associação, mas não será Lionismo.
Como certamente tem conhecimento, eu sou filho de um ex-governador, talvez o primeiro nesta qualidade no nosso Distrito Múltiplo, e
por isso eu habituei-me bem cedo
a ouvir discutir a importância que o
Lionismo tem para a nossa sociedade
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e a fazer o diagnóstico dos problemas que o nosso Movimento terá de
resolver face às alterações constantes
da vida em sociedade.
E o mais cómodo teria sido ficar
no meu cantinho, no meu Clube – o
Lions Clube de Braga – que, felizmente, vive um excelente momento, tanto em número de associados
como na quantidade, valor e importância dos serviços que presta à comunidade bracarense.
Mas decidi enfrentar o desafio na
convicção de que com a colaboração
da equipa que escolhi, e a ajuda de
todos quantos estão imbuídos do espírito de servir, é possível dar o salto
para um patamar superior àquele em
que nos encontramos.

O que é que o Distrito Centro Norte e
os Lions podem esperar de si enquanto
Governador?

Como é do seu conhecimento, eu
exerço uma profissão numa empresa
privada, tenho as responsabilidades
inerentes e, por isso, fazendo jus ao
nosso código de ética que diz” honrar a minha profissão e dignificando-a ao respeito alheio”, não posso
nem devo abandonar a minha profissão para andar por aí qual imagem
peregrina.
Mas o que lhe posso afirmar é
que, com essa ressalva, todos podem
contar comigo para tudo quanto for
útil ou necessário para que o nosso
Distrito se afirme positivamente em
todos os campos da nossa ação.

Talvez estejamos a cometer o
erro implícito na sua pergunta. Há
muitos, muitos cidadãos disponíveis
para aceitarem viver connosco esta
missão nobre de ajudar os outros.
Mas temos de saber que esses
cidadãos não estão disponíveis para
ouvir, de todas as vezes que são convocados, as mesmas coisas, com formalismos pesados, sem cumprimento de horários, etc.
Estes “novos cidadãos” querem
saber a que horas começam e terminam as reuniões, os jantares, etc. e
de que não vão ouvir quem se quer
fazer ouvir. Querem trabalhar com
objetivos bem definidos, ter orientações precisas.
Estes cidadãos existem nas nossas comunidades. Temos de criar o
ambiente propício para que eles aceitam o nosso convite de participar
connosco nesta missão.
No que respeita ao aumento do
quadro social tenho bem a consciência que sabe e compreende que não
há uma receita única para todas as
situações.
E por isso compete-nos estar
atentos à situação concreta de cada
Clube na perspetiva do seu crescimento e, em consequência disso, sugerir fórmulas alternativas apontando exemplos de sucesso – que os há.
O outro caminho, não menos
importante, passa pela criação de no-

vos núcleos e clubes. E aqui temos
de ter vários cuidados que passam
pela proximidade com outros Clubes, raízes fortes que possam resistir
aos problemas do arranque, orientação pelo clube-padrinho, etc.

“Dinamização é
a principal missão
de um governador”
Para si, qual é a principal missão de
um Governador?

A primeira de todas é a dinamização; a segunda a dinamização, a
terceira a dinamização, para através
dela criar a alegria de sermos Lions e
podermos ajudar todos quantos precisam de nós – e são muitos.

Há algum projeto que gostasse de ver
implementado no seu mandato?

Estou focado nos objetivos que
lhe enumerei e é por eles que vou lutar com a minha equipa e com todos
os clubes até ao fim do mandato.

Que mensagem gostaria de deixar aos
Clubes Lions?

Gostava de pedir-lhes que se deixem envolver pela nossa mensagem
e os nossos propósitos.
Que partilhem connosco os seus
sucessos e que nunca deixem de nos
colocar os problemas que possam viver, por mais complexos que sejam.
Gostava, e toda a equipa que me
acompanha também pensará assim,
que o Lionismo fosse vivido de uma
forma digna mas que, por desnecessários, abandonássemos todos os

“rocó-cós” que tornam o Lionismo
pesado e afastam tantos atuais como
potenciais associados.
O que mais o impressionou na Convenção Internacional de Chicago?

Desde logo a capacidade organizativa; depois a pontualidade e, por
último, o espírito de alegria, convívio
e amizade reinantes.
Toda a gente fala com toda a gente; todos interagem em resposta ao
mais pequeno estímulo.
Finalmente, esse espetáculo impressionante de cor, alegria, exotismo e criatividade da parada em que
participaram todas as delegações.
Eram cerca de 60.000 Lions a
desfilar exibindo os seus trajes regionais ou a sua indumentária própria,
tendo sempre como pano de fundo a
mensagem que os nossos emblemas
projetam: NÓS SERVIMOS.

?
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Nos dias de hoje não é fácil as pessoas disponibilizarem-se para fazer
parte de movimentos ou associações.
De que forma, na sua opinião, pode o
Lions aumentar o seu quadro social?

Paulo Jorge
Pinto Rodrigues
IDADE: 52 anos
CLUBE LIONS: Lions Clube de
Braga
PROFISSÃO: Engenheiro – Diretor
Industrial na Fiorima S.A.
HOBBIES: Gosto pela leitura de
artigos técnicos e científicos de
todas as áreas,
fundamentalmente nas áreas da
Saúde, Engenharia e
Nanotecnologia. Apreciador de
música jazz e música clássica.
Elevada sensibilização para
temas relacionados com a
preservação do Ambiente.

Metas e objetivos do mandato
Quais as metas/objetivos que traçou
para o presente Ano Lionístico?

Não são muitos, porque a dispersão é um mal a evitar.
Sinteticamente:
- Fomentar as condições que permitam a renovação e o crescimento
do Distrito, seja em número de clubes seja em número de associados.
Estão previstos criar 4 clubes e ter
um aumento líquido de 100 Mem-

bros no final do mandato.
- Descentralizar, atribuindo maiores responsabilidades e autonomia às
estruturas intermédias da Governadoria, nomeadamente na aproximação
das Assessorias aos Clubes na implementação das 5 áreas de actividade
previstas no programa do LCI (CANCRO PEDIÁTRICO, VISÃO, DIABETES, AMBIENTE e FOME)
- Criar a moldura de compre-

ensão de uma vivência adaptada ao
nosso tempo através da eliminação
de formalismos desnecessários;
- Ajudar a criar um ambiente
de cultura e ambiente suscetíveis de
criar apetência pela adesão de mais e
melhores cidadãos à nossa comunidade lionística;
- Ajudar a cimentar a base da
nossa existência enquanto organização: a solidariedade.
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GABRIELA FERNANDES Governadora do Distrito 115 Centro Sul

“Crescimento sustentado,
formação, divulgação
e comunicação são apostas”
“Crescimento sustentado, formação, divulgação e comunicação, serão as pedras de
toque do AL 2017/2018”, refere a Governadora Gabriela Fernandes, em entrevista
à LION, revelando alguns dos projetos que gostaria de ver desenvolvidos durante o
seu mandato, como a emissão de uma extração da Lotaria Nacional Clássica alusiva
ao Centenário da nossa Associação.
Por Isabel Gomes Moreira
O que a levou a candidatar-se ao cargo
de Governadora?

Penso que quando estamos no
Lionísmo por amor, por dedicação, a
decisão de nos candidatarmos acaba
por surgir naturalmente.
Verdade seja dita que já há alguns
anos eram vários os Companheiros
que me desafiavam para o fazer, mas
eu achava que ainda era cedo, “lionisticamente” falando, e que o facto de ainda
estar no ativo profissionalmente ainda
me condicionava, porque até há quatro
anos atrás eu tinha uma equipa de trabalho espalhada pelo país, o que implicava constantes deslocações.
Quando, finalmente, tomei a decisão, fi-lo conscientemente e, não
posso deixar de referir, que a possibilidade de ser Governadora do Centenário foi o “empurrão” final.
Estou no Movimento porque
acredito nos valores preconizados,
porque acredito nas pessoas e muito em particular nas capacidades dos
Lions, porque fazemos coisas lindas
e porque acredito que o nosso trabalho não se esgota em si mesmo. Há
sempre mais qualquer coisa para fazer, mais caminhos para explorar…

Metas e objetivos
Quais as metas / objetivos que traçou
para o presente Ano Lionístico?

Como será do conhecimento geral,
as metas que o Governador pretende
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atingir são submetidas a LCI antes do
final do mês de abril e são um compromisso com a nossa Associação. Como
tal, definir metas não é algo que se faça
só porque sim, nem tão pouco para
agradar seja a quem for.
Por isso, analisei os elementos
que constam no site internacional e
em MyLCI, fui analisando o comportamento dos Clubes que fui visitando e decidi optar por um crescimento se calhar menos ambicioso
(de dois, três, quatro Clubes), mas
sim mais sólido e sustentável. Daí
que tenha projetado a fundação de
dois núcleos.
Para fundar um núcleo, são
necessárias apenas 5 pessoas,
portanto, bem mais fácil de angariar
do que as 20 de um novo Clube.
Depois, é mais fácil formar e envolver 5 elementos do que 20. Por
isso, se deixarmos amadurecer o
conhecimento e a envolvência
de um grupo mais pequeno,
“deixando que cresçam” e que
se identifiquem efetivamente
com o Movimento vamos, com
certeza, ter oportunidade de
assistir à transformação de um
núcleo num Clube robusto.
Claro que não
descartarei nunca o apoio incondicional à
hipótese de
se
fundar

um ou mais Clubes, e se tal suceder
eu vou lá estar a apoiar, mas daí a
assumir para LCI que o vou fazer, vai
naturalmente uma grande distância.
Ainda no que diz respeito ao
crescimento, e se analisarmos os
últimos 10 anos, verificamos que a adesão
de novos
sócios
até é

da minha visita oficial, de forma a se
apostar na visibilidade e na divulgação de quem somos e o que fazemos.
Em suma, crescimento sustentado, formação, divulgação e comunicação, serão as pedras de toque do
AL 2017/2018.

A Convenção
de Chicago
O que mais a impressionou na Convenção Internacional de Chicago?

Tudo! O estar no sítio onde tudo
começou. O comungar do espírito
do Centenário. A organização de todos os eventos. A envolvência dos
mais modernos meios informáticos.
A aposta na divulgação e na comunicação. O espírito Lionístico que “é
palpável” entre as pessoas.
Foi fantástico!

O que é que o Distrito Centro Sul e os
Lions podem esperar de si enquanto
Governadora?

Altruísmo, respeito pelas pessoas,
comunicação, diálogo e uma aposta
sincera no trabalho em equipa.

Nos dias de hoje, não é fácil as pessoas disponibilizarem-se para fazer
parte de movimentos ou associações.
De que forma, na sua opinião, pode o
Lions aumentar o seu quadro social?

O aumento do quadro social tem
que ser uma preocupação de todos os
Lions. Não deve ser apenas uma preocupação da Equipa do Governador.
Como já referi, todos sem exceção,
temos “o dever” de olhar em volta e

de identificar eventuais novos sócios.
E, sobretudo, temos que comunicar
com entusiasmo quem somos e o que
fazemos.
Começámos o ano lionístico com
1.289 sócios. Já pensaram se cada um
tentasse trazer mais um, qual seria o
resultado? Ainda que só um terço
conseguisse depois concretizar o
apadrinhar de um novo sócio?
Só no dicionário é que o “sucesso” vem antes do “trabalho”!
Depende apenas de nós, Lions.
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muito razoável, mas que as perdas
têm vindo a ser superiores. Entre junho 2007 e junho de 2017 deixaram
o Movimento, no distrito 115 CS
449 sócios, o que significa que, em
média, perdemos cerca de 45 sócios
por ano!
E somos nós Lions, todos sem
exceção, que temos que contribuir
para reverter esta situação. Está na
nossa mão olhar em redor e procurar
na nossa família, nos nossos amigos
ou nos nossos colegas de trabalho,
pessoas que se identifiquem com os
nossos propósitos, convidá-los para
as atividades, observá-los e ter noção
de que estão imbuídos da nossa vontade de Servir e, então, sim, convidá-los. Se preencherem estes requisitos
e se forem envolvidos em tarefas e
atividades desde o início, vamos ter
certamente sócios que vão perdurar.
No âmbito da Formação, fui
mais ambiciosa. No último ano e
meio, a formação no Distrito foi
praticamente nula. E ninguém pode
gostar do que não conhece. Por isso,
troquei ideias e delineei um projeto
de formação com o CL Armando
Inocentes, Coordenador do GLT
do Distrito. Assim, é nossa intenção
proporcionar formação a todos os
novos sócios, fazer das reuniões de
Região/Divisão um espaço também
de formação e ainda promover 3
ações de formação lionística destinada a todos os Lions em geral.
No que diz respeito ao relacionamento com os Clubes, fiz já o desafio
de promoverem uma atividade que
envolva a sua comunidade aquando

Para si, qual é a principal missão de
um Governador?

O Governador é um líder. Não é
chefe de ninguém e não manda em
ninguém. No Lionísmo somos todos
iguais (por isso é que nos tratamos
por Companheiros!). Ao ser eleito,
o Governador recebe um sinal claro dos outros Companheiros de que
acreditam nele e que o consideram
capaz de, durante um ano, guiar um
Distrito na prossecução dos valores
e dos objetivos da nossa Associação.
Como tal, deve ter uma atitude
empreendedora e positiva de forma a
proporcionar um bem-estar que motive e que conduza ao crescimento.

?

Gabriela
Fernandes
IDADE: 56 anos
CLUBE LIONS: Lions Clube da
Amadora
LEMA LIONISTICO: We Serve
PROFISSÃO: Técnica Superior
Especialista/Generalista na EDP
HOBBIES: Escrever, ler, cinema e
Yôga

“Vamos ter a emissão de uma extração
da Lotaria Nacional Clássica alusiva ao Centenário”
Há algum projeto que gostasse de ver
implementado no seu mandato?

fot

Há vários, todos eles ligados à divulgação do Movimento. Um deles, posso
avançar, vai ser visível
no final do mês de
outubro. Vamos ter
a emissão de uma
extração da Lotaar
o: C

ria Nacional Clássica alusiva ao Centenário da nossa Associação.
A realização de uma Strides pela
luta contra a Diabetes, bem mais participada e onde não falte divulgação
sobre o Movimento.
A realização de um espetáculo
também com uma grande envolvente
de divulgação.
Um estreitar de amizade e com-

panheirismo entre os sócios, resultante de atividades conjuntas, que
possam vir a ter continuidade no
futuro.
Que mensagem gostaria de deixar aos
Clubes Lions?

Que, tal como o nosso Presidente Internacional Naresh Aggarwal,
acredito na “Força do Nós”!

los
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Bruno Fonseca Presidente do Distrito Múltiplo 115 Leo

“É necessário estimular
a irreverência que
caracteriza o
Movimento Leo”
Bruno Fonseca é o Presidente do Distrito Múltiplo
115 Leo. Em entrevista à LION, sublinha que o
Movimento regista um momento de crescimento
e diz que quer romper com a rotina e propor aos
clubes novas atividades, apoiando a reinserção
dos sem-abrigos
Por Isabel Gomes Moreira

O que o levou a candidatar-se a presidente dos
Leos de Portugal?

No momento de crescimento que o movimento Leo atravessa, achei vital organizar
um projeto que promova dois aspetos vitais
à sua continuidade: União e Irreverência.
Sem promover a união de todos, estamos
a perpetuar pequenas falhas que, num futuro
próximo, poderão resultar em ruturas estruturais e motivacionais graves. Um movimento
como o nosso é para ser vivido intensamente
numa entrega pessoal exigente. É fácil ser voluntário por um dia, o desafio reside em acordar todos os dias com a vontade de servir a
comunidade. Sem a partilha de experiências
e a participação conjunta em atividades com
os nossos companheiros, a jornada tende a
tornar-se cíclica, rotineira ou até mesmo desinteressante. Na união, caminhamos mais longe, mais depressa e de forma tão mais alegre!
É também necessário estimular essa característica fantástica que caracteriza em
particular o movimento Leo: A Irreverência. Como jovens Leos, procuramos
sempre forma de fazer mais e melhor,
procurando novas abordagens para os problemas que conhecemos hoje e estimulando uma dinâmica que nos permita fazer o mesmo para os desafios de amanhã.
Estes são os pilares em que este projeto assentou desde início.
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Quais as suas principais apostas para
o mandato?

A aposta é simples: Continuidade. Como referi, o movimento
Leo regista um momento solene
da sua história em Portugal, com
o crescimento do seu número de
associados, com novos clubes Leo
formados e em projeto. O trabalho
tem vindo a ser feito corretamente, há que garantir o apoio que os
clubes nos exigem e trabalhar a
consolidação deste crescimento.
Queremos dar a autonomia aos
clubes de se referenciarem nas
suas comunidades pela excelência
do serviço que prestam nas mais
diversas áreas, mas apresentando
sempre novas ideias e áreas de intervenção. Já foi proposto um plano trimestral de ação a título de
desafio para que todos os Leos se
envolvam num serviço proactivo.

O que pensa fazer para aumentar o número de Clubes Leo no Distrito?

Para promover o crescimento do
movimento de forma estruturada,

temos de continuar a incentivar a realização de iniciativas em instituições
educativas na comunidade dos nossos
clubes, e trabalhar em sinergia com
os clubes Lions para estimular o desejo de criar novos clubes Leos, envolvendo a comunidade nos valores e
espírito do Lionismo. Acredito que o
crescimento sustentado do movimento traduzir-se-á diretamente na assiduidade e na qualidade com que cada
um se entrega à sua comunidade.
Está otimista em relação ao futuro dos
Leos em Portugal?

Sendo otimista por natureza,
acredito que temos vontade e potencial para continuar a caminhar para
uma estrutura de serviço que venha
a tornar-se um caso de sucesso e
um exemplo. Confio na entrega dos
meus companheiros e sei que posso
contar com eles, assim como eles podem contar comigo! Confio que, todos juntos, iremos “Sorrir a Servir”!

“Queremos “abanar”
a rotina”
Que iniciativas estão previstas a curto
/ médio prazo?

Para além dos eventos nacionais
habituais - Jornadas Leonísticas,
Conferência Leo, LeoForma e a Atividade das Crianças - este ano queremos “abanar” a rotina, propondo
aos clubes atividades internas de promoção como a Fotografia do ano ou
o Cartaz “ser criança”. Promovendo
a cooperação com outras entidades,
pretendemos apoiar uma iniciativa
que vise apoiar o trabalho realizado
em prol da reinserção dos grupos
de sem-abrigos identificados por
várias instituições. Continuaremos a
“Abraçar Portugal” na comemoração
do aniversário Leo, e temos também
projetada uma iniciativa para espalhar sorrisos de forma inesperada.

?
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“Movimento
está a crescer”

Bruno
Fonseca
IDADE: 28
CLUBE LEO: Leo Clube Faro
LEMA: Sorrir a Servir
PROFISSÃO: Engenheiro de
Telecomunicações
HOBBIES: Tecnologia

Ser Leo “Um jovem desperta valores
e capacidades que desconhecia ter”
O que é que um jovem tem a “ganhar” com a sua
adesão a um Clube Leo?

Ser parte desta enorme família Leo e Lion é
um privilégio enorme! Um jovem desperta valores e capacidades que desconhecia ter. Além das
experiências que nunca imaginou ter, das amizades com as pessoas mais distintas que nunca pensou conhecer, deverá ser capaz de desenvolver
um espírito de trabalho em equipa proactivo e
organizado, passando a encarar desafios no que
antes apelidava de problemas.

Como pode um jovem passar a pertencer aos Leos?

Qualquer jovem entre os 12 e os 30 anos de
idade pode ser Leo. O caminho faz-se procurando
a experiência e oportunidade de servir o próximo.
Um jovem que se identifique com os princípios do
Lionismo deverá procurar o clube Leo mais próximo para que possa participar numa das suas atividades planeadas. Serão bem recebidos e, aos que se

atreverem a deixarem-se envolver, vão querer saber
mais sobre o que é ser Leo e, pouco a pouco, acredito que irão começar a trabalhar como um Leo.
Há quanto tempo é Leo? E em que é que isso alterou
a sua vida e a sua forma de ser?

Conheci o movimento em 2007 através do
Leo/Lions Clube de Faro. Comecei desde logo
a apoiar as suas iniciativas e associei-me em dezembro de 2009, no 9º aniversário do Leo Clube
de Faro. Desde aí que as diferentes pessoas que
conheci, as responsabilidades que me confiaram
e os desafios que aceitaram ultrapassar comigo,
tudo isto contribuiu para o meu crescimento pessoal e profissional, tornando-me um homem mais
preocupado, com capacidade de engenhar soluções, projetar e comunicar de uma forma organizada, consciente. Ser Leo apelou todos os dias a
ser uma pessoa ponderada, justa e acima de tudo,
mais humana.
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GASPAR ALBINO: Nada
apagará o vazio que deixa a
todos que privaram com ele
José Balacó
u conheci o António, como correntemente alguns de nós lhe
chamávamos, há quase meio século, mais propriamente em
Março de 1971, quando fui convidado para aderir ao Movimento Lions, através do então existente Lions Clube de Aveiro, fundado no ano anterior e de que o Gaspar Albino tinha
sido o seu primeiro Presidente.
Desde essa época, desenvolveu-se entre nós uma empatia especial que foi
crescendo ao longo dos anos até nos tornarmos como verdadeiros irmãos e
confidentes. Todos os dias falávamos, pessoalmente ou, pelo menos pelo telefone.
Tive o privilégio de o acompanhar nas deslocações que as altas funções de
que foi investido no Movimento Lions exigiam, nomeadamente Governador
do Distrito 115, (uma vez por direito próprio e outra, igualmente por eleição
em substituição de sua mulher Maria Claudette que, infelizmente, falecera na
altura em que ia iniciar o mandato para que fora eleita) e de Presidente do
Conselho Nacional de Governadores, órgão máximo a nível do país
Como pessoa era um homem bom, afável, amigo do seu amigo e com uma
característica rara, uma capacidade de conciliar, de estabelecer pontes, como
agora se diz, tendo conseguido sanar numerosos conflitos, alguns deles bem
complicados, no decurso das funções acima referidas.
Era um homem de uma imensa cultura quer literária, quer artística.
Quer os seus escritos quer as suas intervenções de improviso foram sempre
imensamente apreciados. Era frequentemente solicitado para elaborar memorandos históricos de diversas instituições ou fazer apresentações introdutórias
de alguns eventos. Os textos que frequentemente eram inseridos no Diário de
Aveiro ou no Correio do Vouga relatando factos antigos da sua vivência tinham
imenso interesse porque falavam, não apenas da sua própria experiência, mas
contava aos mais novos como viviam as gentes nessa época, as dificuldades
por que passavam mercê da grande pobreza.
Obra extensa e representada em diversos locais
No plano artístico, era pintor de enorme relevo, com uma obra extensa e
representada em diversos locais, tendo participado em inúmeras exposições
individuais e coletivas. Na sua obra, predominavam sobretudo aspetos representativos. Neste âmbito, para além de uma variedade imensa de temas, produziu inúmeros retratos de pessoas amigas, entre os quais eu fui um dos beneficiados e que cada vez que o olho me aviva a saudade imensa que me deixou.
Nós éramos como dois irmãos, como acima referi. Procurávamos apoiar-nos
um ao outro nos problemas do dia a dia até que, mercê da infelicidade de ambos, chegámos, ainda que com alguns anos de diferença, ao estado de viuvez,
facto este que veio unir-nos ainda mais, conduzindo como que a um trato que,
salvo qualquer motivo de força maior, era “sagrado”. Todos os Domingos almoçávamos juntos. Seguia-se uma volta pelos arredores do local escolhido para o
almoço, fazíamos questão de passarmos pela Senhora de Vagos, de que ambos
éramos devotos e regressávamos a nossas casas ao final da tarde.
Nada apagará o vazio que deixa a todos que privaram com ele, mormente
àqueles que mantinham contactos tão frequentes como se de família se tratasse.
A única compensação, se tal puder ser considerado como tal, foi a satisfação
para ele próprio, de poder ir juntar-se à sua querida Claudette, anseio esse que
ele exprimia com frequência, face aos inúmeros sofrimentos de carácter físico
que, infelizmente, o afetaram nos últimos anos.
Que descanse, finalmente, em paz.

E

Teresa Gama Brandão
oi há escassas semanas que a notícia chegou, deixando-nos profundamente afetados. Tinha partido um dos nossos
Amigos diletos, o Cl Gaspar Albino!
Custava-me a acreditar, por muito que soubesse que o teu
estado de saúde era precário há já longo tempo. Agora não
poderei ouvir mais aquele «epíteto» carinhoso e de proximidade que usavas comigo: «Minha Madrinha».
Foi no meu ano de Governadora, 1999-2000, que eu lancei o desafio de te
candidatares a Governador. Ficaste surpreendido, mas agradado com a ideia e
depois de um sereno «vou falar com a minha Claudete e com o clube», telefonaste-me a aceitar o repto. Em boa hora tive essa inspiração.
Foi este um dos melhores actos que eu poderia ter assumido nesse ano
de liderança, pois trouxe ao Distrito 115C/N um dos seus melhores líderes de
sempre.
Quando no dia do teu funeral entramos na igreja e me dirigi ao local onde se
encontrava um caixão em cima de uma eça, tive uma reacção de sobressalto,
pois achei que estava no local errado. Não, aquela não podia ser a urna do
Gaspar Albino! Era demasiado pequena para conter um ser humano como tu,
para esconder um Grande Homem como era o meu Amigo, grande em tudo:
na grandeza de alma, na bondade, na inteligência arguta, na cultura profunda,
no sentido de solidariedade e ternura com os outros, no seu puro sentido de
ética e respeito pelo próximo em todas as circunstâncias, enfim, o Homem de
Excelência que tu eras! E sempre tão simples, modesto!
Foram muitos e enriquecedores todos os anos do nosso convívio. Recordo
com emoção um telefonema que recebi, um mês de agosto, em férias, que
reforçou esses laços de amizade e abriu novos horizontes de proximidade entre ti, o meu marido e eu. Ao atender a chamada ouço a tua voz embargada
dizer- me, «Teresinha, a minha Claudete acaba de partir. Vocês são os primeiros
a quem estou a telefonar». Ainda hoje, quando recordo isto, sinto uma onda
de emotividade!
Gaspar, foste um Homem que deixou rasto por onde passou: numa família
que amavas profundamente e de que te orgulhavas muito; numa presença
fortíssima nas diversas instituições em que estiveste envolvido, sempre com
qualidade; nos amigos que conquistaste e que soubeste conservar com grande
mestria; na vida profissional que exerceste; na forma como te referias com
ternura e visível orgulho às tuas origens.
No dia do teu funeral, após aquele impacto que referi, de aquele féretro não
podia conter um grande Homem como tu, senti de imediato que isso não era
realmente significativo, porque tu estavas ali de facto em espirito, com o teu
sorriso bondoso, com a tua serenidade, na presença dos teus familiares e dos
teus muitos amigos que te acompanhavam e te choravam sentidamente! Era
forte a tua presença ali!
Como tenho saudades tuas! E como o Lionismo vai sentir a tua perda!
Até sempre, Gaspar Albino!
«A tua madrinha no Lionismo»

F
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Até sempre, Amigo!
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A visão
e as nossas
crianças
Miguel Sousa Neves
Médico Oftalmologista
e Assessor para a Visão
115 CN
Mestre em Gestão
de Serviços de Saúde

O

O meu 1º passo,

Quando cheguei de Inglaterra para criar um Serviço de
Oftalmologia na então Clipóvoa (agora Hospital Luz Saúde/Póvoa de Varzim) lembrei-me de lançar um projeto de
rastreio de visão no escalão etário mais adequado (crianças entre os 3 e 4 anos de idade). Como não obtive resposta positiva por
parte da entidade patronal tentei obter apoios exteriores. Sabendo que um
colega cirurgião geral seria o presidente do Clube Lions local pedi o seu
apoio. Ele disse-me textualmente “ o colega entra no clube como associado
e depois chateia os outros e talvez consiga o tal apoio “.
O passo anterior,
Pelos meus vinte e tal anos trabalhei como voluntário em África a operar
idosos com cataratas nas zonas mais remotas do Zimbabwe. Era um serviço
gratuito e extremamente enriquecedor pela experiência humana adquirida
trabalhando em situações dificílimas para quem estava cego e precisava
muito de nós. Soube então que tudo aquilo era pago por uma organização
internacional que se chamava LIONS.
O meu 2º passo,
Entrei como sócio do Lions Clube da Póvoa de Varzim, na altura um clube
muito restrito onde, confesso, não me senti nada bem no início. Cheguei a
comentar à minha esposa que “aquela não era de certeza a minha praia..”.
Mas fui conhecendo aos poucos os companheiros do clube e constatei
que a grande maioria eram pessoas que gostavam de trabalhar em prol da
Comunidade e assumiam que no Lions era muito mais “servir” que “servir-se”.
Penso que ao 2º ano tornei-me presidente da organização local e como
tive a prerrogativa de escolher para onde iam os fundos angariados decidi dividir os mesmos entre o Instituto Madre Matilde e a compra de um
Children’s Photoscreener.
Dei formação específica a uma ortoptista na utilização de tal equipamento e assim foi lançado o rastreio de visão que já deve ir no seu 21º ano
consecutivo.
Posso afirmar que durante todos estes anos avaliámos mais de 14.000
crianças do concelho da Póvoa de Varzim (e também incluindo alguns infantários de Vila do Conde).
O meu 3º passo,
Aprendi rapidamente que:
os rastreios têm mesmo que ser feitos entre os 3 e 4 anos para serem
relevantes e justificados;
os mesmos têm que ser feitos nos infantários em horários previamente
combinados para evitar quebrar a rotina dos mesmos;
as equipas que fazem o rastreio têm que ser muito bem “treinadas” na
utilização dos equipamentos que irão utilizar pois isso é crucial para evitar
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muitos falsos positivos e especialmente os falsos negativos;
a equipa do terreno deverá ser baseada em ortoptistas (ou eventualmente optometristas) treinados para
a função que depois “enviam” os casos detetados para
uma consulta por oftalmologista;
deverá haver sempre oftalmologista(s) a coordenar
o projeto para que ele seja eficaz e eficiente desde o
momento em que alguém vai ao infantário até que as
crianças com patologia ocular estejam a ser devidamente acompanhados;
por último perceber que qualquer rastreio de visão
deve ser pensado de tal forma que TODOS os casos
passíveis de tratamento tenham o devido acompanhamento implicando muitas vezes que a organização assuma os custos TOTAIS do processo.
O meu 4º passo,
Passar informação relevante para outros clubes que
quisessem iniciar um processo semelhante.

Por isso em 2016 a nossa equipa foi fazer rastreios a
vários outros clubes desde Bragança à Covilhã passando por Aveiro, Fafe e outros locais em projetos –piloto
para que os companheiros pudessem “perceber” a dinâmica dos rastreios.
Na Póvoa de Varzim chegamos este ano a mais de 1.000
crianças porque foram também incluídas crianças de um
concelho vizinho naquele que é o maior e mais sustentado
projeto de rastreio de visão a crianças em idade adequada
realizado em Portugal pelo Lions Club International e muito provavelmente por qualquer outra organização.
O meu último passo,
Para além da Póvoa de Varzim há que estabelecer parcerias de médio prazo com outros clubes em
2017/2018, através da Governadoria do 115 CN, para que
possamos elevar este projeto de rastreios a crianças
muito pequenas de todo o norte do país e podermos
dizer que temos um rastreio visual que possa abranger
mais de 50.000 crianças/ano.
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Lions Clube do Funchal

Feira do Pão angaria verbas
para bolsas de estudo
O Lions Clube do Funchal comemorou a Festa de S. Pedro, padroeiro dos pescadores, com a tradicional Ceia de São Pedro, que reuniu
associados, familiares e amigos que
contribuíram assim para colmatar
carências de famílias carenciadas.
O clube salientou a participação de
muitos jovens tanto nesta como noutra iniciativa, a XXVIII Feira do Pão
Regional, que teve lugar entre 9 e 11
de junho, no Largo da Restauração,
e que reverteu para a atribuição de
bolsas de estudo.
Durante os três dias de feira,
além das vendas do Pão Regional, almoços e lanches, confecionados pelas companheiras Lions, tiveram lugar dois concursos de bolos, um para
profissionais e outro para amadores.

Entre os dias 5 e 12, foi feita uma
campanha de divulgação dos Lions e
da Feira do Pão nos meios de comunicação social, designadamente nos
jornais mais lidos na Região, tendo
sido publicitada, diariamente, a Feira
e o Lions Clube do Funchal.
No dia 7, as Companheiras Lígia
Brazão e Carmo Melvill de Araújo
participaram no programa de televisão “Madeira Viva” tendo divulgado
o Lionismo, o Lions Clube do Funchal e a Feira do Pão.
Por sua vez, o Presidente do Clube foi entrevistado na própria Feira,
tendo saído no telejornal excertos da
entrevista. Finalmente, no dia 12/, o
Diário de Notícias da Madeira publica um último artigo em que faz o
balanço dos três dias da Feira do Pão.

Lions Clube de Almada

Admissão de novo sócio
em convívio de verão
O Lions Clube de Almada realizou a sua festa de verão, no dia 15
de julho, durante a qual formalizou
a entrada de mais um sócio, João
Tavares, entregou o pin de 25 anos
de lionismo a Filomena Saraiva e
deu posse à direção do Clube, tendo
tomado posse como presidente e secretário o CL Luís Policarpo, como
vice-presidente a CL Gabriela Nascimento e como tesoureiro o CL Luis
Nascimento.
Na oportunidade, entregou também uma comenda Melvin Jones
ao CL Luis Nascimento. Esta comenda foi atribuída ao Lions Clube
de Almada pela contribuição dada
ao LCIF. Entregou esta comenda o
PDG Carlos Manitto, coordenador
LCIF para o D115CS.
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Agradece o Lions Clube de Almada a presença de dois distintos
PDGs (CL Carlos Manitto Torres e

CL José Nascimento), companheiros
do Lions Clube Almada-Tejo, companheiros do LCA e amigos.

Clube reconhecido pela
Câmara Municipal inaugura sede
Os últimos tempos foram
de grande atividade para
o Lions Clube Almada Tejo,
com o apoio à comunidade
através de várias iniciativas,
a homenagem da Câmara
Municipal de Almada e ainda
a inauguração da sede social
deste Clube, que surgiu
da cedência da Câmara
Municipal de Almada,
que assinou o Contrato de
Comodato para a sede do
Clube.
O novo espaço foi inaugurado a
23 de junho e durante a cerimónia
o Governador do Distrito 115 CS,
DG Raúl Amado, entregou Comendas Melvin Jones ao presidente da
Câmara Municipal de Almada, Joaquim Judas e ao Companheiro Past-Governador e fundador do Clube
local, José Resende do Nascimento.
Durante esta sessão decorreu ainda a
transmissão de funções da nova direção para o ano Lionístico 2017/2018.
Ainda em maio, no dia 30, o
Lions Clube Almada-Tejo foi homenageado numa sessão pública pela
Câmara Municipal de Almada, que
reconheceu assim toda a ação que
o clube tem vindo a desenvolver na
comunidade. Além da homenagem,
a autarquia aprovou a colocação de
um marco lionístico numa rotunda
da cidade, cerimónia que deverá ter
lugar a 8 de outubro, Dia Mundial do
Lionismo.
Este Clube continua ainda com
as ações na comunidade, quer de
ajuda quer de divulgação do movimento, como aconteceu no âmbito
da 1ª Semana Social “Almada somos
Nós”, iniciativa da Câmara Municipal que permitiu ao Clube divulgar
o movimento Lionístico e ainda
proceder à recolha de óculos para a
entrega num centro de reciclagem.
Além desta ação, ainda no âmbito da
visão, o Clube promoveu o rastreio
visual a 727 alunos do ensino básico
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Lions Clube Almada-Tejo

Entrega da Comenda Melvin Jones ao Dr. Joaquim Judas, presidente da câmara

do Agrupamento de Escolas Emídio Navarro, oferecendo 20 óculos a
crianças carenciadas.
O Lions Clube Almada-Tejo participou ainda na 2ª Recolha Nacional de Produtos Alimentares, numa
parceria com os grupos caritativos
da Paróquia de Almada que reuniu
cerca de 750 euros que vão reverter

na totalidade para o apoio a famílias
carenciadas.
Por último, e juntamente com
alunos do 4º ano da Escola Básica
Maria Rosa Colaço e os Bombeiros
Voluntários de Almada, o clube participou no projeto dos Lions “Sou
Vigilante da Floresta”. Neste âmbito, além de uma palestra sobre as
origens do Lionismo e a sua ação na
comunidade, os participantes foram
sensibilizados para os cuidados a
ter nas deslocações às florestas. No
final, o Lions Clube de Almada ofereceu livros sobre ambiente a dois
alunos, canetas aos restantes e ainda
um GPS aos Bombeiros Voluntários
de Almada.
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Lions Clube de Arganil

Distribuição de bens
pelas vítimas dos incêndios
O Lions Clube de Arganil e o
Past Governador do Distrito 115
Centro Sul, Raúl Amado atentos às
necessidades sentidas pelas populações dos Concelhos de Arganil, Góis
e Pampilhosa da Serra, prontamente,
mobilizaram esforços para distribuir
as verbas necessárias para suprir as
carências decorrentes dos mais recentes incêndios, que devastaram
20 mil hectares de mancha florestal
e agrícola através da Fundação dos
Lions de Portugal nestes concelhos.
Após um levantamento rigoroso das
reais necessidades junto dos Muni-

cípios atingidos e das Associações
Humanitárias dos Bombeiros Voluntários pelo Past Presidente do LC
de Arganil, António Pereira Alves,
tendo contribuído decisivamente a
enorme perseverança do PG Raul
Amado, que fez questão de visitar as
localidades atingidas e a rápida articulação com a Fundação Lions assegurada, pela Secretária do LC de Arganil, Graça Moniz foi possível fazer
chegar bens alimentares não perecíveis, atoalhados, lençóis, cobertores e
camas articuladas. A atual Presidente
do LC de Arganil, Sofia Félix acom-

panhou a entrega dos bens nos Municípios e nas Associações Humanitárias beneficiadas, não deixando de
realçar junto destes organismos que
o Lions Clube de Arganil, enquanto Clube de Serviço e pertencente a
uma das maiores organizações não
governamentais reconhecidas pela
Organização Mundial das Nações
Unidas (ONU), está profundamente comprometido não só em ajudar
a Comunidade de Arganil, como em
promover o desenvolvimento harmonioso de toda a Região.

Entrega de bens na Biblioteca Municipal de Góis: O Past Presidente LC
Arganil, António Pereira Alves, Vicênsia
Oliveira (Câmara Municipal de Góis), Sofia Félix (Presidente LC Arganil) e Graça
Moniz (Secretária LC Arganil)

Entrega de camas articuladas na Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários de Arganil: O Past Presidente LC Arganil, António Pereira
Alves; membros do corpo ativo da Associação Humanitária do Bombeiros
Voluntários de Arganil e Pedro Pereira Alves (Presidente da Direção da
Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários de Arganil)

Entrega na Biblioteca Municipal de
Góis, para distribuição Bens não perecíveis

Membros do corpo ativo da Associação Humanitária do Bombeiros
Voluntários da Pampilhosa da Serra e a Presidente LC Arganil, Sofia Félix.
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Entrega na Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários
da Pampilhosa da Serra, local onde o Sr. Presidente da Câmara
Municipal solicitou que ficassem os bens para posterior distribuição: José Brito (Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa
da Serra), Isabel Tomé (Vereadora da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra), membros do corpo ativo da Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra, Sofia Félix
(Presidente do LC Arganil), Graça Moniz (Secretária LC Arganil) e
António Pereira Alves (Past Presidente LC Arganil).

O Lions Clube de Vilamoura organizou, no âmbito da atividade “Eu sou vigilante da Floresta”, um
concurso de trabalhos gráficos de alunos das escolas da Fonte Santa, da Abilheira e Francisca de
Aragão, na Quarteira.
O projeto foi coordenado pela companheira Dora
Faria, e mobilizou dezenas de alunos do 4º ano que
participaram assim na iniciativa que o Movimento Lions Internacional promove para sensibilizar as
crianças do primeiro ciclo para a riqueza da terra e da
floresta e para os cuidados a ter na sua preservação.
Três desenhos de cada escola foram selecionados e os alunos que ficaram com os primeiros
prémios receberam bicicletas.
A presidente do Clube, Soledade Madeira, assim como a coordenadora do projeto, deslocaram-se às escolas para a entrega dos prémios e para
conviver com os jovens.

> CLUBES

Lions Clube de Vilamoura
Clube premeia jovens do
concurso “Eu sou
Vigilante da Floresta”

Lions Clube de Coimbra
Atenção às realidades
económicas e sociais
mais fragilizadas
Realizou-se no passado dia 27, no Restaurante
“Tertúlia de Eventos”, a Transmissão de Funções
do Lions Clube de Coimbra.
Tomou posse, como presidente Mário Loureiro,
médico pneumologista, que se fará acompanhar
por Isabel Cristina Carvalho, como Secretária, Oliveira Antunes, como Tesoureiro.
O novo Presidente, depois de enaltecer o mandato do Past Presidente Alexandre Silva, enunciou
algumas das linhas programáticas que orientarão o
seu mandato, destacando o aprofundar da cooperação com os demais clubes de serviço de Coimbra,
nomeadamente os Rotários, bem como uma especial atenção às realidades económicas e sociais mais
fragilizadas.

Entrega na Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários
de Góis, para posterior distribuição. Um feliz encontro com o Provedor da Misericórdia de Góis, José Serra e uma colaboradora.
Past Presidente LC Arganil, António Pereira Alves; Renato Souza
(Presidente da Direção da Associação Humanitária do Bombeiros
Voluntários de Góis); Sofia Félix (Presidente LC Arganil) e Graça
Moniz (Secretária LC Arganil)
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Lions Clube de Arouca

Admissão de novos sócios no encontro
anual dos Clubes da Divisão 7
O Lions Clube de Arouca
organizou, no dia 4 de junho,
no Mosteiro de Arouca, o
encontro anual dos Clubes da
Divisão 7 e comemorou o seu
28º aniversário assim como
o Centenário do Lions Clube
Internacional.
Estiveram presentes cerca de
120 representantes dos Clubes da
Divisão, 7 do Distrito Múltiplo 115
Centro Norte e de Clubes de outras
Divisões.
Os convidados foram recebidos nos claustros do Mosteiro com

Lions Clube
Lisboa Belém
Cerimónia
de transmissão
de funções

O Lions Clube Lisboa Belém realizou, a 23 de junho, a
cerimónia de transmissão de
funções, passando agora o
clube a ser presidido por Sónia
Santos Faustino, que sucede
assim a Aida Ferreira.
Sónia Santos Faustino,
que ingressou no Movimento
como Leo, exerceu nos últimos
anos funções de secretária do
Lions Clube Lisboa Belém e do
Conselho Nacional de Governadores.
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exemplares do canto popular polifónico de Arouca, as “Cantas e Cramóis” pelo Conjunto Etnográfico de
Moldes. Seguiu-se uma visita guiada
ao Museu de Arte de Sacra e um pequeno concerto no órgão de tubos
por Nicolas Roger.
O almoço foi servido na Sala D.
Domingos de Pinho de Brandão e
foi um momento de confraternização onde se cumpriram preceitos lionísticos com destaque para a entrada
de novos companheiros lions para
os Clubes de Arouca, Oliveira de
Azeméis e S. João da Madeira. Neste
contexto, foi apresentada a nova di-

reção do Lions Clube de Arouca para
o ano lionístico 2017/2018. O almoço foi enriquecido com as apresentações do Trio Animator e da Academia Sénior de Vila Nova de Gaia.
O encontrou encerrou com
a intervenção da governadora do
Distrito Múltiplo 115 Centro Norte
que referiu os feitos humanitários
conseguidos através das dádivas dos
Clubes Lions espalhados por todo
o mundo e a necessidade de se dar
continuidade à ação iniciada por
Melvin Jones, fundador do Lions
Clube Internacional, em 1917, em
plena 1ª Guerra Mundial.

Lions Clube de Guimarães

Admitidos
cinco novos elementos
O Lions Clube de Guimarães
realizou, no dia 16 de junho, a cerimónia de transmissão de funções,
sucedendo José Catarino dos Santos
a Eduardo Leite, que recebeu palavras de felicitação pelo “excelente
trabalho desenvolvido ao longo do
seu mandato”. Na mesma sessão,
foram apresentados os cinco novos
elementos, encerrando assim o clube
o Ano Lionístico com 73 membros.
Ainda em junho, o Lions Clube
de Guimarães promoveu uma exposição com os trabalhos do concurso
Cartaz e Texto da Paz, tendo ainda
entregue prémios e diplomas de participação aos alunos dos 10 agrupamentos escolares que integraram a
iniciativa. Foram ainda entregues os
diplomas do Concurso Musical.
Já no âmbito das comemorações da Batalha de S. Mamede, dois
membros do Clube, António Gama
Brandão e José Fernando Alves Pinto, foram condecorados pela Câmara
Municipal de Guimarães com a Me-

dalha de Mérito Social.
Também o Past-President, Eduardo Leite, foi reconhecido, desta
feita pelo Clube, com a entrega de
uma lembrança e palavras de reconhecimento pelo trabalho realizado à
frente do Clube durante o ano lionísitico que chegou ao fim.

> CLUBES
Lions Clube Cabeceiras de Basto

Clube promove
campanha de sensibilização
e ajuda a melhorar habitações
Tendo em vista alertar para
os perigos dos incêndios,
e uma vez que a tragédia
de Pedrógão Grande ainda
está tão presente, o Lions
Clube Cabeceiras de Basto
promoveu uma campanha de
sensibilização ambiental
A campanha consistiu na elaboração de um flyer informativo para
ser distribuído pela população.
O documento foi elaborado com
a colaboração dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses e da Câmara
Municipal de Cabeceiras de Basto e
prevê a sensibilização da população
para a prevenção, cuidados e conse-

lhos na prevenção de incêndios florestais.
Já entre os dias 31 de julho e 4
de agosto, o Lions Clube Cabeceiras de Basto colaborou na semana
de trabalho de campo do grupo de
jovens Movimento Teresiano Apostólico, que tem como papel principal
o compromisso com a solidariedade,
trabalhando assim para promover
maior conforto, companhia, entreajuda e esperança a pessoas carenciadas.
Neste caso, a solidariedade é feita
através de pequenos gestos, e assim
este grupo de jovens oriundos de
Santo Tirso, Elvas, Alpalhão e Torres
Vedras, realizou trabalhos de pintura,

asseio, limpeza de divisões de habitações degradadas, e ainda proporcionou momentos de convívio com os
envolvidos.
Por sua vez, o Lions Clube Cabeceiras de Basto forneceu os materiais
necessários para a pintura e limpeza
de algumas divisões das habitações
das pessoas selecionadas segundo rigorosos critérios.
Uma iniciativa dentro destes
moldes já estava programada pelo
Lions Clube Cabeceiras de Basto
e vem no seguimento do “Projeto
Aconchegar”, programa deste LC
na área social, numa perspetiva de
potenciar, melhorar e alargar aquele
projeto.

43

LION

julho
agosto
2017

> CLUBES

Lions Clube de Famalicão

Clube ajuda a melhorar
serviços de saúde locais
O Lions Clube de Vila Nova
de Famalicão teve um papel
fundamental nas obras de
beneficiação do serviço
de Oncologia do Centro
Hospitalar do Médio Ave,
que conta agora com um
espaço totalmente renovado,
possibilitando um serviço
mais cómodo e eficaz aos
seus utentes.
A obra resulta do trabalho da
Liga Portuguesa Contra o Cancro
que tem vindo a promover peditórios regulares, nos quais o Lions de
Famalicão é um parceiro ativo há
décadas, resultando agora na renovação do serviço com mobiliário
hospitalar que visa tanto o conforto como a funcionalidade, como
os cadeirões reclináveis, a maca de
emergência, suportes e carro de
medicação.
Já fruto da parceria do Lions
Clube de Vila Nova de Famalicão com o Lions Clube de Roissy
Pays, de França, foram doadas ao
Serviço de Medicina Mulheres do
mesmo Centro Hospitalar sete

Admissão de cinco novos sócios
Ainda em junho foi realizada a cerimónia de transmissão de poderes, na
qual Maria José Abreu assumiu-se como
presidente, tendo ao seu lado Liliana Soares, secretária, e Sara Barbosa, tesoureira.
No discurso de tomada de posse, a
nova presidente do Clube assegurou que
dará continuidade aos programas de serviço à comunidade, atendendo às constantes necessidades humanas, procurando desenvolver projetos inovadores,
fomentando atividades de caráter social,
educativo e cultural, não esquecendo
áreas tão importantes como a saúde, a
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infância e a geriatria, sempre sob o lema
“Onde há uma necessidade já um Leão”.
A noite foi marcada pela admissão de
cinco novos sócios Jorge Cabral Ribeiro e
Teresa Pereira, com carreiras de sucesso
na área da Medicina e da Investigação,
Afonso Cruz, há vários anos no setor
da Metalomecânica, Lúcia Correia, com
uma vida ligada à Educação e Rui Maia,
Economista e Provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Vila Nova de Famalicão.
Cidadãos com percursos marcados pela
filantropia e cuja personalidade e vontade de Servir irão reforçar o quadro social
do Lions Clube de Famalicão.

> CLUBES

camas elétricas rodadas com
trapézio, um suporte para soros, um suporte rodado para
monitores, um cadeirão elétrico e dois lotes de material de
consumo clínico. Na cerimónia
da entrega dos equipamentos,
o presidente do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar Médio Ave agradeceu
a ação solidária, sublinhando
que gestos como este merecem
o reconhecimento dos profissionais de saúde e dos utentes,
“pois contribuem de forma
inequívoca para uma melhor
prestação de cuidados”.
A saúde é para o Lions de
Famalicão uma matéria prioritária e neste âmbito ofereceu
ainda material de incontinência
a oito movimento católicos,
uma oferta na ordem dos oito
mil euros e que se enquadra
nos objetivos do Clube no que
diz respeito ao compromisso
de ações de distribuição de géneros com base nos princípios
de dádiva para com cidadãos
carenciados.

Lions Clube de Fafe

Vencedores do Cartaz
da Paz premiados
No final de junho, Rogério Faria
foi apresentado como o novo presidente do Lions Clube de Fafe, na habitual cerimónia de transmissão de funções. Para o novo líder, que sucede a
Manuela Cardoso, “este desafio é uma
honra”, consciente, no entanto, que
exigirá muito de si. “Saber que trabalharei ao lado de um grupo de pessoas
extraordinárias, que considero amigos

e conheço há largos anos, alegra-me
e dá-me motivação extra para juntos
continuarmos no bom caminho que
o Lions Clube de Fafe tem percorrido
até hoje”, reforçou o novo dirigente
perante os elementos do clube.
Na mesma sessão, o clube fez a
entrega do prémio vencedor “Cartaz
da Paz aos alunos Rita e Pedro do
Colégio de Fornelos de Fafe.

Lions Clube Lisboa Monsanto

Entrega de roupas e calçado
e recolha de óculos
O Lions Clube Lisboa Monsanto
fez a entrega de roupas e calçado à
congregação das “ Irmãs Vicentinas”
e recolheu 303 pares de óculos para
futura entrega.
Entretanto, no dia 25 de junho,
realizou um almoço comemorativo
do XXXII aniversário da sua Fundação
e ao mesmo tempo a transmissão e
tomada de posse dos novos elementos diretivos para 2017/2018. Contou
com a presença da PCC Tiete Costa, do PCC Santos Costa, da 2ª Vice
governadora CL Teresa D’Avila, da
Presidente de Divisão CL Ana Maria
Almeida e do padrinho do Clube CL
João Azevedo e Silva, entre outros
companheiros de vários clubes.
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Lions Clube de Ílhavo

Clube volta a organizar
feira da saúde
e simpósio
O Lions Clube de Ílhavo elegeu
Teresinha Novo como nova presidente do clube, sucedendo a Rosa
Vieira. Em Assembleia, o Clube definiu ainda o Plano de Atividades para
o Ano Lionístico 2017/2018, sob o

tema “Oportunidade, Compromisso, Responsabilidade” e agendou já
atividades como o Torneio Molky, o
Encontro de Outon, a Feira da Saúde
“olhares Lions” e o Simpósio da Família e da Mulher sobre a Diabetes.

Lions Clube de S. Miguel

Sopas do Espírito
“renderam” perto
Apresentação de livro
com vertente solidária
Já no dia 16 de julho, no âmbito
da vertente cultural, de divulgação do
património etnográfico e cultural da
região, o Clube fez a apresentação do
livro “Neste Mar É Sempre Inverno”, do
companheiro Tibério Paradela, capitão
da Marinha Mercante. A apresentação
da obra que conta com múltiplas histórias passadas com os tripulantes a bordo do navio “Nova Esperança”, decorreu a bordo do Navio-Museu “Santo

André” e reverteu para fins solidários.
O livro apresenta assim algumas
histórias trágicas, outras cómicas, outras reais, mas todas de gente humilde,
gentes de terras ilhavenses, poveiras,
nazarenas, penichenses, mas também
serranas, que enfrentaram os perigos
constantes de um Mar que, independentemente da época do ano, nunca
deu tréguas a quem o ousou desafiar
para obter o seu sustento.

Participação em exposição
do Clube padrinho
Aceitando o desafio do Lions Clube
de Vila Praia de Âncora, o Lions Clube
de Ílhavo participou com pinturas e
fotografias na Exposição de Arte “Arte
(s) Lions”. As duas pinturas de técnica
mista, “Acácia rubra” e “Jacarandá”, da
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autoria de Susana Rino, e as duas fotografias, “Farol do Portinho” e “Rio Âncora”, de Teresinha Novo, foram assim
exibidas entre os duas 23 de julho e 5
de agosto, no Centro Cultural de Vila
Praia de Âncora.

O Lions Clube de S. Miguel
realizou, no dia 3 de junho,
as já tradicionais Sopas do
Espírito Santo Solidárias,
que encheu de gente o salão
paroquial de S. José em
Ponta Delgada.
Foram servidas 210 Sopas do
Espirito Santo, sendo que a receita
líquida foi de 2.920,00 euros, que serão aplicados nas obras sociais que o
Clube está empenhado. A organização contou com a presença voluntária de Lions e amigos, lideradas pelo

Reunião com eurodeputada
No dia 26 de maio, a Eurodeputada
Sofia Ribeiro, que desenvolve a sua
atividade na área da economia social e o seu Assessor Dr. Paulo Nascimento Cabral, a pedido dos mesmos, reuniram com o Lions Clube de
S. Miguel, com o objetivo de tomar
conhecimento das atividades desenvolvidas pelo clube, a missão e objetivos do mesmo, no sentido de levar
mais longe as nossas ações junto do
PPM.

23 anos comemorados
em IPSS

Santo Solidárias
de 3 mil euros
CL Eduardo Gaudêncio.
Esta ação foi igualmente possível
graças aos apoios da Junta de Freguesia de S. José, Grupo de Foliões da
Freguesia de Covoada que animou o
almoço, pelos Apartamentos turísticos Galé pela Associação Agrícola de
S. Miguel, pela Câmara Municipal de
Ponta Delgada pelo Coral de S. José
Associação Musical.
No final deste evento, foram homenageadas todas as Companheiras
presentes com a oferta de uma flor
pela CL Presidente Luísa Vieira Magalhães.

Pela primeira vez na sua
história o Lions Clube de
Lagoa – Algarve comemorou
o seu aniversário e recebeu
o Governador em visita
oficial numa IPSS (instituição
particular de solidariedade
social).
Com efeito, foi nas instalações
do Centro Popular de Lagoa que, no
passado dia 17 de junho, se realizou a
Assembleia/Almoço comemorativa
da passagem de 23 anos de serviço
lionístico e com que foi recebido o
Governador do Distrito 115 CS de
então, DG Raúl Amado, em visita
oficial.
Nessa celebração, em que estiveram presentes, além de sócios de
alguns clubes Lions, utentes do lar de
idosos do Centro Popular e convidados de ambas as instituições, participaram ainda a Vereadora da Câmara
Municipal de Lagoa, Dr.ª Anabela
Simão Rocha, em representação do
município, e a Presidente de Divisão,
CL Soledade Madeira.
A sessão contou ainda com dois
pontos altos: a admissão de novo sócio, o CL Francisco Montes, apadrinhado pela CL Ana Maria Silvestre, e
a transmissão de funções para o AL
2017/18, tendo tomado posse o CL
Carlos Alberto Correia (presidente),
o CL José Manuel Furtado (secretário), o CL António Cavaco (tesou-

> CLUBES

Lions Clube Lagoa - Algarve

reiro) e a CL Maria Luísa Francisco
(vice-presidente).
O almoço foi abrilhantado pelo
grupo de cavaquinhos da CHE Lagoense, a que se seguiu uma visita
às instalações do Centro Popular
de Lagoa, que tem como atividade
principal o apoio à 3ª Idade (ERPI
– Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas, Centro de Dia e SAD – Serviço de Apoio Domiciliário) e à Infância (Creche, Pré-escolar e CATL).
Os visitantes, acompanhados pelos
membros da direção e funcionários,
foram presenteados com canções interpretadas por um grupo coral dos
utentes.
Esta ação de apoio àquela IPSS
serviu para, além de arrecadação de
fundos, divulgar tanto as atividades
aí desenvolvidas como o serviço do
movimento lionístico já com um século de existência.
Por ocasião do corte do bolo de
aniversário, o presidente cessante,
CL Joaquim Sousa Santos, teve a
oportunidade de anunciar a realização, em 12 de agosto, do já tradicional “Lions em Férias”, em honra dos
companheiros que na altura estejam
de férias no Algarve, e da 17.ª edição do seu Torneio de Golfe, em 19
de agosto, no campo do Gramacho/
Pestana Resorts (a serem oportunamente divulgados por todos os clubes lions, aceitando-se já inscrições
através de lions.lagoa@gmail.com).
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Lions Clube de Lisboa Alvalade

Companheiros que se destacaram
no apoio à comunidade reconhecidos
O Lions Clube de Lisboa Alvalade, que prossegue com as atividades
de voluntariado no IPO e no Hospital Pediátrico de D. Estefânia, aproveitou a cerimónia de transmissão
de funções para agraciar, “pelo seu
desempenho durante o ano lionístico
os companheiros que mais se destacaram no trabalho em prol da comunidade. Foram assim reconhecidos
Irene Quininha, Manuela Castelo,
Helena Cunha e Marcos Alípio. Este
último foi ainda reconhecido publicamente pelo clube e pela Divisão 6,
pelo trabalho desenvolvido aquando
dos incêndios em Pedrógão Grande.
No final, Celeste Duarte, past-president, despediu-se da presidência, confiante que desempenhou

bem as suas funções, ficando agora
no cargo Helena Cunha.
O Lions Clube de Alvalade fez-se

ainda representar tanto na Convenção
Nacional, em Vilamoura e na Convenção Internacional do Centenário.

Inauguração de marco Lionístico

O Lions Clube de Lisboa Alvalade inaugurou, no dia 25 de junho, um marco Lionistico, que assinala o Centenário de
Lions Internacional, e 22 anos de serviço a Comunidade do Clube.
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Lions Clube Lisboa Benfica
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Perto de 3 mil pessoas
apoiadas na comunidade
O Lions Clube Lisboa Benfica
terminou este ano lionístico
com a sensação de dever
cumprido, uma vez que
conseguiu concretizar
todas as atividades do seu
programa e ajudar perto de 3
mil pessoas da comunidade.
Assim, além das atividades mensais no âmbito da Campanha de
Combate à Fome, Visão, Apoio a
Jovens, Serviços à Comunidade e
Apoio na Saúde, entregou ao serviço de voluntariado do Hospital D.
Estefânia oito livros para o serviço
de consultas de otorrino, que apoia
os pais das crianças com problemas
de surdez e fala, além da recolha, no
mesmo hospital, de tampas de plástico para aquisição de material médico.
Já a verba angariada no jantar do
24º aniversário deste Clube foi entregue à Associação Portuguesa de
Alzheimer para a aquisição de uma
cadeira de rodas e três colchões anti-escaras, equipamentos em falta naquela associação.
Ainda em junho, Lurdes Loução
assumiu a função de presidente clube, tendo na mesma altura o Lions
Clube Lisboa Benfica sido reconhecido pela Fundação do Lions Clubs
International. Por sua vez, a companheira secretária recebeu o Certificado de Excelência pelo Lions Internacional.
De resto, foi um ano muito proveitoso, com a angariação de mais de
3 mil euros na Campanha de Combate à Fome e Serviços à Comunidade,
que permitiu distribuir bens alimentares, roupas, calçado, brinquedos
e outros artigos participando nas
Campanhas de Alívio à Fome e projeto do Banco de Leite.
No apoio aos jovens, o clube
atribuiu uma bolsa de estudos a um
jovem e ainda apoio escolar a outros
jovens.
Já no âmbito da Saúde e apoio
a pessoas idosas, três companheiras

Entrega à Coordenadora do serviço de
Voluntariado do Hospital D. Estefânia
de 8 livros cedidos pela nossa CL PDG
Isabel Antunes destinados ao Serviço
de Consultas de Otorrino, que apoia os
pais de crianças com problemas
de surdez e de fala.

Lions prestaram serviços de voluntariado em hospitais públicos e consultas de gastroenterologia, assim
como participaram na Campanha de
Vacinação e na Caminhada Strides,
coordenada pela Associação Portuguesa de Alzheimer, enquanto no
Dia Mundial da Visão 2016 e na Semana Internacional da Retina, foram
angariados, no jantar da Carta Constitutiva, cerca de 300 euros para a
aquisição de um Auto Refratómetro
para entregar à ACAPO/ARP (Associação de Cegos e Amblíopes de
Portugal/Associação de Retinopatia
de Portugal).
Foi ainda entregue um donativo
à Caminhada dos Diabetes realizada
em Vilamoura.
A nível do Ambiente, o Lions
Clube Lisboa Benfica colaborou na
Campanha de Plantação de árvores e
na recolha e entrega de tampas para
aquisição de material ortopédico no
Hospital D. Estefânia.
Ao todo, e de modo geral, este
clube assistiu perto de 3 mil pessoas
na comunidade.

A nova Direção para o AL de 2017-2018

A CL Lurdes Loução entregou uma lembrança
à CL Presidente, ainda em funções.

Recolha e entrega
de 2 sacos com tampas
de plástico, no Hospital
D. Estefânia,
para aquisição
de material médico.
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Lions Clube Lisboa Mater

Clube divulga Movimento aos jovens
e prossegue com atividades
de apoio à comunidade
O Lions Clube Lisboa Mater organizou, por iniciativa de Maria Teresa d’Ávila, assessora de sócios, o
primeiro encontro de jovens casais
e profissionais não Lions. O evento
consistiu num workshop em que participaram três companheiros deste
Clube que divulgaram o Movimento
e deixaram no ar a promessa de mais
atividades nos próximos tempos.
No apoio à comunidade, o Lions
Clube Lisboa Mater prossegue com a
entrega semanal de bens alimentares
a alunos carenciados do Agrupamento de Escolas D. João V, na Damaia,
além da realização da recolha de
alimentos no Minipreço de Benfica
que, desta vez, contou com a presença da presidente, Maria Teresa
Medeiros, e do presidente da Divisão
7, Eduardo Santos. Ao todo, o Clube angariou bens que possibilitaram
ajudar 24 famílias carenciadas.
Já para a Associação Portuguesa
dos Pais e Amigos do Cidadão com
Deficiência Mental (APPACDM)
o Clube contribuiu com uma verba
de 460 euros. O valor foi angariado
numa sardinhada realizada no final
de junho, na Costa da Caparica
O Lions Clube Lisboa Mater organizou, ainda, no âmbito da Assembleia
Geral, uma palestra sob o tema “O que
nos espera no ano 2030”. A sessão foi
conduzida pelos companheiros José
Gomes Almeida e Francisco Tomé.
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Casa Lions
vai sofrer obras
Com o habitual patrocínio da
Siemens realizou-se na sede daquela empresa o XXIII encontro,
iniciado pelo saudoso CLMJ Wolfgang Bühler, que durante largos
anos foi Presidente da Siemens
Portugal. A tradicional feijoada à
brasileira foi precedida por uma
interessante exposição sobre segurança. Foram angariados 575 euros
que reverterão para as obras de beneficiação da Casa Lions, construída pelo Clube com o apoio de LCI
na década de 60. Esteve presente o
novo Presidente da Siemens, Pedro
Pires de Miranda.

Transmissão de funções
O Clube realizou ainda recentemente a cerimónia de transmissão
de funções da Direção do Clube,
elegendo o companheiro José Dias
Coelho como novo presidente.

Clube promove passeio no Hippotrip
a pessoas com deficiência
O Lions Clube de Lisboa-Sete
Colinas promoveu, em junho, um
passeio num dos autocarros anfíbios
de Lisboa, o Hippotrip. A iniciativa
foi divulgada junto da ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de
Portugal) e contou por isso com forte adesão dos seus associados, assim
como com cinco membros do Lions
Clube Lisboa-Belém.
Não obstante a adesão e o sucesso da iniciativa, o Lions Clube alertou para alguma resistência da parte
deste meio de transporte em fazer o
passeio com deficientes visuais, alegando que os cães-guia não pode-

riam embarcar. No entanto, os cães
acompanharam os seus donos sem
complicações e posteriormente a administração da empresa revelou que

> CLUBES

Lions Clube de Lisboa-Sete Colinas

passará a contar com lugares para
acolher os cegos e os seus cães-guia,
assim como deficientes motores com
as suas cadeiras de rodas.

Lions Clube de Mealhada

Clube aposta em recuperar
projetos emblemáticos
Recuperar o seu papel
interventivo na comunidade
é o objetivo da nova direção
do Lions Clube de Mealhada
e dos seus associados
Recuperar projetos emblemáticos do Clube no sentido de voltar a
afirmar o Movimento Lions no município da Mealhada e responder às
necessidades da comunidade - razão
de ser da sua existência -, são apostas
da nova equipa dirigente, formada
por Isabel Moreira (Presidente), Pedro Paiva (Secretário) e Carlos Pinheiro (Tesoureiro). A nova direção
foi eleita e tomou posse, no decorrer
de um encontro, que teve lugar no
passado sábado, no Luso.
Sem esquecer os cinco novos desafios a que os Lions se propõem, este
ano, a nível mundial (combate à fome,
preservação da visão, meio ambiente,
combate à diabetes e a nova área do
apoio a crianças com cancro), o Lions
Clube de Mealhada aposta em desen-

O encontro dos Lions da Mealhada serviu para eleger a nova direção
e definir metas e projetos para o mandato

volver projetos que fizeram do Clube
uma referência no seio do Movimento
Lions e na comunidade.
Recorde-se que, entre várias outras iniciativas, o Lions Clube de Mealhada recuperou, em 2012, uma casa
na Silvã (Casal Comba), pertencente
a um agregado familiar com parcos
recursos financeiros e, durante vários
anos, pôs em marcha o seu projeto

educativo de apoio nas despesas escolares de crianças de famílias menos
favorecidas.
Para já, o Clube tem em marcha
a preparação do seu torneio de ténis,
previsto para outubro, com vista a
angariar fundos para os seus projetos
sociais. Em preparação está também
a organização de uma conferência
com uma figura nacional de relevo.
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Lions Clube Lusofonia

Entrega de cadeira elétrica
a jovem com deficiência
O Lions Clube Lusofonia angariou fundos para ajudar uma família
vítima de uma doença hereditária
- ataxia de Friedreich. A família madeirense tem três dos seus membros,
na casa dos 30 anos, presos em cadeiras de rodas com esta doença que
os obriga a deslocarem-se em cadeiras de rodas. A de Fernando Sousa

avariou recentemente e foi solicitada
ajuda ao Clube, que em parceria com
uma IPSS (Instituição Particular de
Solidariedade Social) da Senhora da
Hora, o CIVAS, conseguiu uma solução para a situação, contactando o
Lions Clube do Funchal para que o
equipamento rapidamente chegasse
ao seu destinatário.

Lusofonia envia material escolar
para crianças angolanas
Ainda no final de julho embarcou
um contentor com mobiliário escolar
suficiente para equipar três salas de
aulas e material escolar, jogos, brinquedos e roupas, para a Organização
Não-Governamental (ONG) Okutiula
– Ação para a Vida, situada em Huambo, Angola, e que se dedica ao
acolhimento de crianças abandona-

das ou provenientes de famílias carenciadas.
Esta ação teve origem num pedido de ajuda daquela ONG e para conseguir angariar todo o material, além
de suportar as despesas inerentes ao
transporte do contentor, o Lions Clube da Lusofonia promoveu algumas
iniciativas culturais e lúdicas.

Admissão de novos sócios
Ainda em junho, o Lions Clube
Lusofonia realizou a tradicional cerimónia de encerramento do Ano
Lionístico 2016/2017 e transmissão
de tarefas para o novo ano. Perante
associados e familiares, foi projetada uma sequência de imagens preparada pela Companheira Manuela
Oliveira alusivas ao Clube e ao Movimento Lionístico, a que se seguiu
a cerimónia de entronização de dois
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novos sócios: Marcolino Magalhães e
Agostinho Silva.
Guilherme Vilaverde sucede assim
no cargo de presidente a Jaime Carvalho, que aproveitou o momento para
destacar as atividades realizadas pelo
Clube durante o seu mandado.
A exemplo do ano anterior, o
local escolhido foi o do Clube Social
da Urbanização de Rio Mau, pertencente à Cooperativa de Habitação “As

Sete Bicas”, que tem sido parceira
deste Clube desde sempre, onde foi
confecionada mais uma tradicional
paella por Correia Pinto e o seu staff,
que vai alternando as suas funções
de vereador na Câmara Municipal
de Matosinhos com este “apurar de
mão”. Os momentos que antecederam o almoço foram animados com
uma atuação de dois violinistas – os
Blue & White.

Entrega de prémios
do concurso literário e de bolsas
O Lions Clube do Seixal esteve
presente, em junho, na Assembleia
de entrega da Carta Constitutiva
do Lions Clube Costa da Caparica
– Praia do Sol, felicitando assim o
novo clube fundado no Distrito.
Ainda em junho decorreu a Cerimónia de Transmissão de Funções,
onde foram entregues os prémios
referentes ao concurso literário que
deu origem ao Livro de Histórias
para Leõezinhos II, além da entrega
da última tranche de bolsas de estudo aos dois bolseiros universitários
do clube.
Na sessão, o presidente cessante,
companheiro Armando Inocentes,
aproveitou para atribuir também o
Certificado de Apreço aos companheiros pelo seu trabalho durante
este Ano Lionístico.
Por fim, Ana Cristina André
tomou posse como presidente do
Lions Clube do Seixal para o Ano
Lionístico 2017/2018.

> CLUBES

Lions Clube do Seixal

Entrega de donativos
aos mais carenciados
Em julho, o Lions Clube do Seixal procedeu à entrega de roupas,
calçado, brinquedos, utensílios de
cozinha e pequenos eletrodomésticos ao Centro Paroquial da Arrentela. Os bens serão depois distribuídos
por famílias carenciadas apoiadas
por esta instituição.

No mesmo mês, teve lugar a
primeira atividade deste novo Ano
Lionístico: “Lion Anfitrião”. Esta
atividade, além de promover o
companheirismo e amizade, consistiu na plantação de 160 semen-

tes de pinheiro para futura transplantação para parque ou espaço a
designar no concelho, numa ação
incluída no programa de Ambiente
promovido pela Associação Internacional.
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Lions Clube da Maia

> CLUBES

Rastreio da visão abrangeu 8 escolas
O Lions Clube da Maia, em parceria com a Conselheiros da Visão e
a Diagonal Óptica, levou a efeito um
rastreio da visão, entre os dias 27 e
31 de março.
Esta ação abrangeu 8 escolas
do Agrupamento Escolar do Castelo (Gestalinho, Bajouca, Ferreiró,
Ferronho, Mandim, Castelo, Seara e
Porto Bom), tendo sido rastreadas
350 crianças do 1º e 2º anos.
Nesta população escolar, foram
sinalizados 100 alunos que apresentavam problemas de visão de maior
ou menor gravidade, tendo sido disponibilizados ao respetivo corpo docente relatórios individuais, de forma
a poderem sensibilizar os respetivos
encarregados de educação para o
facto.

Na sequência desta ação preventiva, registe-se o facto do Lions
Clube da Maia ter custeado as despesas havidas não só com o encaminhamento médico para consultas de

Oftalmologia, como também com
a aquisição de óculos, a dois alunos
com manifesta falta de capacidade
económica para suportarem tais gastos.

Atribuição da comenda Melvin Jones
O Lions Clube da Maia viveu, no
dia 24 de junho, mais um dos grandes momentos de companheirismo
registados ao longo da sua já longa
existência (45 anos): a entrega de
mais um galardão de Companheira
de Melvin Jones.
Desta feita a honra, atribuida por
unanimidade, coube à CL Arminda
Neves, formalizando-se assim o reconhecimento, da entrega, dedicação, amizade, solidariedade e dispo-

Nova Direção
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No dia 8 de julho e no decorrer
de uma pequena cerimónia protocolar levada a efeito no Hotel Via Norte
e na sequência das eleições realizadas durante a Assembleia Geral de 11
de maio, tomou posse o corpo diretivo do Lions Clube da Maia para o Ano
Lionístico 2017/2018.
A nova direção é composta por
Maria Manuela Barros Vieira da Silva
Santos, presidente, Belmiro Fernando Marques Silva, Secretário e Manuel Nogueira Silva, Tesoureiro.

nibilidade patenteadas pela mesma
ao longo dos anos.
Em termos lionísticos, cremos que
a CL Arminda Neves pode ser apontada como exemplo e paradigma do
que é ser LIONS, pois assume com naturalidade e voluntariedade todos os
itens do Código de Ética do Lionismo,
em toda a amplitude do seu conteúdo,
com especial relevância tudo quanto
está implícito no último parágrafo:
SERVIR E NÃO SERVIR-SE…

Em julho, o Clube comemorou o
seu 23º aniversário e transmissão de
funções. Na sessão foi admitido um
novo sócio, e a Governadora, Gabriela Fernandes, salientou no seu discurso a vontade “que as suas visitas
aos clubes sejam acompanhadas de
uma ação de solidariedade”.
Neste caso a ação de solidariedade traduziu-se na doação de alimentos, roupas e brinquedos à Associação
CrescerSer – Casa do Parque, instituição que acolhe crianças até aos 12
anos e que é apoiada por este Clube.

Lions Clube Oeiras-Tejo

> CLUBES

Admissão
de sócio

Divulgação do Movimento
em Festa do concelho
e ajuda instituições
O Lions Clube Oeiras-Tejo esteve presente nas Festas de Oeiras
com um stand Lion que contou com
a participação dos Clubes da Divisão 5 do Distrito 115 Centro Sul e
do Lions Clube Sintra-Romântica.
Durante os oito dias de divulgação,
o stand foi visitando por dezenas de
companheiros Lions e Leos e por
mais de 500 visitantes que passaram
pelas Festas.
Já quanto a apoios, o Clube de-

cidiu, na última reunião de maio,
doar à Lions Clubs International
Foundation um total de 200 euros,
ao abrigo do Programa do Centenário do Lions, para ajudar a resolver
problemas de saúde urgentes como a
vacinação do sarampo.
Em junho, foi tempo de apoiar
a Associação Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadão Deficiente Mental após a participação na Festa do
Sapato em Setúbal.

Lions Clube Lisboa Norte
Prosseguem as ações de voluntariado no IPO
e entrega de brinquedos e livros
O Lions Clube Lisboa Norte organizou um jantar de solidariedade
a favor da Lions Clubs International
Foundation, tendo angariado ainda
com a venda de um quadro a óleo a
quantia de 340 euros. O evento contou com a presença do coordenador
para a Fundação do Distrito Centro
Sul, Carlos Torres, que aproveitou a
sessão para proferir uma palestra sobre o Lions Clubs International Foundation.

Na sessão foi ainda anunciado o
nome de Maria Isabel Cupertino para
coordenadora da Fundação no ano
Lionístico 2017/2018.
No âmbito social, o Lions Clube
Lisboa Norte entregou ainda um donativo para as vítimas dos incêndios
de Pedrógão Grande, além de prosseguir com as ações de voluntariado
no IPO de Lisboa e a entrega de brinquedos e livros infantis a crianças
carenciadas.

55

LION

julho
agosto
2017

> CLUBES

Lions Clube de Palmela

Diretora de agrupamento
distinguida por participação
em programa pioneiro do Clube
O Lions Clube de Palmela realizou a sua cerimónia de transmissão
de funções, no dia 22 de junho. O
evento também serviu para entregar a Ana Serra, diretora da Escola
B Hermenegildo Capelo, o International President´s Certificate Appreciation, pela participação no segundo
programa do Lions Young Makers
2016/ 2017.
O Lions Young Mahers é um
programa pioneiro dos Lions Clube de Palmela que pretende levar a
jovens desfavorecidos o ensino de
disciplinas como Programação, Eletrónica, Modelação e Impressão 3D.
Após a entrega do certificado,
Ana Serra agradeceu, de forma comovida, ao Lions a iniciativa e empenho em ajudar este tipo de jovens

O Presidente do Clube Ramon van den Ende,
a Professora Ana Serra e o PDI Joaquim Borralho

a estarem preparados para o futuro
e terem uma visão e perspetiva diferente do que aí vem. Também con-

firmou disponibilidade e gosto para
apoiar um terceiro programa desta
iniciativa.

Lions Clube da Póvoa de Varzim

Clube apoia Bombeiros com verba
angariada na Feira da Saúde
O Lions Clube da Póvoa de Varzim angariou 3 mil euros para o Bombeiros Voluntários locais, verba que
resultou da venda de rifas durante a
segunda edição da Feira da Saúde, que
decorreu nos dias 15 e 16 de julho.
Durante esse fim de semana,

cerca de 400 pessoas passaram pelo
Diana Bar, onde puderam realizar
rastreios de bem estar geral, oftalmologia, podologia, dentária e auditivo.
Este evento teve início em 2016
e teve imediata adesão da população,
que aproveita para realizar rastreios

“Lions fomenta laços de amizade
em almoço convívio”
Já no dia 22 de julho, dezenas de companheiros e
familiares participaram no almoço convívio promovido pelo Clube. O evento teve como objetivo
fomentar os laços de amizade e empatia entre os
elementos do clube e traduziu-se numa tarde de
agradável convívio entre novos e mais antigos
elementos.
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à sua saúde, contribuindo ainda para
ajudar uma instituição local. Este ano
foi a vez da Real Associação Bombeiros Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Póvoa de Varzim e o
padrinho do evento foi o futebolista
poveiro Luís Neto.

> CLUBES
A cerimónia de emissão do Selo de 0,80 euros
com a imagem de Melvin Jones
e da Folha Recordação (filatelicamente designado
por Bloco) contendo um selo de 2,00 euros

Lions Clube de Portimão

Selo comemorativo
do Centenário lançado
Foi com o lançamento do
selo comemorativo do
Centenário do Lions no
mundo que o Lions Clube
de Portimão assinalou esta
data tão marcante a nível
nacional e internacional.
E sendo este Clube o único no
país com uma Secção Filatélica Federada, mais premente se tornou esta
atividade que tem sido elogiada a nível internacional.
O selo, que surgiu de um desafio
lançado pelo Clube aos Correios de

Portugal, exibe a imagem
de Melvin Jones e conta
ainda com uma Folha Recordação, e para a sua divulgação
foi publicada pelos Correios de Portugal e distribuída a nível nacional e
internacional uma nota informativa
que inclui um texto de apresentação
do companheiro Raul Amado, Governador do Distrito 115 Centro-Sul, em português e inglês, os dados
técnicos da emissão e as imagens do
selo e do bloco e de cinco carimbos
de 1º dia utilizados em Lisboa, Porto,
Funchal, Ponta Delgada e Vilamoura.

O Selo foi lançado no âmbito da XLVIII
Convenção Nacional e XXVIII
Convenções Distritais, pelo que a
Convenção do Distrito 115 Centro-Sul iniciou-se com a abertura do
Posto dos Correios alusivo ao acontecimento que está a ser referido
internacionalmente como uma das
melhores iniciativas deste centenário
em dezenas de países.

Lions Clube de Vila de Rei

Participação em festa
tradicional
e angariação de óculos
O Lions Clube de Vila de Rei participou na habitual
feira tradicional do município com um stand onde divulgou as suas atividades e serviços em prol da comunidade, sempre no sentido de servir.
O clube conseguiu ainda ali angariar um elevado número de óculos que vão ajudar os mais necessitados.
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Lions Clube de S. João da Madeira

Clube ajuda ONG que apoia refugiados
na Sérvia e associação de Moçambique
O Lions Clube de S. João da
Madeira, que já apresentou a nova
direção para o Ano Lionístico
2017/2018, entregou recentemente
um cabaz de produtos alimentares
de primeira necessidade a uma pessoa carenciada da cidade. Os bens
resultaram da angariação de fundos
que decorreu em junho através de
um sorteio, além de contribuir para
causas internacionais.
Neste sentido, o Clube entregou
um donativo de 100 euros à Organização Não-Governamental Calor
Português para os Refugiados, que
está em Belgrado, na Sérvia, a fazer
voluntariado num campo de refugiados, enquanto no âmbito do projeto
“Casa Digna”, o Lions Clube de S.
João da Madeira entregou um donativo, de 300 euros, à associação “Leigos da Boa Nova”, valor convertido
para a construção de uma casa num
bairro Chibuto, Moçambique (foto).
Ainda em junho, o Lions Clube
de S. João da Madeira marcou pre-

sença na 15ª edição de “A Cidade
no Jardim”, evento promovido pelo
município de S. João da Madeira, que
se prolongou entre 14 e 18 de junho.
Ali, com um stand, ao longo de cinco

Lions Clube de Vila Franca do Campo

dias, o Clube divulgou o Movimento
Lions em todo o mundo, promovendo ainda um sorteio para angariação
de fundos e uma ação de Rastreio à
Visão no local.

Inaugurado Marco do Centenário
O Lions Clube de Vila Franca do
Campo comemorou, no dia 17 de junho, o seu 27º aniversário, com um
convívio em que homenageou alguns
companheiros do clube e contou
com a presença de Companheiros
dos Clubes de Lagoa, Nordeste e
Rabo de Peixe.
Nesse dia, foi inaugurado o painel de identificação da sede, com 100
azulejos pintados à mão e foi descerrado pelo Presidente da Câmara, o
marco lionístico que comemora os
100 anos do Lionismo no Mundo.
O marco físico do centenário,
inaugurado junto à sede do Clube, assinala as ações solidárias realizadas pelo
Clube na comunidade Vilafranquense.
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Recolhas de sangue na praia
e divulgação do Património

O Lions Clube de Vila Praia de
Âncora promoveu, em junho, duas
recolhas de sangue e medula, aproveitando a época balnear para alertar banhistas para os cuidados a ter
quando se expõem ao sol.
Já em julho, o Clube cumpriu a
tradição e realizou o seu Encontro
de Verão, sob a temática “Memória,
Tradição, Talento”, desta vez dedicado ao Património.
O evento contou com visitas
guiadas ao Museu de Artes Decorativas e ao Museu do Traje e do Ouro,
em Viana do Castelo, conduzidas
pela companheira Maria José Areal.
A iniciativa contou com a presença do presidente do CNG, Carvalho Lopes, do governador, Paulo
Rodrigues, do presidente da Fundação do Lions de Portugal, José Neiva
Santos, da editora da Revista Lions,
Isabel Moreira, do presidente da Região A, Filipe Oliveira, além de um
grupo de companheiros da Galiza.
Exposição de Verão
Tendo em conta o elevado número de veraneantes em Vila Praia
de Âncora nesta altura do ano, entre
23 de julho e 5 de agosto, o Lions
Clube organizou a 1ª edição da
“arte(Lions)” - Exposição de Verão,

mostra de arte que contou com várias expressões artísticas composta
por trabalhos de 24 autores, e que foi
visitada por uma centena de pessoas.
Na abertura da mostra, que contou com a presença dos artistas representados, público e entidades,
como o presidente do CNG, Carvalho Lopes, o vice-presidente da
Câmara Municipal de Caminha, Guilherme Lagido, o governador, Paulo
Rodrigues, o presidente da Fundação
dos Lions de Portugal, PCC José
Neiva Santos, a editora da Revista
LION, PDG Isabel Moreira, o presidente da Região A, Filipe Oliveira,
o presidente da Região C, Carlos
Ferreira e a curadora, Maria Isabel de
Lima Martins, a presidente do Clube, Eduardina Presa lembrou que “o
Lions Clube de Vila Praia de Âncora
é um Clube vivo, sensível às causas
sociais e à cultura, colocando dedicação e paixão em tudo o que faz”.
Na mesma sessão, o Lions Clube
de Vila Praia de Âncora prestou homenagem ao companheiro Gaspar
Albino, que morreu recentemente.
“Quisemos também homenagear aqui, in memoriam, um saudoso
companheiro que faleceu há oito
dias – o Companheiro Gaspar Albino, de Aveiro. Era um grande artista
e um grande Amigo do nosso Clu-
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be”, referiu Eduardina Presa.
A apresentação da exposição
coube à curadora, Maria Isabel Martins, que a definiu assim: “Esta é uma
exposição que revela a capacidade
criativa e expressiva de alguns dos
membros do Lions Clube de Portugal e da Galiza, divulga parte do

acervo do Lions Clube de Vila Praia
de Âncora, e na qual estão representados artistas plásticos maioritariamente do Concelho de Caminha, aos
quais agradeço desde já terem correspondido ao nosso convite”.
O clube acredita que, dado o sucesso desta primeira edição, esta será
uma iniciativa a repetir-se.
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Admissão de sócio e participação
na atividade “Um Dia pela Vida”
Quatro acontecimentos marcaram a atividade do Lions Clube de Vila do Conde na transição do fim do ano
lionístico 2016/2017 para o início do novo ano 2017/20118: a tomada de posse da nova Direção; a entrada de
mais um sócio já neste novo ano; a participação do Clube na atividade Um Dia pela Vida, organizada pelo
Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Admissão de novo Sócio Nada melhor que começar um
novo ano do que crescer. A entrada de um no sócio, o CL Jorge
Bouça Nova, foi um momento de esperança na renovação e
na vitalidade do Clube; e de certeza no compromisso e na
vontade de bem servir. A “Vinha do Conde”, atividade da
iniciativa dos novos Companheiros onde se inclui o CL Bouça
Nova, é a expressão da nova realidade que o LCVC está a
viver.
Passeio das
Companheiras

Organização excelente do
CL Valdemar Duarte com a
ajuda dos CLs Sousa Dias
e Jacinto Maia, o Passeio
das Companheiras levou os
participantes, este ano, a
Melgaço, no dia 20 de maio.
Cerca de 50 companheiros e
amigos puderam percorrer
esta bonita cidade e o seu
centro histórico com destaque
para a estátua da luta lendária
entre duas mulheres; o
museu de cinema; o museu
do contrabando e das fugas a
salto no tempo da ditadura.

Tomada de Posse da nova Direção A
nova Direção do LCVD foi empossada no dia 6 de
julho pelo Presidente cessante CL Maia Gomes.
Ficou assim constituída a nova Direção: Presidente
– CL Maria Elsa Marques; Secretário – CL Carlos
Lopes; Tesoureiro – CL Carlos Souza. A nova
Presidente agradeceu a confiança depositada,
apresentou o seu programa de ação e prometeu
colocar toda a sua vontade e a vontade de toda a
equipa no serviço que o Clube prestará ao longo
do ano e que terá três pilares fundamentais:
admissão de novos sócios; apoio à luta contra o
cancro em colaboração com a Liga Portuguesa
Contra o Cancro; serviço à comunidade de Vila do
Conde centrado no apoio à luta por uma melhor visão através do apoio à APAC, e na ajuda às
instituições de solidariedade social do Concelho de Vila do Conde. Ficaram marcadas as seguintes
datas chave na vida do LCVC este ano: 8 de outubro, dia Mundial do Leonismo; 18 de novembro,
Magusto em favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro; 27 de janeiro de 2018, aniversário do Clube.

Um Dia pela Vida foi um movimento inclusivo que interessou todo
o Concelho de Vila do Conde para a adoção de novas atitudes e novos
comportamentos na luta contra o cancro, uma doença que se controla
cada vez mais e melhor e que já não deve ser entendida como uma
fatal condenação à morte. O LCVC participou ativamente em toda
a campanha, com ênfase para as seguintes ações:– constituição de
um grupo de trabalho intitulado Lions pela Vida, superiormente
capitaneado pelo CL Hélder Pimenta diretamente apoiado pelo SubCapitão, CL Carlos Souza, que organizou a caminhada pelas cascatas
de Vila do Conde com a participação de cerca de 150 caminhantes;
– participação na confeção do tapete pela Vida que, com mais de 1
quilómetro, foi transportado em cortejo pela cidade e exposto no
Mercado Municipal no dia 8 de julho; – participação na cerimónia
final da atividade, com ênfase para a caminhada de 24 horas de
homenagem à Vida e de respeito aos que faleceram.
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Apoio às vitimas
dos incêndios em
Pedrógão Grande
O Leo clube de Fafe esteve nos locais
afetados pelo incêndio de Pedrógão
Grande.
Na companhia do Leo
Clube de Fafe esteve também um elemento do Leo
Clube de Coimbra e ainda
duas jovens estudantes da
Universidade do Minho do
curso de Psicologia. Esta
iniciativa surgiu quando
os jovens perceberam que
havia falta de voluntários
no terreno.
Com destino a Figueiró
dos Vinhos, partiram

no meio de transporte
disponibilizado pela Cruz
Vermelha de Fafe, a quem
o clube agrade.
Já em Figueiró dos
Vinhos, ajudaram na
separação (triagem) das
roupas e na descarga dos
camiões que se deslocavam até aos locais de
recolha, mas também na
distribuição, deslocando-se a várias aldeias.

Transmissão de funções
No dia 14 de julho, decorreu o jantar de transmissão de funções do Leo Clube
de Fafe, no qual estiveram
presentes não só membros
Clube mas também de outros clubes a nível nacional
e membros do Lions Clube
de Fafe.

Na ocasião, foi apresentado um vídeo que
resumia as atividades que
o clube realizou ao longo
do anterior Ano Leonístico
e foi apresentado também
o plano de atividades para
o novo Ano Leonístico
2017/2018.

O objetivo deste jantar
foi, acima de tudo, a tomada
de posse da nova equipa de
direção do clube, sendo ela:
Celeste Moniz conselheira
do Leo Clube, Sara Cunha
a Presidente, Margarida
Cunha a Vice-presidente,
Bruna Costa a Secretária,
Bruno Leite com o cargo de
Tesoureiro, Maria Gonçalves
com o cargo de Comunica-

ção, Ana Castro com o cargo
de Redes Socias e por fim,
Cláudia Pereira com o cargo
de Fotógrafa.
É de referenciar ainda a
distinção atribuída pelo
DM115 ao Leo Clube de Fafe
no ano leonístico 2016/2017
através da entrega de um
diploma de excelência pela
dedicação que depositou ao
longo do ano.

61

LION

julho
agosto
2017

> LEOS

Em Mira

Limpeza
da praia
na festa
final de ano Leo
Nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, a direção do DM Leo 115 convidou todos os Leos para a transmissão
de funções, que decorreu na Praia de Mira, e que marcou o final de um ano leonístico cheio de experiências para apoiar as nossas comunidades e oportunidades para promover um serviço de acordo com as
necessidades emergentes. Para além dos momentos de amizade e companheirismo, partilhados ao longo
dos três dias, o grupo de Leos teve oportunidade de unir esforços e, em sinergia com a Câmara Municipal
de Mira, promover uma importante iniciativa de
limpeza da praia na zona do Bairro Norte da Praia
de Mira.
A transmissão de funções ficou marcada para o
decorrer do jantar de sábado, onde o momento
foi de retrospeção sobre um ano de crescimento
e apoio aos clubes para que pudessem promover
mais atividades e de um maior foco em problemas locais. Com o reconhecimento de alguns
Leos e Leo Clubes pela sua disponibilidade e
contribuição para o movimento, fechou-se um
capítulo onde ficou confirmado o mote da direção cessante de “Humanizar o serviço”.
Os elementos eleitos para o novo ano leonístico tomaram posse, com ambição de “Sorrir
a Servir” um movimento que apresenta um
crescimento notável nos últimos 4 anos.
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Apoio a Pedrógão Grande
17 de junho de 2017 será uma data que ficará guardada com grande
tristeza na história do país, sinalizando a maior catástrofe dos últimos
anos em Portugal continental. Um incidente que não passou indiferente
ao movimento Lion e Leo, e desde cedo foram muitas as iniciativas para
apoiar as vítimas das chamas que consumiram os concelhos de Pedrogão Grande/Castanheira de Pêra/Figueiró-dos-Vinhos.
De entre todo o apoio promovido por todos os Leos desde cedo, os
Leos uniram esforços e foram ao apoio das comunidades de Figueiró-dos-Vinhos, onde deram o apoio necessário na triagem de bens e no
apoio às pessoas que retomavam à sua terra.
Embora tenham passado quase dois meses desta tragédia, ainda
há muito a fazer localmente. Após a onda de solidariedade a que todos
os portugueses atenderam e apoiaram, o apoio com recursos humanos
ainda se faz notar para fazer voltar tudo e todos às suas casas e às suas
rotinas tão breve quanto possível.

Jornadas Leonísticas
na Figueira da Foz
É com enorme orgulho
que o Leo Clube da Figueira
da Foz recebe, de 30 de
agosto a 3 de setembro, as
XXIV Jornadas Leonísticas.
Foi-nos dada a oportunidade
de organizar este evento nacional e sei que não só superámos os nossos objetivos,
como vamos corresponder
às expectativas de todos
aqueles que vamos receber
e que confiaram em nós.
Com um programa bas-

tante rico, vamos dar a conhecer a nossa cidade e um
pouco das atividades que aqui
realizamos, proporcionando a
todos os companheiros Leo
e Lion vários momentos de
companheirismo, serviço e
muita diversão. Assim, contamos com várias atividades no
âmbito cultural e desportivo,
através das quais daremos
a conhecer os pontos mais
atrativos da Figueira da Foz;
atividades de cariz solidário,

com visitas a algumas instituições da cidade; uma sessão
no âmbito dos direitos humanos e ainda uma dinâmica
relacionada com voluntariado
e o movimento LEO.
O Leo Clube da Figueira
da Foz tem reunido todos os
esforços para proporcionar

umas Jornadas que não vão
querer perder e que serão,
sem dúvida, inesquecíveis.
Contamos com a presença de todos para um evento
no qual iremos Sorrir a Servir!
Andreia Duarte
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