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Gudrun Yngvadottir
Presidente Internacional
de Lions Clubes

lá Companheiras e Companheiros Lions!
Sinto-me incrivelmente honrada por iniciar este ano como vossa
presidente internacional.
O meu lema é «Nós Servimos», e estou entusiasmada por aquilo
que conseguiremos alcançar juntos através do Serviço. Temos
muito trabalho pela frente e estou pronta para ajudar-vos a sair da
vossa zona de conforto. Ser Lion não é fazer as mesmas coisas, ano após ano, apenas
para manter a tradição. Ser Lion é procurar saber onde podemos realmente fazer a
diferença. Às vezes, esta procura requer soluções criativas. Se não têm a certeza do
que isto significa ou como chegar lá, eu estou aqui para vos ajudar.
Eis algumas coisas que eu gostaria que nos focássemos durante este ano.
Número de sócios. É o que está na mente de todos. Como poderemos não só
recrutar novos membros mas também manter os atuais e criar os líderes de qualidade
que guiarão o nosso trabalho ao longo deste próximo século de serviço? Uma maneira
possível de o conseguir é através de um número equilibrado de sócios, incluindo
pessoas de ambos os géneros e pessoas de todos os quadrantes sociais, que podem
trazer as suas experiências de vida para apoiar as tarefas do serviço que fazemos.
Amizade. O companheirismo foi sempre uma parte muito especial da experiência
de sermos Lions. Não queremos perder de vista a importância de construir amizades
através do Serviço. Não há nada que crie laços mais fortes entre as pessoas do que
um trabalho conjunto em prol de ajudar quem mais precisa. Sim, nós temos imenso
trabalho a fazer de forma a atingir um dos nossos objetivos que é servir 200 milhões
de pessoas por ano.
Devemo-nos organizar melhor, responsabilizarmo-nos pelo nosso trabalho, sermos
mais criativos na abordagem aos problemas. Mas devemos fazê-lo com sentido de
humor e de forma divertida.
Por último, gostaria de reavivar uma arte perdida. A arte de contar histórias.
Sempre que o vosso clube completar uma atividade, sugiro que tirem um momento
para escrever a história desse Serviço. Quem ajudaram? Porque o fizeram? Quais as
circunstâncias que vos levaram a agir daquele modo em particular? É através destas
histórias que estabelecemos laços e que aprendemos. Se partilharmos estas histórias
com outros que também procuram Servir então poderemos aumentar a nossa
capacidade de fazer a diferença.
Companheiros, eu estou muito entusiasmada em ser a vossa nova Presidente.
Estou pronta para fazer deste ano o ano em que todos nós iremos alcançar novos
horizontes já que serviremos juntos.

O
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NÓS SERVIMOS

O MUNDO E NOSSAS
COMUNIDADES LOCAIS COM
ORGULHO, COMPAIXÃO E BONDADE.
Ainda assim, há um mundo de serviço a ser
alcançado. Aquele que vive dentro das nossas
aspirações coletivas. Assim que descoberto,
abrirá um nível de bem humanitário que o mundo
nunca viu. Ele existe, em algum lugar,

ALÉM DO HORIZONTE.
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PLANEAR O NOSSO
PERCURSO
Em busca de Novos Horizontes com a Presidente
Internacional, Gudrun Yngvadottir

No ar fresco do Oceano Atlântico Norte, encontra-se um pequeno país.
É uma terra deinida pela beleza e descobertas naturais. É um lugar forte e de
inovação inabalável, onde quase 100% da eletricidade provém de fontes renováveis,
e sete de cada mil pessoas são Lions, a proporção mais alta do mundo.
Então, qual é esse país pequeno, mas tão impressionante?
É a Islândia, e também o lar da nossa Presidente Internacional de 2018-2019,
Gudrun Yngvadottir. A Presidente Gudrum se ailiou ao Eik Lions Clube em 1992, e
desde então, tem servido a sua comunidade local e o mundo, com amor, cuidado e o
vigor que tanto os Lions quanto a Islândia são conhecidos.
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“PARA IR ALÉM DOS NOSSOS
LIMITES, DEVEMOS ATUAR
DENTRO DOS NOSSOS CLUBES,
COMUNIDADES E DENTRO DE
NÓS MESMOS.”
Gudrun Yngvadottir, Presidente Internacional
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IR ALÉM, JUNTOS
Se visitar a Islândia, há uma frase que ouvirá com
frequência. O signiicado é simples e inspirador,
e resume a capacidade islandesa de alcançar
o que é aparentemente impossível.

“TATA REDDAST”
—isto signiica que, por maior que seja o problema, de
alguma forma tudo vai acabar bem, com o trabalho árduo, a
coniança e a comunidade.
Com essa atitude de liderança, as pessoas da Islândia têm sido
um exemplo para o mundo, de como viver em harmonia com
seus vizinhos e com o planeta.

Considere estas importantes estatísticas islandesas:

01

país mais pacífico do
mundo, de acordo com o
Índice Global da Paz

02

país mais saudável do mundo,
de acordo com o Índice de
Saúde Global da Bloomberg

03

país mais feliz do mundo, de
acordo com o Relatório Mundial
da Felicidade

#

#

#
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Ser Lion é ter uma experiência única, e uma incrível honra. As nossas
comunidades dependem de nós para atender às necessidades, que do contrário
não seriam atendidas. Coniam-nos o cuidado de alguns dos nossos vizinhos
mais vulneráveis, vidas e futuros que podem ser mudados para sempre com um
ato de bondade. Somos homens e mulheres que sabem que contribuir com a
comunidade é algo que muda vidas. Incluindo as nossas.

> InternacIonal

O espírito de união que ajuda a Islândia a prosperar é a mesma atitude que
permite os Lions de todo o mundo a tornarem suas comunidades mais fortes,
mais saudáveis e mais seguras.

Há uma magia quando as pessoas se unem para o serviço. Quando nos unimos
para melhorar as nossas comunidades, tornamo-nos melhores. E mais perto das
pessoas que servimos.

JUNTOS, PODEMOS IR ALÉM DOS NOSSOS LIMITES.
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ONDE OS HORIZONTES SE
ENCONTRAM
Com os olhos postos no futuro, a presidente Yngvadottir vai ajudar os Lions
a descobrir mais projetos impactantes e maiores resultados de serviço.
Ela é uma defensora resiliente de LCI Forward e acredita em promover as
habilidades e benefícios dos Lions, como forma de alcançar a meta de servir
200 milhões de pessoas por ano até 2021.
O enfoque deste ano é um desafio para todos os Lions irem além das
suas barreiras de serviço. Se um horizonte é visto não como um limite
inalcançável, mas sim como um destino em evolução que pode ser alcançado
através da bondade e da compaixão, então juntos os Lions podem oferecer
ainda mais para mais pessoas do que jamais pensamos ser possível.
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“HÁ SEMPRE UM
OBSTÁCULO. OS
LIONS TRANSFORMAM
OBSTÁCULOS EM
OPORTUNIDADES.”
- Gudrun Yngvadottir, Presidente Internacional

Podemos alcançar isto, se nos focarmos em
maximizar as quatro áreas importantes do
Lions:

01 Aumentar o número de sócios.
Cada sócio importa. Convidar novos sócios e
fomentar o compromisso dos atuais, é a melhor
maneira de criar o serviço mais forte possível.
Em muitas regiões, também precisamos de
convidar as mulheres para se juntarem a nós,
para maximizarmos o nosso potencial.

02 Desenvolver capacidades de
liderança
Todo o Lions é um líder. Ao fornecer aos
sócios habilidades de liderança e aumentar as
oportunidades de liderança para as mulheres,
podemos ajudar todos os Lions a alcançarem o
seu potencial.

03 Promover o companheirismo entre
os Lions
Amizade é o principal ingrediente entre os Lions.
As relações que desenvolvemos são para toda
a vida, e criamos vínculos que tornam o nosso
serviço muito forte. Vamos garantir que isto é
vivenciado por todos os sócios de um clube.

04 Compartilhar nossas histórias
A arte de contar histórias é algo muito poderoso.
Quando partilhamos as nossas histórias de
serviços que mudam a vida das pessoas, as
nossas comunidades vão perceber quem somos
e o que fazemos. Os Social Media e o Marketing
podem ajudar-nos a transmitir mensagens e
convidar outras pessoas a se juntarem a nós,
para fazermos a diferença.

Podemos alcançar um novo mundo de
serviço que está além do horizonte.
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APROVEITAR O
IMPULSO
Aproveitar a Força de 1,4 milhão de Lions

Descobrir um novo caminho nunca é fácil. Alcançar o serviço que está além do
horizonte, exigirá que os Lions atuem dentro de seus clubes, das suas comunidades e
dentro deles mesmos. Isso significa desenvolver novos recursos, ter uma motivação
renovada e uma estratégia claramente definida.
Lions Clubs International e a Fundação de Lions Clubs International desenvolveram
programas e ferramentas para ajudar no caminho. Isto inclui uma estrutura global de
suporte, subsídios para aumentar seu impacto e novas causas de serviço globais, que
estão unindo os Lions ao redor das necessidades humanitárias urgentes.
Ao utilizar programas e iniciativas voltadas para aumentar a capacidade de servir dos
clubes e dos indivíduos, seremos capazes de oferecer um bem maior às pessoas de
10todos os lugares.
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NO LEME DAS
DESCOBERTAS
Os programas que nos levarão a um
melhor serviço.
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As nossas Causas Globais

Os Lions estão a apoiar as novas causas globais para
deinir o nosso segundo século de serviços e atender às
necessidades emergentes. Os Lions servem as áreas da
visão, fome, meio ambiente, cancro pediátrico e o nosso
novo enfoque de serviço global, a diabetes. A nossa
meta é servir 200 milhões de pessoas por ano
até 2021.

Fundação de Lions Clubs International (LCIF)
Este ano a LCIF comemora seu 50.º aniversário. Nos
últimos 50 anos, a LCIF concedeu mais de US$ 1 bilião
em subsídios, oferecendo ajuda a milhões de pessoas
ao redor do mundo. Assim como as necessidades do
mundo continuam a mudar, a LCIF continua a mudar
também. No início deste ano Leonístico, a LCIF lançou
uma campanha no valor de $300 milhões de dólares
americanos para o próximo triénio, de forma a apoiar
as novas iniciativas que estejam a surgir. Conforme
os Lions continuam a criar uma mudança positiva nas
comunidades de todo o mundo, a LCIF estará presente
para apoiá-los. Quando os Lions e a LCIF trabalham
juntos, as atividades de serviço atendem mais pessoas e
causam um maior impacto.

A Equipa de Ação Global
Esta equipa reúne o poder da Equipa Global de
Liderança (GLT), Equipa Global de Ailiação (GMT)
e a Equipa Global de Serviço (GST). Ao combinar os
recursos e os conhecimentos destes três segmentos
importantes, a Equipa de Ação Global procura aumentar
a ailiação global para 1,7milhão de sócios até 2021.
Com o aumento do quadro associativo, os Lions poderão
fazer muito mais do que antes, por mais pessoas ao
redor do mundo.

Afiliação Equilibrada
Para que o Lions seja verdadeiramente o líder global
em serviço, precisamos de um quadro associativo
equilibrado de homens e mulheres solidários. Vamos
trabalhar em estreita colaboração com a Equipa
de Ação Global para desenvolver novas estratégias,
programas e parcerias que podem ajudar-nos a
aumentar o número de mulheres associadas e líderes.

O Horizonte é Nosso
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Comece a
Navegar
São necessárias ambições
grandiosas para alcançar metas
grandiosas.

Como a maior organização de serviços
do mundo, somos uma força em prol do
bem. E hoje, cabe aos Lions, mais do que
nunca, liderar o caminho e ser o exemplo
para que os outros possam seguir.
Os Lions já provaram o que uma
comunidade focada em serviço
humanitário pode alcançar. Somos os
agentes do bem há mais de 100 anos.
Agora, à medida em que entramos
no nosso segundo século de serviço,
devemos aproveitar a oportunidade para
exceder todas as expectativas, incluindo
as nossas próprias, e provar que
podemos continuar a nossa trajetória
ascendente de serviço para e além do
futuro previsível.
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PLANEIE O SEU DESTINO
Todos os clubes têm um projecto com o qual sonham. Um projeto que não
foi concluído, devido aos obstáculos no caminho. Agora, é o momento certo
para reviver este projeto, ou identiicar um novo e dar-lhe continuidade.
,

É uma fórmula simples, mas com resultados incríveis:

Adicionar 01 novo projeto de serviço por ano
dentro de cada clube vai signiicar

47

mil novos
horizontes
descobertos

11

milhões a mais
de pessoas
servidas

em direção à meta de LCI Forward de servir
200 milhões de pessoas até 2021.
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Se se focar no seu destino e planear um novo percurso,
então venceremos os nossos maiores desaios. Permita
que estes simples motivadores o ajudem a alcançar a
meta de serviço que sempre sonhou.

“TATA REDDAST”
Navegue com propósito
Seja estratégico e íntegro
Seja lexível para a necessidade de mudanças
Seja honesto sobre suas limitações
Torne sua meta de serviço uma realidade
17
LION
JULHO
AGOSTO
2018

> dIStrItoS

O HORIZONTE É SEU
Conquiste-o. Você é um Lion.
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editorial

InêS alVeS
SerranInho
Inês Alves Serraninho
Editora

lá Companheiras e Companheiros,
Em primeiro lugar, um Bom Ano Lionístico e Leonístico a todos!
Estamos de volta à “Estrada de Serviço”, e nesta Edição abrimos
com uma notícia especial. Talvez não tenhamos nos dias de hoje em Portugal noção da magnitude desta conquista de liberdade de direitos, mas assinalamos a presidência da primeira mulher como líder do movimento, em 100
anos de Lionismo no Mundo.
Não podemos deixar de mencionar o trabalho que está a ser desenvolvido para dar voz às mulheres Lions, que em muitos países não têm as mesmas oportunidades que nós mulheres, temos em Portugal.
Sendo este um dos seus muitos desafios, desejamos à Presidente Internacional Gudrun Ingvadottir votos de um ano cheio de sucessos.
Gostaríamos também de deixar os nossos votos de sucesso aos novos
Governadores e Líderes, CC Nuno Ferrão, DG Isabel Ismael e DG Pedro Crisóstomo, uma vez que a PDG Gabriela Fernandes e PDG Paulo Rodrigues
deixaram a fasquia elevadíssima com o seu legado e empenho das suas
equipas.
Por fim uma palavra especial de agradecimento à Equipa Editorial anterior liderada pela PDG Isabel Moreira, que fez um trabalho belíssimo e profissional, tendo chegado a mais leitores com uma aposta ganha através das
edições em papel e digital.
Esta nova Equipa Editorial, apresentada abaixo, terá como objetivos entusiasmar e envolver. Queremos que Lions e Leos se deixem entusiasmar a
fazer mais e melhor serviço nas suas comunidades, através dos exemplos
reportados na Revista, quer seja o que de melhor se faz no nosso País em
prol das nossas comunidades quer para além dos nossos horizontes, noutras
latitudes e longitudes.
Vamos todos para o terreno, que é onde fazemos realmente a diferença!

idade: 30 anos
CLUBe: Lions Clube da Boavista
profissão: Gestora de Produto
Bancário
HoBBies: Viagens, Ler, Cinema,
Convívio com os amigos

O

Vera
rodrIgueS
idade: 29 anos
CLUBe: Lions Clube da Póvoa de
Varzim
profissão: Jornalista/Diretora
Operacional
HoBBies: Viajar, Desporto, Praia,
Cinema, Estar com Família e
Amigos

MIguel
raMalhoSa
idade: 27 anos
CLUBe: Lions Clube da Boavista
profissão: Consultor de
Comunicação
HoBBies: Música, Viagens,
Desporto e Convívios
Gastronómicos

ralph
robbInS

u

idade: 79 anos
CLUBe: Lions Clube de Coimbra
profissão: Filólogo e Tradutor
HoBBies: Poesia e Teatro
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para lá
dos nossos horizontes
REPARAçõES NUMA ESCOLA ALEGRARAM E
ENCANTARAM ALUNOS E A COMUNiDADE
Por Jamie Konigsfeld

A vontade dos estudantes que
querem aprender pode rapidamente diminuir quando o seu meio esco-
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lar é distractor, sujo e pouco seguro.
Após o furacão Haiyan (conhecido nas Filipinas como super furacão
Yolanda), a escola básica Tagdon icou destruída. Os Lions na Alema-

nha quiseram ajudar: angariaram
fundos e garantiram um donativo da
Fundação Internacional dos Clubes
Lions ( LCIF ) para reparar e expandir a Escola. Nas Filipinas, o Lions

> InternacIonal
Clube de Bulan, um clube nas proximidades e que vista regularmente a
escola, foi também capaz de contribuir para o fantástico novo começo
da escola.
Localizada na cidade de Barcelona, dentro da província Sorsogon
nas Filipinas, a escola foi originalmente construída há mais de 30
anos. Em tempos animada e cheia
de vida com estudantes entusiasmado acerca de sua educação, a escola
icou entregue à destruição e ao saque que precederam o furacão. Além
do telhado e dos danos estruturais, a
área alagada deixou detritos espalhados por todos os lados, dentro e fora
da escola.
Com o dinheiro dos Lions alemães, da LCIF e do Lions Clube
Bulan, três edifícios e nove salas de

aula foram renovados. As reparações
foram feitas no esqueleto da construção e nos suportes, bem como no
telhado, nos tetos, nas janelas e portas, alvenaria e componentes elétricos. A pintura de interiores e exteriores em tons vivos de amarelo e azul
deu vivacidade à escola. Além das
renovações aos edifícios existentes, o
projeto também permitiu a construção de um novo edifício que passou
a integrar uma biblioteca, uma sala
para computadores, uma ala médica
e a várias casas de banho. A ala médica da escola está também aberta à
comunidade de Barcelona.
A Escola Básica de Tagdon
alberga anualmente 250 estudantes que têm agora um ambiente
escolar seguro e que é favorável à
aprendizagem. Para além destes

250 estudantes, mais de mil estudantes de outras cinco escolas básicas dos arredores, estão a utilizar
a biblioteca bem como a sala dos
computadores. A clínica de saúde
para além dos estudantes pode ainda beneiciar mais de 4.750 pessoas
das comunidades anualmente. Prova de que a benevolência importa e
tem importância, este projeto tem
ajudado e a desenvolver uma comunidade feliz e saudável.
«Esta tem sido a nossa esperança e a nossa ajuda para os Filipinos,
pois sabemos que ao ajudá-los a ter
acesso a uma boa educação, também
estamos a ajudar as suas famílias e,
naturalmente, todo o país.»
- Dra. Marlene Ruth Hermo-Koslowsky, Lion e antiga aluna da
escola elementar Tagdon.
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MarIa ISabel ISMael
GOVERNADORA CENTRO NORTE ANO LiONíSTiCO 2018/2019

“Considero que
vou conseguir
ajudar o Lionísmo
a ter um impacto
acrescido junto
da comunidade
e especialmente
de quem
mais necessita”
“Sós vamos mais rápido, mas JUNTOS vamos mais
longe e temos mais força, para ir ‘além do horizonte’”
Por Inês alves Serraninho
O que a levou a candidatar-se ao cargo
de Governadora?

Considero que este cargo é um
enorme desaio e aceitei-o porque
gosto de desaios. Considero que
vou conseguir ajudar o Lionísmo
a ter um impacto acrescido junto
da comunidade e especialmente de
quem mais necessita.
Qual é para si o principal papel que
uma Governadora deve assumir?

O Governador deve ser líder,
motivador e apoiante das atividades
do distrito. Juntamente com a sua
equipa deve impulsionar o movimento Lion e facilitar as mudanças
mais necessárias na comunidade.
O que é que o Distrito Centro Norte e
os Lions podem esperar de si enquanto
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Governadora?

Apoio e motivação nas atividades a desenvolver ao longo do ano.
Considero importante que os clubes desenvolvam mais e melhores
atividades e que mantenham outras
consideradas já de sucesso. Podem
contar comigo para ajudar no que
for necessário, para incentivar ao trabalho, e também na divulgação das
atividades.
Na sua opinião, qual será o caminho
do Lionísmo em Portugal para o futuro?

Com uma boa divulgação do trabalho realizado, mais pessoas saberão o que é o Lionísmo e terão vontade de se juntar a nós. O aumento
de companheiros é importante para
o incremento do impacto positivo

que se pretende através deste movimento. “Servir e não servir-se” será
sempre parte integrante do lema do
movimento e isso vai permitir mais
e melhores benefícios para a comunidade.
Como é que o movimento em Portugal
pode exponenciar a passagem de mais
Leos a Lions?

Considero que a realização e promoção de mais atividades de serviço
em que participam Leos e Lions, em
conjunto, será basilar para exponenciar esta passagem dos primeiros
para os segundos e também poderá
permitir um melhor entendimento
de uma máxima que defendo: todos
temos um papel fundamental no mo-

HistOrial
revista liON é uma publicação oficial da associação internacional de
lions Clubes, editada por autorização da Diretoria internacional em 35 edições e em 18 idiomas: inglês, espanhol,
japonês, francês, sueco, italiano, alemão,
finlandês, coreano, português, holandês,
dinamarquês, chinês, grego, norueguês,
turco, tailandês e hindi.
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vimento. É através da união de esforços que seremos capazes de chegar
mais longe e ajudar mais pessoas.
Quais os 3 maiores desafios que espera ver superados com sucesso no final
do ano Lionístico?

No inal do ano lionístico espero
que mais pessoas saibam o que é o
Lionísmo e o que fazem os Lions, o
que se consegue através de atividades
que causem um impacto social positivo. Espero que as atividades desenvolvidas tenham sido profícuas e,
também que se veriique um aumento de sócios incluindo mais mulheres, tal como nos pede a presidente
internacional.

Que mensagem gostaria de deixar aos
Clubes Lions e Leos?

Sós vamos mais rápido, mas
JUNTOS vamos mais longe e temos
mais força, para ir “além do horizonte”!!!!

?

MarIa ISabel
ISMael
idade: 56 anos
CLUBe Lions: Lions Clube da
Covilhã
profissão: Professora
Universitária na Universidade da
Beira interior (Área de Química/
Química Orgânica /didática da
Química)
HoBBies: Ler, viajar, estar com
Amigos

sECOND YEar DirECtOrs
Doo-Hoon Ahn, South Korea; Sandro Castellana, Italy; Hastings E. Chiti, Zambia; William
Galligani, France; Thomas Gordon, Canada;
Nicolás Jara Orellana, Ecuador; Ardie Klemish,
United States; Alice Chitning Lau, China; Connie
LeCleir-Meyer, United States; Virinder Kumar
Luthra, India; Dr. Datuk K. Nagaratnam, Malaysia; Don Noland, United States; Regina Risken,
Germany; Yoshio Satoh, Japan; Patricia Vannet,
United States; Gwen White, United States;
Nicolas Xinopoulos, United States.
First YEar DirECtOrs
Muhammad Adrees, Pakistan; Qazi Akram Uddin
Ahmed, Bangladesh; Shoichi Anzawa, Japan;
Billy J. (B.J.) Blankenship, United States; Gary
F. Brown, United States; Rodolfo Espinal, Dominican Republic; Liao-Chuan Huang, MD 300
Taiwan; Jongseok Kim, Korea; Dr. Nawal Jugalkishor Malu, India; Geoffrey Leeder, England;
Mark S. Lyon, United States; Heimo Potinkara,
Finland; JP Singh, India; Steve Thornton, United
States; Juswan Tjoe, Indonesia; A. Geoffrey
Wade, United States; Dr. Walter Zemrosser,
Austria
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> dIStrIto MÚltIplo

1.ª reunIão do gabInete do dIStrIto
MÚltIplo 115 - VIVa a coVIlhã!
Quem pensasse que
num dia de verão não encontraria, numa cidade do
interior, a chama do lionismo bem acesa, icou positivamente surpreendido.
O início de um ano
lionístico é sempre um
momento grande, onde se
deinem metas e estabelecem objetivos para todo o
ano. Muitos companheiros
assumiram, pela primeira vez, a sua qualidade de
membros do Gabinete,
dada a grande remodelação veriicada. Por estas
razões, assistimos a uma
reunião alegre e participada, na dignidade que tal
evento merece.
Realce para a presença
de todos os Coordenadores, quer da GAT, quer da
LCIF. E da maioria dos
assessores, para além dos
presidentes da ASIL e do
Círculo de Past-Governadores, sem esquecer o
conselho iscal.
A Revista Lion passa
a ter uma nova Editora, a
CL Inês Serraninho. Também a CERN, totalmente
diferente, marcou presença com a maioria dos seus
membros. Foi uma exce-
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lente ocasião para de deinirem procedimentos relativamente à alteração dos
Estatutos e Regulamentos
do nosso Distrito 115, a
im de os compaginarmos
à luz das últimas modiicações na associação internacional.
O programa Lions-Quest augura um futuro
promissor, como nos explicou a CL Isabel Oliva
Teles. Há que aguardar os
desenvolvimentos
prometidos pelo Ministério
da Educação a quando da
reunião mantida dia 30 de
abril de 2018.
A vitalidade dos Leos
foi outra conclusão que
retirámos, após as intervenções da Presidente do

Distrito Múltiplo e da International Liaison Oficer. Com os seus atuais
24 clubes, espalhados por
todo o país, estão motivados para um ano intenso
de ação, onde sobressairá a
realização do Leo Europa
Fórum e pré-Fórum, ambos agendados para 2019.
Para começarmos bem
o ano lionístico, vamos
acolher a Presidente Internacional de 15 a 19 de Setembro. Na sequência os
contactos do CNG do ano
passado, a IP Gudrum virá
participar numa sessão do
Observatório Internacional dos Direitos Humanos
que se realizará dia 17 de
setembro no Centro Cultural de Belém, como ex-

plicou o IPCC Carvalho
Lopes.
Os companheiros icaram todos cientes das datas mais importantes para
o ano que agora começa:
workshop sobre a GAT
(2º semestre de setembro);
Fórum Europeu na Macedónia, 25 a 27 de outubro;
Dia de Melvin Jones, 12 de
janeiro (Vila de Rei); Conferência do Mediterrâneo,
21 a 24 de março (Beirute);
Convenção Nacional (27 e
28 de abril); Convenção
Internacional, 5 a 9 de julho (Milão).
Esperamos que a nomeação de quatro companheiros, que serão os
representantes do Distrito
115 em importantes reuniões/comités
internacionais (comité euro-ásia;
comité euro-áfrica; concurso europeu de música
e observatório do mediterrâneo), possa aumentar o
envolvimento de Portugal
no lionismo internacional
e fazer jus ao objetivo de
fomentar um espírito de
compreensão entre os povos da terra.
CC Nuno Ferrão

> dIStrItoS

obJetIVoS para o noVo ano
traçadoS na 1.ª reunIão do dM115cn
Decorreu no passado dia catorze de
julho de dois mil e dezoito, pelas quinze
horas, a primeira reunião de Gabinete
de D115 CN, na Universidade da Beira
Interior (UBI), na Covilhã.
Nesta reunião estiveram presentes
diversos companheiros do D115 CN,
tendo a mesma decorrido com a seguinte
ordem de trabalhos: 1. Abertura; 2. Saudação às Bandeiras; 3. Código de Ética
do Lionísmo; 4. Posse dos Membros do
Gabinete; 5. Deliberação sobre dispensa
de Fiança ao Tesoureiro; 6. Apresentação dos Objetivos da Presidente Internacional; 7. Apresentação do Programa da
Governadora; 8. Orçamento: Apresentação, Discussão e Votação; 9. A situação
dos Clubes no Distrito; 10. Momentos
de Companheirismo e Intervenção dos
Membros do Gabinete; 11. Calendarização das Reuniões do Gabinete; 12. Calendarização das Visitas do Governador
aos Clubes; 13. Encerramento.
Os primeiros pontos da agenda foram cumpridos com o rigor e norma
que os caracterizam.
No ponto 6, referente aos Objetivos da Presidente Internacional (Gudrun Yngvadottir), cujo tema é “Além
do horizonte”, com o lema “Nós Servimos”, foi referido que a Presidente
Internacional menciona a existência
de um mundo de serviços ainda a ser
alcançado pelos Lions. O seu objetivo
presidencial é aproveitar o poder de 1,4
milhão de Lions para o atingir!
Relativamente ao ponto 7, os pro-

gramas e iniciativas da Presidente Internacional concentrar-se-ão em torno
de quatro elementos-chave do Lions
Internacional que são importantes para
a associação crescer e se desenvolver,
nomeadamente:
1) Aumentar o número de sócios,
promovendo a paridade de género e introduzindo Leos em lugares de cheia;
2) Criar novos clubes;
3) Aumentar o desenvolvimento da
liderança, especialmente no feminino.
Para tal será desenvolvido um programa
denominado “New Voices”;
4) Explorar novas ideias e atividades, experimentando algo de novo, promovendo a comunhão de Lions e entre
Lions e Leos e a partilha das atividades
dos Lions;
5) Promoção da campanha de doações para LCIF Campanha 100+, para
que todos os Lions doem à LCIF 100
dólares em 3 anos.
Seguidamente a governadora (DG)
salientou que os seus objetivos irão ao

encontro dos objetivos da Presidente
Internacional, referindo que incluiu no
seu gabinete dois Leos e que criou a Assessoria das “Novas Vozes”.
Sobre a situação dos clubes do
D115CN a DG informou os presentes que atualmente existem no Centro
Norte 41 clubes com um total de 1341
companheiros, felicitando o PDGI Paulo Rodrigues por estes números. Todos
os companheiros foram incentivados a
convidar amigos para os seus clubes,
para fomentar o crescimento do movimento. Foi igualmente referido que, em
cidades próximas, também se devem
criar núcleos de Lions para posteriormente passarem a clubes.
Ficaram agendadas as seguintes reuniões do gabinete: treze de outubro de
dois mil e dezoito, dezanove de janeiro
de dois mil e dezanove, vinte e três de
março de dois mil e dezanove e quinze
de junho de dois mil e dezanove, todas
na sede do Distrito, no gabinete do
DM115CN na Maia.
A governadora apelou a todos os
clubes que, sempre que a convidem a estar presente em reuniões de trabalho, seja
também possível realizarem uma atividade de serviço em prol da comunidade.
Terminou com uma frase de Melvin
Jones: “Não podemos ir muito longe
sem começar a fazer algo pelos outros!!”
M. Isabel Ismael
Governadora
D115CN AL 2018-2019
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”unIr, InterVIr e creScer”
é o leMa deSte Mandato

A 1.ª reunião de gabinete
do distrito 115 Centro Sul,
teve lugar na Universidade
da Beira interior na cidade
da Covilhã a 14 de Julho de
2018.
Estiveram presentes mais
de 60 Companheiros do distrito 115 Centro Sul, tendo a
reunião decorrido num ambiente de amizade e companheirismo e de onde todos
saíram mais felizes, motivados e unidos no sentido de
trabalhar em prol da Comunidade e da Associação Internacional de Lions Clubes.
Foi dada posse aos membros do Gabinete presentes,
assinados os autos de posse
e todos receberam um conjunto de informações relativas às funções que irão desempenhar no AL 2018/19.
Todos os pontos da ordem de trabalhos foram
cumpridos, o orçamento foi
aprovado por unanimidade
e a sessão começou à hora
marcada e durou menos de

2 horas, para satisfação de
todos os presentes.
O Governador Pedro Crisóstomo e outros

membros do Gabinete do
D115CS, transmitiram as
orientações da Presidente
Internacional Gudrun In-

gvadottir e da Directoria
Internacional, assim como
as iniciativas que o gabinete
pretende levar a cabo para
facilitar a ação dos clubes.
O Governador Pedro
Crisóstomo foi peremptório na necessidade de existir
respeito, amizade e companheirismo entre todos os
sócios, relembrando que
os Clubes são soberanos e
são os clubes o centro da
nossa ação como Lions.
O Lema deste mandato é
Unir, Intervir e Crescer

uma palestra sobre as 5 áreas de intervenção dos Lions
(Visao, Diabetes, Meio Ambiente, Alívio à Fome e Luta
Contra o Cancro Pediátrico),
sobre o lema da Presidente
Internacional Gudrun Ingvadottir “Ir mais além do Horizonte” e sobre S iniciativas do
Distrito 115 Centro Sul
Serviu esta oportunida-

de para Reforçar a ligação
entre Lions de Portugal ��
e Brasil �� e levar a imagem
da cidade de Castelo Branco
(cidade do DG Pedro Crisóstomo)
Diretamente do Castelo de Castelo Branco, com a
cidade em pano de fundo, o
DG Pedro Crisóstomo falou
sobre Lionismo, programas

comuns e futuros desaios
para mais de 300 Lions de um
dos 28 distritos Lions do Brasil reunidos em Macaé
O Governador Edson
Souza , sua esposa Companheira Vanessa endereçaram
convite aos Lions do Distrito 115 Centro Sul para visitarem os Lions do Distrito
LC11 neste Ano Lionístico.

REFORÇO
NA LIGAÇÃO
DOS LIONS
DE PORTUGAL
E OS LIONS
DO BRASIL

26
LION
JULHO
AGOSTO
2018

O Governador do Distrito115 Centro Sul, fez uma
Conferência na 1a Reunião
de Gabinete do Distrito
LC11 Estados do RIO DE
JANEIRO e Espírito Santo
via novas tecnologias
Este Distrito, cujo Governador é o Companheiro Edson Souza, convidou o DG
Pedro Crisóstomo a realizar

do cancro pedIátrIco no centro Sul
Realizou-se no dia 29
de Julho uma conferência
de imprensa, em Cantanhede, para apresentação do cantor Tony Carreira como rosto e voz da
campanha de Luta Contra o Cancro Pediátrico,
durante este ano lionistico. Ação promovida pela
assessora do Gabinete
e responsável por esta
causa, Isabel Carvalho, e
pelo Governador do Distrito 115 CS, Pedro Crisóstomo.
“O que nos traz aqui
hoje é a luta contra o cancro pediátrico, área em que
estamos
especialmente
empenhados”, airmou o
Governador Pedro Crisóstomo, ao anunciar que “o
cantor de renome internacional Tony Carreira, com
uma forte implantação nas
comunidades portuguesas
espalhadas pelo mundo,
aceitou ser o embaixador
desta causa”.
Esta campanha tem
como mascote da causa o
peluche “ Kiko” e compreende um conjunto de
iniciativas durante o ano,
como visitas a crianças em
tratamento oncológico, recolha de brinquedos, entre
outras.
Tony Carreira agradeceu a iniciativa e frisou que quer participar
ativamente “nesta nobre
causa, não só dar o rosto
pela campanha, que é importante a entreajuda de
uns para os outros. Esta
é uma vertente que não
podemos esquecer”. “É
isso que nos torna mais
humanos”, acrescentou o
Cantor.
A Presidente da Camara Municipal de Canta-

nhede, Helena Teodósio,
aceitou de imediato participar nesta apresentação
pública da campanha, salientando a importância
de “conjugar esforços e
dar as mãos em prol da
causa”. Sublinhou, ainda, que “o concelho está
de braços abertos para o
que for necessário” , elogiando a “escolha certa”

de Tony Carreira e o seu
“rigor proissional”.
TONY CARREIRA:
“Se os sonhos reletem os mais profundos
desejos, Tony já os realizou a todos, uma vez que
é um homem que vive o
seu sonho intensamente, a cada dia que passa.
Também por isso, poucas

> dIStrItoS

tony carreIra é a noVa cara

vezes a expressão “o sonho comanda a vida” terá
feito tanto sentido como
quando aplicada à vida
deste homem que, ainda
criança, começou a traçar
o seu destino na sua mente
e não mais desarmou nas
suas intenções, até lograr
alcançar os desígnios a que
o seu coração se propôs”
in http://www.tonycarreira.com/biograia.php
Comemora 30 anos de
carreira, 30 anos de canções, a edição de dezenas
de CD´s e DVD´s, o lançamento de perfumes, a
publicação do livro, “O
Homem que Sou”.
Email da causa: cont r a o c a n c r o p e d i a t r i c o.
kiko@gmail.com
Isabel Cristina Carvalho
Assessora da Luta Contra
o Cancro Pediátrico
D115CS 2018/2019
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pedro crISóStoMo
GOVERNADOR CENTRO SUL ANO LiONíSTiCO 2018/2019

“Lionismo é Amizade,
Companheirismo e Serviço
mas é também Respeito,
União e Alegria”
“Mais do que as funções que exerci, foi tudo o que aprendi, o muito que cresci,
as pessoas extraordinárias que conheci no Movimento Lion em Portugal e no
estrangeiro, ao longo destes 26 anos de Lionismo, que me fizeram disponibilizarme, mais uma vez, para Servir a Associação de Lions Clubes Internacional, desta vez
como Governador. “
Por Inês alves Serraninho
O que o levou a candidatar-se ao cargo
de Governador?

O que me levou a candidatar ao
cargo de Governador foi a vivência
de 26 anos de Lionismo. 11 anos
como Leo e 15 como Lion.
Exerci diversas funções como
Leo e como Lion, das quais destaco
ter sido Presidente Fundador do Leo
Clube de Castelo Branco Centro, Diretor de uma Conferência Leo e das
primeiras Jornadas Leonísticas que
tiveram lugar em Castelo Branco e
Presidente do Distrito Múltiplo Leo
115.
Fui por duas vezes Presidente do
Lions Clube de Castelo Branco Centro, Presidente de Divisão, Secretário
da Governadoria, entre várias outras
funções.
Mais do que as funções que exerci, foi tudo o que aprendi, o muito
que cresci, as pessoas extraordinárias
que conheci no Movimento Lion em
Portugal e no estrangeiro, ao longo
destes 26 anos de Lionismo, que me
izeram disponibilizar, mais uma vez,
para Servir a Associação de Lions
Clubes Internacional, desta vez
como Governador.
Foi também o exemplo de tantos
Companheiros que voluntariamente
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servem as suas comunidades e o Movimento Lion, de Norte a Sul de Portugal Continental e Ilhas dos Açores
e da Madeira, que me fez abraçar este
projeto.
Qual é para si o principal papel que um
Governador deve assumir?

Para mim, o principal papel que
um Governador deve assumir é ser
um motivador, um conciliador e um
facilitador de soluções.
O que é que o Distrito Centro Sul e os
Lions podem esperar de si enquanto
Governador?

Podem esperar integridade, dinamismo, alegria, soluções e contributos positivos, amizade, companheirismo e serviço. Saberei ouvir e
respeitar as opiniões de todos.
Estou muito empenhado em
promover a satisfação dos Sócios,
fomentar a amizade entre todos,
contribuir para a união entre todos.
Tenho também especial empenho em promover o crescimento do
número de Sócios e de Clubes e promover a dinamização das atividades
de Serviço nas cinco áreas de intervenção, Diabetes, Visão, Meio Ambiente, Alivio à Fome e Luta Contra

o Cancro Pediátrico e divulgar as
ações da LCIF no Distrito 115 Centro Sul.
Na sua opinião, qual será o caminho
do Lionismo em Portugal para o futuro?

A Associação Internacional
Lions Clubes existe há 102 anos e em
Portugal há 65 anos, está muito bem
pensada e tem tido bons líderes que
têm desenvolvido programas que se
adaptam à realidade atual.
O importante é focarmo-nos
nos objetivos do Lionsimo, termos
sempre presente que a Amizade, o
Companheirismo e o Serviço são os
pilares da nossa Associação.
Todos juntos construímos o futuro a cada dia que passa.
Precisamos estimular o crescimento, convidando pessoas que se
identiicam com os nossos objetivos
e que tragam mais-valias para os nossos Clubes.
Precisamos ter sempre presente
que o centro da nossa ação como
Lions, são os Clubes.
O futuro passa também por aumentar a satisfação dos sócios.
Como é que o movimento em Portugal

Quais os 3 maiores desafios que esperam ver superados com sucesso no
final do ano Lionistico?

> entreVISta

e encorajados a pertencer ao Lions.
Existem já, hoje em dia, alguns
benefícios dados por LCI para estimular os Leos a aderirem a um Lions
Clube, seja aderindo a um já existente ou criando novos Lions Clube.

Os três maiores desaios que temos este ano, estão espelhados no
lema desta Governadoria.
Unir, Intervir e Crescer.
Unir os sócios por laços de amizade;
Intervir na sociedade, divulgando as iniciativas e os valores Lionisticos;
Crescer em número de Sócios e
de Clubes, promovendo a satisfação
dos Sócios atuais.
Que mensagem gostaria de deixar aos
Clubes Lions e Leos?

Lionismo é Amizade, Companheirismo e Serviço mas é também
Respeito, União e Alegria.
Um ano passa num instante, precisamos de dar as mãos e concentrarmo-nos nos objetivos da nossa Associação, com humildade, sabendo
que todos somos voluntários e que
todos daremos apenas um contributo em direção ao futuro. Depois de
nós, outros Lions irão liderar os Distritos, num movimento contínuo de
renovação.
Justamente porque cada mandato
durar no máximo um ano, é que devemos concentrar-nos no essencial
e viver cada ano, com o máximo de
empenho, de dedicação, de entusiasmo e de alegria.
No inal, o que icará deste ano,
serão os amigos que faremos neste
trajecto, as vivências que partilharemos e o eventual contributo que poderemos dar.

?
pode exponenciar a passagem de mais
Leos a Lions?

Os Jovens Leos têm a oportunidade de desenvolver a sua capacidade de liderança e ajudar a sua comu-

nidade fazendo parte da maior ONG
do Mundo.
Os Leos podem ser uma das melhores fontes de renovação dos Clubes Lions e devem ser incentivados

pedro
crISóStoMo
idade: 41 anos
CLUBe Lions: Lions Clube Castelo
Branco Centro
profissão: Médico Dentista /
Empresário
HoBBies: Jogging, automóveis
clássicos e viagens
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débora SIlVa PRESiDENTE LEO ANO LiONíSTiCO 2018/2019

“O Movimento
Leo encontra
em Portugal
a oportunidade
de crescer,
e o potencial
de se expandir
cada vez mais”
“O que vai tornar o nosso mandato diferente são as
nossas ideias, a nossa maneira de estar na vida, e
o nosso carinho e visão pelos e para os Leos: uma
postura de Fazer Acontecer a mudança que queremos
ver no mundo, e não apenas esperar que aconteça.”
Por Inês alves Serraninho
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O que te levou a candidatar-te a Presidente dos Leos de Portugal?

Quais as principais apostas para o
mandato?

Candidatei-me a Presidente dos
Leos de Portugal pois sempre foi
uma grande ambição minha, poder
encarar este enorme desaio e tão
gratiicante experiência na linha da
frente, enquanto líder deste Movimento. O Movimento Leo encontra em Portugal a oportunidade de
crescer, e o potencial de se expandir
cada vez mais, para que consigamos
chegar a mais pessoas. Assim, ciente
desta responsabilidade de conseguir
potencializar os Leos, formei uma
equipa de 8 Leos ativos, dinâmicos,
dedicados e cheios de ideias para
continuarmos a dar aos Leos o que
eles precisam: de um Movimento
onde todos possam ter voz, onde
todos possam crescer e onde todos
possam mudar o mundo.

As principais apostas baseiam-se
no aumento da dinâmica e participação nacional e internacional, de forma a “tirar” os Leos da sua zona de
conforto, e mostrar que a ação Leo
é muito mais do que serviço na sua
comunidade. De igual forma, pretendemos (re)pensar as atividades
e iniciativas nacionais, e promover
mais dinâmica e inovação no Serviço, e fazer um acompanhamento
regular aos clubes, apostando na sua
criação, formação, sustentabilidade e
participação no crescimento do Movimento.
Como pensas dinamizar os Leos em
Portugal?

Dinamizar um grupo tão grande
de pessoas, todos com características

e maneiras de trabalhar diferentes, é
um desaio bastante complexo. Contudo, penso que a melhor maneira
há-de ser sempre a escuta ativa, para
que todos se sintam à vontade para
contribuir com as suas ideias e opiniões, porque no inal do dia estamos todos aqui para o mesmo, com
o mesmo objetivo, não importando
as nossas diferenças. Para além disto, pretendemos facilitar a participação dos Leos na dinâmica nacional
através de parcerias com transportes
para as atividades nacionais, uma
maior divulgação nas redes sociais
e com os dirigentes de clubes das
mesmas e dinamizar o programa das
mesmas.
Estás otimista em relação ao futuro
dos Leos em Portugal?

Estou muito otimista em relação

O que achas que vai tornar o teu mandato diferente dos outros?

Todos os mandatos são diferentes uns dos outros, pois são liderados
e representados com pessoas com
características, ideias e estilos de liderança diferentes. Por isso, o que
vai tornar o nosso mandato diferente
são as nossas ideias, a nossa maneira
de estar na vida, e o nosso carinho e
visão pelos e para os Leos: uma postura de Fazer Acontecer a mudança
que queremos ver no mundo, e não
apenas esperar que aconteça.
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quanto faço o que posso para mudar
o mundo, melhorando o dia a dia de
cada pessoa, um dia de cada vez.

O que é que alguém tem a ganhar ao
juntar-se ao Movimento Leo?

ao futuro daquela que é a nossa casa,
pois estou ciente do potencial de
cada Leo. E mobilizando todos em
prol do objetivo de servir e ajudar
quem mais precisa, de forma a marcarmos a diferença e crescermos enquanto pessoas, tem tudo para correr
bem. Temos um grande futuro pela
frente e estou certa que iremos lutar
por isso, juntos.
Que iniciativas estão previstas?

Para além das atividades nacionais previstas (Jornadas Leonísticas, Leo Forma, Abraçar Portugal,
Conferência Nacional e Atividade
das Crianças), e a reformulação das
mesmas, pretendemos organizar um
BootCamp Leo em fevereiro com
o objetivo de trabalhar o team-building do Movimento, iniciativas e desaios aos clubes (Apanha o que pu-

deres, Faz Acontecer) e espaços de
formação para dirigentes de clubes.
Há quanto tempo és Leo? E em que é
que isso alterou a tua maneira de ser
e encarar a vida?

Sou Leo há 6 anos, e posso dizer
que tem sido a experiência mais desaiante e gratiicante da minha vida.
Fez-me conhecer pessoas incríveis,
e aperceber-me que o mundo não
é demasiado grande ou demasiado
pequeno quando pertencemos a um
Movimento Internacional com este
valor social, e um potencial tão grande no que toca ao que podemos fazer e até onde podemos chegar todos
juntos. Fez-me crescer enquanto pessoa e adquirir competências no que
toca a organização, gestão de tempo,
responsabilidade, comunicação e liderança, e ensinou-me a ser feliz en-

Ao juntar-se ao Movimento
Leo, a pessoa tem a oportunidade
de adquirir competências extremamente importantes para o futuro.
Contudo, mais importante que este
enriquecimento pessoal, é o facto
de nos habituarmos a olhar para as
necessidades de quem está ao nosso lado antes de olharmos para as
nossas, e pensarmos em fazer mais
pelo mundo onde estamos. Temos
a oportunidade e o direito à vida, à
educação, à saúde e à paz, com uma
família a nosso lado, um teto por
cima das nossas cabeças e comida
na mesa, e por tais razões não nos
podemos esquecer que temos uma
oportunidade que mais de metade
deste mundo não tem. E esta oportunidade é vivida no serviço na
nossa comunidade, num gesto em
prol do outro e na ambição de deixarmos o mundo um lugar melhor
do que quando o encontramos.

?

débora
SIlVa
idade: 20 anos
CLUBe Léo: Figueira da
Foz- Foz do Mondego
Lema LionistiCo: Fazer
Acontecer
profissão: estudante
de Licenciatura em
Serviço Social
HoBBies: Voluntariado,
Leitura, Cinema e Viajar
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> dIStrItoS

círculo de paSt goVernadoreS (cpg)

carloS ManItto torreS
Sucede a tereSa gaMa brandão
na preSIdêncIa
O Círculo de Past Governadores (CPG) reuniu, no dia 7 de julho, na cidade de Fátima,
naquela que foi a sua última reunião do Ano Lionistico 2017-2018
Após o almoço de confraternização, teve lugar a habitual reunião, presidida pela
presidente do Círculo, Teresa
Gama Brandão, tendo sido
eleito como novo presidente
para o ano 2018-2019 Carlos
Manitto Torres (Lions Clube
de Cascais Cidadela).
À semelhança do que foi
prática da anterior equipa do
CPG – Teresa Gama Brandão, Machado Rodrigues e
José Neiva Santos – estes
encontros são aproveitados
para promover a relexão sobre diversos temas, cabendo
a Isabel Moreira a apresentação do tema por si escolhido
“Liderar e Servir como Ex-Governador de Distrito”,

que suscitou uma ampla
discussão e debate, entre os
membros daquele órgão consultivo, que quer ter um papel
mais proativo no Movimento

Lions Português.
Em jeito de balanço, Teresa Gama Brandão, dando
nota da sua satisfação pelo
facto de ter presidido ao Cír-

culo de Past-Governadores,
fez questão de deixar claro
que “os past- Governadores
não se limitam a promover
um encontro para conviver
e comer, mas discutem e reletem juntos sobre a nossa
instituição, esperando que os
dirigentes dos clubes e outros líderes nos chamem para
ajudar e colaborar em tudo o
que possamos ser úteis”.
Marcaram presença na
reunião mais de duas dezenas
de past governadores, que
contou ainda com as presenças dos atuais Governadores
dos Distritos Centro Norte
e Centro Sul, respetivamente
Isabel Ismael e Pedro Crisóstomo.

LIONS SOLICITAM
APOIO À LCIF PARA
AJUDAR AS VÍTIMAS
DOS INCÊNDIOS
DE MONCHIQUE
No dia 17 de agosto, o Governador
do D115CS, reuniu com o Presidente da
Câmara Municipal de Monchique, o Dr.
Rui André e a Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra. Alice Andrés.
Realizaram-se várias reuniões de
trabalho ao longo desse dia, com diversas autoridades locais dos concelhos de
Monchique e Silves, no sentido de apoiar
a população destas comunidades que
foram vítimas de fortes incêndios que
devastaram 16.000 hectares no Conce-
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lho de Monchique, 10.000 hectares no
Concelho de Silves, 400 hectares no
Concelho de Portimão e 100 hectares no
Concelho de Odemira.
Os Lions demonstraram, estar mais
uma vez, disponíveis para articular ajuda
às populações, em colaboração com as
autarquias.
Os Lions Clubes mais próximos das
zonas afetadas, coordenados pelo Presi-

dente de Divisão Fernado Raposo, estiveram desde a primeira hora atentos a
esta situação e a coordenar ajuda a quem
dela precisa.
O D115CS, pediu à LCIF, um subsídio de emergência e essa verba será empregue no apoio às vítimas dos incêncios
de acordo com as regras deinidas para
este tipo de subsídio.
“Where there’s a need, there’s a Lion”

lIonS clube de arganIl

Inauguração da nova sede
e Lançamento da Campanha de
Recolha de livros para Moçambique

No passado dia 11 de
Agosto, o Lions clube de Arganil inaugurou a sua nova
sede na casa das coletividades, um espaço cedido pela
Câmara Municipal de Arganil.
Esta nova sede é um antigo quartel da GNR remodelado com excelentes condições.
Aproveitando a inauguração da sede, foi realizada uma
conferência de imprensa para
lançar a Campanha de recolha de livros para Moçambique do Distrito 115 Centro
Sul.
Foi apresentada pela
Presidente do Lions Clube
de Arganil, Soia Félix, pelo
Governador do Distrito 115
Centro Sul, Pedro Crisóstomo, pelo Presidente da Associação Portugal Moçambique, PCC João Russo e pelo
Assessor da Campanha “Um
Livro para Moçambique” do
Distrito 115 Centro Sul, CL
Carvalhais Costa.
A esta iniciativa, juntou-se também o Sr Presidente
da Câmara Municipal de Arganil, Dr Luis Paulo Costa,

que prestigiou, com a sua
presença, esta iniciativa.
Foram explicados os critérios dos livros a recolher,
assim como o destino, a presidente do Clube de Arganil,
deu a todos as boas vindas e
referiu a sua satisfação pela
presença de tantos Lions,
população e entidades nesta iniciativa. O Governador
do Distrito 115 Centro Sul,
falou aos presentes sobre a
Associação de Lions Internacional, dando a conhecer
as 5 áreas de intervenção,
um pouco da história do
Movimento e a sua presença
e dimensão o mundo, o Presidente da Associação Portugal Moçambique, falou sobre
as relações históricas entre
os 2 países, o assessor da
campanha, enunciou os critérios dos livros a Recolher
e outros pormenores sobre
esta iniciativa que ia decorrer
durante todo o Ano Lionístico 2018/2019 e o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Arganil deu as boas
vindas ao Concelho.
Esta iniciativa é muito importante, pois contribui para

fomentar o uso da língua
portuguesa junto dos jovens
moçambicanos, promove as
relações e ter os 2 países e vai
ao encontro do objetivo de
Lions Internacional “criar e
fomentar um espírito de boa
compreensão entre os povos
da Terra “
Um benemérito doou
logo naquele momento 5000
livros novos, o que foi um
óptimo arranque desta campanha na qual do D115CS
está muito empenhado.
Seguiu-se um almoço convívio entre todos as 45 pessoas
de 5 Lions Clubes (Lisboa Belém, Lisboa Tejo, Figueira da
Foz, Castelo Branco e Arganil
e convidados.
A presidente do Lions
clube de Arganil, o Governador do Centro Sul e o Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Arganil, congratularam-se
pela inauguração deste novo
espaço, pela importância da
escolha de Arganil para apresentação da iniciativa e pela
colaboração da Câmara de
Arganil que tem sido um parceiro importante deste Lions
Clube.

lIonS clube
oeIraS - teJo
>

dia 28 JUnHo – No
passado dia 28 de
Junho, o Lions Clube de
Oeiras Tejo organizou
um ‘Limpeza na praia
de algés’ em prol da
Defesa do Ambiente,
em colaboração com
a Câmara Municipal
de Oeiras. O Clube
estendeu esta atividade aos Clubes da
Div. 6, da Região C,
Sintra Romântica e dos
Companheiros Lion do
Clube Petrópolis-Centro, a viver em Portugal
e que acompanham
sempre as atividades
deste clube. A Atividade, na qual também
participaram os ilhos
e netos dos Companheiros, foi um grande
sucesso.
dia 15 JULHo - O Lions
Clube Oeiras-Tejo
celebrou o seu 24º
Aniversário e Tomada
de Posse da Direção
para o AL 2018/019
com um Almoço no
Restaurante ‘Bataria
da Laje’ O Clube teve
a honra de contar
com a visita oicial do
Governador do D.115 CS,
CL. Pedro Crisóstomo. O
Clube teve a honra de
contar também com a
presença da DGi CL Gabriela Fernandes além
de outras autoridades
lionisticas. Durante a
cerimónia foram entregues Distinções internacionais e Nacionais.
Procedeu-se também
à irmanação entre o L.
Cl. Oeiras-Tejo e L. Cl.
Estremoz R.S.i.
O Almoço teve a participação de 15 Clubes
e 57 CL.

> clubeS eM ação

>
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lIonS clube de barceloS

Transmissão de funções do clube
Foi num dia de convívio
que se fez a transmissão de
funções do Lions Clube de
Barcelos, momento a que assistiram não só os membros do
Clube mas também vários convidados, entre os quais se contavam o Presidente do Conselho Nacional de Governadores
e o Presidente da Fundação do
Lions de Portugal. Em momento anterior à transmissão
de funções aconteceu a entrada
de mais dois novos sócios, que
vêm reforçar e rejuvenescer o
quadro ativo do Clube.
Assim, no dia 30 de junho
o Lions Clube de Barcelos
assistiu à passagem de testemunho na sua Direção. Sob
o lema “Sorrir, Agir e Servir”
terminou um Ano Lionístico, repleto de histórias para
contar, sendo denominadores comuns em todas as elas
o serviço prestado à comunidade, as pessoas ajudadas
e o bem praticado. A Presidente cessante Lucinda Fonseca passou o testemunho
a Fernando Monteiro que
assumirá no Ano Lionístico
2018/2019 as rédeas do Clube, sob o lema “Solidários,
Nós Servimos”, e cuja equipa

>

se completa com Soledade
Monteiro (Secretária) e Casimiro Rodrigues (Tesoureiro).
Esta nova Direção prometeu
continuar com o trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido
pelas Direções anteriores e a
tudo fazer para cumprir com
os objetivos do Lions Internacional, fazendo assim jus

lIonS clube de cantanhede

Caminhando juntos
com Amor
num objetivo comum
No início do mês de julho o
Lions Clube de Cantanhede esteve
representado no Tapas e Papas com
a sua tasquinha para angariação de
fundos para o seu projeto, Banco de
leite. Foram quatro dias onde Companheiros Lions serviram com Amor
e partilharam bons momentos de
Companheirismo e amizade.
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Associou-se à causa a UrvaBikeTeam, parceiros solidários com a
realização de um passeio BTT solidário.
A angariação do evento vai permitir comprar 1.500 l de leite pasteurizado, apoiando assim, durante
7 meses as 30 famílias que integram
o projeto.

ao lema que escolheram.
BOLSAS ALIMENTARES
O Lions Clube de Barcelos continua a atribuir bolsas
alimentares a famílias carenciadas do concelho de Barcelos, sendo que neste momento ascende a 10 o número de
bolsas atribuídas.

> clubeS eM ação

>

lIonS clube da boaVISta

Clube foi até à Ilha da
Boavista em Cabo Verde

>

lIonS clube de FaFe

Lions visitam
lar de idosos

Em Salrei, há um bairro
desfavorecido, a que chamam Barraca e no qual moram cerca de 10.000 pessoas
em condições extremamente
precárias.
No meio desse bairro
existe uma comunidade de
Religiosas Missionárias do
Espírito Santo, que orientam
uma escola e garantem não
só a instrução básica aquelas
centenas de crianças, como
também lhes dão de comer e
de vestir.
Aproveitando esta viagem, em parceria com a equipa de Voluntários da STET,
do LC Sta Joana Princesa e

do LC de Oliveira de Azeméis, entregámos a cerca de
100 crianças, polos para vestir, T-shirts, chapéus, diverso
material escolar como canetas, folhas de papel para a escola etc, e para grande alegria
da pequenada sorteamos 4
bolas de futebol.
Para o sucesso desta
iniciativa contamos com o
fantástico apoio do Padre
José Mário bem como com
a colaboração de uma ex-companheira Lion que se
encontra em Cabo Verde.
Quiçá esta aproximação
possa fomentar um núcleo
Lions nesta ilha.

Realizou-se no passado
sábado, dia 16 de junho,
mais uma atividade do Lions
Clube de Fafe - A visita ao
lar Alzira de Oliveira e ao lar
Dr António Marques Mendes.
Os utentes revelaram
grande alegria com a nossa
visita, animada com o grupo
Universidade Sénior e o lanche oferecido pelo Lions Clube de Fafe.
Ficamos de coração cheio
quando sentimos que izemos alguém feliz. Ouvimos
muitas histórias contadas
e muitas mais para contar,
muitas conversas e um bom
lanche bem servido pelas
delicadas funcionárias do lar
aos utentes acompanhada de
muita boa música tradicional portuguesa e com danças
bem animadas.
Os olhos dos nossos sé-

niores brilhavam e sorriam
para todos nós com muita
alegria espelhada em cada
rosto. São momentos únicos,
que marcam a vida de cada
um nós.
Lions Clube de Fafe
agradece a colaboração dos
Vinhos Norte, Intermaché
e Padaria Silva para o lanche
oferecido aos utentes.
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lIonS clube de caStelo branco

Clube da Índia visita
Clube de Castelo Branco
O Lions clube de Castelo
Branco recebeu 2 Lions do
Clube de Pune Unique do
estado de Maharashtra, India
próximo de Goa
Foi realizada uma visita
à cidade de Castelo Branco
e confraternização intercultural antes destes Lions da
Índia iniciarem o caminho
português de Santiago entre
Lisboa e Santiago de Compostela, que irá ser convertido em donativo para
o programa “SIGHT FOR
KIDS” da Fundação de
Lions Internacional através

>

da aplicação gratuita CHARITY MILES.
O tema do Charity miles
e formas de angariar donativos para LCIF foi tema de
debate entre os presentes
nesta ocasião.
A vinda destes Companheiros Lions da Índia foi
um Excelente exemplo de
como contribuir para uma
causa fazendo exercício físico e espalhando a mensagem por onde passam e deixando informação a todos
os caminheiros com quem
se irão cruzar.

lIonS clube de VIla praIa de Âncora

Encontro Cultural
de Verão
O Lions Clube de Vila
Praia de Âncora realizou o
seu tradicional Encontro
Cultural de Verão 2018 no
passado dia 21 de julho, no
Concelho de Caminha. Encontro que se enquadrou nos
objetivos do Ano Europeu
do Património Cultural 2018.
Foi o território patrimonial rico e diversiicado que
se apreciou na visita ao Centro Histórico, quando se subiu à Torre do Relógio, quando se percorreu a Rua Direita
com as suas casas antigas e se
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visitaram a Igreja Matriz e a
Igreja da Misericórdia, numa
visita guiada pelo arqueólogo
Nuno Malheiro.
Foi isso que se ouviu do
Presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, quando
recebeu os participantes no
Salão Nobre e deu nota sobre a Candidatura Ibérica do
Estuário do Rio Minho a Paisagem Cultural da UNESCO,
tendo ainda palavras muito
elogiosas para a postura do
Clube e para a importância
internacional do nosso Mo-

O Lions Clube de Castelo Branco deixou votos de
uma fantástica jornada a estes
Lions que caminham entre 6
e 30 de Agosto.

Para fazer o
download da APP
vá à Play Store
(android) ou App
Store (iOS)

vimento.
Património também é
pintura quando se subiu à
Serra D´Arga, passando por
uma paisagem encantadora
envolvendo o Mosteiro de
São João D´Arga, para visitar
a 20.ª Edição da Exposição
Arte na Leira, na Casa do
Marco em Arga de Baixo e
onde os participantes tiveram
o privilégio de ser recebidos
pela “alma mater” deste projeto o Pintor/Ceramista Mário Rocha, falando-nos de um
projeto arrojado e inovador
que se revelou de sucesso.
Este Encontro serviu também para o Presidente do Clube, Manuel Amial, entregar aos
Parceiros deste Encontro - a
Câmara Municipal de Caminha

e a Arte na Leira - Diplomas
de Agradecimento pelo apoio
dado a esta atividade do Clube
e à Past-Presidente Imediata
do Clube, Maria Eduardina
Presa, um prato pintado à mão
como sinal de reconhecimento
pelo sucesso do seu labor de
liderança do Clube.
O tempo esteve magníico
e proporcionou um Encontro
certamente inesquecível.
Estiveram
presentes
Companheiros dos Clubes de
Barcelos, Ílhavo, Matosinhos,
Mealhada, Ponte de Lima,
Santa Maria da Feira, Pontevedra e Villagarcia de Arousa.
A Governadora Isabel Ismael fez-se representar pelo
1.º Vice-Governador João
Pedro Silva.

lIonS clube de São MIguel

Lions participaram num jantar/conferência
proferida pelo Presidente da República
No passado dia 8 de junho, o Senhor Presidente da República proferiu,
em Ponta Delgada, uma conferência
intitulada “A Ética na construção da
Paz”.
A conferência foi proferida num jantar convívio levado a cabo pelo Rotary
Club de Ponta Delgada que estendeu o
convite ao Lions Clube de São Miguel,

considerando que o Presidente da República é Rotário e Lion.
Em Assembleia do Lions Clube de São
Miguel icou assente estender aos restantes
clubes da ilha a possibilidade de se fazerem
representar, se assim o entendessem.
Estiveram presente cerca de 45 lions
de quase todos os Clubes da ilha de São
Miguel e o Presidente da Região.

> clubeS eM ação

>

CLUBE REALIZOU
O EVENTO SOLIDÁRIO SOPAS
DO DIVINO ESPIRITO SANTO

LIONS CLUBE DE SÃO MIGUEL,
COMEMOROU O DIA DA CRIANÇA

No passado dia 19 de maio o Lions Clube de São Miguel realizou o evento solidário “Sopas do Divino Espirito Santo”, para
angariação de fundos, que permitam o desenvolvimento de
ações de solidariedade social, particularmente no apoio à visão
de crianças de famílias carenciadas e, pontualmente, ajudar em
situações urgentes de diiculdades económicas.
Em simultâneo, com o apoio manifestado por algumas entidades públicas e particulares, contamos, também, com mais
um generoso contributo dos nossos associados, nomeadamente com muitos dos produtos necessários à confeção das sopas,
que icou a cargo de elementos do Grupo Coral de São José.
Estiveram presentes neste evento mais de duzentas pessoas.
Como o mês de maio é dedicado às Companheiras Lions, também izemos uma singela homenagem às companheiras presentes, de todos os Clubes da ilha de São Miguel representados.

No passado dia 2 de junho, o Lions Clube de São Miguel, comemorou o Dia da Criança, com uma sessão na Expolab Centro
Ciência Viva, com crianças da Casa do Gaiato (6) e da Mãe de
Deus (12), acompanhadas por monitoras daquelas instituições
e 5 associados do Lions Clube de São Miguel.
O dia começou com a recolha dos miúdos, pelas 10H00, em
autocarro cedido pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, seguindo para o Parque da Macela onde, após alguns momentos
de diversão e convívio se seguiu um almoço ligeiro.
Pelas 14H00 decorreu, na Expolab uma sessão de “Ciência
Viva”, devidamente orientada pelas responsáveis daquele Centro de Ciência, tendo consistido, nomeadamente, no contacto
directo com a natureza e posterior análise laboratorial.
Pelas 16H00 as crianças foram deixados nas respectivas
instituições.
As crianças tinham idades compreendidas entre os 4 e os
15 anos.
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lIonS clube de VIla noVa de FaMalIcão

proJeto SIMba
O Projeto SIMBA – Programa de Proteção do Interesse Maior da Criança e do
Jovem adquire uma nova dimensão com o apoio ao Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Ave
(CHMA).
O apoio às crianças em situação de particular vulnerabilidade social sempre foi um
dos objetivos major do Projeto que nasceu no Lionísmo
famalicense há cinco anos,
um Projeto evolutivo que
procura sempre encontrar
novas formas de se impor na
Comunidade como uma mais
valia nas áreas da infância e
juventude.
Nesta linha de trabalho o
Clube ofereceu ao Serviço de
Obstetrícia do Hospital São
João de Deus uma babycoque

e várias caixas com peças de
vestuário de bebé e roupa de
cama (resultado de doações e
do trabalho de voluntárias),
que serão agora distribuídos
pelas famílias sinalizadas pela
ação social, com necessidades
socioeconómicas devidamente comprovadas.
António Barbosa, presidente da administração do
CHMA, agradeceu o gesto
do Lions e sublinhou que o
Clube “tem colaborado ativamente com o CHMA, dentro
do espírito de serviço que o
caracteriza, orientado para as
causas humanitárias e para a
promoção de trabalhos voltados para as comunidades locais,” e que “estes gestos merecem o reconhecimento dos
proissionais e dos utentes do
Centro Hospitalar”.

AUMENTO DO QUADRO SOCIAL E NOVA DIREÇÃO
O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão realizou esta semana a Cerimónia
de Transmissão de Poderes numa Assembleia em que estiveram presentes
os mais altos dirigentes Lionísticos, com
realce para a presença do Presidente do
Conselho Nacional de Governadores, do
Governador do Distrito 115Centro Norte e
do Presidente da Fundação Lions.
A Direção inicia um novo mandato
sendo que Maria José Abreu continua a
comandar a equipa diretiva da qual fazem parte Liliana Soares e Sara Barbosa,
assumindo as funções de Secretária e
Tesoureira respetivamente. No discurso
de tomada de posse destaque para as
referências ao legado do trabalho desenvolvido durante o ano de Serviço, abordando o compromisso de continuidade
aos programas de apoio à comunidade,
atendendo às constantes necessidades
humanas, procurando desenvolver projetos inovadores, fomentando atividades
de carácter social, educativo e cultural,
não esquecendo áreas tão importantes
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como a saúde, a infância e a geriatria.
Tendo como mote o slogan do Presidente internacional “A Força do Nós”, a Direção foi alargada com a constituição de
novas Comissões de Trabalho que irão
possibilitar uma presença mais eicaz no
terreno.
A noite foi marcada pela admissão
de quatro novos sócios, Osvaldo Varandas de Melo e Maria Manuela Barros e

José Cerejeira Leitão e Margarida Baptista, cidadãos cuja personalidade e vontade de Servir irão reforçar positivamente
o quadro social do Clube.
O Lions Clube de Famalicão continua
com os olhos postos no futuro da comunidade que abraça, sem esquecer as
causas nacionais e internacionais de Serviço, consolidando o papel de destaque
no panorama Lionístico nacional.

> clubeS eM ação
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lIonS clube da FIgueIra da Foz

Clube realiza
o tradicional encontro de Verão
O Lions Clube da Figueira da Foz realizou mais uma
vez o tradicional encontro
de Verão no dia 5 de agosto,
num encontro informal, com
a presença de companheiros
de todos os clubes da Divisão
3 da Região B, muitos como
convidados e amigos, além da
presença do Governador do
Distrito 115 Centro Sul, Pedro Crisóstomo.
Estiveram presentes cerca de 80 pessoas, num agradável convívio, onde a Amizade e o Companheirismo
estiveram sempre presentes.
Neste Encontro, o Governador Pedro Crisóstomo,
trouxe ao Clube da Figueira da Foz, o 3.º Clube mais
antigo de Portugal, 2 Lions

do Clube de Pune Unique
(Índia) o que permitiu um
intercâmbio multicultural,
indo ao encontro de um dos
objetivos de Lions Clubs
Internacional “Promover
um espírito de boa com-

preensão entre os povos da
Terra “
O Lions Clube da Figueira da Foz tem uma nova
direção presidida pela Companheira Isabel Silva e tem já
traçado um plano de ativida-

des para o AL 2018/2019
Neste evento esteve a
comunicação social que entrevistou os 2 Lions indianos
e o Governador acerca da caminhada, acerca dos Lions e
da aplicação charity miles.

No passado dia 15 de julho, o Lions Clube da Figueira da Foz Organizou a 1ª Caminhada Solidária a favor da Liga dos Amigos
do Hospital Distrital da Figueira da Foz, em parceria com a Gelataria EMANHA e a Liga dos Amigos do HDFF.
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lIonS clube lISboa-alValade

>

Apoio a jovens
com dificuldades visuais
Continuação do Voluntariado no Hospital de Dona
Estefânia e no IPO pelas
Companheiras Maria Manuela Castelo e Maria de Lurdes
Rodrigues.
Após rastreio de Visão
na I Feira Social da Junta de
Freguesia de Alvalade, foi
detetado um caso grave de
falta de Visão num jovem
de 12 anos, com atraso nos
estudos e referenciado pela
professora.
Encaminhado
para uma consulta de Optometria feita pela nossa
Companheira Presidente do
AL 2017-2018 Ana Isabel
Pereira. Efetuada a consulta, foi detetada neste jovem
uma miopia alta. A Empresa

>

lIonS clube de S. João da MadeIra

o Lions Clube de s. João da madeira, levou a efeito a
tomada de posse da nova direção para o ano Lionístico
2018/2019 e entrada de 3 novos sócios, no dia 28, com um
Jantar de trabalho em que estiveram presentes a maioria
dos Companheiros do Clube e de Clubes vizinhos; de santa
Joana princesa, oliveira de azeméis e Vale de Cambra . foi
um im de tarde de convívio agradável e bastante proveitoso, tendo sido tratados assuntos e acções a levar a cabo
durante o ano Lionístico.
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Óptica de Berna ofereceu a
armação e as lentes a este
jovem. O Clube, bem como
a nossa Presidente CL Ana
Pereira vai continuar a acompanhar este jovem.
Após encaminhamento
feito pela Junta de Freguesia
de Alvalade, de pessoas carenciadas referenciadas pela
Junta de Freguesia, para consulta de Optometria, o Clube
e o nosso principal parceiro
para as questões da Visão Óptica de Berna, Lda - ofereceram 8 (oito) armações para
óculos, cujas lentes foram
adquiridas pela Junta de Freguesia de Alvalade em parceria com o Clube de Alvalade e
a Óptica de Berna, Lda.

>

lIonS clube de SetÚbal

Ao abrigo do intercâmbio
juvenil do Lions Internacional (YCE), o Lions Clube de
Setúbal foi clube anitrião de
Cinco jovens provenientes do
Brasil, Japão, Áustria, Polónia
e Eslovénia e enviou uma jovem para a Holanda.
Ainda no mês de julho,
o Lions Clube de Setúbal
contou com a visita de uma
Companheira vinda do Lions
Clube de Tatui, Clube irmanado do Lions Clube de Setúbal, houve troca de expe-

riências entre os dois clubes,
num agradável convívio e
reforço da amizade que nos
une. Quem sabe um dia fazermos uma atividade Luso-brasileira.
Adicionalmente, o Lions
Clube de Setúbal fez uma
doação de vários bens, novos
ou quase novos, tais como
roupas, calçado, brinquedos,
material informático e livros
para a loja social do LATI (
Liga dos Amigos da Terceira
Idade).

> clubeS eM ação
>

lIonS clube luSoFonIa

Alunos têm experiência de hipismo
com a ajuda dos Lions
Foi já dada nota da constituição de um protocolo de
cooperação entre a Apais da
EBQ S. Gens, na Senhora da
Hora e o nosso Clube, em
consequência do qual já algumas iniciativas conjuntas
foram concretizadas.
Desta feita, mais uma
iniciativa foi levada a cabo
no passado dia 5 de junho,
agora dirigida à experiência
do contacto com cavalos, a

qual permitiu a cerca de 90
alunos daquela Escola, que
foram acompanhados por
vários docentes e funcionários da mesma, bem como
de alguns CL’s, através da
qual lhes foi possível colher
ensinamentos sobre cavalos
e a arte de os montar e cuidar mas, mais que tudo, poderem experimentar montar
a cavalo.
Para a concretização desta

iniciativa, muito contribuiu a
Administração daquele Centro Hípico, ao ceder aquelas
instalações, mas também o
CL deste Clube, Leite Rodrigues que, com o seu empenho e dedicação, se prestou
a ocupar todo o dia entre
explicações que se transformaram numa autêntica aula
sobre cavalos e equitação,
mas também na coordenação
dos trabalhos de levar todos

os alunos presentes a experimentar montar a cavalo.
Também a Loja Pingo
Doce de Leça se associou a
esta iniciativa, com a oferta
de um breve lanche a todos
os que na ação tomaram parte.
No inal, icou a promessa das partes, da repetição
desta ação, agora a concretizar durante o próximo ano
letivo.

ENTRONIZAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS DO CLUBE
Num balanço sobre o número de associados deste
Clube, o ano lionístico fechou
com saída de 2 sócios que,
pelas razões apresentadas,
pediram a sua demissão, as
quais foram aceites pela Direção do Clube.
Por outro lado, a Direção
do Clube mobilizou-se para
conseguir a entrada de novos
sócios, o que foi conseguido
com a entrada de mais 9 associados, que foram entronizados, um no dia 5 de junho
e os restantes 8 no dia 30 de
junho, estes em cerimónia que
foi integrada na sessão de encerramento do ano lionístico e
da tomada de posse da Direção que vai dirigir os destinos

de Clube neste AL 2018/19.
O Clube congratula-se,
pois, com um número de as-

sociados que ultrapassa presentemente as 3 dezenas de
associados, mais concreta-

mente 31 associados.
Por tal feito, parabéns ao
Clube, e aos novos associados.
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lIonS clube lISboa Mater

clube naS conVençõeS
e coMeMoração do 65.º anIVerSárIo
do lIonISMo portuguêS
Nas últimas Convenções
o Lions Clube Lisboa Mater
propôs que a celebração do
65º aniversário do Lionismo em Portugal se faça na
capital do País, como cidade
- berço do lionismo ibérico.
O CLMJ Mário Aleixo foi o
arauto desta disponibilidade
do Clube acompanhado por
expressiva delegação do Lisboa Mater.
Ainda no decorrer da
Convenção do DM foi entregue pelo Past Presidente
Internacional Naresh Aggarwal o Prémio de Mérito GLT de DM à 1ª Vice
Governadora Maria Teresa
d’Avila então eleita pelo seu
desempenho nos três anos
de Coordenação de GLT
do DM115 de 2014 a 2017,
existindo apenas 5 Prémios
de Mérito em todo o universo lionístico.
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Assim, o Lions Clube Lisboa Mater abraçou como todo
o entusiasmo a tarefa que lhe
foi proposta pelo Governador
Pedro Crisóstomo de organizar as comemorações do 65º
Aniversário, que se entendem
extensivas a todo o País, com
o apoio das duas estruturas
lionísticas a saber D115CN e
D115CS. Convidamos todos
os Lions a aceder ao canal de
Televisão Lions 65 com as coordenadas Meo Kanal 346698
que actualizará semanalmente
as informações sobre o evento do dia 17 de Novembro no
espaço da CULTURGEST,
no edifício sede da CGD em
Lisboa. Este evento será prioritariamente a divulgação à
sociedade dos 65 anos de Serviço do Lionismo português e
terá toda a solicitude da actual
Direcção e Assessores distritais.

> clubeS eM ação
>

lIonS clube lISboa Mater

XXXi ENCONTRO
DA PRiMAVERA
NA SiEMENS
O tradicional almoço solidário realizado nas instalações de Alfragide da
Siemens Portugal foi este ano cenário
de homenagem ao saudoso CLMJ Wolfgang Bühler, que foi Lions por cerca de
55 anos e Presidente da Siemens Portugal por cerca de 30 anos e juntou Lions
e colaboradores Siemens deste Companheiro. A receita angariada de €1065
reverteu para a Casa Lions na Aldeia
SOS de Bicesse, para a substituição da
sua caixilharia.

SARDiNHADA DE S. JOãO
Realizou-se um almoço para angariação de fundos, a favor
da APPACDM de Lisboa. Este almoço, realizado na véspera da
festividade de S. João, denominado “Sardinhada de S. João”, foi
participado por elementos do Clube e seus familiares e este
ano também por um Companheiro do LC Petrópolis Centro, do
DLC1 (Brasil). Foram angariados 520€.
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lIonS clube da póVoa de VarzIM

Cerca de 600 rastreios na 3.ª edição da Feira
da Saúde do Lions Clube da Póvoa de Varzim
O Lions Clube da Póvoa
de Varzim promoveu nos
dias 21 e 22 de julho, no Diana Bar, a 3ª edição da Feira da
Saúde, evento de cariz solidário que reverteu para a Obra
de Santa Zita.
A iniciativa decorreu no
espaço do Diana Bar e no
Passeio Alegre e contou com
rastreios gratuitos em Oftalmologia, Podologia, Audição
e tratamento e diagnóstico
dentário.
Esta é uma atividade
do Lions Clube da Póvoa
de Varzim, que conta com
o apoio da Câmara Municipal, e atrai sempre a participação de centenas de
pessoas. Nesta 3ª edição

foram realizados cerca de
600 rastreios.
Este ano, as verbas angariadas com patrocínios e ven-

da de rifas reverteram para a
Obra de Santa Zita, Instituição Particular de Solidariedade Social.

Os vencedores das rifas
foram: Catarina Pedrosa (1º),
Joana Braga (2º) e Lúcia Limpo Faria (3º).

INAUGURADA SEDE DO LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM

Fruto de um protocolo com a Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim, o Lions Clube desta cidade dispõe agora de uma
sede social.
A inauguração teve lugar no dia 11 de agosto e contou com
a presença de muitos Companheiros e amigos.
A sede vai assim funcionar no Centro Ocupacional da vila
de Aver-o-Mar, que vai ainda albergar a sede do Rancho da
Freguesia e do Averomar Futebol Clube.
Para o Lions Clube da Póvoa de Varzim, este será um espaço muito útil para o funcionamento do Clube.
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LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM
INAUGURA MONUMENTO NA CIDADE
O Lions Clube da Póvoa de Varzim
inaugurou no passado dia 28 de julho um
marco numa das principais rotundas da
cidade.
Um marco com 15,20 metros é o que
se pode ver ao chegar à cidade que acolhe este Clube.
O monumento foi inaugurado no pas-

>

sado sábado à tarde, na rotunda junto à
Central de Camionagem, naquele que foi
o último ato dos 5 anos de presidência
de Miguel Sousa Neves no Lions Clube
da Póvoa.
O pilar em desenho de obelisco assinala os 40 anos do Clube na Póvoa de
Varzim e os 100 anos de lionismo em

Portugal.
O marco foi construído em betão
e está revestido a calcário moleano. O
desenho é da autoria de Rui Bianchi, arquiteto, e a obra foi conduzida por João
Neves, engenheiro.
À cerimónia associaram-se entidades
civis e militares, além dos companheiros
do clube e de diversos convidados.
De seguida teve lugar a tomada de
posse dos novos Órgãos Sociais, presididos pelo CL José Manuel Almeida.

lIonS clube de leIrIa

Passeio mistério do Lions Clube de Leiria
Ainda em junho, o Lions
Clube de Leiria realizou o tradicional Passeio Mistério.
Este ano as companheiras/os e alguns convidados,
foram rumo ao Alentejo,
onde, em são convívio e
muita animação, passearam
nas águas da albufeira do
Alqueva e visitaram a Vila
de Monsaraz. Depois de um
delicioso almoço ao som do
Cante Alentejano, o passeio
prosseguiu em direção a
Vila Viçosa, onde teve lugar
a Assembleia de Transmissão de Poderes na Pousada
local.
O segundo dia foi marcado por uma visita guiada ao
Palácio de Vila Viçosa, que

constituiu um dos pontos altos do passeio.

Foram dois dias que a
todos enriqueceu, tanto cul-

turalmente como a nível de
companheirismo.
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lIonS clube de VIla de reI

Clube marca presença na Feira dos Enchidos,
do Queijo e do Mel
O Lions Clube de Vila
de Rei esteve mais uma vez
presente na Feira dos Enchidos, do Queijo e do Mel,
sendo esta a maior feira deste
concelho que ica no centro
geodésico de Portugal Continental.
Receberam a visita do
Governador do Distrito 115
Centro Sul, Pedro Crisóstomo,
do 2.º Vice Governador João
Campino, do Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Vila de
Rei, Ricardo Aires e do Secretário de Estado das Florestas
e do Desenvolvimento Rural,
Dr. Miguel Freitas.
Serviu este espaço para,
durante uma semana (duração da feira), divulgar o Lionismo e promover uma recolha de óculos.
Visitaram esta Feira mais
de 20.000 pessoas ao longo
de uma semana, sendo que

>

o stand do Lions Clube de
Vila de Rei, estava numa das
zonas mais movimentadas da
Feira, junto ao palco onde
decorreram diversos espetá-

culos de onde destacamos a
atuação da cantora Carolina
Deslandes.
O Lions Clube de Vila de
Rei, presidido pelo Compa-

nheiro João Martins, admitiu
no passado mês de Junho 1
novo sócio e comemorará,
este Ano Lionístico, 25 anos
de existência.

lIonS clube lISboa norte

Transmissão de funções
em clima de festa
Ainda em Junho e em
ambiente de Arraial de Santo Antônio, e com o Conjunto CAVAQUINHOS, o
Lions Clube Lisboa Norte
teve uma Assembleia Solidária, a favor de Acções Sociais e Humanitárias, sendo
o ambiente vivido de Companheirismo e Amizade.
Houve na mesma Assembleia, a Transmissão de Funções para o Ano Lionístico
2018/2019, onde estiveram
presentes vários Companheiros dos seguintes clubes:
Lisboa Mater, Lisboa Belem,
Lisboa Alvalade, Clube de Vi-
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lamoura, Clube Lisboa Norte,
vários Companheiros Rotários
Amigos.
Adicionalmente, o Clube
fez entrega de roupas e calçado para a Legião da Boa Vontade e de produtos alimentares no Centro Social São João
de Brito.
Noutra atividade, a
Presidente do Clube, Isabel Cupertino, fez uma vez
mais leitura de poemas em
escolas dando a conhecer o
Movimento Lion e o Clube
participou ainda na Assembleia da Fundação do Lions
Clube de Odivelas.

em junho, o Lions Clube
do funchal realizou a 29ª edição da feira do pão.
este evento está inserido
no festiVaL do atLÂntiCo,
o que permite ter mais visitantes e compradores, em
especial na noite de sábado,
quando há fogo de artiicio
na Baía do funchal, e após
este temos fados de Coimbra
e o saboroso Caldo Verde.
além da divulgação do
pão diverso e saboroso, o
lema do Lions Club “nÓs serVimos!” está sempre presente e o apelo “aJUde-nos
a aJUdar!” tem sido uma
mais valia para este Clube.
entre muita animação e
convívio receberam e conversaram com muitos Companheiros de férias na madeira e que izeram questão
de estar presentes na feira
e dar o seu contributo, recebendo Companheiros da
irlanda, do reino Unido, da
turquia, de itália, para além
dos muitos estrangeiros que
nos visitaram.

lIonS clube
lISboa MonSanto
>

no mês de julho, o Lions
Clube de monsanto procedeu
à recolha e posterior entrega
de roupas à instituição “irmãs Vicentinas” que muito
delas necessitam de forma a
dar continuidade ao seu trabalho de ajuda à comunidade
em que se inserem.

>

lIonS clube da aMadora

A Solidariedade não tem Férias!

O Lions Clube de Amadora, à semelhança do que
tem vindo a acontecer há
algum tempo, participou,
recentemente, na Festa de
Aniversário de 3 dos meninos residentes na Casa de
Acolhimento da Quinta de S.
Miguel: o Nuno que a 22 de
junho completou 9 aninhos,

a Jéssica que completou o seu
14º aniversário no dia 9 de Julho e ainda a Mariana que já
somou 4 primaveras no dia 2
de agosto.
Para além da oferta bolo
de Aniversário e da presença
de alguns dos nossos companheiros, foi ainda possível ao
LC de Amadora presentear

os 3 jovens com o par de ténis, com que tanto sonhavam.
E são estas causas e momentos que nos dão alento para continuar a inovar e
procurar novas formas de
angariação de fundos, para
proporcionar momentos de
Felicidade a quem mais precisa.

CLUBE PRESENTE NA FEIRA DA LADRA
O Lions Clube de Amadora, em busca de novas
formas de angariação de
fundos para as suas causas,
saiu da sua zona de conforto
e esteve nos dias 17 e 24 de
Julho de 2018, na icónica Feira da Ladra de Lisboa.
A sugestão partiu da CL
Ana Clara Carvalho, que tratou de todos os procedimentos e autorizações necessários.
Os produtos para venda,
roupas, acessórios, bijutaria
e Livros , foram oferecidos
pelos próprios sócios do
clube e por alguns dos muitos amigos que sempre nos
apoiam.
E foi com muita alegria e
espírito de companheirismo
que o Lions Clube da Amadora angariou mais verbas aos
seus fundos de solidariedade.

> clubeS eM ação

lIonS clube
do Funchal
>

PROVIDENCIAR
O QUE FAZ
FALTA
Mesmo em
pleno Verão o Lions
Clube de Amadora
continua a sua senda
de colmatar necessidades aqui e ali.
Assim, durante
o mês de julho,
foram entregues
roupas, calçado e
armações de óculos
aos utentes da
Associação de Pais
e Amigos dos Deicientes Profundos
do Cacém e roupa
de cama e atoalhados à Santa Casa da
Misericórdia, mais
concretamente, ao
Lar de Santo António, na Amadora,
onde residem cerca
de 50 idosos.

47
LION
JULHO
AGOSTO
2018

> clubeS eM ação

>

lIonS clube da MaIa

Palestra – Cuidados Paliativos
No pretérito dia 15 de junho, o Lions Clube da Maia
levou a efeito na Nova Sede do
Distrito Múltiplo 115 CN, sita
no Parque de Avioso – Maia
uma palestra subordinada ao
tema “Cuidados Paliativos em
Portugal”, abordado nas suas
diversas vertentes pelos oradores, Drª Edna Gonçalves,
Diretora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital de
S. João do Porto e Presidente
da respetiva Comissão Nacional e pela Drª Helena Salazar,
CL do Lions Clube de Palmela, Psicóloga Clínica da Equipa Comunitária de SNCP.
Perante uma plateia atenta e participativa este tema,
pertinente e atual, mereceu

especial ênfase por parte das
moderadoras que duma for-

ma simples mas assertiva o
dissecaram eliminando inclu-

sivé alguns tabus .

leo clube de FaFe
Realizou-se no passado dia 20 de julho,
o habitual jantar de transmissão de funções e oficialização de novos sócios do LEO
Clube de Fafe. Nesta cerimónia de abertura
do ano lionístico 2018/2019, procedeu-se à
transmissão de funções do quadro social
do LEO Clube de Fafe, empossando-se o
novo presidente do mesmo, Lucas Costa, e
o vice-presidente, Bruno Leite, bem como
os detentores dos demais cargos deste
quadro: a secretária Mariana Lacá, a tesoureira Bruna Costa, a responsável pelas
48redes sociais e fotografia, Beatriz Costa e
o responsável pela comunicação, Tomás
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aos novos sócios do LEO Clube de Fafe, oficializando-se a sua entrada nesta família
através do plácito em seguir fielmente o
código de honra dos LEOS.
Foram diversas as intervenções realizadas pelos presentes ao longo da cerimónia, sendo de particular relevo o balanço
do mandato feito pela presidente cessante, Sara Dionísio, que após refletir sobre o
que foi feito ao longo do último ano lionístico e agradecer àqueles que o tornaram
possível, deixou o seu apoio incondicional
ao novo quadro social, pedindo aos novos
sócios que se mostrassem disponíveis e
recetivos a todos os desafios que surgirão

ao longo deste ano. Também a Conselheira
Celeste Moniz realizou um breve discurso
sobre a importância da missão desenvolvida pelo LEO Clube em fazer o bem comum,
propondo a todos os presentes que “façam
rede” tendo em vista este objetivo.
É de salientar que este evento contou
com a presença de diversos membros dos
LIONS, bem como de membros de outros
Leo Clubes do país, a quem o LEO Clube de
Fafe agradece encarecidamente pelo tempo e esforço investidos para se encontrarem presentes na abertura do novo ano
lionístico.
Tomás Barros

