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Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional de Lions Clubes

Que toda a nossa Luz
Ilumine a Escuridão
Saudações a todos os Lions

S

É com grande prazer que me dirijo à Comunidade dos Lions, pela
primeira vez como Presidente Internacional.

Ao entrar num novo ano Lions eu tenho fundadas esperanças
para todos nós. O meu foco durante a minha presidência vai estar centrado na
diversidade do serviço de acolhimento. Isto tendo presente que existem mais de 1,4
milhões de Lions em todo o mundo e que cada um de nós é único. E que todos somos
importantes. Isto significa que temos de fazer mais do que apenas reconhecer aquilo
que nos faz diferentes. Temos que abraçar essa nossa missão.
Há um caminho que eu sempre faço a pé na minha terra natal em Busan, Coreia
do Sul. Levanto-me cedo, antes do nascer do sol e caminho. Isso limpa-me a minha
mente e é bom para o meu espírito. Gosto especialmente de observar a mudança da
escuridão da noite para a luminosidade do dia. Quando começo o dia estou ainda no
escuro. À medida que caminho a minha mente clarifica-se e o céu ilumina-se. Durante
o percurso a maneira como eu vejo o mundo transforma-se literalmente..
É sempre interessante ver as coisas sob o ponto de vista vantajoso. Seja através
de uma nova luz ou seja sob a perspectiva de alguém. Muitas vezes começamos a
ver coisas que não conseguíamos ver antes. Deixemos que os nossos companheiros
Lions e a nossa comunidade sejam como o Sol. Deixemo-los emitir luz sobre o que
nós possamos não ter visto. Podemos não concordar com o modo como eles vêm
as coisas, mas só se olharmos para as coisas de um modo claro, sob a luz do dia,
poderemos esperar encontrar um campo comum com eles.
E talvez entre todos esses pontos de vista diferentes venhamos a ser capazes de
encontrar soluções para problemas que a nossa comunidade enfrenta e que não
tínhamos sido capazes de ver antes.
Eu acredito sinceramente que ao abraçarmos a diversidade, nós conseguiremos
crescer - como Lions e como pessoas.
Saúdo o começo de um novo ano de serviço através da diversidade
Sinceramente
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> INTERNACIONAL

editorial

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.

CL Henrique Matos
Editor

FICHA TÉCNICA

C

Caros
Companheiros

Foi com surpresa que recebi o convite da presidente do CNG, CC Isabel
Moreira, para ser o editor neste Ano Lionístico de 2019/20 da edição portuguesa da Revista Lion. Embora, desde há mais de vinte anos seja responsável pela a publicação mensal– editor e redactor - do boletim do meu clube,
o Lions Clube Almada-Tejo, a cujo quadro social pertenço há já quase vinte
e oito anos – tantos quantos levo de lion – estava longe de imaginar que me
fosse pedida a responsabilidade liderar a equipa redactora da nossa “LION”.
Foi numa prespectiva de “Serviço”, tendo presente o lema “Nós Servimos”, que nos deve guiar enquanto lions, que aceitei. Espero estar à altura
de corresponder à conﬁança em mim depositada de levar até cada um a
informação sobre o lionismo e os lions no nosso país e no mundo.
Porque este é o primeiro número da revista deste ano relembro aqui
algumas normas para a publicação:
1 – Privilegiar actividades de serviço. Promoção do lema “Nós Servimos”
que os lions de todo o mundo demonstram todos os dias.
2 – Todos os textos serão objecto de tratamento e só serão publicados se
seguirem os critérios deﬁnidos para esta publicação.
3 – Artigos, de preferência acompanhados de fotos, que falem sobre projectos de serviço. Como uma história que deve ser do interesse da maioria
dos leitores da revista. Não publicamos histórias das actividades sociais de
um clube, como comemorações de aniversário, por exemplo, se do programa não ﬁzerem parte actividades relevantes.
4 – Boas fotograﬁas nítidas e com resolução suﬁciente para publicação.
Fotos expontâneas dos lions em acção – a participar num rastreio de visão,
a ajudar uma criança ou idoso, a distribuir cabazes, a plantar árvores, ou a
participar noutras actividades de serviço comunitário relevantes. Doação de
fundos a alguém ou a uma instituição, fotografar como o dinheiro será usado, não a entrega do cheque. É preferível ver alguém usando o equipamento
novo que o clube ajudou a comprar a ver as pessoas a cumprimentarem-se.
Um abraço,

Conselho de Governadores: Presidente, Isabel
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Past President Gudrun Yngvadottir, Iceland; First
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DIRECTORS
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UM DEVER DE RECIPROCIDADE

O PRESIDENTE INTERNACIONAL,
DR. CHOI, APRESENTA UMA VIDA
QUE O PREPAROU PARA SERVIR.

Quando o presidente internacional Dr. Jung-Yul Choi era um jovem
homem de negócios, alugou um escritório num 1º andar, com janelas de
onde observava o trânsito na rua.
À medida que o Dr. Choi naquele
dia fazia a sua observação ele viu um
jovem distribuidor de leite deixar cair
uma palete com 300 ou mais garrafas
de leite fresco.
“Eu não conseguia estar a ver
aquilo sem reagir” conta o Dr. Choi.
“Pedi ao meu staff – naquela altura
éramos quatro no total, corremos
para a rua no meio da multidão e
limpámos aquilo tudo”. O Dr. Choi
deu então ao jovem leiteiro o dinheiro necessário para ele pagar ao seu
patrão o leite derramado.
O jovem perguntou ao Dr. Choi
como poderia devolver um dia o dinheiro que ele lhe tinha dado. “Não
precisas de me pagar directamente”
disse-lhe o Dr. Choi. “Trabalhas no
duro, fazes dinheiro e quando encontrares alguém que esteja com problemas, ajuda-lo a ele, não a mim”
As pessoas falam muitas vezes
sobre o dia em que se juntaram ao
nosso movimento dos Lions e se
tornaram um Lion. Reconhecendo
a diferença que existe entre ser um
membro e pertencer aos Lions. A diferença entre algo que se faz e do que
o seu ser representa.
“Esse é o meu momento” diz
o Dr. Choi. “Eu comecei a pensar,
servir é tão importante, faz-me tão
feliz!”

NÃO SEJA VULGAR
O Dr. Choi não esteve sempre
em posições que lhe permitissem fazer a diferença, como aconteceu no
caso do jovem leiteiro. Ele cresceu
na cidade portuária de Busan, na república da Coreia. O seu Pai faleceu
quando ele apenas tinha meses de

> INTERNACIONAL

UM HOMEM QUE ENCARNA
O ESPÍRITO DE LION
vida e a sua mãe lutou para o criar
juntamente com as suas 3 irmãs. A
II Guerra Mundial estava no auge
e a Coreia tinha sido ocupada pelo
Japão. Quando a guerra terminou,
seguiu-se a Guerra entre as Coreias.
“Foi difícil” diz o Dr. Choi. “Nos tínhamos fome. Como País estávamos
a sofrer”.
A sua mãe instilou-lhe a crença
de que, se trabalhasse mais do que as
pessoas vulgares poderia ter sucesso
na vida. Podia vir a ser uma pessoa
extraordinária.

AMOR
À PRIMEIRA VISTA
No seu percurso para se tornar
uma pessoa extraordinária, o jovem
Dr. Choi atravessava um dia o seu
campus universitário quando se cruzou com uma rapariga que ele nunca
tinha visto antes, acompanhada de
outras pessoas que ele já conhecia.
“De início eu apenas passei por eles”
conta ele. “Mas depois olhei para trás
e pensei, que tinha gostado dela. Então eu disse-lhe “Hey”. Ela concordou em tomar um café comigo e foi
depois daquele primeiro encontro
que o Dr. Choi lhe confessou que
gostaria de casar com ela.
Ela não tinha a mesma certeza .
“Pensava que eu não regulava
bem do juízo”, conta ele. Mas cinco
anos mais tarde estavam a casar-se.
Décadas após o casamento a sua
ligação continua forte. “Ela é a mais
bonita das raparigas, ainda hoje”, diz
ele.
O casal teve cinco crianças - 4
ﬁlhas e um ﬁlho - e têm já duas
netas. “Como posso eu descrever
o que sinto por ter estas crianças”
diz ele. “Sinto por vezes que isso é
mais importante que a minha própria vida””.
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TRABALHAR NO DURO.
ESTUDAR AINDA MAIS.
Quando era jovem o Dr. Choi
estabeleceu como seu objectivo de
vida vir a ter sucesso ﬁnanceiro
para que a sua família não voltasse
a enfrentar diﬁculdades.
Ele estudou horticultura na
universidade, mas a sua grande
oportunidade surgiu através da
proﬁciência que ele ganhou na
língua inglesa. “Naquela altura, os
Estados Unidos tinham 40 mil militares na Coreia, conta o Dr. Choi.
“Por isso havia muita necessidade
de interpretes.”.
O Dr. Choi prestou serviço a
um General americano e chegou ao
posto de tenente-interprete depois
de obter a sua licenciatura. Quando
se retirou do exército as suas aptidões na língua inglesa tornaram-no um bom candidato para muitas
empresas internacionais. Um ano
e meio depois de trabalhar numa
empresa de exportação, ele decidiu
começar o seu próprio negocio.
Estávamos em 1973 e nessa
altura Busan exportava 85% do
mercado mundial de sapatos de
atletismo. O Dr. Choi passou a ser
um dos principais exportadores e
pouco tempo depois atingia o seu
objectivo de ter sucesso ﬁnanceiro.
Comecei a perceber quanto
importante era o Serviço. Isso encheu-me de felicidade.

ENFRENTANDO
UM NOVO DESAFIO
Que haveria ele de fazer no resto da sua vida ?
O Dr. Choi passou muitos
anos, servindo nas suas diversas
capacidades. Foi vice-presidente
da associação de ex-alunos da faculdade e passou mais de 12 anos
como director do Bureau de Desporto um organismo que coordenava todo o desporto amador na
Coreia. O Dr. Choi e a sua esposa
Seong-Bok Yang são hoje uns ávidos golﬁstas.
Apesar de não ser habitual na
Coreia uma mulher jogar golfe, o
Dr. Choi gostava tanto desse desporto que comprou para sua es-
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posa um conjunto de equipamento completo. Ela rapidamente se
tornou uma melhor jogadora do
que ele. “Ela ganha-me, pois é
muito boa a jogar”, conta o Dr.
Choi.
Mas eventualmente, tudo isto
acabou por ser uma preparação
para os Lions

SERVIR COMO UMA
ESPÉCIE DE RELIGIÃO
O Dr. Choi relembra a ajuda
que o seu clube deu a um orfanato
há muitos anos atrás.
Eles visitavam uma pequena e
isolada ilha onde o orfanato se localizava e falaram com as crianças
e as pessoas que dirigiam a instalação. Eles viram como eles estavam necessitando de equipamento
de desporto e de outros itens que
permitissem às crianças aprender
a jogar e crescer.
O clube organizou então uma
grande doação para equipamentos
e brinquedos. “Pedimos aos nosso
membros para trazerem tudo o que
as suas crianças já não usavam para
brincar. Bolas de futebol, voleibol,
guitarras - tudo o que já não usarem tragam!”
As crianças do orfanato ﬁcaram muito felizes com as ofertas e
o Clube de Busan começou a organizar reuniões mensais na nova
biblioteca que tinha sido criada.
Os Lions jogavam futebol com as
crianças. As suas esposas faziam
sopa de frango com ginseng.
“Eu lembro-me, foi um projecto de serviço com muito signiﬁcado para mim”, disse-nos o Dr.
Choi.
Quando a Coreia lutava ainda para ser uma nação o Dr. Choi
lembra-se de receber pacotes de
ajuda humanitária com farinha de
milho e leite, dos Estados Unidos
e de outros países. “ Nós éramos
ajudados quando tínhamos tempos
de fome” diz ele. “Agora é a nossa
vez de ajudar”.
Hoje em dia, a sua vida é a sua
obra com os Lions .
“Eu não tenho uma religião”,
diz ele. “Ser um Lion é a minha
religião”.

Prezados Lions,
Bem-vindos ao novo ano Leonístico!
Agora que inicio a minha função
de Presidente do Conselho de Curadores da Fundação de Lions Clubs
International (LCIF), sinto-me feliz,
determinada, orgulhosa e cheia de
esperança.
A LCIF impulsiona os Lions a
fazerem grandes feitos. Estou muito
feliz por liderar o apoio à fundação
que apoia os Lions. Como líder lion,
eu falo frequentemente sobre como
reviver a arte perdida do “contar histórias”. O “contar histórias” é muito
importante para a nossa fundação.
É como os lions, e não lions, entendem sobre a importância do fazer

e da doação. Isso mostra que a nossa fundação está aqui para apoiar os
lions nos seus esforços, apoiando os
nossos jovens, devolvendo a visão a
alguém que a perdeu ou ajudando a
reconstruir um centro comunitário
depois de uma catástrofe acontecer.
A LCIF está aqui para ajudar os lions
a realizarem ainda mais do que eles
poderiam fazer sozinhos. Contar histórias move-nos a tomar uma ação.
Ouvir uma história reconfortante de
uma criança que pode ver claramente pela primeira vez na sua vida é o
que nos faz querer ser parte disso. O
mundo está carente. Os Lions querem responder à chamada. A LCIF
está aqui para os apoiar.
A Campanha 100: LCIF Impul-

LCI – SEGUINDO EM FRENTE

O MUNDO AVANÇA
E A LCI TAMBÉM
O mundo continua a girar e a LCI também. Passaram
já cinco anos desde que a LCI anunciou o seu plano
estratégico para servir 200 milhões de pessoas por ano,
focalizando os seus esforços nas áreas em que sentimos
tínhamos capacidade para atingir esse objectivo.

É fantástico o que conseguimos
já fazer até agora
No decurso dos últimos quatro anos os Lions
participaram na LCI, seguindo em frente:
. Melhorando o impacto e o foco do serviço
. Modiﬁcando a opinião publica e melhorando a sua
visibilidade
. Procurando a excelência no clube e nos níveis de
organização locais
. Melhorando a valorização dos seus membros e
atingindo novo mercados

> INTERNACIONAL

UMA CARTA DA PRESIDENTE DE LCIF,
GUDRUN YNGVADOTTIR
sionando o Serviço está angariando
US$ 300 milhões para que os Lions
possam aumentar o seu impacto de
serviço, combater a diabetes e expandir o apoio às nossas causas globais.
Considere a possibilidade de unir-se
à nossa missão e fazer uma doação a
este esforço histórico.
Lions, estou animada para ver
até onde este ano vai levar a nossa
fundação e trabalhando arduamente
para si.
Com afecto,

Gudrun Yngvadottir
Presidente do Conselho
de Curadores da Fundação
de Lions Clubs International

Estas ideias podem parecer abstractas mas o vosso
clube pode até estar a participar nelas sem dar conta
disso. Sabiam que o simples conversar com os vossos
vizinhos pode ajudar a melhorar a opinião publica?
Certamente que aumenta a nossa visibilidade. E um
Lions mais visível terá sempre possibilidade de atrair
novos membros.
E quando o Clube decide focalizar-se numa das nossas
principais causas - como a Diabetes, a Fome, o câncer
infantil, a Visão ou o ambiente – está já a aumentar o
grau de impacto do nosso serviço.
Quando estamos constantemente a perguntar-nos
como é que poderemos melhorar o nosso clube, já
estamos só por isso a trabalhar em prol da nossa
excelência. Estamos a melhorar o valor da nossa
participação de membro sempre que estamos a
contribuir para o Lions com a nossa experiencia
de serviço. E estamos a atingir novos mercados
sempre que nos dirigimos a jovens, a famílias, a pais
atarefados que querem servir mas não se podem
comprometer a ter reuniões presenciais todos os
meses.
LCI seguindo em frente, tem até agora sido uma boa
iniciativa, graças a todos os Lions. Parabéns por nos
terem ajudado a atingir estes objectivos.
Partilhe a sua história
Está à procura de recursos que possam ajudá-lo a
promover o clube na sua comunidade? Veja algumas
dicas em: lionsclubs.org/3FacebookTips
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102º. CONVENÇÃO INTERNACIONAL
– MILÃO 2019
Convenção Internacional Lions é
o órgão de cúpula do Lionismo Mundial, na qual os Delegados de todos os
Clubes do mundo deliberam sobre os
assuntos que lhe são colocados pelo
Conselho de Administração Internacional e sobre a escolha do mesmo.
Trata-se duma reunião que engloba
dezenas de milhar de participantes
onde participam todos os Continentes,
raças e religiões. Reveste-se, por isso,
do maior interesse para todos os Lions
que queiram tomar consciência do que
é o Lionismo, e participar de algum
modo na sua evolução.
A Convenção Internacional é
o evento mais importante do Ano
Lionístico, reunindo Companheiros
Lions e famílias dos cinco continentes para cinco dias de trabalhos,
companheirismo e também diversão.
Este ano, MILÃO, Itália, foi a
cidade anﬁtriã da 102ª Convenção

Internacional Lions, uma cidade cosmopolita, um dos principais centros
económicos e industriais da Europa
e um dos mais importantes centros
da União Europeia para negócios e
ﬁnanças, com a sua economia sendo
uma das mais ricas do mundo.
Milão é particularmente conhecida pela bela Catedral do Duomo. Foi
no Mico Milano Congressi, localizado no centro de Milão, a uma curta
caminhada da Última Ceia de Leonardo, que ocorreram as atividades
da 102ª Convenção do Lions Clubs
Internacional e que os Lions apreciaram muito!
Em Milão, Gudrun Ingvadottir
foi a primeira mulher Presidente da
Associação de Lions Clubes a presidir a uma Convenção Internacional.
E que bem que a nossa Presidente
dirigiu os trabalhos.
CL Fernanda Santos

ENTRE AS MUITAS ATIVIDADES PROGRAMADAS DA CONVENÇÃO, DESTACARAM-SE:
•
•
•

três sessões plenárias,
oradores convidados,
workshops motivacionais,

•
•

o Desﬁle das Nações
e o empolgante Show Internacional

DESFILE DAS NAÇÕES COM A DELEGAÇÃO PORTUGUESA EM MOVIMENTO:
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Do Salão de Exposições e Centro de Serviços da
Convenção, destacamos o Concurso “ O cartaz da Paz”,
com bastante relevância internacionalmente.
Há mais de três décadas, os Lions clubes de todo o
mundo têm patrocinado um concurso de arte muito es-

pecial em escolas e grupos de jovens. Criar cartazes sobre
a paz dá às crianças de todo o mundo a oportunidade de
expressarem as suas visões da paz e inspirarem o mundo
por meio da arte e da criatividade.

> INTERNACIONAL

Da Sessão Plenária de
Abertura, domingo,
destacamos a cerimónia
das bandeiras, com a
Bandeira de Portugal na
imagem seguinte:

A Tomada de Posse
do Presidente Internacional Jung- Yul
Choi para o ano de
2019/2020, com
o tema “Nós Servimos através da
Diversidade, criando Harmonia através do Serviço, foi
um dos momentos
mais altos da convenção.

A 103ª Convenção
Internacional
terá lugar em
Singapura, de 26 a
30 de junho.
Assim, até 2020
em Singapura,
vamos continuar
a servir na
diversidade e
com amor pelo
próximo.
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VISÃO PARA CRIANÇAS,
UMA PARCERIA PODEROSA
Por Jamie Konigsfeld

O BEN
O Ben tinha apenas 3 anos de
idade. Ele deveria sentir-se feliz, inquisitivo e dinâmico. No entanto,
parecia ter sempre uma expressão
amargurada no rosto. Raramente
sorria. Além disso tinha as capacidades motoras retardadas e diﬁculdade
em andar; com frequência ia de encontro às coisas. Ele estava frustrado
e expressava essa frustração através
de choro e birras. Confundidos com
o seu comportamento os pais de Ben
não tinham a certeza de como o ajudar. Na realidade eles não sabiam que
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o Ben estava a lutar para tentar ver o
mundo mais claramente.
Os pais de Ben suspeitavam
que pudesse haver algum problema
com a sua visão, mas não tinham
condições de levá-lo a um médico.
Foi então que souberam da existência da Sight For Kids, um programa de parceria, baseada na escola,
entre a Fundação Lions Clubs International (LCIF) e a Johnson &
Johnson Vision. O programa Sight for Kids Kenya organizou um
acampamento na cidade natal de
Ben, Kisumu, no oeste do Quénia.
Embora ainda não tivesse idade
para frequentar a escola o Ben foi
aí levado para uma avaliação especial. Depois de alguns testes os
médicos diagnosticaram a Ben uma

densa catarata congénita no olho
direito que o cegava completamente naquele olho. Aparentemente ele
teria esse problema de nascença.
Os pais de Ben levaram-no ao
Lions Sight First Eye Hospital para
aí fazer uma operação sem qualquer
custo para eles. Um cirurgião removeu a catarata do olho de Ben, retirando a nuvem escura que ele tinha
na vista. Depois da cirurgia o Ben
precisou de óculos que foram também oferecidos pelos Lions, sem
qualquer custo. Quando ele colocou
os seus óculos pela primeira vez a sua
expressão amargurada desapareceu e
começou primeiro a sorrir e depois
começou a rir-se às gargalhadas. Pela
primeira vez na sua vida estava vendo claramente.

> INTERNACIONAL
Um voluntário do programa Visão
para Crianças testa a visão
de um menino na Tailândia

Ben com o Doutor (e Lion) Tanvi Shah antes da cirurgia

UMA PARCERIA
PARA CRIANÇAS
O programa Sight For Kids é um
programa de encaminhamento de
problemas de visão e educação em
saúde ocular, baseado na comunidade, criado pela parceria entre a LCIF
e a Johnson & Johnson Vision em
2001. O programa mobiliza proﬁssionais de saúde ocular locais, lions
e voluntários para realizar exames de
visão, incidindo em escolas e fornece
professores com formação em saúde
ocular. Quando um possível problema ocular é detectado, o programa
encaminha o aluno a um médico para
um exame e fornece óculos ou outro
tratamento necessário. Os óculos
para erros de refracção são o modo

mais comum de tratamento feito
pela “VISÃO PARA CRIANÇAS”
(SFK) mas o programa também engloba o tratamento de doenças mais
sérias - como o caso da catarata do
Ben - que podem levar à perda total
e irreversível da visão com perda das
capacidades de desenvolvimento e
de oportunidades sociais.
A SIGHT FOR KIDS começou
apenas com alguns programas locais
na Asia, com o objectivo de fornecer
às escolas o máximo possível de atendimento médico, com tratamentos da
visão, educação e consciencialização.
Nos últimos anos, graças a uma rede
global de apoio entre os lions locais
a LCIF e a Johnson & Johnson Vision, o programa “Visão para Crianças” cresceu de modo a abranger

novas cidades na China, na Turquia
e no Quénia. Hoje, acredita-se que o
programa Visão para Crianças seja o
maior programa de exames de visão
em escolas de todo o mundo. Localmente os lions são os cuidadores do
programa. Recrutam proﬁssionais
locais para o atendimento e tratamento da visão e ajudam a envolver
e a obter permissões dos serviços
de saúde locais, dos departamentos
governamentais de educação e directores de escolas, para transformar
professores em campeões da visão
saudável. Eles também ajudam os
pais a obter cuidados médicos para
os olhos dos seus ﬁlhos, diminuindo
as suas preocupações com os custos
e ajudando-os a ter acesso a proﬁssionais competentes.
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Ben diverte-se com a sua nova realidade, com o Sight for Kids

VALORES PARTILHADOS
O grande crescimento da SIGHT
FOR KIDS pode ser atribuído aos
valores de compartilhados entre os
Lions e a Johnson & Johnson Vison.
A Johnson & Johnson Vison
acredita em melhorar as comunidades locais e a saúde global por meio
da melhoria de sua visão através do
seu programa: “ajudar as pessoas
a ver melhor, ligar-se melhor, viver
melhor”. Os Lions são “cavaleiros
de cegos”, dedicados a acabar com
a cegueira evitável em comunidades
carentes em todo o mundo.
“A visão permite que nos liguemos de forma exclusiva com os
grandes momentos da vida - e uns
com os outros. Na Johnson & Johnson Vision, estamos ligados por
um propósito poderoso - mudar
a trajetória da saúde ocular global
”, aﬁrma Shlomi Nachman, presidente do Grupo de Empresas da
Johnson & Johnson Vision e Interventional Solutions & Specialty
Surgery. “É por isso que, todos os
dias, trabalhamos com proﬁssionais de oftalmologia para conectar
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ideias, ciência e tecnologia de ponta e aumentar a consciencialização
para resolver uma vida inteira de
necessidades de saúde ocular. De
proteger e corrigir a visão para
permitir que nossos pacientes mais
jovens cresçam, brinquem e aprendam. Para melhorar e restaurar a
visão para podermos experimentar
plenamente as vidas que construímos, estando presentes em cada
passo do caminho. Juntos, estamos
criando um mundo conectado pela
visão.”
Através do compromisso da
LCIF e da Johnson & Johnson Vision para uma visão saudável a Sight
For Kids tem atingido mais 2 milhões
de crianças por ano e recentemente
ultrapassou um total 30 milhões de
crianças já tratadas por este programa, durante os últimos 18 anos desta parceria. O apoio da Johnson &
Johnson Vision tanto em donativos,
como em compromissos laborais,
tem ajudado os Lions locais a alocar
os recursos e a experiência necessária
para criar comunidades mais saudáveis que permitam às crianças uma
melhor chance de sucesso na vida.

Cerca de 19 milhões de crianças
em todo o mundo tem problemas de
visão, destes cerca de 2 em cada 3 necessitam de ajuda para simplesmente
terem óculos.

OS NÚMEROS DO
PROGRAMA DESDE 2001
30 milhões de crianças atendidas
em 10 países; 170.000 professores
treinados; mais 600.000 crianças tratadas através de óculos sem custo e
outros tratamentos de problemas de
visão; 4,5 milhões US$ fornecidos
pela Johnson & Johnson Vison em
ﬁnanciamento local.

EMPREENDIMENTOS
FUTUROS
Então, o que vem depois de servir
30 milhões de crianças em 18 anos?
Juntas, a Lions Clubs International
Fundation e a Johnson & Johnson
Vision aspiram a duplicar o número
de crianças tratadas, superando 1 milhão de pessoas tratadas globalmente, através do Sight for Kids até 2021.

UM ANO QUE COMEÇOU
DA MELHOR MANEIRA!

> DISTRITO MÚLTIPLO

PRESIDENTE DO CNG, CC ISABEL MOREIRA

Estamos em período de férias, mas o ano lionístico já
começou no dia 1 de julho. E começou da melhor forma!
Com a demonstração da grande capacidade organizadora
dos nossos LEOS, que juntaram cerca de 160 jovens de
29 nacionalidades, na Póvoa de Varzim, para participarem
no Leo Europa Fórum – LEF 2019. Foi uma semana de
atividade intensa para os jovens que participaram e eu tive
a satisfação de poder testemunhar alguns momentos dessa excelente organização, por isso quero felicitar a equipa
e os Leos por esta fantástica realização.
Os Leos são precisamente uma das nossas grandes
apostas deste mandato, daí estimularmos o seu envolvimento na organização de atividades conjuntas e naquelas
que fazem parte do plano do Distrito Múltiplo 115. Acreditamos que é nesta partilha – que se quer mais efetiva
– que reside a nossa força e diversidade.
Julho foi o mês da realização do nosso campo da juventude, na ilha de São Miguel, nos Açores, organizado
pelo Lions Clube de Vila Franca do Campo, com a participação de 25 jovens de várias nacionalidades. E, entretanto, já se começa a organizar o campo do próximo ano.
Realizadas as primeiras reuniões dos Gabinete, em
julho, deixamos um agradecimento especial a todos/as
Companheiros/as que se disponibilizaram a fazer parte
do Gabinete do Distrito Múltiplo 115, como assessores.
Algumas dessas assessorias foram criadas de novo (inclusão, coordenação com as Ilhas, estratégia e planeamento
a longo prazo), para procurar responder a necessidades
próprias das nossas comunidades que o Distrito Múltiplo
julga poder ajudar a colmatar.
A todos/as pedimos que coloquem o vosso talento ao
serviço de projetos que sejam desenvolvidos em conjunto
com os assessores dos Distritos 115 Centro Sul e Centro
Norte. Sendo esse trabalho conjunto a pedra basilar do
compromisso assumido pelo Conselho Nacional de Governadores este ano, movidos por uma grande vontade de
desenvolvermos um trabalho conjunto, que nos permita
realizar atividades de impacto e maior dimensão.
Porque como refere o nosso Presidente Choi, “o bem
maior somente pode ser alcançado quando nos unimos”.
E é imbuídos desse espirito que desejamos a todos/as
Companheiros/as um extraordinário Ano.
Estaremos sempre disponíveis para ajudar no âmbito
daquelas que são as nossas competências, para ajudar o
Movimento a crescer e a aﬁrmar-se no País.

CC Isabel Moreira
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A DINÂMICA
INTERNACIONAL
Nuno Ferrão
IPCC
Com uma gestão muito eﬁciente e proﬁssional, fruto de
mais de 100 anos de experiência, a nossa Associação internacional continua com uma estratégia bem deﬁnida e
envolvendo toda a sua estrutura, desde os clubes à direção internacional.
Os programa da Global Action Team e da Campanha 100,
da LCIF, são um bom exemplo dessa estratégia, sempre com o intuito de
servir mais pessoas e ampliando as suas áreas de intervenção.
A presença de Lions portugueses em eventos internacionais, permite conhecer com mais pormenor as ações que os outros Distritos realizam pelo
mundo fora e tirar ideias para também as concretizarmos em Portugal. Por
isso, importa que o Distrito 115 esteja presentes no Fórum Europeu, na Conferência do Mediterrâneo e nalgumas Convenções de outros Distritos, para
além das Convenção Internacional.

C

O crescimento veriﬁcado no nosso Distrito 115 nos últimos anos e a numerosa participação de Lions portugueses em eventos internacionais, vieram dar outra visibilidade e maior dignidade ao nosso país.
Ainda, recentemente, pude veriﬁcar a admiração que a recém eleita 3ª
Vice-Presidente Internacional, a canadiana Patti Hill, nutre pelo nosso país,
em conversas que mantivemos na Conferência do Mediterrâneo e na Convenção Nacional da Alemanha.
Foi com alegria que soubemos, em Agosto, que o PID Fabrício Oliveira, do
Brasil, tinha tido o endosso da diretoria internacional para ser candidato a 3º
Vice-Presidente Internacional na Convenção de 2020, em Singapura.
Continue a nosso Distrito 115 na senda do aumento de sócios e de clubes, para chegar a outras comunidades e a outro universo de cidadãos.
Com lideranças ativas e empenhadas, desde os Clubes ao Distrito, e com
dirigentes internacionais conhecedores da realidade portuguesa, teremos
condições para sermos, cada vez mais, o “Farol da Esperança”* das comunidades que servimos.
• Slogan do Ex-Presidente Internacional Sid L. Scruggs (2010-2011)
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João Pedro Silva
DG

Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive
Ricardo Reis

> OPINIÃO

LIDERAR PELO EXEMPLO,
LIDERAR PELA DIVERSIDADE.

Lions Clubs International proporciona, através da Rede
de Líderes, serviço comunitário à escala global.
Esta rede é capacitada por cada Lion, com a sua entrega
plena, por inteiro, oferecendo as suas competências e ultrapassando as suas diﬁculdades, mesmo “no mínimo que
faça”.
Em cada Lion existe um potencial solidário que urge despertar, e o Movimento tem o potencial de o despertar, através do exemplo.
O entusiasmo, desprendimento, compromisso, dedicação e responsabilidade que cada um de nós coloca “em cada coisa”, é estímulo suﬁciente para
motivar outro Lion a dar o melhor de si pelo Clube, pela Comunidade, de
forma diversa, variável, generosa, honesta e completa: “Sê todo...”. Cada
um com o seu padrão, o seu ritmo e desempenho, mas disponível para se
ajustar, reaprender, responsável e solidário com o grupo, conduzindo cada
atividade com eﬁcácia e eﬁciência. Oferecemos e recebemos.
Os desaﬁos que esta realidade coloca ao Movimento estão no topo das
preocupações de LCI em três vetores: Liderança, Membros e Serviço.
Ao longo dos anos, a nossa associação tem investido na produção de
conteúdos orientadores e de experiências em formação, por via das equipas GLT, GMT e GST (GAT), que promovam uma experiência gratiﬁcante de
Serviço aos Companheiros por um lado, e por outro um estímulo ao desenvolvimento das suas competências em liderança, gestão de equipas e de
projetos.
O distrito pretende proporcionar estes serviços inspirando e aproximando
cada Lion, Clube e Divisão. Todos seremos convidados a partilhar, a reﬂetir
e a crescermos, numa oportunidade de desenvolvermos e de participarmos
no impacto que Lions tem em cada comunidade.
A fundação internacional, LCIF – Lions Clubs International Foundation,
assim como a fundação nacional, Fundação Lions de Portugal, oferecem
também uma oportunidade para aumentar a magnitude do Serviço através
do programa anual de subsídios dirigido a projetos suportados no empenho
dos clubes, na sua organização, eﬁcácia e transparência. Adicionalmente
as fundações são uma oportunidade para contribuirmos para os projetos
nacionais e globais, suportando os seus programas de apoio à juventude,
ambiente, fome, visão, cancro infantil, diabetes, sarampo e emergência.
Apresenta-se mais um ano de novos desaﬁos, novas competências, novas ferramentas novas perspetivas do mesmo espírito: Nós Servimos.
Neste mês e meio do Ano Lionístico de 2019/2020 (dados de 14 de agosto
de 2019) já chegámos a mais de 8 milhões de pessoas.
Hoje, agora, existe alguém, algures, que precisa de nós.
Nós Servimos

L
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102º CONVENÇÃO INTERNACIONAL – MILÃO
JULHO DE 2019

Viver a experiência de participar
numa Convenção Mundial Lions é
guardar para si uma vivência única.
O Companheirismo que experimentamos com os sócios do nosso Clube, Divisão, Região, Distrito, Distrito
Múltiplo, em Fóruns da nossa Área
geográﬁca, amplia-se de uma forma nunca antes imaginada quando
nela se participa pela primeira vez.
Esquecem-se os pequenos ou grandes problemas locais e pessoais para
nos encontrarmos com uma energia
humana contagiante, uma onda avassaladora que ultrapassa barreiras linguísticas, étnicas, ideológicas. Lions
Clubs International soube encontrar,
com o contributo de todos nós, o
equilíbrio, a organização, a motivação constante que faz da nossa Associação a maior, a nível mundial, de
Clubes de Serviço, em termos abso-
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lutos e constantes.
Nas sessões plenárias actualizamos o nosso saber quanto aos resultados das campanhas em curso, o
desenvolvimento e criação de novas
fantásticas parcerias, vemos projectadas imagens de serviços inovadores
e comoventes, conhecemos personalidades de elevado valor humano,
algumas desconhecidas do grande
público, outras que nunca imagináramos poder vê-las e ouvi-las presencialmente. Tivemos connosco este
ano Tony Blair ao vivo, ao alcance da
nossa mão!!!
Mas não é por acaso que se renova todos os anos o local e área
geográﬁca deste magníﬁco evento. É
que o enriquecimento maior advém
exactamente de podermos conhecer
aquela parte do todo, o país hospedeiro, a cidade que nos acolhe.

Foi para mim uma emoção grande estar presente na primeira apresentação da candidatura da cidade de
Milão à Convenção Mundial, no Fórum Europeu em Bruxelas. Recordo
sempre que o meu primeiro encontro numa Assembleia Lions foi num
Clube italiano, mais propriamente o
Lions Clube Milano Duomo. Apesar
de ser ﬁlha, sobrinha e cunhada de
Lions, mais propriamente do Lions
Club Lisbon Host, o mais antigo
Clube da Península Ibérica, com
carta Constitutiva de 4 de Dezembro de 1953, este Clube só viria a
admitir mulheres 20 anos depois da
sua admissão na Convenção de 1987
em Taipé. Ora foi exactamente nesse
ano que participei como convidada
na Assembleia Geral do Lions Club
Milano Duomo. Dizer que o sócio
que me convidou é hoje meu marido

e que sendo italiano e da cidade de
Milão, veio a ser mais tarde Governador do D115CS (Portugal) é atestar
não só a internacionalidade da nossa
Associação mas da perfeita integração das múltiplas nacionalidades dos
seus membros.
A escolha de Milão para sede
da Convenção de 2019 não podia,
a meu ver, não ser a mais acertada.
Estamos na Europa e bem sabemos
dos problemas com que se vem debatendo esta Região sociopolítica e
económica, mais acentuados nos últimos 10 anos.
Os esforços que resultaram na
transformação da CEE em EU, a
criação da moeda única, nem sempre
coroados de êxito, sofreram recentemente profundos revezes com, nomeadamente, a situação económica
débil dos países da periferia e do Sul

da Europa. Sem aludirmos à crise
económica global, ao terrorismo de
múltiplos rostos, ao gravíssimo problema da onda sem ﬁm à vista dos
milhares de refugiados que mês após
mês invadem a nossa Europa, não
podemos deixar de nos interrogarmos que ousadia é esta do DM 108
pretender, no meio de toda esta situação perturbante e perturbada acolher os milhares de delegados e participantes Lions na 102ªConvenção, a
de 2019.
Muitas vezes me interroguei a
que causas se deviam a importância económica e cultural da cidade
de Milão. Não tem um clima privilegiado, não tem porto de mar que
lhe facilitaria as trocas comerciais
e o encontro das gentes do velho e
do novo mundo, não foi sede de um
grande Império, foi dominada por

> DISTRITO MÚLTIPLO

por DG Teresa D`Ávila

povos e Impérios estrangeiros, de Filipe II de Espanha a Napoleão e ao
Império Austro-Húngaro.
Foi destruída várias vezes, ao
logo dos muitos séculos da sua História. Recordamos em especial a
última e devastadora destruição da
cidade pelos bombardeamentos da
coligação dos Aliados, na II Guerra
Mundial, que arrasaram a sua ﬂorescente indústria, os seus imóveis,
grande parte do seu património artístico e cultural. No entanto, se tivéssemos de encontrar um novo
símbolo para a cidade de Milão escolhíamos a mítica Fénix. Símbolo
da resistência do povo italiano, sede
da resistência antifascista, como resistente fora às sucessivas invasões
que dominaram esta cidade ao longo
da sua história multimilenar, Milão é
hoje considerada um dos principais
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centros ﬁnanceiros e de negócios da
Europa. A cidade é a sede da Bolsa
de Valores Italiana. Considerada por
muitos a capital do design e da moda,
é visitada anualmente nos seus famosos certames e alberga alunos de
muitos países da Europa e de outros
continentes.
Mas não podíamos deixar de
considerar o “milagre” realizado sob
o pretexto da Expo Milano 2015. A
zona Porta Nuova, zona dos conﬁns
das muralhas espanholas, ganhou
uma nova dimensão, colocando a
cidade de Milão ao nível das mais
desenvolvidas cidades do mundo,
no que diz respeito à inovação arquitectónica, respeitando o ambiente e
o desperdício de materiais e prevendo e promovendo a sua reciclagem.
Igualmente a criação de novas praças
e a atenção ao ruído envolvente.
Certamente este “milagre” milanês não é somente explicado pela
qualidade dos nativos. Recordemos
que o boom económico com a aplicação do plano Marshall trouxe a
Milão nas décadas de 50-60 um forte aumento populacional com uma
forte imigração interna de todas as
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regiões de Itália. No censo de 1973 a
cidade de Milão atingiu o número recorde de 1.743.427 habitantes. Hoje
a cidade de Milão conta com uma
percentagem de 18,9% de estrangeiros legalmente registados na cidade,
dados relativos a 2014. Tais ﬂutuações demográﬁcas indiciam como
conseguiu a cidade a integração pacíﬁca, efectiva e altamente produtiva,
como foi sucedendo, aliás ao longo
da sua História. Recordemos aqui a
vontade expressa e eﬁcaz do povo
de Milão no séc. IV ao escolher Aurelius Ambrosius para bispo da sua
arquidiocese, por lhe ter reconhecido
qualidades de gestão e paciﬁcadoras no questão ariana versus Igreja
de Roma, sobrepondo-se à vontade
do próprio e recorrendo ao próprio
Imperador para o forçar a aceitar
tal missão. Não se enganou o povo.
Como não se enganou ao cantar em
coro na Ópera de Milão, Teatro della
Scala, o coro dos Escravos, da ópera
Nabucco de Verdi, diante dos austríacos que lhe tolhiam a liberdade.
Foi esta cidade, que alberga 47
Clubes no seu Distrito da Grande
Milano, que nos acolheu, Lions

de Portugal, da Europa, de todo o
mundo. A hospitalidade da cidade
de Milão e dos seus Lions levaram-nos a novos patamares na reﬂexão
conjunta dos novos paradigmas da
nossa forma de sermos Lions no
novo Centenário que estamos vivenciando.
A tradicional parada, que contou este ano com 154 delegações e
muitos Distritos Múltiplos, foi antecedida por um dia de formação conclusiva para os novos Governadores.
Foi o 4º dia da formação iniciada
em St. Charles, no estado de Illinois,
perto da nossa sede Internacional,
no passado mês de Fevereiro. Com
os nossos Companheiros brasileiros,
pela primeira vez divididos em dois
grupos de 15 DGEs, participámos
com alegria e proveito no novo modelo de formação, iniciado em 2019.
(Foto 1, Foto 2)
Foi ainda no decorrer da Convenção que o grupo de Lions portugueses do nosso Distrito festejaram
o aniversário, o 88º, do Companheiro milanês tornado português pela lei
pelo coração, o nosso PDG Pierluigi
Chiodaroli d’Avila (Foto3).

Maria Teresa d’Avila
DG Centro/sul
A nossa Associação está viva e actuante aos 102 anos
da sua fundação e a razão da sua pujança reside, a meu
ver, na sua capacidade de se reinventar a cada ano, porque sabe ler os sinais dos tempos e estabelece as necessárias estratégias, alicerçadas numa sólida estrutura organizacional.
Sinto-me honrada por poder SERVIR numa Associação que estende aos
mais recônditos conﬁns da Terra a sua acção benfazeja, portadora de Paz e
conforto aos mais necessitados, suscitando parcerias e apoios ao mais alto
nível, na ajuda às cinco grandes áreas privilegiadas de actuação: a visão, a
diabetes, o alívio da fome, o cancro infantl, o meio ambiente.
Na nossa área geográﬁca o nosso Distrito 115CS
revelou, no passado Ano Lionístico, uma
extraordinária vitalidade apresentando um saldo positivo de 214 membros no seu encerramento. Mas tal
resultado não esconde que muito
há ainda a fazer: temos capitais
de Distrito sem pelo menos um
Clube Lion, temos ilhas nos nossos Arquipélagos dos Açores e
da Madeira, sem Clubes Lions,
temos Clubes com menos de 20
Lions, o mínimo estabelecido por
Lions Clubs International como necessário para se desenvolverem acções
de serviço relevantes de apoio às respectivas comunidades. Temos comunidades em risco de
perderem Clubes que as apoiou por décadas e que exigem o nosso interesse e esforço no sentido de se descobrirem novas formas e novos membros
que assegurem o SERVIÇO prestado de há muito a essas comunidades e,
porventura, reinventado novas formas de proximidade.
Se insisto na necessidade de continuarmos o nosso crescimento sustentado é porque acredito na necessidade de apoiarmos as nossas comunidades próximas ou distantes, acredito na bondade e eﬁcácia das novas formas, dos novos Clubes. Sim, uma das metas deste Ano Lionístico consiste
na criação de Clubes de Interesse Especial, na introdução das novas formas
alternativas de reunião, elegendo teleconferências e/ou conferências pela
web, conforme determinação do presidente, ou solicitação de três membros da direcção.
E ﬁnalmente, uma caminhada decisiva para a criação do terceiro Distrito,
para que o trabalho da equipa distrital seja mais eﬁcaz porque delimitado
por nova área geográﬁca, propiciadora de novas e melhores formas de ajuda às comunidades.
Fica o apelo a todos os Lions do nosso Distrito:
Unidos Servimos
Na Diversidade

> OPINIÃO

UNIDOS SERVIMOS,
NA DIVERSIDADE!

A
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1ª REUNIÃO DO DISTRITO MÚLTIPLO 115
E DOS DISTRITOS 115/CN E 115/CS

Convocada pela Presidente do Conselho Nacional
de Governadores CC Isabel Moreira, teve lugar, no
dia 20 de Julho, a partir das 10,30 horas, nas instalações do Hotel “Três Pinheiros”, na Mealhada, a
primeira reunião do Distrito Múltiplo Lion 115, do
AL de 2019/20. No mesmo dia, da parte da tarde,
realizaram-se em salas separadas do mesmo hotel,
convocadas pelos respectivos Governadores, DG
João Pedro Silva e DG Teresa D`Ávila, as reuniões
dos Distritos Centro Norte e Centro Sul.
Reunião muito participada pela presença da
maior parte dos membros do gabinete o que é de
assinalar, dada a época de férias que já decorria,
gerando-se um ambiente muito agradável logo
de inicio com uma “intervenção” dos Leos Débora Silva e André Tasqueiro que exigiu a participação activa de todos.
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Na reunião do Distrito Múltiplo dirigida pela CC
Isabel Moreira, tomaram posse os diversos membros que compõem o Gabinete da Presidente do
CNG e assistimos a diversas intervenções de que
destacamos as dos Governadores dos Distritos
Centro /Norte e Centro/Sul, da Presidente do
Distrito Múltiplo 115 LEO, CL Debora Silva e
da CC Isabel Moreira.
O almoço decorreu no restaurante do hotel em ambiente muito alegre e de forte companheirismo.
Da parte da tarde tiveram lugar em salas separadas as reuniões dos Distritos Múltiplos 115,
Centro/Sul e Centro/Norte, dirigidas cada uma
delas pelos respectivos Governadores, onde também tomaram posse os membros dos respectivos gabinetes.

> DISTRITO MÚLTIPLO
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> CLUBES EM AÇÃO

LIONS CLUBE CABECEIRAS DE BASTO

AJUDAR QUEM MAIS PRECISA!
da comunidade onde ﬁcam
instalados.
Durante aquele dia, cerca de 25 jovens do MTA,
deslocaram-se às habitações
previamente selecionadas e
desenvolveram diversos trabalhos como limpezas e pinturas. Foram notórios o convívio e a alegria na realização
destas tarefas, que sendo de
cariz social, deixa-nos a todos
profundamente agradecidos.
O Lions de Cabeceiras
de Basto congratula-se por
sido parte integrante desta
atividade, principalmente na
oferta dos materiais necessários para a boa prossecução
da mesma.

Realizou-se,
no
dia
07/08/2019, uma atividade
conjunta entre o Lions Clube de Cabeceiras de Basto, o
Núcleo Local de Inserção de
Cabeceiras de Basto (NLI) e o
Movimento Teresiástico Apostólico (MTA).Esta atividade
teve como objetivo a melhoria
das condições habitacionais de
três famílias carenciadas, constituídas por quinze pessoas, devidamente referenciadas pelas
equipas do NLI.
O grupo do MTA encontra-se em Cabeceiras de
Basto, de 04 a 10 de agosto,
para cumprir uma semana de
campo e realizar um conjunto de atividades em proveito

LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM

FEIRA DA SAÚDE 2019
AJUDA CRIANÇA COM TRATAMENTO MÉDICO
No ﬁm de semana de 13
e 14 de julho teve lugar a 4ª
edição da Feira da Saúde organizada pelo Lions Clube da
Póvoa de Varzim.
Como já vem sendo hábito, o evento contou com
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rastreios gratuitos em Oftalmologia, Podologia, Audiologia, Saúde Oral e Medicina
Familiar.
Ao todo foram rastreadas
cerca de 200 pessoas e angariados cerca de quatro mil euros.

Os donativos angariados
durante a feira e resultantes
da venda de rifas reverteram
para o tratamento da Francisca, uma menina que se
encontra num programa de
tratamento com custos ele-

vados.
Paralelamente teve lugar
uma recolha de sangue pelo
Instituto Português de Sangue.
A madrinha do evento foi
a atleta Jéssica Augusto.

> CLUBES EM AÇÃO

LIONS CLUBE DE ESPOSENDE

PARCERIA DOS LIONS E MUNICÍPIO DE ESPOSENDE
EM AÇÃO DE REFLORESTAÇÃO URBANA
O Lions Clube de Esposende aceitou o desaﬁo de
olhar para a comunidade envolvente e procurar maneiras
de a ajudar a lutar pelo nosso
planeta. Assim, em parceria

com o Município de Esposende, levou a cabo uma ação
de reﬂorestação de uma pequena mancha de pinhal.
Ao longo dos últimos meses, fomos acompanhando

DOAÇÃO PARA A LOJA SOLIDÁRIA
Os companheiros e amigos do Lions Clube
de Esposende doaram roupa na Loja Solidária
como usual desde a sua abertura. Organizou-se
a roupa recebida pelas categorias respetivas,
foi um dia de voluntariado, de muita azáfama
na Loja Solidária, no apoio às pessoas carenciadas.
O serviço de voluntariado é muito gratiﬁcante!

o seu desenvolvimento. Era
chegada a hora de o cuidar
para que este cresça saudável
e harmoniosamente. E foi o
que ﬁzemos na primeira sexta-feira do mês de agosto, fomos

cuidar, regar e respirar alegria.
Para nós, cuidar do pinhal
“Lions de Esposende” é uma
metáfora do Lionismo: é preciso plantar, regar e cuidar para
se alimentar e o fazer crescer.

PARCERIA DOS LIONS E MUNICÍPIO DE ESPOSENDE
EM AÇÃO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
PARA O BANCO DE MEDICAMENTOS

A Solidariedade não tem Férias! A doença infelizmente também não. O Lions Clube de Esposende assumiu há alguns anos a
parceria de colaborar com o Banco
de Medicamentos local. Assim, à
semelhança do que tem vindo a
acontecer no ﬁnal e início de cada
ano lionístico, a Companheira Carminda Carvalho entrega à Direção
do Lions Clube de Esposende os
donativos angariados para esse
ﬁm. É maioritariamente com este

donativo que se cobrem as solicitações da Loja Social de Esposende no que diz respeito ao Banco
de Medicamentos.
Podemos concluir que 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 melhor saúde a
quem mais precisa.
Nós servimos com amor!
CL Fernanda Santos
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> CLUBES EM AÇÃO

LIONS CLUBE DE CANTANHEDE

CAMINHADA SOLIDÁRIA
Mais de uma centena de
caminheiros solidários pincelaram de cor e magia a vida de
jovens e crianças carenciadas.
O Lions Clube de Cantanhede em parceria com UrvaBikeTeam, União de Freguesias
de Cantanhede, Pocariça e
Câmara Municipal realizou
uma caminhada cuja receita
reverteu para os seus projectos solidários, Banco de
Leite e bolsas de estudo para
jovens que integram famílias
economicamente vulneráveis.

O maior grupo inscrito recebeu um leitão oferecido pelo nosso parceiro
solidário, restaurante Rei dos
Leitões. Desta iniciativa resultou 800 euros. Juntos somos mais fortes .

DESFILE SOLIDÁRIO
SERVIR NA DIVERSIDADE
No dia 4 de Agosto o Lions Clube de Cantanhede fez acontecer um
magniﬁco Desﬁle Solidário no palco da Expofacic. Juntos através da
Arte, Tradição e Moda festejou-se e cantou-se a inclusão, a diferença,
a solidariedade, a amizade, a partilha, o Serviço na Diversidade, Amor
por todos. Um desﬁle solidário que nos encheu a alma pela causa
que defendíamos, pela união de esforços dos intervenientes e pelas
modelos; mulheres de todas as idades e algumas com condições ou
momentos muito especiais, utentes da APPACDM, crianças diferentes.
Foi um dia de celebração da Beleza sem preconceito, da diversidade e
da solidariedade.

PROJECTO BANCO DE LEITE
AO SERVIÇO DA COMUNIDADE
No âmbito da semana cultural da União
de freguesias de Cantanhede e Pocariça, no
primeiro ﬁm de semana de Julho, o Lions
Cube de Cantanhede, esteve mais uma vez
representado no “Tapas e Papas” com o seu
projecto Banco de leite. Todo o trabalho foi
executado por companheiros lions e amigos
solidários, foram 4 dias de Serviço intenso,
vividos em espírito de equipa e verdadeiro
companheirismo que culminou em sucesso,
com o resultado de 2260 euros, que irão pincelar de sorrisos o rosto das nossas famílias.
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MOSTRA DA CONFEÇÃO DA FOGAÇA
A tarde de 13 de julho
animou, descontraiu e fez
relembrar memórias, extraordinariamente, importantes e
benéﬁcas a todos quantos se
associaram ao Lions Clube de
Santa Maria da Feira.
O evento, com ﬁns magnânimos, contou com a presença de Entidades Autarquicas e da Confraria da Fogaça
e envolveu, totalmente, os
participantes nos contextos:
histórico, social, cultural e
emocional do pão doce miraculoso, chamado fogaça, que
faz tradição há mais de cinco
séculos em Terras de Santa
Maria!
Toda a ambiência foi de
festa e de dinâmica alegre e
arrebatadora, onde a confeção da fogaça, com todos os
seus detalhes e segredos, foi
centro de experimentação e
vivência sensorial e onde o
Fado das Fogaceiras colocou
o apogeu do entusiasmo!

> CLUBES EM AÇÃO

LIONS CLUBE DE SANTA MARIA DA FEIRA
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> CLUBES EM AÇÃO

LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

LEO CLUBE DE ÍLHAVO
CELEBROU 1.º ANIVERSÁRIO DA SUA FUNDAÇÃO

O passado Domingo,
30 de Junho, foi uma data
memorável na história do
LIONS CLUBE DE ÍLHAVO.
Nesta data o seu LEO
CLUBE celebrou o 1º Aniversário e teve oportunidade
de fazer uma retrospetiva da
sua existência e das atividades em que esteve envolvida
em conjunção com o LIONS
CLUBE DE ÍLHAVO do
qual faz parte. Foi um ano
de fortalecimento dos laços
de amizade e companheirismo, conhecimento mútuo
das potencialidades dos seus
membros, adaptação à Organização LIONS CLUBES
INTERNATIONAL,
aos
seus programas e iniciativas,
de dar-se a conhecer na Comunidade Ilhavense, através
das atividades em que se envolveu e que contribuíram
para o ano de sucesso para si
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e para o Clube. Mas foi também a data em que a Direção
do LIONS CLUBE cessante

fez a passagem de testemunho para a nova Direção.
O balanço das atividades

do ano que se cifrou por
mais uma jornada de excelência de serviço, teve lugar
numa assembleia almoço
que decorreu no Hotel de
Ílhavo, que contou com a
presença do Presidente da
Junta de Freguesia de S. Salvador – Eng. João Campolargo e Vereadora da Câmara Municipal de Ílhavo – Drª
Fátima Teles. Momento alto
da cerimónia foi a admissão
de duas novas sócias – Liliana Patrícia Carneiro e Diana
Marisa Castro.
O Lions Clube de Ílhavo orgulha-se do legado que
vem construindo ao longo
dos seus 10 anos de existência e espera que o novo ano
lionístico que se iniciou a 1
de Julho seja mais um ano
de consolidação dos laços de
Amizade e Companheirismo,
muita Solidariedade e Serviço
à Comunidade.

> CLUBES EM AÇÃO

LIONS CLUBE DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

CLUBE REALIZA 3.ª EDIÇÃO
DA EXPOSIÇÃO COLETIVA “ARTE(S)LIONS”
A Galeria Municipal Guntilanis em Vila Praia de Âncora acolheu, mais uma vez,
a Exposição “arte(s)Lions”,
organizada pelo Lions Clube
de Vila Praia de Âncora, já na
sua 3.ª edição anual, estando
patente ao público de 10 de
Agosto a 21 de Setembro de
2019, integrando várias áreas
desde a escultura, fotograﬁa,
pintura e serigraﬁa, representativa de 27 artistas, num total
de 68 trabalhos.
A Exposição tem como
Curadora Maria Isabel de
Lima Martins, com montagem a cargo de Mário Rebelo
de Sousa, responsável da Galeria e apoio da Câmara Municipal de Caminha.
A sessão de abertura realizou-se na Galeria, no passado dia 10 de Agosto, ao ﬁnal
da tarde, com signiﬁcativa
adesão de público.
Alberto Magalhães, Presidente do Lions Clube de Vila
Praia de Âncora, saudou os
presentes, agradeceu a ampla
adesão dos artistas, o trabalho
da curadoria, a montagem da
exposição e enfatizou “esta
iniciativa cultural do Clube de
apoio e divulgação dos nossos artistas, no cumprimento
do seu plano de ação, neste
ano lionístico em que comemora 40 anos de serviço à
comunidade”.
Mário Rebelo de Sousa, responsável pela Galeria
Guntilanis, destacou “a excelente qualidade dos trabalhos
expostos e o prazer sentido
por se envolver nesta iniciativa”, mostrando-se “sempre
pronto a colaborar com os
Lions, porque neles reconheço iniciativa, competência e
trabalho de equipa”.
A Curadora Maria Isa-

bel Lima Martins destacou
o facto de “esta exposição
ter ganho já um espaço no
verão cultural do Concelho
de Caminha e, em particular, de Vila Praia de Âncora
pelo prestígio já alcançado
em edições anteriores e pela
qualidade e quantidade dos
artistas envolvidos”, agradecendo a colaboração que lhe
foi dada na missão de que estava investida.
A ﬁnalizar, a representante do Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Caminha, Dra. Angelina Esteves, felicitou o Lions Clube
de Vila Praia de Âncora por
mais esta iniciativa cultural,
reconhecendo-lhe elevado
mérito e reiterou “a total
disponibilidade da Câmara
Municipal para continuar a
apoiar as atividades que o
Clube vem realizando em
prol da comunidade e que são
variadas e distintas”.
A sessão de encerramento está prevista para o próximo dia 21 de Setembro, pelas
17H00, na Galeria Guntilanis.
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> CLUBES EM AÇÃO

LIONS CLUBE DE LISBOA – BELÉM

LIONS EM FÉRIAS
ENCONTRAM-SE EM LAGOA
Agosto faz convergir muita gente para o Algarve em
gozo de férias. Há umas duas
décadas que o Lions Clube de
Lagoa – Algarve tem vindo a
dedicar aos companheiros de
outros clubes que estejam de
visita à região um convívio
que se pretende agradável e
descontraído, a que chamou
de Lions em Férias.
Este ano não faltou à regra. Realizado no dia 10, na
Casa do Clube do Gramacho,
dos Pestana Golf Resorts,
um barbecue com música ao
vivo foi a via usada para reunir algumas dezenas em salutar
confraternização, proporcionando momentos de grande
companheirismo que fortaleceram os laços de amizade que
o lionismo criou. Estiveram
presentes, além dos do clube

O Lions Clube de Lisboa-Belém tem como projeto
para este AL de 2019/2020,
dar corpo ao Lema “ SER”
– Servir, Engrandecer e Rejuvenescer. Uma Ponte para
o Futuro e envolver os mais
jovens, neste caso o nosso
recém-formado Clube LEO
II e ser igualmente um projeto que tem como objetivo
principal desenvolver o Lema
do Presidente Internacional
assente na “ Diversidade “
Lançámos assim a primeira pedra e com ela vamos
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LIONS CLUBE DE LAGOA (ALGARVE)

construir Castelos de Serviço.
No dia 24 de Julho teve
lugar a Atividade de Doação
de Roupas de Homem ao
Estabelecimento
Prisional
de Lisboa a pedido do DR.
Miguel Assunção - Técnico
Superior de Reeducação, com
entrega de vários sacos com
roupa.
O Lions Clube de Lisboa
Belém tem continuado sempre com o seu Voluntariado
ﬁxo na Loja Solidária da Junta; IPO de Lisboa e Hospital
de S. Francisco Xavier.

anﬁtrião, sócios dos Lions Clubes de Portimão, do Montijo,
de Lisboa Mater, de Cascais
Cidadela e de Coimbra. Alguns
deles, demonstrando grande
aproximação e afeto, já tinham
participado, em junho, nas comemorações do 25.º Aniversário do Lions Clube de Lagoa
– Algarve.
Depois da refeição houve
tempo e disposição para dançar com alegria contagiante
que levou alguns dos convivas a prometer presença no
evento seguinte, o Torneio
de Golfe a realizar no dia 24
de agosto, que proporciona
anualmente a maior receita
do clube, grande suporte do
pagamento de uma bolsa de
estudo a um estande universitário e de apoio alimentar a
pessoas necessitadas.

> CLUBES EM AÇÃO

LIONS CLUBE DE SANTA CATARINA

APOIO À “PEDRINHAS” COOPERATIVA
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE APOIO
A CRIANÇAS E JOVENS COM DOENÇA ONCOLÓGICA

O Lions Clube de Santa
Catarina esteve presente de
20 a 30 de Junho 2019, na Feira das Freguesias da Figueira
da Foz, com uma quermesse,
cuja receita se destinou à “Pedrinhas” - Cooperativa de Solidariedade Social, que apoia
crianças e jovens com doença
oncológica. Esta atividade inseriu-se na proposta de Lions
Internacional do “Combate ao
Cancro Infantil”. No decorrer
da atividade, a quermesse foi
visitada por Companheiros de
todos os Clubes de Serviço da
Figueira da Foz, assim como
pelo Dr. Carlos Monteiro, Presidente da Câmara Municipal
da Figueira da Foz e sua esposa, Dra. Marta Pena.
O Clube entregou já um
cheque no valor de setecentos e cinquenta euros à Ar-

quiteta Ana Brazão, Presidente da PEDRINHAS.
Também inserido no programa de apoio ao cancro
infantil está a decorrer mais
uma ação solidária do Lions

Clube de Santa Catarina,
desta vez em parceria com a
“Geladaria Emanha” da Figueira da Foz. Desde o dia 3
de Agosto que na compra de
um “Farolzinho” - gelado de

um sabor, sabor este que mudará todas as semanas - uma
percentagem do valor pago
pelo gelado será entregue à
“PEDRINHAS”, Cooperativa de Solidariedade Social.
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> CLUBES EM AÇÃO

LIONS CLUBE DE SÃO MIGUEL

CONVÍVIO EM LAR DE IDOSOS
Em parceria com o Grupo Coral da Freguesia de São Sebastião, decorreu uma tarde de convívio com animação, no Lar de
Idosos da Levada (santa Casa da
Misericórdia de Ponta Delgada).
O Lions Clube de São Miguel
ofereceu um folar, alusivo ao
período Pascal a todos os idosos, assim como um lanche.

RASTREIO À VISÃO
Com o apoio de técnicas do grupo Alberto Oculista, decorreu no Centro Inter-Geracional de São Sebastião o rastreio a cerca de 40 pessoas. Na sequência do rastreio visual
recebemos, assim como a Junta de Freguesia de São Sebastião, a listagem das pessoas que foram aconselhadas a fazer
consulta (13 situações), sendo que, em alguns casos, a consulta deverá ser realizada no oftalmologista.

PRÉMIO AO ALUNO VENCEDOR
DO CONCURSO DO TEXTO
SOBRE A PAZ
Com a presença do Presidente do Distrito Múltiplo 115
– Portugal, Nuno Ferrão e do Governador do nosso Distrito
115CS, Pedro Crisóstomo, procedeu-se à entrega do prémio
ao aluno vencedor do concurso do Texto sobre a Paz.

DIA DA CRIANÇA
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da
Criança, o Lions Clube de São Miguel proporcionou um dia
diferente às crianças das Instituições Casa do Gaiato e Lar da
Mãe de Deus, levando-as a participar numa atividade lúdico-educativa e num almoço/piquenique na Sede do Clube.
Com a presença de 23 crianças e adolescentes e 6 monitores, para além de alguns companheiros do Lions Clube de São
Miguel, realizou-se uma visita guiada à Gruta do Carvão, para o
que contamos com o apoio da Associação Amigos dos Açores.
O Lions Clube de São Miguel pretende, com estas acções
de voluntariado e de cariz social, proporcionar um dia diferente a crianças institucionalizadas.
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> CLUBES EM AÇÃO

LIONS CLUBE DE SÃO MIGUEL

SOPAS SOLIDÁRIAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
O Lions Clube de São Miguel promoveu as já tradicionais Sopas Solidárias
do Divino Espírito Santo.
A todos os que se associaram a esta
iniciativa o nosso muito obrigado. Para
além de degustarem a variedade de
produtos, muito bem confeccionados,
usufruíram de um momento de lazer,
de confraternização e de partilha, ajudando, simultaneamente, aqueles que
necessitam de apoio face às diﬁculdades com que são confrontados. Contamos com a presença de quase 250
pessoas e conseguimos um resultado
líquido de 2.930,00 euros

LIONS CLUBE COSTA DA CAPARICA
Não é segredo para quem
acompanha os clubes da
grande Lisboa que o Lions
Clube Costa da Caparica
(Praia do Sol), criado no ﬁnal
do ano lionístico 2016-2017,
durante o primeiro ano da
sua existência passou pela diﬁculdade de ver sair praticamente metade do seu quadro
social. Mas, os que ﬁcaram,
arregaçaram as mangas e deitaram mãos ao trabalho.
E, durante o ano lionístico
2018-2019, este jovem clube
conseguiu realizar um trabalho
que, não nos deixando totalmente satisfeitos, foi ainda assim muito aceitável. Aqui ﬁca
um relato do que foi o nosso
ano em termos de serviço.
Organizamos apenas 2
actividades de recolha de fundos. No primeira apoiámos o
IPO – Secção Pediátrica com
538,50 €; na segundo, apoiámos a Associação Protectora
dos Diabéticos de Portugal
com 367,00 €. Não foi muito,
mas foi um trabalho feito de
coração.
Participámos na Caminhada Strides, organizada
pelo Lions Clube do Seixal,

na actividade de plantação de
árvores em Nodeirinho, Pedrógão Grande e na recolha
de bens alimentares organizada pelo Distrito Múltiplo.
Nesta última actividade, recolhemos 570 Kg de bens
alimentares que doámos ao
Centro Paroquial Nossa Senhora da Conceição da Costa
da Caparica. Participámos,
ainda, na organização do torneio de Golfe da Divisão 9,
com recolha de fundos para a
Associação Acreditar.
Publicámos um livro,
com o lucro da venda do
mesmo a reverter para a As-

sociação Beira Aguieira de
Apoio ao Deﬁciente Visual,
escola de cães-guia, em Mortágua. Recolhidos até ao momento cerca de 300 €.
Colaborámos na organização conjunta (dos clubes da
Divisão 9) da Gala de recolha
de fundos para apoio ao Centro Apoio Paroquial da Amora, recolhemos internamente
ofertas para a LCIF no valor
de 150 € e tivemos uma nova
Companheira Melvin Jones
na pessoa de uma amiga do
clube que fez uma doação ao
clube e outra à LCIF.
Demos entrada a 1 novo

Companheiro Lions e a 3 novos Companheiros Leo. Participámos numa acção de formação ministrada pelo PDG
João Russo e comemorámos
o nosso 2.º aniversário, em
alegria, com a presença do
DG Pedro Crisóstomo. Visitámos e apoiámos as actividades de vários clubes.
Pela primeira vez com direito a voto, participámos nas
Convenções Nacionais, que
tiveram lugar nas Caldas da
Rainha, e temos as contas do
clube em ordem. Terminámos
o ano lionístico com uma comitiva de 9 pessoas (das quais 2
futuros Lions e 1 Leo) a participar na Parada da Convenção
Internacional, em Milão.
Com tudo isto, cobrimos
as 5 actividades nucleares
propostas pela LCI e, para
um clube que só está a comemorar o seu 2.º ano de vida,
realizámos uma actividade
que nos deixa convictos do
dever cumprido. Mas não
estamos satisfeitos. Queremos fazer mais, e estamos a
preparar-nos para fazer mais.
CL Armando Cottim
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ATIVIDADES – LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

> LEOS

DO DM LEO 115: LÁPIS SOLIDÁRIO
No âmbito da campanha Lápis Solidário, os
Leos de Portugal entregaram um donativo de
200€ à APFQ- Associação
Portuguesa de Fibrose
Quistica. Esta campanha
de venda de lápis de
carvão decorreu de novembro de 2018 a abril
de 2019, e para além de
apoiar a APFQ, permite
apoiar também o projeto
Uma Missão em Guarani
com os restantes 50% do
lucro.
Os Leos de Portugal
estiveram representados
na reunião de Governadoria do Distrito Lion 115 Centro Norte, no dia 15 de
junho, na sua sede locali-

zada na Maia, tendo sido
um momento de troca de
experiências, aprendizagens e Feedback de atividades e campanhas Lion
e Leo.
No dia 23 de junho, o
DM Leo 115 esteve pre-

sente na transmissão
de funções do Distrito
Múltiplo 115 Lion e Leo,
e governadoria do D115
Lion Centro Sul e Centro
Norte, que decorreu em
Coimbra. Um belo momento de partilha de ex-

periências e reconhecimentos de um mandato
enriquecido pelo crescimento do Movimento
Leo e Lion, assim como
troca de visões e objetivos futuros para o próximo mandato.

TRANSMISSÃO DE FUNÇÕES DM LEO
De 5 a 7 de Julho decorreu, na Praia do Pedrógão, a transmissão de
funções da direção do Distrito Múltiplo Leo para o
ano Leonístico 2019/2020,
tomando posse a CLeo
Débora Silva (Leo Clube
da Figueira da Foz- Foz
do Mondego) como presidente (continuando a
exercer funções), o CLeo
André Tasqueiro (Leo
Clube de Pombal) como
vice-presidente, a CLeo
Joana Mota (Leo Clube
da Boavista) como secretária, o CLeo Tiago Silva
(Leo Clube de Fafe) como
tesoureiro, e a CLeo Andreia Duarte (Leo Clube
de Figueira da Foz- Foz do
Mondego) como assessora para o presente Ano
Leonístico, que teve início
no dia 1 de Julho. Sob o
lema “Vencer Utopias”, o
Gabinete do DM LEO 115
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continuará a trabalhar
para o crescimento do
Movimento LEO e respetiva divulgação, de modo
a responder prontamente
às necessidades da comunidade e a espalhar sorrisos de Norte a Sul do País.

No dia 20 de Julho,
teve lugar na Mealhada a primeira reunião de
Governadorias e Distrito
Múltiplo Lion, na qual estiveram presentes alguns
membros do Gabinete
do Distrito Múltiplo Leo,

tendo sido apresentadas
possíveis formas de maximização das parcerias
entre Leos e Lions, quer no
que toca à participação em
atividades, quer no que diz
respeito à divulgação do
Movimento.

LEOS CLUBE DE TROFA

LEOS CLUBE DA FIGUEIRA DA FOZ
No dia 4 de Agosto participaram numa recolha de
alimentos e produtos de higiene para animais, a reverter para a Associação de Proteção Animal da Figueira
da Foz (APAFF).

LEOS CLUBE DE SETÚBAL

> LEOS

FOZ DO MONDEGO

No dia 16 de Junho realizou um torneio de sueca solidário, contando com 24 participantes. Estiveram ainda presentes na ExpoTrofa, no stand do Lions Clube da
Trofa, no mês de Julho.

LEOS CLUBE DE PÓVOA DE VARZIM

Realizou, com o apoio do Lions Clube, o Open Day
Leo, no qual foi divulgado o movimento Leo em Portugal e na Póvoa de Varzim, bem como uma palestra de
Coaching e programação neuro-linguística dada pelo
Raul Peixoto.

Participaram, juntamente com o Lions Clube de Setúbal, no projecto “Setúbal mais bonita”, na pintura da
Escola Humberto Delgado e do muro do Campo Municipal da Bela Vista. Em junho, levaram a cabo uma recolha de produtos de higiene feminina, que entregaram à
APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, bem
como uma recolha de brinquedos, que foram entregues aos Bombeiros Voluntários de Setúbal para serem
reencaminhados a crianças de famílias carenciadas. Em
julho ﬁzeram uma recolha de produtos para animais no
Retail Park do Barreiro. A 4 de Agosto estiveram a divulgar o clube e os Leos, com uma banca de materiais
de divulgação, na Feira Setúbal Juventude Inquieta, e
a 18 de Agosto, com a Ocean Alive, participaram numa
ação de sensibilização à comunidade piscatória para a
problemática das embalagens de sal deixadas no Estuário após a apanha do marisco.

PRÓXIMAS ATIVIDADES
II Street Leo: No próximo dia 31 de Agosto, o Leo
Clube da Figueira da Foz- Foz do Mondego irá organizar
a II edição do Street Leo, que consiste em música de
rua com jovens artistas da cidade, com o objetivo de
angariar fundos para a Associação de Proteção Animal
da Figueira da Foz.
Limpeza de Praia: No âmbito da iniciativa europeia
Leo4Green, os clubes Leo de Pombal, Figueira da Foz e
Coimbra irão organizar uma limpeza da praia do Osso
da Baleia, com o apoio da Junta de Freguesia do Carriço.
XXVI Jornadas Leonísticas, de 5 a 7 de Setembro, organizadas pelo Leo Clube da Senhora da Hora.

Prova de BTT Solidária: No próximo dia 15 de Setembro, o Leo Clube de Pombal irá promover uma prova de BTT solidária, com o objetivo de angariar fundos
para possibilitarem a participação das crianças do Centro de Acolhimento Temporário da APEPI na Atividade
das Crianças 2020.
Trimestres temáticos: O presente ano leonístico
dividir-se-á em trimestres temáticos e, neste sentido,
o DM Leo 115 lança o desaﬁo a todos os clubes Leo de
realizaram o maior número de atividades possível que
se insiram na respetiva temática. Este trimestre - Julho,
Agosto e Setembro - temos como tema o Ambiente!
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LEO CLUBE DA PÓVOA DO VARZIM

> LEOS

CLEO DANIEL LEAL PRESIDENTE

“O nosso objetivo
é quadruplicar o grupo”
Daniel Leal, jovem poveiro de 22 anos, assumiu recentemente a liderança do Leo
Clube da Póvoa de Varzim. Após o convite do anterior presidente, Afonso Tavares,
Daniel Leal surge com um projeto ambicioso e com muita vontade de promover
iniciativas em prol da sociedade, além de quadruplicar o número de jovens no
Clube.
Por CL Vera Rodrigues, Redactora da Revista Lion
P: Como é que chega aos Leos?

R: Eu cheguei aos Leos a partir
de um convite do antigo presidente,
Afonso Tavares, e o meu nome surge
da recomendação do meu irmão, que
é Lion, Rui Leal, e que tem já uma
relação com o Clube e eu naturalmente fui-me aproximando também,
até que surgiu então o convite para
presidente.
P: Encontrou aqui poucos Leo’s e tem
assim um grande desafio pela frente,
que é fazer crescer o grupo.

R: Exatamente. Quando pegamos no Clube, que conta com cerca
de dez elementos, achamos e temos a
certeza que no nosso concelho existem muitos jovens que podem fazer
parte de um Clube como este e possam ter aqui um veículo para dinamizar iniciativas na área da solidariedade. Acreditamos assim que há muita
gente que pode entrar para o grupo.
Neste momento acreditamos que
antes do ﬁnal do ano iremos atingir
os 20 membros e aos 40 ao ﬁm de
um ano de mandato, quadruplicar
o grupo. É esse o nosso objetivo e
acreditamos que vamos diversiﬁcar o
grupo.
P: O vosso grupo vai se diversificar em
termos de atividades e pessoas de vários extratos sociais?

R: Exatamente, a área da soli-
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dariedade é muito alargada, desde a
parte ambiental à da responsabilidade social, existem muitas atividades
que podem ser feitas e nem eu nem
a minha equipa sabemos a quantidade de eventos que podemos criar,
porque o número vai ser proporcional ao número de pessoas. Portanto,
mais pessoas, mais eventos podemos
organizar, mais ideias e mais projetos
podem surgir. Custa menos a todos
assim.

P: O Daniel tem já alguma experiência
em liderança. Vem do passado com
alguma retaguarda. Em concreto, qual
foi o percurso até agora?

R: O meu percurso no associativismo começou no Rangers da Póvoa Clube, onde desde muito jovem
comecei com funções, que por mais
irrelevantes que fossem, já incluíam
alguma responsabilidade para uma
criança como eu, com 14 anos, e os

> LEOS
Rangers ﬁzeram provar que no associativismo podemos começar com
algo pequeno e elevar a determinado padrão se trabalharmos para isso.
Quando fui estudar para o Instituto
Politécnico de Viana do Castelo surgiu logo no primeiro ano a oportunidade de ajudar e ser um dos fundadores do Núcleo de Estudantes
do curso de Gestão, que não existia
até então. Hoje é um dos Núcleos
com mais força a nível nacional, até
recebemos o Encontro Nacional de
Economia e Gestão, foi o primeiro
encontro nacional num Instituto Politécnico, até então sempre realizado
em universidades. Depois no segundo ano tornei-me Presidente da
Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico de Viana do
Castelo e no meu último ano fui Presidente da Federação Académica de
todo o Instituto, das seis escolas entre Viana do Castelo, Ponte de Lima,
Melgaço e Valença, e fui ainda candidato à Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino
Superior Politécnico, que é ao nível
nacional. Estas eleições perdi, mas
ganhei um conjunto de experiências
tanto políticas como associativas

muito grandes.
P: Quando um jovem entra para uma
organização que é solidária, sente
que a maioria dos jovens estão focados neste tipo de atividade ou passa-lhes um bocado ao lado o fazer bem
aos outros?

R: Eu acho que todos os jovens,
e toda a gente no fundo, da minha
experiência, gosta de fazer o bem.
Portanto, uma pessoa que seja boa,
gosta sempre de poder fazer o bem.
Eu acho que muitas vezes falta o
veículo, a forma de o fazer. Ou seja,
identiﬁcarem-se num local ou sítio
com certos valores para poder fazer
o bem. O que queremos nos Leos é
criar esse grupo de jovens em que
se aproximem pelo grupo, missão e
valores que temos e encontrem esse
veículo para depois criarem e fazerem o bem, porque depois de cá estar acho que todos querem dar um
pouco de si para uma causa solidária.
Uma pessoa com um estilo de vida
normal na sociedade consegue fazê-lo perfeitamente, consoante o seu
trabalho e as suas possibilidades.
P: Há sempre tempo para fazer bem.

P: Que atividades estão previstas desenvolver nos Leos da Póvoa de Varzim?

R: Nós começamos a tomada de
posse com uma iniciativa que foi um
pequeno almoço e pretendemos fazer isto todos os meses, com o objetivo de juntar todo o grupo. Esse
pequeno almoço será sempre dividido, primeiramente num balanço das
atividades decorrentes entre cada
encontro, passando para a discussão
e apresentação das próximas atividades, havendo sempre espaço para
os elementos sugerirem novas atividades. Existe sempre um momento
especial, alguém da sociedade que
irá dar o seu testemunho aos jovens
Leos, porque estes serão os adultos
do amanhã e queremos que os elementos se desenvolvam enquanto
pessoas.
Quanto a atividades de futuro próximo, vamos participar e dar
o apoio necessário realizadas pelo
Lions Clube da Póvoa de Varzim, e
iremos pensar na primeira atividade
para o ﬁm do próximo encontro, que
tentaremos que seja na área da responsabilidade ambiental.

R: Sim, sempre.
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Débora Silva
Presidente do DM
Leo 115- 2019/20

Caros companheiros e caras companheiras, caros Lions
e Leos de Portugal.
Vivemos num mundo em constante mudança, em que
todos os dias emergem novas questões e problemas sociais, em que urge a garantia de soluções inovadoras, capacitadoras e sustentáveis face às principais necessidades da nossa comunidade.
Todos os nossos passos e iniciativas, por mais pequenos e simples que
pareçam, têm um grande impacto nesta realidade, pois temos observando
que cada vez mais os Lions e os Leos trabalham em conjunto para melhorar a realidade à sua volta, com um impacto cada vez maior. Basta estarmos minimamente atentos para observar na linha da frente o impacto das
campanhas Lion e Leo, com vista a mudar o nosso mundo em todas as
suas vertentes: seja no meio-ambiente, seja na comunidade, na saúde, nas
crianças, nas famílias, na sensibilização para as mais diversas causas sociais, entre outras, é visível o impacto da mobilização e dedicação da nossa
grande família Lion-Leo. Isto, companheiros e companheiras, tem apenas
um início, um caminho e um ﬁm: o impacto que a união e o trabalho de
equipa representa, quando trabalhamos como um.
Sendo já o meu 2º mandato enquanto líder desta grande Família Leo,
que continuei a abraçar com tanto (ou ainda mais) entusiasmo e dedicação,
já embalada com um Leo Europa Forum extraordinário que decorreu em
Agosto na Póvoa de Varzim, e com base nesta premissa de união, sinergia
e trabalho de equipa que deve existir entre Lions e Leos, dirijo-me a vós
na esperança que esse desaﬁo seja retribuído: desaﬁem-nos para apoiar
e participar nas vossas campanhas e atividades; participem nas atividades
que nós divulgamos junto de vós; apoiem a criação, e posterior formação,
do vosso clube Leo. Desaﬁem-nos a organizar atividades em conjunto, cientes da oportunidade que isso representa para os Leos em aprender com a
vossa experiência, e para vós, dado o papel que os Leos representam na
renovação e experiência a longo prazo do vosso clube Lion.
Para além dos desaﬁos feitos por parte dos Clubes Leo, o Gabinete do
Distrito Múltiplo Leo desaﬁa aos Companheiros, Clubes, Assessorias e Governadorias Lion a juntarem-se a nós nesta demanda, que é tão nossa,
de “querer mudar o mundo”, mesmo com o mais simples gesto. Todas as
informações serão posteriormente transmitidas, para que nenhum pormenor falhe e para que possamos contar convosco, tal como vocês possam
sempre contar connosco.
Companheiros e companheiras, há quem diga que os Leos são o futuro,
e eu acredito nisso. Mas acredito também que somos o presente, e que se
há momento perfeito para fazermos alguma coisa para melhorar o mundo
à nossa volta, que esse momento é agora. A todos e a todas, um bom ano
Lionístico! Vamos ao trabalho!
Saudações Leonísticas,

C
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ACAMPAMENTO INTERNACIONAL
DE JUVENTUDE LIONS – AÇORES 2019

Decorreu entre os dias sete e vinte de julho o Acampamento Internacional Lions Açores.
O acampamento, incorporado nas atividades do DM115
dos Lions de Portugal, foi dinamizado pelo Lions Clube de
Vila Franca do Campo e contou com a colaboração de todos
os Clubes Lions do Açores.
Uma atividade ímpar na medida que envolveu 26 jovens
de 22 países diferentes, provenientes de quatro continentes.
Com o objetivo de promover o entendimento entre os
diferentes povos do mundo, o Acampamento foi um sucesso.
Mas os objetivos não se ﬁcaram pelas relações internacionais. Os Clubes Lions dos Açores pretendiam dar a conhecer a sua cultura, as suas tradições, as suas gentes e a sua
inigualável beleza natural. Objetivos atingidos.
Dividido em duas partes, o Acampamento foi organizado,
na primeira semana, numa receção de jovens em casas de
Companheiros Lions.
Vinte e três jovens foram alojados em casas dos Companheiros dos Clubes de São Miguel (Ponta Delgada), Rabo
de Peixe, Lagoa e Vila Franca do Campo. Um sucesso estrondoso. Criaram-se laços de amizade de perdurarão pela vida
fora, os jovens tiveram a possibilidade de realizar atividades
e participar em tradições únicas.
Na segunda semana do Acampamento os jovens ﬁcaram
alojados da EBS Armando Côrtes-Rodrigues, em Vila Franca
do Campo.
Numa clara promoção do que São Miguel tem de melhor,
os jovens visitaram a fábrica de chá da Gorreana, a Vila do
Nordeste, o Vale da Furnas, a Lagoa do Fogo e a Lagoa das
Sete Cidades.
Tiveram a oportunidade de conhecer e visitar o Ilhéu de
Vila Franca do Campo, as piscinas Naturais da Lagoa, a Caldeira Velha na Ribeira Grande e as fumarolas das Furnas.
Também tiveram a possibilidade de confecionar e provar
o famoso cozido da Caldeiras das Furnas e umas fabulosas
sopas do Espírito Santo.

Não puderam deixar de realizar caminhadas, fazer percursos pedestres, praticar paddle e caiaque, fazer snorkeling
e Whale Watching, nem de cumprir princípios básicos do Lionísmo, dessa forma também participaram numa Campanha
de Limpeza da Praia do Degredo em Água d`Alto e colaboraram com os Lions de Vila Franca do Campo na Montagem de
Camas articuladas para famílias necessitadas.
Foram duas semanas muito intensas, mas gratiﬁcantes,
só possíveis com a colaboração de todos os Lions do DM115
e, essencialmente, com a participação dos Clubes da Região
Açores.
Uma organização desta dimensão ultrapassa as fronteiras do Lionísmo e só com a colaboração da autarquia de
Vila Franca do Campo, das juntas de freguesia do concelho,
da Escola Básica e Secundária Armando Côrtes-Rodrigues
e anónimos, que apesar de estarem fora do Lionísmo são
Lions de coração, é que foi possível dizer que o sucesso foi
tão grande que para o ano vamos repetir.
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LEO EUROPA FÓRUM 2019
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O INÍCIO DA AVENTURA
A aventura de organizar o Leo Europa Fórum 2019 em Portugal começa
a ser preparada através de uma candidatura apresentada e aprovada por aclamação em agosto de 2017. Desde então, o
tempo voou e construímos uma incrível
Orgateam para dinamizar o maior evento Leo a nível europeu em Portugal.

E SE O TEMPO PARASSE?
Com o mote #seanoportonity e o
tema “what if the time stopped?” a Orgateam do Leo Europa Fórum 2019, deu
aos 182 participantes do LEF, a oportunidade de perceberem quanto vale o
tempo de cada um e o que fariam se o
tempo parasse.
Esta foi uma forma diferente que
encontramos para lembrar aos participantes do LEF 2019 o que é ser Leo é
ser melhor. É dar de nós aos outros, é
dar de nós nas nossas relações pessoais,
mas acima de tudo é dar de nós no serviço que fazemos enquanto Leos. Esta é
a nossa verdadeira missão e faz de nós,
Leos, um dos melhores planos para mudar o mundo.
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O NOSSO PROGRAMA
Entre 03 e 10 de agosto, o Leo Europa Fórum 2019 decorreu entre a cidade
do Porto e a Póvoa de Varzim.
No primeiro dia, os participantes receberam os Kit’s de participação do LEF
onde oferecemos garrafas de água reutilizáveis, de forma a diminuir o consumo
de plástico. De forma a recuperarem da
viagem que os trouxe até Portugal, a Orgateam dinamizou um welcome sunset
com o tradicional vinho do Porto.
O segundo dia do LEF começou
com a parada Leo pelas ruas da Póvoa de

Varzim. Num dos mais emblemáticos locais da Póvoa de Varzim, o Cine-Teatro
Garret decorreu a cerimónia de abertura
e a apresentação dos países. Durante a
tarde dinamizamos uma apresentação
divertida de cada país, onde os participantes tiveram a oportunidade de provar
a gastronomia de 27 diferentes nacionalidades.
No terceiro dia do LEF, os participantes tiveram a oportunidade de aprender mais sobre o impacto das atividades
Leo em diferentes continentes, falar sobre inovação social, marketing e comu-

> LEOS
nicação e da crise migratória que afeta
a Europa.
No quarto dia do Leo Europa Fórum
2019, a Orgateam providenciou uma visita à cidade do Porto. Começamos com
um cruzeiro no Rio Douro, seguido de
uma visita às Caves de Vinho do Porto.
Durante a tarde, os participantes tiveram
a oportunidade de escolher seis diferentes atividades de forma a conhecerem o
Porto e as suas tradições. Este magniﬁco
dia terminou com um jantar tipicamente
minhoto na Quinta do Santoinho.
No quinto dia, tivemos a nossa atividade social onde reabilitamos as instalações
de duas instituições de solidariedade da

Póvoa de Varzim e oferecemos novos sorrisos às crianças que lá se encontram.
O sexto dia do Leo Europa Fórum
foi cheio de sorrisos, abraços e glamour.
Promovemos ações de rua pela Póvoa
de Varzim, onde distribuímos abraços,
paramos o trânsito e demos às pessoas a
oportunidade de conhecerem o melhor
de si. À noite, tivemos um memorável
jantar de gala.
No último dia do Leo Europa Fórum
2019, os participantes tiveram a oportunidade de praticar surf e atividades desportivas na praia. Entre abraços, sorrisos e
lágrimas decorreu a cerimónia de encerramento do Leo Europa Fórum 2019.

O TEMPO PAROU
O Leo Europa Forum 2019 contou
com a participação de 162 Leos e 20
Lions para uma semana repleta de amizade, companheirismo, sorrisos, solidariedade e serviço.
Através do tema criado para o Leo
Europa Fórum 2019 foi possível criar
uma semana de gratidão, de novas amizades e serviço.
Os participantes do Leo Europa
Forum voltaram a casa com uma mala
cheia de aprendizagens e boas recordações de uma Orgateam que os recebeu de braços abertos para viver esta
aventura.

39
LION
JULHO
AGOSTO
2019

> CLUBES EM AÇÃO
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