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INTERNACIONAL

Sonhar grande,
para fazer um grande impacto

QUANDO SYDNEY ORGANIZOU AS OLIMPÍADAS EM 2000,

tive o privilégio de ajudar a organizar os
Jogos Paraolímpicos no Brasil. Nunca irei esquecer a cerimónia de abertura. Alguns dos
participantes não podiam andar sobre as suas pernas, de modo que orgulhosamente
desfilaram ao redor da pista apoiados nas suas mãos. Nada poderia deter o seu vibrante
espírito humano! E isso foi apenas um aquecimento, quando competiram para as suas
incríveis proezas atléticas. Apesar das limitações físicas, eles correram, pularam e nadaram com um fervor incrível, esforço e, sim, habilidade superior, velocidade e força.
Este ano convido os Lions e clubes para Seguirem o Seu Sonho. Os atletas com deficiência ensinaram-me que muitas vezes subestimamos as nossas capacidades.

BARRY J. PALMER
Presidente de Lions Clubs
International

Não nos enganemos. Nesta questão, os clubes Lions, sonham grande e alcançam grande
sucesso. Por que não você? Você tem duas escolhas. Pode reduzir o seu sonho para se
ajustar à realidade. Ou pode esticar a realidade para se adequar aos seus sonhos. A história dos Lions é uma prova da validade do último. Há quase um século que os Lions
fazem os sonhos se tornarem realidade. Os sonhos são o nosso ofício.
Fazer os sonhos realidade não é magia. Você tem que trabalhar para isso. A fórmula é
bastante simples, mas infalível. Em primeiro lugar, dê um nome ao sonho. Partilhe o
sonho com os outros, coloque-o cá fora, para que ele viva e respire e reúna apoio e
ímpeto. Em segundo lugar, realize o sonho. Um plano de acção vai literalmente forçar
o sonho a tornar-se real. Faça isso hoje, amanhã ou esta semana, num mês, o mais tardar. As nossas comunidades precisam dos nossos sonhos e da nossa paixão para servir.
Nossos amigos e vizinhos esperam pela nossa energética bondade, nossas propostas
de serviço.
Nós somos o que queremos ser. Não sejamos sonhadores nocturnos, não acorde de
manhã e não se lembre dos seus sonhos. Os sonhadores diurnos estão totalmente acordados e alerta. Eles acham que, se eu era capaz de fazer isto ou tentar aquilo? Eles não
têm apenas um sonho, eles vivem o sonho. Sendo um Lion, existe um grande dom em
si, uma vida de sonho em que temos a oportunidade perfeita para partilhar nossa boa
vontade e preocupação com os outros. Assim Lions, Siga seu sonho!

BARRY J. PALMER
BARRY J. PALMER
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Missão de Inclusão
LCIF promove parceria com a Olimpíadas Especiais

QUANDO, AOS 16 ANOS, LHE FOI OFICIALMENTE
DIAGNOSTICADA uma deficiência intelectual, Ben Haack considerou que seria
muito difícil continuar a frequentar a
escola e a praticar desporto. Mas tudo
mudou quando ele se juntou às Olimpíadas Especiais australianas para
jogar críquete e futebol.
“Antes das Olimpíadas Especiais a
minha vida não fazia qualquer sentido
e, na verdade, eu não tinha vida. Tanto
na escola como nos desportos tradicionais fui alvo de discriminação e de
ofensas morais e de ... Foi então que
tive conhecimento das Olimpíadas
Especiais e, através delas, encontrei
uma vida.
Nas Olimpíadas Especiais tanto eu
como a minha família encontrámos
esperança, apoio, respeito e o significado da vida “ , explicou Haack em
Julho num discurso que proferiu na
96.ª Convenção Internacional, em
Hamburgo.
O Ex-Presidente Internacional WingKun Tam anunciou em Hamburgo a
expansão do Programa “Olhos Abertos”, uma parceria de Lions Clubes
Internacional com as Olimpíadas Especiais. O ex-atleta da NBA Yao Ming,
membro do conselho das Olimpíadas
Especiais; Timothy Shriver, presidente
e CEO das Olimpíadas Especiais e o
próprio Haack partilharam testemunhos e histórias comovedoras.
Haack , que hoje é um dos mais antigos participantes das Olimpíadas
Especiais e que se tornou num dos
líderes australianos da modalidade,
testemunhou em primeira mão as
contribuições dos Lions Clubes na
Austrália para a saúde e inclusão de
atletas. “ Os Lions Clubes fizeram
muito e continuam a fazer tanto pelos
atletas das Olimpíadas Especiais de

LCIF Wayne Madden partilha a felicidade de um dos atletas mais
novos ao receber uns óculos. .
todo o mundo ... obrigado! “, disse
Haack . “Eu vi os Lions Clubes ajudarem os meus companheiros atletas ,
dando-lhes óculos e uma chance de
se desenvolver como um atleta e
como pessoa. E presenciem muitas
vezes a felicidade de ambas as partes
em partilharem momentos de lazer
que eram sempre divertidos. E isso é
talvez o mais importante.”
Desde 2001, as Olimpíadas Especias
e LCI já auxiliaram mais de 325 mil
atletas da modalidade e com a ajuda
da Essilor Internacional e do Grupo
Safilo promoveram a entrega de óculos de grande qualidade a mais de 100
mil atletas. “Eu acho que é quase
impossível encontrar palavras que
descrevam o que é o dom da visão
para estes os atletas. A importância de
ver é para eles sinónimo de viver
disse Shriver . “Nós nunca tivemos
uma parceria mais importante na história das Olimpíadas Especiais do que
aquele que partilhamos hoje com
Lions Clubes Internacional.”
A expansão parceria inclui a criação
de oportunidades de liderança para os

atletas, promove os cuidados de
saúde e apoio adicional às famílias, o
que possibilita que ambas as organizações possam, através do desporto,
apoiar cada vez mais jovens.
“Os Lions aderiram ao projeto “Olhos
Abertos”, ajudando os atletas olímpicos especiais a terem acesso a cuidados adequados com a visão. Estamos
muito entusiasmados para fazer ainda
mais programas de saúde, programas
de desporto e atividades familiares e,
juntos , podemos até fazê-los melhor“,
disse Yao.
A expansão deste programa projeta
também destacar a liderança global e
a comunidade de LCI.
“Obrigado Lions Clubes por seu apoio
contínuo, mas o mais importante é
acreditarem em pessoas como eu “,
disse Haack . “O vosso apoio vai
permitir-nos alcançar mais jovens e
capacitar os nossos atletas para poderem ser líderes . Estas ações ajudarão
a construir o entendimento, a quebrar
barreiras e a criar comunidades de
aceitação em toda parte. “
ALLIE STRYKER
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RESUMO EXECUTIVO DA
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL
HAMBURGO, ALEMANHA
30 DE JUNHO A 3 DE JULHO DE 2013

COMITÉ DE AUDITORIA

COMITÉ DE CONVENÇÕES

1. Analisou os resultados do trabalho de Procedimento Acordado
relativo ao processamento dos relatórios de reembolso de despesas do governador de distrito realizado pela Grant Thornton,
observando que não se encontrou nenhuma exceção significativa.

1. Prolongou os prazos de inscrições antecipadas e designação de
hotel para delegação para a segunda semana de janeiro do ano
calendário da convenção.

COMITÉ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS

1. Indicou um Lion Coordenador para a República de Montenegro
para o ano fiscal de 2013-2014.
2. Aprovou uma nova divisão provisória na República de Moldova.
3. Estabeleceu uma norma que requer que um Leão Orientador
Certificado seja designado a clubes que sejam colocados em
status quo.
4. Modificou a norma para permitir que os governadores de distrito solicitem a colocação de um clube em status quo até 90
dias antes da convenção do distrito ou distrito múltiplo.
5. Modificou a norma para permitir que os clubes que tenham um
saldo pendente de US$ 10 ou menos de quotas e taxas sejam
considerados em dia com as suas obrigações desde que outros
requisitos para este status estejam sendo cumpridos.
6. Esclareceu que as regras de auditoria para governadores de
distritos cobrem os custos de eventos de distrito múltiplo
somente quando o evento for realizado pelo distrito múltiplo.
Esta alteração entrará em vigor em 1º de julho de 2014.
7. Modificou a norma para exigir que propostas de redistritamento
incluam um plano para o aumento de sócios e desenvolvimento
de liderança, e que as propostas somente serão analisadas
durante a reunião de diretoria de outubro.
8. Modificou o número de cargos na Equipa Global de Aumento
de Sócios (GMT) e da Equipa de Liderança Global (GLT) de 40
Líderes de Área para cada equipa a 41 Líderes de Área.

1. Negou as queixas referentes às eleições de segundo vice-governador de distrito, apresentadas pelo Distrito 4-L6 (Califórnia, EUA), Distrito 322-D (India) e Distrito 323-C (India), e
declarou as seguintes pessoas como segundo vice-governadores
de distrito para o ano fiscal de 2013-2014, para os seus respectivos distritos:
• Lion John Ruiz – Distrito 4-L6 (Califórnia, EUA)
• Lion S.K. Dhar – Distrito 322-D (India)
• Lion Ashok Gupta – Distrito 323-C (India)
2. Manteve a queixa eleitoral para segundo vice-governador de
distrito apresentada pelo Distrito 301-A2 (Filipinas), declarou
nula e sem força ou efeito a eleição para segundo vice-governador de distrito do Distrito 301-A2 para o ano fiscal de
2013-2014, declarou vaga no cargo de segundo vice-governador
de distrito para o ano fiscal de 2013-2014 e que esta vaga deve
ser preenchida de acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação
da queixa menos US$ 100,00 deve ser devolvida ao requerente.
3. Manteve a queixa eleitoral para segundo vice-governador de
distrito apresentada pelo Distrito 301-D1 (Filipinas), declarou
nula e sem força ou efeito a eleição para segundo vice-governador de distrito do Distrito 301-D1 para o ano fiscal de
2013-2014, declarou vaga no cargo de segundo vice-governador
de distrito para o ano fiscal de 2013-2014 e que esta vaga deve
ser preenchida de acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação
da queixa menos US$ 100,00 deve ser devolvida ao requerente.
4. Manteve a queixa eleitoral para segundo vice-governador de
distrito apresentada pelo Distrito 308-A2 (Malásia), declarou
nula e sem força ou efeito a eleição para segundo vice-governador de distrito do Distrito 308-A2 para o ano fiscal de
2013-2014, declarou vaga no cargo de segundo vice-governador
de distrito para o ano fiscal de 2013-2014 e que esta vaga deve
ser preenchida de acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação
da queixa menos US$ 100,00 deve ser devolvida ao requerente.
5. Modificou o Procedimento de Resolução de Disputa de Distrito
e o Procedimento de Resolução de Disputa de Distrito Múltiplo
nos Capítulos VII e XV do Manual de Normas da Diretoria para
esclarecer sobre o prazo de tempo para a seleção dos conciliadores.

6

LION

SETEMBRO–OUTUBRO 2013

COMITÉ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES

COMITÉ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE
1. Concordou que o Gerente do Departamento de Contabilidade
pode assinar os documentos de rotina relativos aos investimentos em nome do Comité de Finanças e Operações da Sede.
2. Aprovou a previsão de quarto trimestre de 2012-2013, refletindo
um superavit.
3. Alterou as Normas da Diretoria relativas às propostas apresentadas à diretoria que tiverem impacto na previsão para serem
analisadas pelo Comité de Finanças e Operações da Sede. Todas
as propostas devem incluir:
• Custos projetados para o ano fiscal em curso, bem como para
os dois anos subsequentes.
• Uma breve descrição do impacto nas iniciativas estratégicas,
metas e objetivos da divisão.
4. O orçamento final foi aprovado para o ano fiscal de 2013-2014,
refletindo um superávit.
5. Devido ao calendário das reuniões da diretoria em 2013-2014,
aprovou uma exceção em relação às Normas da Diretoria que
requer que o Comité de Finanças e Operações da Sede apresente uma previsão anual completa recomendada para análise
na reunião do Comité Executivo de janeiro.

INTERNACIONAL

6. Aprovou um pequeno item interno relativo às despesas de exames médicos anuais para Dirigentes Administrativos e Gerentes
de Divisão.
7. Aprovou a emenda que altera o prazo de apresentação do relatório de despesas de 120 dias para 60 dias, entrando em vigor
em 1º de julho de 2014 para dirigentes executivos, diretores
internacionais, ex-presidentes internacionais, ex-diretores internacionais e governadores de distrito.
8. A resolução 5, do Comité de Finanças e Operações da Sede, de
17 a 21 de junho de 2012 foi revogada na sua íntegra, e substituída pelo seguinte:
a. O ex-presidente internacional imediato e o primeiro vice-presidente poderão participar de todos os fóruns de área.
O segundo vice-presidente poderá participar do fórum da sua
própria área. As refeições e acomodações serão reembolsadas pela associação e deduzidas do orçamento de viagem do
dirigente.
9. Eliminou a necessidade de um relatório de despesas assinado
para os governadores de distrito, compromissos de orador
autorizados e orçamentos no distrito, a menos que seja exigido
pelas leis e regulamentos locais. Esta norma não se aplica a
todos os orçamentos por isso recomenda-se que o dirigente
analise a norma que se aplica antes de apresentar um relatório
de despesas.
LCIF
1. Modificou a alocação de ativos de SightFirst conforme o seguinte:
30% equities (títulos de renda variável) e 70% renda fixa.
2. Aprovou o desenvolvimento de um Memorando de Entendimento (MOU) com as Olimpíadas Especiais para apoiar a expansão das atividades como parceiros globais. O MOU será para
um período de cinco anos e descreve o apoio totalizando US$
7,8 milhões, com o orçamento anual sujeito à aprovação a cada
ano.
3. Renovou o status prioritário do financiamento do Quatro Pontos
Básicos para o programa de prevenção e controle da diabetes
para dois anos, até 30 de junho de 2015.
4. Aprovou um subsídio em bloco no valor de US$ 200,000 para
o programa de subsídios de parcerias comunitárias do Lions
Quest.
5. Aprovou 29 Subsídios Padrão, de Assistência Internacional e
Quatro Pontos Básicos, totalizando US$ 1.342.203.
6. Aprovou um subsídio para grandes catástrofes de US$ 100.000
para o Distrito Múltiplo 321 para as áreas afetadas pelas enchentes do Himalaia e designou a liderança do comité para liderar
este esforço.
7. Aprovou um subsídio SightFirst (1634/324-A8) no valor de US$
195.328.
8. Estabeleceu uma moratória, que entra em vigor imediatamente,
para todos os pedidos de subsídio dos Distritos 318-B e 323-C.
Instruiu ambos os distritos a pagarem de volta os fundos devido
à LCIF até 30 de setembro de 2013 ou a moratória mencionada
permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2015.
9. Emendou o Manual de Operações e Normas de LCIF para refletir as modificações ao Comité de Orientação de LCIF para incluir
dois membros representativos, e melhorar as funções e responsabilidades dos membros do comité para apoiar ainda mais a
estrutura de voluntariado de LCIF.
10. Emendou o Manual de Operações e Normas de LCIF para incluir
atualizações feitas às normas e critérios do SightFirst.
11. Emendou o Manual de Operações e Normas de LCIF com informações bancárias atualizadas tanto para a sessão geral como
para a sessão bancária do Lions Quest, e adicionou um analista
financeiro de LCIF como uma pessoa autorizada/signatário para
ambas as seções.
12. Emendou o Capítulo XVI do Manual de Normas da Diretoria para
refletir as modificações ao Comité de Orientação de LCIF para
incluir dois membros representativos.
13. Emendou o Capítulo XVI do Manual de Normas da Diretoria com
informações bancárias atualizadas para as contas da fundação
e adicionou um analista financeiro de LCIF como uma pessoa
autorizada/signatário.

COMITÉ DE LIDERANÇA
1. Adicionou os presidentes de divisão e região (onde se aplicar)
à Equipa de Liderança Global em nível de distrito (GLT-D).
COMITÉ DE AUMENTO DE SÓCIOS
1. Determinou que, entrando em vigor imediatamente, ao se fundar um Leo Lions Clube, para receber o crédito da joia de fundação, dez dos Leo para Lion devem ter sido Leos durante pelo
menos um ano e um dia.
2. Atualizou as normas da diretoria para refletir a volta das joias
de admissão para sócios familiares e modificações ao processo
de certificação, em vigor a partir de 1º de julho de 2013.
3. Adicionou os Presidentes de Divisão como integrantes da
equipe de Coordenador de Distrito da GMT, em vigor imediatamente.
4. Atualizou as responsabilidades e descrição do Assessor de
Aumento de Sócios de Clube para utilizar a estrutura da GMT e
GLT do distrito, a vigorar imediatamente. As modificações ajudarão os clubes a dar prioridade ao crescimento do quadro
associativo e a satisfação dos sócios, e oferecerão uma equipa
de clube unificada para liderar os esforços do clube.
5. Determinou que o programa de núcleo dará mais autonomia
aos núcleos nas áreas de fundos, quotas, dissolução, convite a
sócios e os requisitos de frequência do clube.
COMITÉ DE RELAÇÕES PÚBLICAS
1. Determinou que LCI contratará os serviços de uma empresa de
marketing para auxiliar com o centenário.
COMITÉ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO
1. Nomeou os agraciados com o Prémio Leo do Ano para
2012-2013.
2. Emendou a linguagem do Manual de Normas da Diretoria relativa ao Programa de Reciclagem de Óculos de Lions Clubs
International para esclarecer que os Centros Leonísticos de
Reciclagem de Óculos (LERCs) devem estar de acordo com as
normas da diretoria, não com as diretrizes do LERC; a vigorar
em 1º de julho de 2013.
3. Emendou a linguagem do Manual de Normas da Diretoria relacionada ao Prémio de Excelência em Esforços de, “Conservação
da Visão e Trabalho com os Cegos,” para o nome oficial do programa, “Preservação, Consciencialização e Ação em prol da
Visão.”
4. Removeu a referência à taxa de novo sócio Leo do Capítulo
XXIII, Artigo XI do Manual de Normas da Diretoria, entrando em
vigor a partir de 1º de fevereiro de 2014.
5. Removeu a referência à taxa de novo sócio Leo no Capítulo XXIII
do Manual de Normas da Diretoria, entrando em vigor a partir
de 1º de fevereiro de 2014.
6. Modificou a linguagem do Capítulo XXIII do Manual de Normas
da Diretoria para indicar que os Lions Clubes patrocinadores
podem assegurar os artigos que exibem o emblema de Leo
Clube através dos Materiais para Clubes de LCI.
7. Removeu a linguagem do Capítulo XXIII do Manual de Normas
da Diretoria que declara que Lions Clubs International fornecerá
cartões de identificação de sócio ao Leo clube por intermédio
do Lions clube patrocinador, entrando em vigor a partir de 1º
de fevereiro de 2014.
8. Removeu a linguagem do Capítulo XXIII do Manual de Normas
da Diretoria relativa aos conteúdos e custo dos kits de novos
sócios de Leo clube, entrando em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2014.
9. Removeu a referência às despesas reais de remessa dos kits de
novos sócios do Capítulo XXIII do Manual de Normas da Diretoria, entrando em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2014.
Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte
o website de LCI www.lionsclubs.org ou contate a Sede Internacional pelo telefone 630-571-5466.
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aprenderem uns com os outros, de
debaterem os problemas que os preocupam localmente, na Europa e além-fronteiras em benefício de todos os
povos, e convidados também, a ajudar a analisar os resultados e objetivos que o Fórum fixou:
• Novos contributos e ideias para Clubes, Distritos e atividades Lions na
multicultural Europa;
• Análise e discussão dos relatórios
O PID PROF. DR. HAYRI ULGEN – PRESIDENTE DO
59º EUROPA FÓRUM,

na tradição da hospitalidade dos Fóruns já realizados na
Turquia, Istambul em 1991 e Antalya
em 1999, convida os Lions a participarem neste evento de 31 de outubro a
2 de novembro. De notar que o Lionismo na Turquia celebra o 50º Aniversário.
O Fórum que se realiza no magnífico
“Centro de Convenções e Exibições de
Istambul”, tem por tema «Construindo
Culturas Através do Serviço», o que de
certa forma, está de acordo com esta
grande cidade única localizada em
dois continentes, Europa e Ásia e que
foi capital de três grandes impérios da
nossa civilização. É reconhecido que
Istambul, outrora Constantinopla, é
famosa pela sua arquitetura e riqueza
cultural, pelo seu estilo único de vida
cosmopolita, tal o grande número de
sítios históricos, museus e galerias de
arte.
Como Europeus, as nossas atividades
de Serviço são concebidas e realizadas dentro do quadro geral da boa
cidadania, que sustenta os mais altos
ideais do Lionismo, pelo que o Fórum
como evento vibrante que é, torna-se
numa ferramenta dinâmica em relação ao futuro.
Para além da introdução do tema
geral «Construindo Culturas Através
do Serviço», os Lions participantes,
têm a oportunidade de se juntarem a
outros Lions de toda a Europa, de
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dos representantes da Associação
em Organizações internacionais:
Conselho da Europa, OMS, FAO,
UNESCO, UNICEF e ONU em Genebra e Viena;
• Discutir e analisar as necessidades
da sociedade europeia e como
desenvolver atividades de Serviço
comum.
A primeira Reunião do Conselho terá
lugar no dia 31 de outubro às 13H30

INTERNACIONAL
– da Agenda, entre outros pontos,
consta a votação para a realização dos
futuros Fóruns: Augsburg na Alemanha em 2015, Sófia na Bulgária em
2016 e Montreux na Suiça em 2017.
Segue-se a Cerimónia Oficial de Abertura. Apresentações, projetos e atividades de Serviço que tenham interesse
Lionístico, serão tratados nas Sessões
Temáticas a acontecer nos dias 1 e 2
de novembro.
Recordo que é no Fórum Europeu que
os três candidatos ao cargo de Diretor
Internacional representantes da Área
IV-Europa, neste caso para o biénio
2014-2016, fazem a sua apresentação,
seguindo-se a votação e eleição. Para
além das Sessões Plenárias e de trabalho Lionístico, haverá o tradicional
encontro dos Lions com o PI Barry
Palmer, Sessão sempre muita rica e
bastante vivenciada, já que é a oportunidade que os Lions têm para questionarem o Presidente Internacional.
Quer saber mais sobre a Agenda e
Programa Social? Consulte o portal
Lions www.lionsclubes.pt
CL Isabel Burnay
Assessora Fórum Europeu

Comemorações dos 100 anos de Lions Clubs International

A planiﬁcação já começou

Segundo informações do Ex-Presidente Internacional e
Presidente do Comité de Comemorações do Centenário
de LCI,Joseph L. Wroblewski, a planificação das Comemorações do Aniversário dos 100 anos de Lions Clubs International já começaram.
A Comemoração iniciará na Convenção Internacional de
2016 em Fukuoka, no Japão, continuando com grandes
eventos na Convenção Internacional de 2017 em Chicago
para se encerrar finalmente em 31 de dezembro de
2017.
O Lions Clubs International criou um Comité Internacional
que irá, entre outras coisas, selecionar um tema, designar
atividades especiais, definir metas de serviço e de
aumento de sócios, além de outros projetos de grande

escala nos quais os Lions de todo o mundo podem participar durante os 18 meses de comemorações.
Segundo refere, é também importante que os distritos múltiplos planeiem atividades ao nível local. O Presidente do
Conselho de Governadores irá nomear até ao dia 1 de
Janeiro de 2014 um Assessor para o distrito múltiplo. Este
Assessor será responsável pela implementação de ideias e
atividades iniciadas por Lions Clubs International, mas
também por criar e implementar eventos comemorativos
exclusivos para a sua área específica. O Assessor selecionado deve permanecer como assessor até à conclusão da
Comemoração do Centenário, a fim de se manter um alto
nível de continuidade. As atribuições do Assessor serão
iniciadas assim que for feita a seleção. O Assessor do centenário servirá como principal elo de ligação com LCI/
Comité Internacional da Comemoração do Centenário. Com
a aprovação do CNG, formará um grupo de trabalho, que
funcionará em estreita colaboração com o Conselho de
Governadores em cada ano, em todos os assuntos relacionados com a Comemoração do Centenário.
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GMT – Equipa global de aumento de sócios
Harmonizar as metas e estratégias da GMT para
o ano Lionístico “2013-2014” na Península Ibérica
os Presidentes do Conselho
de Governadores o CC Pol Navarre do DM116, o CC Gaspar Albino do DM115 e o PID Joaquim Borralho, para harmonizar as metas e estratégias da GMT para o ano Lionístico
“2013-2014” na Península Ibérica.
Ambos os Presidentes apresentaram com detalhe as situações nos seus Países ao PID Joaquim Borralho e metas para “a fundação de Novos Clubes” nos próximos 3 anos baseados
em estudos feitos no passado e não concretizados.
Os CC’s dos DM116 e DM115 informaram que esperam que os GMT’s dos distritos, apresentem os seus planos para “Retensão e Aumento de Sócios e Desenvolvimento de Novos
Clubes e Sucesso dos Clubes” em conformidade com o solicitado.
Acordaram reuniões para os dias 7Set em Coimbra DM115 e 14Set em Madrid DM116 com
os CC’s, DG’s, VDG’s, GMT’s e Presidentes de Divisão para avaliarem os caminhos das metas
e objetivos da GMT para a “Retensão e Aumento de Sócios e Desenvolvimento de Novos
Clubes e Sucesso dos Clubes”.
JOAQUIM BORRALHO
Past Diretor Internacional
A reunião do dia 7 de Setembro em Coimbra foi um êxito com a presença de todos os CC’s,
GMT Area Leader/Special
DG’s, VDG’s, GMT’s e 40% dos Presidentes de Divisão.
Advisor
De acordo com o Normativo da LCI Capítulos IX, X e XIII
a Equipa Global de Aumento de Sócios, foi criada em julho de 2008 em substituição da
equipa ACEL, trata diretamente as principais dificuldades enfrentadas pelas iniciativas de aumento anual de sócios através de
metas internacionais com planos específicos por área, distritos múltiplos, distritos e clubes que é fundamental para o sucesso
de todos os programas de LCI e para a futura viabilidade da Associação como um todo.
O Conselho Executivo (IP’s) da GMT é liderado pelo Presidente Internacional de LCI, sendo que o Primeiro e Segundo Vice-Presidentes
Internacionais supervisionam e oferecem orientação para a GMT, apoiados por um Coordenador Internacional e de um Comitê de
Operações Conjuntas composto pelos presidentes do Comitê de Aumento de Sócios, Comitê de Serviços a Distritos e Clubes e
Comitê de Liderança da Diretoria Internacional, assim como dos respetivos líderes de área jurisdicional.
– Líderes de Área Jurisdicional, cerca de 11 Lideres e, em certas áreas é possível que um Lion qualificado sirva tanto como
representante da GMT como da GLT.
– Líderes de Área, cerca de 36 Líderes e, em certas áreas é possível existirem Conselheiros de Área Especiais para apoiar os
esforços em regiões geográficas remotas ou singulares, que interagem constantemente para resolver as necessidades da área
de forma mais eficaz.
– Cada distrito múltiplo tem um GMT, composto pelo Coordenador de Distrito Múltiplo GMT-DM, o Presidente de Conselho e
outros Lions ligados ao desenvolvimento de aumento de sócios, oferecendo uma estrutura global para o aumento de sócios,
de forma contínua, focada e integrada.
– Todos os distritos têm um GMT, liderado pelo coordenador de distrito GMT-D e a equipa do governador de distrito (DG e
VDGs).
A estrutura da GMT do distrito é: Governador de Distrito; 1º Vice-Governador de Distrito; 2º Vice-Governador de Distrito; Presidente de Divisão (ZC); Coordenador da GMT de Distrito, apoiado por: Equipa de Aumento de Sócios e Desenvolvimento de
Novos Clubes, Equipa para o Sucesso do Clube – Especialistas
Caso necessário, pode-se adicionar outros Lions qualificados.
As responsabilidades do coordenador da GMT do distrito são: Definir metas de aumento de sócios, extensão e conservação e
implementar um plano de ação das metas e os objetivos do GMT; Apresentar um orçamento ao gabinete do distrito para financiar os planos de aumento de sócios, extensão e conservação; Informar metas e procedimentos de implementação ao Coordenador GMT-DM; Planear e realizar workshop’s e seminários com o GLT-DM; Informar o líder de área de GMT (as metas e os
planos de ação do distrito e clubes, sobre técnicas inovadoras que tenham tido sucesso no esforço de aumento de sócios,
extensão e conservação, das necessidades de aumento de sócios, extensão e conservação para apoiar o distrito e clubes)
O coordenador da GMT-D deve participar nas reuniões Distritais para fornecer informações aos clubes de modo a promoverem
os programas Internacionais e Distritais.
O Presidente da divisão (ZC) deve incentivar os clubes da divisão: Patrocinar um novo clube; Realizar sessões de orientação para
os sócios novos e existentes; Implementar um plano de aumento ou recrutamento de sócios; Conservar os sócios existentes
Com esta orientação todos estamos em condições de cumprirmos os nossos sonhos Lionísticos.
Pelo Lionísmo, Sempre e para Sempre!
Vamos ser felizes e ajudar os outros a ser felizes.
REUNIRAM-SE NO DIA 29 DE JULHO DE 2013 NO HOTEL MÉLIA EM SEVILHA
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DISTRITO MULTIPLO

LCIF
da nossa FUNDAÇÃO
INTERNACIONAL. E, mais um vez, ela soube corresponder, com rapidez, aos apelos que
os Governadores dos nossos dois Distritos, DGs Jorge Coutinho e Eugénio Leite, lhe
dirigiram em consequência dos fogos devastadores que têm vindo a assolar Portugal.

TODOS NÓS, LIONS, TEMOS PLENA CONSCIÊNCIA DA DIMENSÃO HUMANITÁRIA

Dizem-nos que 100.000 hectares de floresta foram comidos pelas chamas. Muitas pessoas
ficaram desalojadas e perderam os seus haveres. Os abnegados bombeiros viram as suas
viaturas devoradas pelo fogo. Muito do seu material ficou danificado. E, até agora, oito
soldados da paz já perderam a vida no ataque aos incêndios. A catástrofe espalhada pela
geografia do nosso País entrou em imagens aterradoras pelas nossas casas através das
reportagens televisivas. As manchetes dos jornais ficaram vermelhas de fogo.

CC GASPAR ALBINO

Estou a escrever estas pobres palavras na noite do dia 25 de Setembro, primeiro dia em
que choveu alguma coisa ao fim de tanto tempo de calor intenso que facilitou a desgraça
que grassou pelo País fora. Deus queira que esta chuvita deixe antever o princípio do fim
da desgraça que nos avassalou.
Para acudir a situações graves que afectem as populações, a nossa FUNDAÇÃO criou a
figura do SUBSÍDIO DE EMERGÊNCIA., definindo, com transparência, o objectivo deste
programa e os requisitos e critério de elegilidade para cada pedido.
Quanto ao objectivo, a FUNDAÇÃO visa oferecer assistência imediata às vítimas de catástrofes naturais, como esta que temos sofrido provocada pelos fogos que nos têm avassalado.
Sempre que o Governador de um Distrito verifique que há necessidade de prestar alívio
imediato às vítimas de sérias catástrofes naturais, ele deve apresentar o pedido de Subsídio de Emergência, explanando os danos que foram sofridos no seu Distrito. A LCIF
deve receber as solicitações directamente do Governador de Distrito, dentro de 30 dias
após a ocorrência da catástrofe, enviando o seu pedido preferentemente por e-mail, fax
ou, até, telefone. De evitar, nestes casos de emergência, o uso do correio normal. A sua
lentidão não é compatível com o mérito da ajuda solicitada. Os Clubes não estão autorizados a apresentar pedidos de Subsídios de Emergência. Para a intervenção dos clubes
há outros mecanismos que LCIF contempla através do seu PROGRAMA DE SUBSÍDIOS
PADRÃO.
O Presidente do Conselho Director de LCIF detém o poder de conceder Subsídios de
Emergência de até US$10.000. E foi com duas verbas deste montante que Portugal foi
agora contemplado: US$ 10.000 para cada Distrito, que deverão ser utilizados na compra,
entre outros, de roupas, cobertores, medicamentos e produtos de limpeza.
Os Distritos distinguidos com subsídios de emergência deverão elaborar um relatório
pormenorizado de como os recursos disponibilizados foram utilizados, tendo como
suporte probatório os documentos de despesa.
A tragédia que afectou tão gravemente o nosso País não está quantificada.
Neste exercício, os Clubes Lions das áreas martirizadas poderão tentar fazer um levantamento de situação e, se verificarem que a sua acção poderá ser benéfica, não devem
hesitar em organizar processos tendentes a obter Susídios Padrão de LCIF de até US
$75.000 que poderão vir a ser disponibilizados para projectos a longo prazo de reconstrução e reabilitação que envolvam instalações de uso público consideradas vitais e que
tenham sido danificadas durante a catástrofe.
É que o recebimento de um subsídio de Emergência não é inibitório para a apresentação
de futuros pedidos desde que enquadráveis no Programa de Subsídios Padrão.
O desconhecimento do que é a acção de LCIF leva, muitas vezes, a exercícios críticos
verdadeiramente falaciosos.
A visita do site de LCI é fonte de informação que ajuda, cada um de nós, a ser um LION
mais consciente e, portanto, mais empenhado.
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DISTRITO 115 CENTRO NORTE

Ciclo de Conferências
(District Governor – Governador Distrito) e CC
(Council Chairperson – Presidente Conselho), ficou decidido desenhar algo diferenciador
e de caráter nacional. Assim surge a ideia do ciclo de conferências que agora se concretizam.

EM REUNIÕES PRELIMINARES HAVIDAS ENTRE OS DG

Tendo a iniciativa partido do DG do Distrito 115CN, coube a este dar o pontapé de saída,
desenvolvendo esforços no sentido de envolver todo o Distrito, Divisão e Clube organizador. O facto de pertencer ao Lions Clube de Barcelos conduziu a que a escolha relativamente à primeira cidade a acolher esta iniciativa fosse Barcelos, culminando um
esforço assinalável desenvolvido quer pela Divisão 1, quer pelo Clube de Barcelos – nas
pessoas dos Companheiros António Laranjeira e Filipe Oliveira. Todo o trabalho de preparação e divulgação do evento foi, sublinho, inexcedível. Não posso ainda deixar de
referir o enorme contributo dado pelo tesoureiro do Distrito CL João Pedro.
DG JORGE COUTINHO
Governador do Distrito
115 Centro Norte

O meu bem-haja em nome do Distrito 115CN.
Escolher o âmbito da conversa para este ciclo foi outro dos desafios. Entre o vasto leque
de temáticas de interesse, optou-se por começar com um tema de SERVIÇO, enquadrando-se precisamente na esfera de atuação da nossa organização.

Tony Neves, palestrante convidado, nasceu em Foz do Sousa – Gondomar (Porto) em 1962. Missionário Espiritano (ordenado em 1989), trabalhou em Angola durante a guerra civil, de 1989 a 1994. Licenciado em Teologia e Comunicação
Social, fez pós-graduações em Ciência das Religiões (Paris) e Lusofonia e Relações Internacionais (Lisboa). É doutor em
Ciência Política.
Exerceu diversas funções ao longo da sua vida académica, jornalística e pastoral: Assistente Provincial e Porta-Voz dos
Espiritanos; Presidente da Missão Press; Presidente dos Animadores Missionários Ad Gentes; Coordenador da Animação
Missionária Espiritana; Professor do Ensino Superior no Kuito, no Huambo, em Lisboa e no Porto, Coordenador Nacional dos Jovens Sem Fronteiras, Coordenador de projetos da ONGD Sol Sem Fronteiras. Director do Sector de Animação
Missionária do Patriarcado de Lisboa.
Atualmente, ocupa o lugar de Superior Provincial dos Espiritanos em Portugal e Director do jornal Ação Missionária. Pertence
à Comissão Episcopal ‘Missão e Nova Evangelização’, à equipa do
Departamento Nacional da Pastoral Juvenil e à Equipa Ecuménica
Jovem. É autor de vários livros (evidenciam-se ‘Missão em Angola’
(1997); ‘Angola. A Igreja católica pela Paz’ – Rei dos Livros, 2001;
Angola. Justiça e paz nas intervenções da Igreja católica, ed. Texto
Editores, 2012) e numerosos artigos em revistas mantendo presença
regular nos meios de comunicação social. Tem participado em Congressos, Simpósios, Jornadas, Conferências, Retiros e Celebrações,
em Portugal e no estrangeiro.
Acreditamos que o ciclo de seminários que agora tem o seu início,
se constituirá como uma excelente plataforma de troca de conhecimentos e experiências. Para continuar a prosseguir este desígnio, a
intenção passa por abordar temas ligados à investigação e ao poder
local/regional nas próximas palestras. Se no que concerne à primeira,
sublinha-se o caráter estratégico com que esta se assume no desenvolvimento científico nacional, no que diz respeito ao segundo tema
realça-se o facto de ser fonte de controvérsia mas, simultaneamente,
de desenvolvimento de cada uma das regiões do nosso território.
Face ao exposto, julgo que o movimento Lions sairá mais enriquecido com este ciclo de conferências a realizar por todo o país e aberto
à comunidade. A partilha de experiências entre todos os participantes
enriquecerá cada um de nós e, por conseguinte, a sociedade onde
estamos inseridos.
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DISTRITO 115 CENTRO SUL

Isto Somos Nós Companheiros
QUANDO A CATÁSTROFE ATINGIU A MADEIRA, INCÊNDIOS QUE DEVASTARAM FLORESTAS, habitações e bens
das populações, estas precisaram de ajuda de bens de primeira necessidade e o movimento lionistico do D115CS disse PRESENTE, o Governador accionou o subsidio de
emergência de 7.500€ e com o apoio e atuação no terreno do Lions Clube do Funchal
distribuímos bens necessários.

Utilizando uma das prerrogativas do Governador, esta Governadoria com o apoio do
nosso clube na região atuou mostrando o nosso lema “Nós Servimos”. Obrigado Companheiros do Lions Clube do Funchal dignificaram o nome do nosso movimento.

DG EUGÉNIO LEITE
Governador do Distrito
115 Centro Sul

Mas, Outubro, o mês dedicado á Visão marca também o início do Plano da Visão para
crianças uma parceria entre o movimento lionistico do Distrito D11CS com a Opticália
para rastrearmos as cerca de 20.000 crianças do 7º ano de escolaridade e apoiarmos as
crianças carenciadas sem qualquer possibilidade de terem para além do rastreio que só
lhe mostra a necessidade de algo mais, a consulta de oftalmologia, os óculos e as lentes
e nós vamos dar-lhe esse algo mais, de novo dizemos presente e à escala do Distrito.
O desafio está lançado e agora só depende nós companheiros e dos nossos clubes dar
a resposta que estas crianças carenciadas precisam.
Mas, este ano lionistico 2013-2014 é também um marco importante no nosso movimento,
comemoramos 60 anos de presença em Portugal e na Península Ibérica pois foi em Portugal que o movimento se iniciou. Irão decorrer sob a égide do DM115, D115CN e D115CS
as comemorações que se esperam com a dignidade que tal efeméride merece e como
é obvio se seguem das comemorações do primeiro clube Lion de Portugal e da Península
Ibérica, o Lions Clube Lisboa Mater.
Será enviado oportunamente o programa de Comemorações dos 60 anos de lionismo
em Portugal que decorrerá entre meados de Novembro e primeira semana de Dezembro
do corrente ano.
O Governador do D115CS para além de participar ativamente nas comemorações organizadas pela DM115 irá estar presente em Visita Oficial ao Lions Clube Lisboa Mater no
seu 60º aniversário cumprindo os desígnios de Lions Internacional.
Uma última palavra mas talvez a mais importante, o programa GMT do nosso movimento com um objectivo simples, manter e aumentar o número de membros dos nossos clubes num claro esforço para inverter a tendência dos últimos anos iniciou um
ambicioso programa de motivação, satisfação e divulgação do nosso movimento.
Estas são as sementes que se espera venham a dar os frutos de que tanto necessitamos.
A vossa ajuda e apoio são essenciais, contamos com todos vós Companheiros. Bem
Hajam Companheiras e Companheiros.
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ASIL – 30 anos de solidariedade
O ESPÍRITO SOLIDÁRIO DE MELVIN JONES FOI A PRINCIPAL RAZÃO que o levou a fundar o Movimento
Lions, “a mais brilhante ideia de todos os tempos”, conforme afirmou Winston Churchil.

Ao Fundador do Lionismo juntaram-se muitos mais aderentes dotados dos mesmos
princípios altruístas e rapidamente formaram Clubes, constituindo a Associação de Lions
Clubes que passado pouco tempo se tornaria Internacional.
Deste extraordinário sentimento do Lion estar solidário com o nosso semelhante, porque
não também com o semelhante mais próximo de nós, a Família dos nossos Companheiros e Companheiras?
Assim surgiu a MUTUA, cuja Instituição faz precisamente em Outubro deste ano, 30
anos de existência.
PCC JORGE FERREIRA
A sua fundação, após ser aprovada na Convenção Nacional, deve-se ao seu Mentor, o
Saudoso e Querido Amigo e Companheiro PDI Rui Taveira, merecendo por essa iniciativa
a nossa sincera homenagem.
De imediato inscreveram-se mais sócios a que depois mais se juntaram até aos dias de
hoje.
Infelizmente dois dos primeiros fundadores faleceram muito recentemente. O DM115
perdeu dois grandes Lions, Rui Taveira, o primeiro Diretor Internacional do nosso Distrito
e Manuel Machado o Presidente do primeiro Fórum Europeu realizado em Portugal,
independentemente de terem levado uma vida Lionística de grande mérito.
Durante três dezenas de anos, a MUTUA e agora a ASIL, tem sido uma Instituição de
Solidariedade dirigida à Família Lions, acorrendo de imediato quando há o falecimento
de um dos seus sócios, levando aos seus familiares, uma palavra amiga, de solidariedade e a entrega de um Legado ao respetivo Beneficiário, em alguns casos bastante
oportuno.
O nosso Presidente Internacional Barry Palmer aconselha com o seu lema “Siga o seu
Sonho” e eu também gostaria de seguir o meu, conseguir uma percentagem de sócios
na ASIL mais equilibrada em relação ao número de Lions no Distrito Múltiplo, dez por
cento, é um número muito diminuto, sendo portanto um objetivo, o aumento do atual
quadro social.
Ao lembrar a existência desta Instituição, que está á disposição de todos os Companheiros e Companheiras e familiares mais próximos, também é um serviço Lionístico, ao
cumprir as obrigações para que foi criada, “Servindo”.
Para todas as necessárias informações que possam surgir, a Direção da ASIL está ao
dispor para esclarecer e agradece a sua INSCRIÇÃO.
Contacte-nos: tmv. 965 019 055 – e-mail, asil.dm115@lionsclubes.pt

JORGE FERREIRA
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Palestra do PCC Fernando Dias Esteves na última Assembleia
do Círculo de Past-Governadores

Ontem, hoje, amanhã

PCC FERNANDO DIAS
ESTEVES

É VASTO O PATRIMÓNIO DE REFLEXÃO E SABER
ACUMULADO, AO LONGO DOS ANOS, em torno
da participação e contributo dos Past-governadores no Lionismo no mundo
inteiro, suscitando por vezes, algumas
intervenções, pautadas pelo pragmatismo que esta posição criou entre
todos os Lions.
Sendo o CPG um orgão natural para se
falar de Past-governadores, formularei
nesta minha intervenção algumas reflexões sobre a realidade que caracteriza a
vida lionistica destes Lions, que somos
nós e o juizo de valor que penso lhes
devia ser reconhecido, através da sua
participação mais activa no desenvolvimento do Lionismo.
Falarei do passado, do presente e deixarei algumas sugestões para o futuro.
Começarei por recordar um pouco da
história deste binómio Past-Governadores/CPG.
Até ao final dos anos 80, no então ainda
Distrito Único, em cada ano Lionistico,
um clube oferecia-se para organizar em
Fevereiro (mês internacionalmente
dedicado aos Past-governadores) uma
singela mas nem por isso menos significativa festa e convivio.
Nós, os mais antigos, temos certamente algumas boas recordações de
momentos inesquecíveis, que nos
foram proporcionados com Amizade e
Companheirísmo verdadeiros. Os Lions
tinham prazer em envolver os Past-Governadores. Essa tradição quebrou-se, porque passou a ser dificil e até
contraproducente continuar a encontrar clubes disponíveis para tomarem a

iniciativa de organizar tal acto e convívio. Não é exagero dizer, que após essa
época os Past-Governadores passaram
a ser olhados de uma forma bem diferente, daquela quando tinham sido
governadores.
Foram os próprios Past-governadores,
que se sucederam até então, que decidiram considerar essa iniciativa, que se
pedia aos clubes, por terminada. Ao
mesmo tempo propuseram que fosse
extinta também a designada “Comissão
de Honra”, que integravam desde os primeiros anos do Lionismo em Portugal.
Foi este conjunto de circunstâncias que
surgiu como catalizador, que esteve na
origem da fundação do CPG.
Com o decorrer do tempo, alguns ‘ Past-Governadores começaram a marcar
presença nos Fóruns Europeus, a expensas suas, o primeiro em Torremolinos
em 1979 no meu ano de Governador.
Conheceram a partir daí algumas Associações de Past-governadores na Europa
e por outro lado, passou a haver uma
maior aproximação ao Lionismo do
Brasil, através dos fóruns Luso-Brasileiros, entretanto criados.
O Past-governador Rodrigo Leite e eu
próprio, fomos entusiasmados pelo
então Governador EIói Silva do Rio de
Janeiro, a tomarmos contacto com o
posicionamento no Distrito Multiplo L
do Brasil, da sua Associação de PastGovernadores, uma entidade ouvida e
respeitada. Nos Distritos Multiplos europeus, eram então já 12 as associações
existentes.
Aqui começou a germinar a ideia de
constituirmos uma Associação similar
no nosso já Distrito Multiplo, como
nosso orgão representativo, de encontro, convivio e reflexão.
Depois de algum trabalho de organização, com vários avanços e recuos, de
algumas dificuldades, fundamos o CPG
em Outubro de 1995, cujos objectivos
todos conhecemos. Fui Secretário da
primeira Direcção e Presidente da
segunda.
Para minimizar e tentar evitar até mal
entendidos e não deixar alimentar a
ideia de um qualquer “poder paralelo”,
decidiu -se não chamar Associação,
designação mais comum noutros Distritos Multiplos muito maiores, mas sim

Circulo, que à partida pressupõe a
designação de um Companheirismo,
mais tipificado com os laços que unem
os Past-Governadores, de um Distrito
Multiplo mais pequeno como o nosso.
Foi pedida e obtida autorização da
nossa Associação Internacional em
Junho de 1996, feita a escritura publica
de constituição em Matosinhos, em
Outubro do mesmo ano, com publicação no Diário da Républica e registo de
Pessoa Colectiva. Tudo em ordem a evitar reparos, confusões ou apontar qualquer ilegalidade de existência. A esta
distância no tempo, tudo isto pode
parecer ter sido fácil, mas não foi. E
aqui cabe uma palavra de reconhecimento ao PDG Rodrigo Leite. Nos primeiros tempos, alguma desinformação
e até suspeição criaram algumas situações pouco agradáveis aos Fundadores.
Chegou a circular a ideia errada, de que
se tinha criado um clube de elitistas à
margem dos demais. O tempo encarregou-se de demonstrar que assim não
era. Estes 18 anos de existência do CPG,
melhorados que foram alguns aspectos
estatutários iniciais, é hoje, tal como
aqui comprovamos, um núcleo de Companheiros que um dia assumiram a
responsabilidade de dirigir os seus Distritos, por incumbência dos Lions e
Clubes que os elegeram e que continuam a estar disponiveis para apoiarem
os Governadores em exercicio e de uma
forma geral o Lionismo, quando solicitados. Porém, essa disponibilidade tem
sido pouco usada.
Que me desculpem os Companheiros
mais antigos que conhecem aquilo de
que me ocupei até aqui, mas para uma
geração Lionistica mais jovem, que não
tem memória colectiva desse passado,
isto são factos que não posso deixar de
referir.
Muitos dos Lions que ocuparam os seus
cargos depois de terem servido como
Governadores de Distrito, não voltam a
desempenhar outro cargo electivo ou
de relevância condutiva dentro do Lionismo, apesar de terem experiência e
conhecimentos que podem ser aproveitados para assegurar a força e vitalidade do Lionismo.
Por outro lado não podemos deixar de
reconhecer, que quem é eleito novo
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dirigente do Distrito, o Governador,
quererá imprimir um cunho pessoal ao
seu mandato e quererá conduzir porventura de forma diferente o cargo que
lhe foi confiado de forma a demonstrar,
que não actua segundo as permissas do
seu antecessor, porque tem todo o
direito de desejar ser ele mesmo a mostrar uma personalidade própria através
da sua gestão.
Não obstante isto ser natural e legitimo,
não se compreende muito bem, como
tantas vezes os Past-governadores que
poderiam ser mais uteis ao Lionismo
não são chamados a dar o seu contributo, a sua opinião ou o seu conselho.
A nossa Associação Internacional, que
tem em conta esta realidade, está consciente que toda essa experiência e
conhecimento Lionistico, foi adquirido,
com muito esforço e que também gerou
custos à Organização, que não devem
ser desperdiçados. São valores pessoais que constituem um invejável património humano.
Por este motivo, desde há largos anos,
que a Associação aconselha que os dirigentes entrantes, os Governadores de
Distrito, tenham em conta os que já
ocuparam esses lugares e aproveitem
as suas capacidades Lionisticas disponíveis. E aqui, é de esperar bom senso,
para encontrar o justo equilíbrio entre
os Past-governadores, supostamente
ignorados e os novos dirigentes, hipotéticamente afectados pelo prestígio e
reconhecimento conseguidos pelos
seus antecessores. A Associação sugere
pois, que se encontre um bom critério,
entre a necessidade e conveniência que
terá o lider em funções de receber ajuda
e apoio daqueles que já passaram pela
condução dos Distritos.
Passando uma breve revista aos Estatutos e Regulamentos Internacionais,
podemos verificar que estes tratam de
forma específica as funções e atribuibuições dos membros da Direção Internacional, dos Governadores, dos
membros que integram os Gabinetes
de Distrito, mas não encontramos disposições que determinem da mesma
forma e com um pormenor semelhante,
a posição dos Past -Governadores,
embora se lhes refiram de forma isolada. Estão lá algumas excepções:
Por exemplo – em caso de qualquer disputa entre Clubes ou Distritos é sugerido aos Governadores em exercício que
nomeiem um Past-Governador como
“conciliador” com algumas regras que
estão definidas. Como é natural, na
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composição Conselho Nacional de
Governadores o Presidente deve ser um
Past-governador. Mas, para além disto,
apenas lhes resta serem candidatos a
Director Internacional hipótese muito
restricta como sabemos, ou serem convidados para algumas Comissões ou
Assessorias dos Gabinetes de Distrito,
ou pontualmente para workshops ou
Seminários de Liderança.
A Direção Internacional não ignora o
vazio que se atravessa na vida Lionistica de muitos Past-governadores e ano
após ano, vem solicitando aos dirigentes em funções que não passem ao
largo e desaproveitem a experiência
dos que os precederam.
Posto isto, gostaria de voltar ao CPG e
aquilo que pode fazer como orgão de
aconselhamento ou de reflexão.
Embora limitado fisicamente no seu
espaço, recordo que somos atualmente
48/50 Past-Governadores no nosso Distrito Multiplo, o CPG pode emitir recomendações ou sugestões na óptica de
um alinhamento da nossa Organização
com a Sociedade que nos rodeia, com
o momento que passa, com o País que
somos. Um exemplo acabado de surgir
aqui e apresentado na última Convenção Nacional, “O Instituto Lions da
Visão” que mereceu acolhimento generalizado dos Delegados presentes, pode
ser o ponto de partida para uma bela
iniciativa do Lionismo em Portugal.
‘O Mundo Mudou”, é uma frase consistentemente escutada e que a realidade
confirma. Vivemos um tempo de crise,
já aqui abordado em Assembleia anterior. Ninguém ignora o que se passa.
Isto era inimaginavel há anos atrás .
Vivemos em pesada recessão e austeridade profunda. Temos a noção da realidade. Há muitos Lions a reduzirem a sua
participação nos Clubes, nas reuniões
dos Gabinetes e nas Convenções, pelo
custo que tem dificuldade em suportar.
O recrutamento de novos sócios uma
dificuldade real. Que podemos fazer?
Alguma coisa certamente. Por exemplo,
recomendar aos Governadores que vão
iniciar funções que exerçam a sua influência ao nível dos Distritos e dos Clubes,
para que o esforço financeiro que é
pedido aos Lions seja reduzido e ajustado tanto quanto possÌvel.
Anotei, que um dos Governadores eleitos numa das últimas Convenções incluiu no seu Programa, apoio a desempregados, em especial Lions. É um sinal
positivo semelhante a outros que podem
ser dados.

Outro exemplo: O custo da presença
dos Lions nas Convenções.
Todos sabemos quantos Companheiros
dos nossos Clubes não vão às Convenções pelo dispêndio que isso lhes poderá trazer.
Nós temos nos nossos Clubes, professores, funcionários e quadros públicos
e privados, pequenos e médios empresários e sobretudo muitos reformados.
Tem que haver imaginação para aligeirar os programas das Convenções, baixar o custo das estadias, reduzir, reduzir
e reduzir os custos.
Lembro, que apenas 104 Delegados dos
Clubes estiveram presentes na última
Convenção Nacional, quando podiam lá
ter estado cerca de 200. Para além disto,
não são de excluir outras ideias, outros
projectos que possam imanar do CPG,
tendo bem presente o momento que
vivemos e o que se perspectiva para
amanhã.
Aproveitando ainda o ensejo de falar
em Convenções e pedindo desculpa aos
que não partilharão da minha opinião,
porque não se voltar a equacionar, sem
qualquer compromisso à partida, serem
organizadas Convenções separadas,
com programas mais ligeiros mas mais
produtivos e com um esquema necessariamente mais barato? Porque não
estudar, por exemplo, o esquema de
Convenções praticado em França?
Há que desfazer este tabu, de que as
Convenções em conjunto custam
menos dinheiro e reunem mais participantes. O actual modelo das nossas
Convenções, na minha opinião e de
muitos outros, não pode produzir a
quantidade e qualidade de trabalho, de
modo a serem debatidos e aprofundados os temas mais importantes do Lionismo no âmbito da especificidade dos
Distritos.
Termino, lembrando, que agora que
estão a dar-se alterações drásticas na
nossa Sociedade, sob o ponto de vista,
social, politico, económico e pessoal,
também nós no Lionismo temos de
acompanhar e adaptar, onde for possível, a nossa vida a este tempo de
mudança. O tempo muda, as pessoas
mudam, as condições modificam-se, as
instituições e os paÌse tornam-se diferentes.
Também nós no Lionismo, dentro das
nossas capacidades e limitações temos
que participar na mudança, esperando
podermos ultrapassar este período de
“tempestade perfeita” até voltar a bonança que todos ansiamos.

DISTRITO MULTIPLO

60 anos de lionismo em portugal
LEMBRO, COMO SE FORA HOJE, AS LIÇÕES QUE RECEBI,

eu e uns quantos amigos, do saudoso Lion
Alves Ferreira, Governador do Distrito 115 (69/70), em noites admiráveis passadas no
Hotel Imperial da cidade de Aveiro. Foi um período largo de formação do que viria a ser
o LIONS CLUBE DE AVEIRO, fundado em 1970, e de que fui Presidente Fundador. Fazendo
bem as contas, tal me garante que sou Lion há 43 anos de forma ininterrupta, apesar de,
entretanto, ter mudado para o LIONS CLUBE DE SANTA JOANA PRINCESA, que, este
ano perfaz 25 anos de existência. Nesses tempos que já lá vão, Alves Ferreira deixou em
todos nós uma marca indelével de amor à causa lionística, pois ele, como ninguém mais,
em mim, o conseguiu fazer, nos transmitiu toda a força do nosso CÓDIGO DE ÉTICA, base
insuperável para a consecução dos OBJECTIVOS DO LIONISMO INTERNACIONAL.

CC GASPAR ALBINO

Guardo, como livro de mesa de cabeceira a que me arrimo em momentos de maior
solidão, o livro de sua autoria ESTA PALAVRA LIONISMO (Guia Oficial do Distrito 115),
editado em 1978 pelo também saudoso Governador Trindade Martinez, do Lions Clube
de Lisboa Mater.
É a esse livro que vou roubar o seguinte excerto:

“Corria o ano de l953: na embaixada do Brasil, em Lisboa, um Lion carioca de eleição, o CL Negrão de Lima; no mundo
dos negócios, um jovem saltava para a ribalta: Mello Rego.
Do esforço conjugado destes dois homens, nascerá o Lionismo em Portugal. Na verdade, graças ao saber da coisa Lion
do Dr. Negrão de Lima e dinamismo de Mello Rego, alguns dos seus amigos são contagiados pelo vírus lionístico: Amadeu
Gaudêncio, Prof. Eng. Bellard da Fonseca, Eng. João de Korth, Comandante Luís Loura, o jornalista Luís Lupi, Dr. Pereira
de Oliveira e Sam Levy, entre outros, entusiasmam-se com
a nossa doutrina e a tal ponto que o
LIONS CLUBE DE LISBOA (HOST)
é consoladora realidade a 4 de Dezembro de l953. Estava fundado primeiro Clube de Lions de Portugal, o seu Clube Mater.
Com ele, nasce o Lionismo no nosso país, o 50º país inscrito
em Lions Internacional e o 15º país à escala europeia.”
Estamos em 2013… e o nosso clube mater, apresta-se a fazer
60 anos de vida.
Não é um aniversário qualquer. É o 60º ANIVERSÁRIO DO
LIONISMO PORTUGUÊS.
Esse aniversário pertence a todos nós, Lions de Portugal. E,
por isso mesmo, nenhum de nós, individualmente, se deve
apropriar desse acontecimento. Devemos, isso sim, partilhá-lo, em comunhão perfeita do ideal lionístico.
Ideal seria que todos os clubes de Portugal se fizessem representar na data festiva desse aniversário, todos despidos de
ademanes, todos irmanados num sincero espírito de SERVIÇO cuja argamassa deve ser a AMIZADE SINCERA, só
possível de existir numa base de tolerância e de compreensão recíprocas.
Ainda não há um programa definitivo para as comemorações que se realizarão em Lisboa, no berço do lionismo
português. Na esperança de podermos contar com a presença de um alto representante de Lions Interncional a data
foi antecipada para 3O de Novembro. A seu tempo serão
dadas notícias.

Carta constitutiva do Lions Clube Lisboa Host
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DISTRITO 115 CENTRO NORTE

“Nosso mundo, nosso futuro”
Tema do Concurso de Cartaz sobre a Paz de 2013-14
Recordamos que podem participar estudantes de 11, 12 ou
13 anos até 15 de novembro.
Cada cartaz será julgado segundo critérios que se prendem
com a originalidade, mérito artístico e expressão do
tema.
Os cartazes passam por vários níveis de julgamento: local,
distrital, distrital múltiplo e internacional.
A nível internacional, é seleccionado um vencedor do
grande prémio e 23 vencedores do prémio de honra ao
mérito.
Nos kits podem encontrar a seguinte informação:
• Guia e regras oficiais para concursos de clube
• Guia oficial e regras para concursos de escolas ou grupo
de jovens
• Folheto do participante para copiar e dar para os estudantes participantes levarem para casa
• Adesivo para ser colocado no verso do cartaz vencedor
• Certificados para o vencedor do concurso e escola ou
grupo de jovens
PRAZOS DO CONCURSO DE CARTAZ SOBRE A PAZ
As inscrições enviadas fora do prazo serão desclassificadas.
• 15 de janeiro: Início das vendas dos kits no Departamento
de Venda de Materiais para Clubes, na Sede Internacional.
• 1º de outubro: Prazo final para a aquisição de kits no
Departamento de Venda de Materiais para Clubes, na
Sede Internacional.
• 15 de novembro: Prazo final para que um clube envie um
cartaz vencedor (por concurso patrocinado) ao governador de distrito.
• 1º de dezembro: Prazo final para que um governador não
pertencente a um distrito múltiplo envie um cartaz ven-
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cedor ao Departamento de Relações Públicas, na Sede
Internacional.
• 1º de dezembro: Prazo final para que um clube não pertencente a um distrito envie uma inscrição vencedora ao Departamento de Relações Públicas, na Sede Internacional.
• 15 de dezembro: Prazo final para que um presidente de
conselho de distrito múltiplo envie um cartaz vencedor
ao Departamento de Relações Públicas, na Sede Internacional.
• 1º de fevereiro: Os vencedores internacionais serão avisados nesta data ou antes dela.
HISTÓRIA
O Concurso do Cartaz sobre a Paz foi criado em 1988 para
dar aos jovens a oportunidade de expressarem seus sentimentos em relação à paz mundial e compartilharem sua
visão do mundo.
Os Lions clubes patrocinam o concurso, aberto a crianças
entre 11 e 13 anos, de escolas locais ou grupos de jovens
organizados, como os Escuteiros, por exemplo. O concurso
oferece aos Lions a oportunidade de interagir com jovens
das suas comunidades e é um importante veículo para
obter publicidade positiva dos seus clubes.
Mais informação pode ser obtida através do seguinte link
http://www.lionsclubs.org/PO/our-work/youth-programs/
peace-poster-contest/index.php
Assessora do “Cartaz sobre a Paz” D115 CN – Maria Isaura
Martins (Lions Clube da Viana do Castelo) está disponível
para ajudar os Clubes, podendo ser contactada através do
Telemóvel– 917292432 ou do e-mail: isaura.martins@notarios.pt

DISTRITO 115 CENTRO SUL

Evento anual
400 Million Trees – Penacova 2013

23 de Novembro 2013
NUM ANO EM QUE O FLAGELO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

foi aquilo que todos sabemos.

Num ano fatídico para os nossos Bombeiros, onde 8 tombaram em defesa da
floresta, dando a sua vida ao serviço das comunidades, é por demais importante
que toda a sociedade e em particular os Lions, se sintam motivados em participar
em causas como o evento supra mencionado.
A Floresta Unida, instituição da qual os Lions são parceiros, vai dinamizar em
23 de novembro próximo, a 7.ª edição do 400 Million Trees.
Aí estarão juntas todos as entidades patrocinadoras, apoiantes e sociedade civil.
Sendo a floresta um bem inestimável para a defesa e conservação do ambiente,
queiramos todos, unir-nos, nesta que será uma jornada de trabalho e serviço
voluntário; onde para além do nosso contributo imediato ficará o nosso compromisso com as gerações futuras, no sentido de que algo é feito pelo ambiente em
que as mesmas se estão a formar.
Para que todos tenham a noção da envergadura e importância do evento sugiro
a consulta do link do último evento e que aqui deixo: http://vimeo.com/53436126
Pelo Ambiente, pela Floresta, por todos nós, participemos…
CL GRAÇA MONIZ
A Assessora para o Ambiente D115 CS
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Caminhada Lions pela diabetes
de Estado adjunto do Ministério da Saúde, Dr. Fernando
Leal da Costa.

COMPANHEIROS E AMIGOS,

Depois do sucesso da primeira edição da Caminhada Lions
pela Diabetes, que se realizou a 17 de Novembro de 2012,
no Parque das Nações, e que contou com o importante
apoio de centenas de membros Lions, estamos já a preparar a segunda edição, na qual esperamos ainda mais adesão e visibilidade.
Este ano, a Caminhada irá associar-se novamente ao Dia
Mundial da Diabetes, pelo que o evento está já agendado
para dia 16 novembro, o sábado seguinte à comemoração
da efeméride, no mesmo local.
A primeira edição desta iniciativa de sensibilização para a
diabetes juntou mais de 350 pessoas, às quais se associaram o músico André Sardet e o ator Diogo Morgado como
embaixadores oficiais. A eles juntou-se ainda o secretário
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Os participantes puderam ainda realizar rastreios clínicos,
quer à glicemia quer à tensão ocular, orientados por profissionais de saúde que esclareceram todas as dúvidas
associadas à diabetes e alertaram para o papel da prevenção no combate a esta patologia, que afeta já 12,4% da
população portuguesa.
A cobertura mediática foi bastante significativa, já que a
iniciativa foi divulgada pela imprensa nacional (Correio da
Manhã), pela rádio (Rádio Renascença) e teve ainda transmissão televisiva no próprio dia (Jornal das 8 da TVI).
A verba alcançada através das inscrições foi entregue à
APDP – Associação Protectora de Diabéticos de Portugal
numa cerimónia pública.
Este ano podemos fazer mais e melhor!
Contamos convosco na II edição da Caminhada Lions pela
Diabetes, para que a sensibilização para a diabetes e para
a cegueira possa chegar, este ano, ainda mais longe.
DG EUGÉNIO LEITE
Governador do Distrito Centro Sul de Lions Clubes

DISTRITO MULTIPLO

A propósito do Dia Mundial da Visão
O LIONS CLUBE INTERNATIONAL É A ORGANIZA-

de solidariedade social mais ativa a nível MUNDIAL
no combate à cegueira evitável e a que
mais investiu na área da Visão.
Criado em 1918, foi incentivado por
Helen Keller 7 anos depois numa Convenção Anual para serem “Knights of
the blind in the crusade against darkness”. Desde essa altura que o Lions
investiu mais de 255 milhões de dólares em projetos em todo mundo com
destaque para ao países mais pobres.
Mais de 70 milhões de dólares foram
utilizados em reabilitação cirúrgica de
cataratas, 13 milhões na erradicação
de tracoma e quase 35 milhões na luta
contra a “cegueira dos rios” = oncocerquíase. Na prevenção das ambliopias
em crianças, e em conjunto com a
Organização Mundial de Saúde, forma
estabelecidas 34 Clínicas especializadas por um valor de 7 milhões de dólares e um treino de 40.000 profissionais
de saúde. O Lions é a 1ª organização
de serviços de voluntariado na China a
o seu programa “SightFirst China
Action” é uma das iniciativas mais
bem-sucedidas.
EM PORTUGAL o Lions – reconhecido
como Instituição de interesse Público
ÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL

de Solidariedade Social – através dos
seus clubes espalhados pelo país,
tem participado em inúmeros projetos de rastreio de crianças nos infantários e de glaucoma nos adultos
dando também visibilidade a iniciativas que visam a prevenção da
cegueira pela retinopatia diabética
(diabetes ocular) e promovendo
palestras por todo o país sobre assuntos relacionados com prevenção e
tratamento de doenças oculares na
população portuguesa.
Para o ano de 2013/2014 a aposta é
mais uma vez nas nossas crianças,
aumentando a área de influência de
rastreios a crianças pequenas entre os
3 anos e meio e o s 5 anos numa tentativa de evitar ambliopias mais tarde
irrecuperáveis, assim como na sensibilização da população para a necessidade da prevenção da diabetes ocular
pela ida atempada a consultas de oftalmologia. Às crianças mais carenciadas
são dados todos os apoios financeiros
para o tratamento necessário incluindo
óculos e correções cirúrgicas.
As causas mais importantes de baixa
visão em todo o Mundo, Portugal
incluído, são erros de refração passíveis de correção com óculos/lentes de

contacto/cirurgia (em que os Lions
apoiam incondicionalmente) -43%,
cataratas -33% e glaucoma -2%. A Degenerescência Macular relacionada
com a Idade (DMI) é uma patologia que
vai ocorrendo cada vez mais, especialmente nos países desenvolvidos com
maior esperança de vida, sendo diretamente relacionada com o envelhecimento e para o qual já existem agora
tratamentos relativamente eficazes.
O programa LIONS SIGHT FIRST está
na sua 2ª fase e prevê um apoio e um
trabalho mais intenso em todo o
Mundo no desenvolvimento de cuidados de saúde oftalmológicos primários
e secundários em estreita colaboração
com a Organização Mundial de Saúde,
Entidades governamentais e não-governamentais em praticamente
todos os países e através da ação dos
seus clubes locais como é o caso de
Portugal.
Para mais informações deverá contactar
CL MIGUEL SOUSA NEVES
Médico oftalmologista (número da Ordem
dos Médicos 29052)
Assessor do Distrito Multiplo para a visão
(Médico Oftalmologista - nº Ordem dos
Médicos 29052)

Plano de Saúde Visão para Crianças (Lion / Opticalia)

Na actual conjuntura de dificuldades sócio-económica o
movimento lionistico no Distrito D115 CS vai atuar na prevenção da saúde visual e simultaneamente intervir na vertente insucesso escolar atuando sobre a componente do
deficit visual do mesmo. Uma forma interventiva da sociedade civil através de uma organização de índole solidária,
Lions Clubes de Portugal, D115CS atuar numa área não
contemplada pela atuação das instituições do Estado.
O projecto de acção com início efectivo neste mês de
Outubro, o mês dedicado à visão, irá ser implementado
numa parceria entre os Clubes Lions, Opticalia, Ministério
da Educação e da Saúde. O Plano de Saúde Visual contempla as seguintes fases e objectivos:

1. Rastrear todas as crianças do 7º ano escolar
2. Identificar as crianças com problemas visuais do Escalão A do ASE
3. Efectuar consulta oftalmológicas às crianças identificadas como carenciadas
4. Fornecer às mesmas, óculos e lentes
Neste plano e pela primeira vez de uma forma sistematizada e organizada todo o processo desde o rastreio passando pela consulta e finalizando na oferta dos óculos e
lentes iremos apoiar as crianças carenciadas. Isto é uma
acção lionistica de todos nós, isto somos Nós, Companheiros Lions, mas só será um sucesso à nossa imagem
se todos nós, todos os nossos clubes do D115CS se envolverem com o voluntarismo e vontade que é a nossa imagem de marca. O Plano de Saúde Visão para as Crianças
é nosso e só depende da nossa acção.
DG EUGÉNIO LEITE – D 115 CS
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Alívio à Fome
Reforço da acção dos Clubes nos meses
de Dezembro e Janeiro
DE ACORDO COM A ORGANIZAÇÃO para Agricultura e Alimentação das Nações
Unidas, diariamente cerca de um
bilião de pessoas em todo o mundo
passa fome. A cada cinco segundos,
uma criança morre de doenças relacionadas com a fome, e uma em cada
quatro crianças está abaixo do peso
em países em desenvolvimento. Com
a crise na economia mundial, muitas
organizações que oferecem alimentação aos carenciados estão com dificuldades em atender a todos.

Vamos agir agora
Durante os meses de Dezembro e
Janeiro, Convidamos o Companheiro
e também o seu clube para juntarem-se aos Lions de todo o mundo na
campanha de alívio à fome. Organize
projetos que mobilizem os sócios do
clube para que façam a diferença na
sua comunidade... ajudando aos que
não possuem alimentos suficientes.
Caso o banco de alimentos local não
ofereça oportunidades de voluntariado, poderá considerar outros projetos de serviço, tais como, preparação
e entrega de cestas de alimentos para
famílias carentes ou o plantio de uma
horta comunitária.

Ideias de projetos
Exemplificamos abaixo várias ideias
para projetos:
• Patrocinar uma campanha de doação de alimentos para reabastecer
um posto de alimentação local.
• Voluntariar-se para distribuir refeições prontas a idosos.
• Preparar e distribuir cestas básicas a
famílias carentes.
• Servir refeições para pessoas sem-abrigo.
• Ajudar a fazer uma horta comunitária.

Compartilhe o sucesso
Divulgue, enviando a notícia para a
comunicação social da sua localidade
e também para a revista LION.
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Os secretários dos Clubes deverão
enviar o novo Relatório de Atividades
de Serviço para relatar as atividades
de serviço do clube, especialmente os
projetos relacionados às campanhas
de acção para serviços globais. Para
obter mais informações, acesse o
website de LCI na secção Planeamento de Projetos ou faça a busca
pelo termo “Relatório de Atividades
de Serviço” no site www.lionsclubs.
org.

Recursos
Há uma série de recursos, como guias
de planeamento e comunicados à
imprensa, disponíveis para ajudá-lo
com o projeto da Campanha de Acção
para Serviços Leonísticos Globais.
Para obter materiais ou novidades
sobre a campanha, acesse ao Centro
de Atendimento aos Sócios no website de LCI www.lionsclubs.org, ou
entre em contacto com a Divisão de
Actividades de Serviço pelo e-mail
programs@lionsclubs.org.

“Uma em cada sete
pessoas vai dormir
com fome todas as
noites.”
Programa Alimentar
Mundial da ONU
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Ação de apoio ao Lions Clube de Bissau

CAROS COMPANHEIROS

Às crónicas dificuldades do quotidiano
do povo da Guiné-Bissau, somam-se
as nunca resolvidas crises políticomilitares que acrescentam miséria e
agravam a situação das famílias para
proverem o sustento dos seus filhos.
É neste quadro que nasce no ano de
2011 o Lions Clube de Bissau, apadrinhado pelo Lions Clube da Senhora
da Hora.
Os seus Sócios Fundadores são parte
desta realidade e têm consciência das
limitações que condicionam a atividade do Clube, mas é nestes momentos que o Movimento Lionístico tem
que afirmar a sua força.
Nasce assim a ideia de solicitar, através da Past-Governadora CL Isabel
Moreira, apoio aos Clubes do Distrito
115 Centro/Norte para uma ação em
Portugal, cujo objetivo é equipar com
mobiliário e material escolar uma
escola do 1º ciclo em Quinhamel, localidade nos arredores de Bissau.
Manifestaram o seu apoio a esta ação
os Companheiros Gaspar Albino, Car-

Escola Primária Quiuta Bijimita

los Lopes (destes, partiu a ideia da
fundação do Lions Clube de Bissau),
Duarte Marques, Joaquim Borralho,
Carlos Pinheiro e os Lions Clubes de
Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora,
Barcelos, Guimarães, Boavista, Mealhada e Leo Clube da Trofa.
Já temos assegurada a colaboração
das Câmaras Municipais da Trofa, de
Matosinhos e da empresa Viarco –
Indústria de Lápis, Ld.ª para o fornecimento de mobiliário e de algum
material escolar.
Um agradecimento especial à Presidente da ONGD “Viver 100 Fronteiras”,
Natália Cristina Oliveira, pelo apoio
incondicional que nos tem prestado.
Esta campanha de apoio ao Lions
Clube de Bissau chegou também aos
nossos Companheiros dos Clubes
pertencentes ao Distrito LC1 do Rio de
Janeiro que nos endereçaram uma
mensagem, da qual extraímos:
Recebemos, através do Circulo Cibernético Leonístico dos Países de Lingua
Portuguesa, a mensagem transmitida
pela CL Isabel Moreira, Governadora
do Distrito 115 – Centro Norte (Portu-

gal), através da qual tomamos conhecimento da campanha em benefício
da Escola de Quiuta/Bijimita, em
Guiné Bissau, organizada pelos Companheiros.
O Distrito LC 1, que congrega Clubes
do Rio de Janeiro (Brasil), irá mobilizar esforços para que possamos colaborar nessa empreitada.
Congregadas todas as vontades, acreditamos que é possível abrir-se um
novo espaço de solidariedade que irá
contribuir para se melhorarem as condições de vida das crianças Guineenses.
Sim, acreditamos.
Contamos com o vosso apoio Amigo.
Queremos servir.
Com as melhores Saudações Lionísticas
Sócios Afiliados do Lions Clube de Bissau
José Martins Rodrigues
telm.00351967409449;
telf. 00351229517464
jmrodrigues47@gmail.com
Jaime Rodrigues Machado
telm.00351968021550;
telf. 00351220939796
jaimemrmachado@gmail.com

Direcão do Lions Clube de Bissau
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Lions Clube de Coimbra
Alimente quem precise!

O propósito foi a leitura de um conto “O Mistério da Gruta
Azul” de Gabriela Barroso de Almeida, lido por cada um dos
Lions presentes e que foi oferecido no ﬁnal a cada uma das
crianças assistiram e participaram ativamente na história.
Esta iniciativa que se enquadrou no desaﬁo do nosso Presidente Internacional para Agosto “Como cativar Jovens” terminou com um lanche oferecido pelo Clube às crianças
presentes. Um agradecimento especial ao nosso CL Raul
Amado pela doação que fez ao Clube dos livros oferecidos
nesta iniciativa.
Reunião de Orientação do GMT

Este projeto, que tem por objetivo ajudar mensalmente uma
família carenciada, sinalizada pelos serviços sociais, apela
acima de tudo à nossa generosidade e responsabilidade
enquanto LIONS. Ao abraçarmos este projeto mostramos que
não estamos indiferentes aos problemas da nossa sociedade
e que acreditamos que, todos juntos, podemos melhorar a vida
de uma família que seja! É o caso da familía identiﬁcada pela
Junta de Freguesia de Santa Clara em Coimbra composta por
uma mãe viúva e três ﬁlhos a estudar no 11º ano, 9º ano e 3ª
classe. No dia 24/08 e no dia 21/09, com roupa, senhas de
refeição e um cabaz alimentar tornámos a vida mais fácil para
esta família no mês de setembro e outubro, graças à generosidade dos membros do nosso clube que contribuiram individualmente com os bens entregues! No nosso 50º aniversário,
estamos a dar corpo ao lema lançado pelo Presidente do Clube,
Rui Murta: “Na rota da solidariedade!

No passado dia 07 de setembro o Lions Clube de Coimbra
recebeu a reunião de orientação do GMT referente às equipas
do GMT- MD115, GMT- D115 CN e CS e ZC-D115CS. A ordem
de trabalhos consistia nas nomeações e composição das
equipas, funções e objetivos da GMT para a “Conservação,
Aumento de Sócios e Desenvolvimento de Novos Clubes e
Sucesso dos Clubes”. Foi para nós um motivo de orgulho
receber tão ilustres Companheiros. Bem haja a todos!

Visita ao Núcleo do Centro da Acreditar em Coimbra
No passado dia 31 de Agosto e com a participação do nosso
DG 115 CS, Eugénio Leite e do Presidente do Leos Clube de
Coimbra, Mauro Rodrigues, visitámos a Acreditar em Coimbra e as crianças que lá estão internadas vítimas de doenças
oncológicas e de outras patologias.

Assembleia de Setembro
O LC Coimbra, organizou no passado dia 20 de setembro a
sua habitual assembleia que teve como principais momentos: a invocação do nosso CL Luís Serra e Silva, lida pelo
nosso DG 115 CS Eugénio Leite, em memória do nosso CL
Paulo Canha, a reconstituição do momento da fundação do

26

LION

SETEMBRO–OUTUBRO 2013

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identiﬁque-as ao texto da actividade correspondente

ACÇÃO LIONS EM PORTUGAL

Lions Clube de Setúbal distribui Pescado do Alto

o que nos parece muito interessante, e que pode ser útil
quando vamos à praça ou a um restaurante em Setúbal
comer estes belíssimos exemplares.
Este concurso é um acontecimento mundial em que participaram 15 países mais Portugal (total 16), sendo cada equipa
composta por 8 elementos, portanto trazendo 128 pescadores
de topo mundiais, e determinou os campeões mundiais deste
ano. (ver notas em baixo).
Além destes incluem-se os seus acompanhantes, portanto
centenas de pessoas passarão uma semana em Setúbal trazendo à cidade a resultante atividade económica na área
turística, de hotelaria e restauração.
A equipa de Itália sagrou-se campeã, e a equipa portuguesa
ﬁcou num honroso 2º lugar.
Deixo aqui uma palavra de apreço e agradecimento ao Coordenador desta atividade, CL João Gomes, que tomou a iniciativa da participação dos Lions, e estabeleceu toda a
logística de entrega do pescado incluindo a obtenção das
caixas apropriadas, o gelo necessário e a coordenação do
transbordo para as viaturas adequadas de cada instituição,
nos vários dias do evento.
As instituições beneﬁciadas foram: Santa Casa da Misericórdia,
APPACDM, LATI, Família carenciada apoiada pelos Lions Setúbal, Associação Shalom, Associação Casal das Figueiras, Irmãs
de Calcutá, Grupo Desportivo Fonte Nova ( secção de apoio
social ), Associação de Apoio aos Sem Abrigo, Centro Comunitário Igreja Sagrado Coração de Jesus – Olhos de Água.
A quantidade total do pescado excedeu 1 tonelada, e considerando um preço médio de 5€ / kg teremos um valor base
de 5.000 €.

Decorreu de 9 a 13 de Setembro em Setúbal, o Campeonato
Mundial de Pesca Embarcada, organizada pela Federação
Portuguesa de Pesca Desportiva de Alto Mar (*) em que o
Lions Clube de Setúbal foi parceiro como coordenador da
entrega do pescado a Instituições de auxílio social de Setúbal.
O pescado foi descarregado todos os dias entre as 15H e 17H
na Doca de Recreio das Fontainhas, onde se puderam ver os
mais variados tipos de peixe da nossa costa, pescados pelos
melhores especialistas mundiais.
O Manual do Participante inclui uma extensa lista das variedades de peixe da costa de Setúbal (35 espécies pontuáveis)

Consideramos importante realçar que esta atividade é um
exemplo de atuação do lionismo : através da iniciativa de um
Companheiro ( CL João Gomes ) foi feito um acordo de parceria com uma organização ( Federação Portuguesa de Pesca
Desportiva de Alto Mar ) em que se auxiliam dezenas de pessoas necessitadas – através de Instituições conceituadas –,
mobilizando recursos existentes, estabelecendo para esse ﬁm
a gestão e coordenação das ações necessárias.
Neste caso não houve qualquer ónus ﬁnanceiro para o Clube
ou seus Sócios, e todos as despesas foram a cargo das
empresas e instituições mobilizadas, resultando num valor
de 5.000 € de benefício para a sociedade carenciada.

Clube pelo nosso CL Melvin Jones Júlio Serra e Silva, o
momento cultural da responsalidade da nossa CL Maria Piedade Rodrigues e a apresentação das jornadas Leos e Cartaz
da Paz pelo Cleo Mauro Rodrigues. A sessão brilhantemente
dirigida pelo nosso CL Hélder Rodrigues, contou ainda com
a apresentação do Cabaz Alimentar para a atividade “Alimente Quem Precisa” pela CL Patrícia Leite e aprovou as
contas apresentadas pela CL Ana Rodrigues do AL 2012/13.
Foi uma sessão animada e preenchida que contou com a
presença de cerca de 40 Lions.

Lions Clube de Setúbal
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LC DE ARGANIL

excepcional do equipamento, ofereceu à família um cabaz
de compras.

O Lions Clube de Arganil iniciou este ano lionistico nos moldes do que já vem sendo hábito há anos a esta parte. Assim,
em julho e durante todo o mês, apoiou um grupo de 35 crianças que frequentaram o espaço de ocupação de férias denominado “Ateliê Representar com Saúde”. Fez assim o seu
apoio à juventude que o nosso Governador sugeria como
atividade de agosto.
Continuou as visitas diárias aos lares de idosos de Arganil e
Sarzedo.

O Clube suportado numa Solidariedade Ativa vê assim alcançado mais um desaﬁo.

LC DA BOAVISTA

Esteve representado na Ficabeira (certame anual que decorre
na nossa vila entre 5 e 8 de setembro). Ali marcámos presença com um Stand onde divulgamos as atividades desenvolvidas pela instituição no ano lionistico de 2012/2013.

Os CL’s do Lions Clube da Boavista começaram este ano lionístico com uma motivação ímpar, ao comando da nova CL
presidente Adelaide Mota e com o mote internacional:
“Sigam os vossos sonhos”.
Em Julho, recebemos no seio do nosso clube duas meninas
Leos, a Laura, da Dinamarca, e a Lior, de Israel, que se estreavam no nosso país para seguirem até ao Campo da Juventude de Faro. Foi uma experiência muito gratiﬁcante pela
troca e contacto intercultural, mas também pela boa colaboração do nosso clube Leo, que se prontiﬁcou a acompanhar
e apoiar as meninas estrangeiras.

Vamos continuar as atividades de alfabetização para que
possamos cumprir o lema do nosso Governador “Solidariedade do Sonho à Realidade”.

LC DE BARCELOS
O Lions Clube de Barcelos entregou no E.Leclerc – Barcelinhos, à família do Rui Manuel (deﬁciente motor), o tão desejado frigoríﬁco e ainda um cabaz de compras.
O Clube tem vindo apoiar a família com uma bolsa de medicamentos desde 2008 e face ao pedido do frigoríﬁco realizou
um evento com os sócios, em 14/09/2013, que permitiu angariação da verba necessária. O Hipermercado, além do preço
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O Lions Clube da Boavista, em parceria com a BW STET, ajudou também à concretização do Campo de Férias dos jovens
do Projeto Catapulta. Este é um plano inovador de intervenção social, promovido pelo Movimento SOS RACISMO, no
âmbito do Programa Escolhas 5ª Geração e ﬁnanciado pelo
Alto Comissário para a Imigração e Diálogo Intercultural. Trabalham directa e diariamente com dezenas de jovens dos 11
aos 24 anos de idade e que sofrem de diversas carências
sociais e económicas, com problemas de insucesso e absentismo escolar. Através dum pedido sugerido pelo Projeto

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identiﬁque-as ao texto da actividade correspondente
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Catapulta requisitando o apoio de sumos (não refrigerantes)
e/ou leite em pacotes individuais, o Lions Clube da Boavista
amplamente recebeu, contribuindo com o valor de 100 euros
para todos estes gastos. Estamos também em colaboração
directa com a BW STET no suporte de novas e futuras
acções.
Graças à divulgação do evento e inscrição de alguns CL’s,
participámos no Passeio da Memória no dia 23 de Setembro,
uma caminhada com o objectivo de informar e consciencializar para a necessidade de redução do risco de desenvolvimento de demências, mas também para prevenir para os
sinais de alerta da Doença de Alzheimer, sobretudo para a
premência dum diagnóstico atempado.
Tivemos conhecimento duma situação familiar desaﬁante por
intermédio dum membro externo ao Lions Clube da Boavista,
e prontamente nos dedicámos a ajudar esta família carenciada, com a contribuição de bens alimentares, e a colaboração do nosso parceiro BW STET.
O Leo Clube da Boavista continua em fase de crescimento
com a chegada de mais dois membros, a estudar em Lisboa,
que vêm aumentar o número de Leos da Boavista nesta
cidade. A este paradigma, ultrapassado por vários clubes,
soma-se também o desaﬁo de encontrar soluções concretas
para todos os membros se manterem activos, existindo já em
cima da mesa várias propostas, como a presença em reuniões do clube de forma virtual e o desenvolvimento de acções
nas cidades onde se encontram deslocados.

Prosseguimos também a corroborar com o nosso grupo de
apoio aos sem-abrigo GESTOS, cuja actividade aos domingos
à noite persiste e progride com a cooperação de várias empresas, para tornar o jantar mais caloroso e seguro para os nossos
“amigos de rua”. É um incentivo que muito nos apraz, por
podermos contribuir com a ajuda monetária mensal, mas também com a presença de vários CL’s que participam activa e
pessoalmente nos jantares de domingo à noite.

No dia 23 de Novembro, o Lions Clube da Boavista em colaboração com o Leo Clube da Boavista, irão juntar-se à Floresta
Unida por mais uma causa ambiental, que implica a plantação e proteção do património ﬂorestal. Esta acção será realizada em Penacova no perímetro ﬂorestal do Bussaco, e será
um dia diferente e único, com impacto garantido por centenas
ou milhares de pessoas. Além do Lions Clube da Boavista,
gostaríamos da adesão de mais CL’s nesta iniciativa, que pensamos ser especial e excepcional para um futuro melhor.

LC DE ELVAS
Lions Clube de Elvas entregou donativo

A actividade do Leo Clube da Boavista centra-se no desenvolvimento de um projecto de apoio alimentar e educativo,
prevendo-se neste último a doação de material didáctico, a
instituições de solidariedade social da nova freguesia Massarelos – Lordelo do Ouro. A primeira operação para angariação
de contribuições já está marcada e irá realizar-se no dia 16 de
Novembro, através duma acção denominada como Magusto
Solidário. Até essa data, preparam-se reuniões com parceiros
para permitir uma eﬁcaz operacionalização do projecto.
Os centros de atendimento temporário da CrescerSer para
crianças e jovens em risco continuam nos nossos projectos
de apoio, quer enquanto clube, quer a título particular por
diversos CL’s. Assim, o auxílio é representado, por um lado,
pela oferta de bolos de aniversário a cada criança pelos CL’s
Francisco Cruz e Filomena Moreira, mas também por um
cabaz mensal de bens essenciais pelos CL’s Pedro Queirós e
Raquel Caldevilla.

Entrega do cheque à nossa “animadora”

O Lions Clube de Elvas entregou um donativo a uma jovem
que, na sequência de um acidente, ﬁcou conﬁnada a uma
cadeira de rodas. O dinheiro servirá para ajudar à instalação
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de um elevador na sua residência. O cheque foi entregue
pelo Clube na comemoração do seu 25º aniversário, que
contou com a presença do então Governador em funções,
em visita oﬁcial, CL Frederico Burnay, e elementos de outros
Clubes, nomeadamente do LC do Montijo e do LC de Vila de
Rei.

LC ESTORIL PALÁCIO
No âmbito do Atividades planeadas para este AL, tiveram
lugar 3 Feiras solidárias: duas em S. João do Estoril, com a
venda de Livros (atividade enquadrada na Atividade Internacional RAP) e uma no Jardim dos Passarinhos do Monte
Estoril, com a venda de roupa e artigos em 2ª mão.
Nesta cerimónia fomos brindados com a presença da Governadora do Distrito 115 CN – Isabel Moreira e do Past Governador Imediato – Duarte Marques, que deram um brilho
especial a mais um passo importante na vida do Clube.

No mês de Julho no âmbito da Comissão da Atividade da
Saúde e Solidariedade o Clube angariou e distribui roupas e
bens alimentares a 20 pessoas carenciadas no valor de 980€,
tendo sido igualmente recolhidos 50 pares de óculos.

Ao nível das relações Internacionais, na reunião do Clube,
tivemos a presença da Lion Daniela Holzheimer, Delegada
do Comité Europa Asia e Presidente de Região na Roménia.
Na reunião foram partilhadas experiências e projetos dos
nossos clubes assim como a vivência momentos de companheirismo.

LC DE ÍLHAVO
Lions Clube de Ílhavo admite novo sócio
Na Assembleia de Transmissão de Funções o Lions Clube de
Ilhavo teve como ponto alto a admissão de mais um sócio,
desta feita o Ilhavense – José Vilelo.
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O Clube esteve representado na Jornada de divulgação do
património da Serra da Agra com visita ao Mosteiro de S.João
da Agra com presença de companheiros galegos e ainda no
passeio conjunto das Divisões 7 e 8 ao Convento de Arouca
e Serra de Freita.
Durante o mês de Agosto o clube continuou a apoiar o seu
programa de apoio alimentar com a entrega de bens no valor

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identiﬁque-as ao texto da actividade correspondente
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de 300€. Participou ainda na abertura do Festival do Bacalhau
no Navio Museu St André e a convite da Camara Municipal
de Ilhavo.
No mês de Setembro por ocasião das comemorações do 1º
dia Internacional de Beneﬁciência proclamado pela Assembleia Geral da ONU, foram entregues bens alimentares a
famílias carenciadas no valor de 450€. O clube esteve presente numa reunião de associações de beneﬁciência promovida pela Câmara Municipal de Ilhavo.

equipamentos, por parte daquela instituição particular de
solidariedade social.

LC DE LAGOA – AÇORES
Lions Clube de Lagoa (Açores) apoia família de jovem
autista

Ficou assente igualmente, que o Centro Social e Cultural da
Atalhada irá participar nas diferentes iniciativas que estão a
ser projetadas para a celebração dos 10 anos de Serviço da
CASA LION, envolvendo as crianças acolhidas e suas famílias,
bem como, os educadores e restantes funcionários.

O Lions Clube de Lagoa (Açores) apoiou os pais do jovem
autista Raul Cabecinha na beneﬁciação das condições higieno-sanitárias na respetiva habitação, permitindo uma melhoria
de qualidade no acesso às ações diárias da sua higiene pessoal. A família apoiada é residente na Freguesia de Santa
Cruz, Concelho de Lagoa. A fotograﬁa em cima regista o
momento do encontro de responsáveis do nosso Lions Clube
com o Raul, na presença de técnicos superiores e de ação
social da Associação Seara do Trigo, onde o jovem é acolhido
todos os dias para acompanhamento educacional e social.
Na opinião daqueles técnicos, a ajuda do Lions Clube de
Lagoa (Açores) foi muito benvinda porquanto já permitiu
desenvolvimentos comportamentais muito positivos, nunca
antes registados, nos necessários hábitos diários de higiene
pessoal. Tratou-se de um Serviço lionístico que trouxe melhor
qualidade de vida à família apoiada.
No ano letivo que começou no mês de setembro, a CASA
LION vai acolher 47 crianças todos os dias...
A Direção do Lions Clube de Lagoa (Açores) reuniu com a
Presidente do Centro Social e Cultural da Atalhada, Rafaela
Jasmim, responsável pela instituição parceira do nosso Lions
Clube na prestação do serviço lionístico na CASA LION.
A reunião destinou-se a fazer um ponto da situação de ambas
as entidades no que se refere às responsabilidades de cada
uma no funcionamento da CASA LION. Ficou acordada a
realização de melhoramentos no acesso das crianças acolhidas às instalações, decorrentes de exigências da implementação do respetivo plano de emergência, por parte do Lions
Clube de Lagoa (Açores) e de pinturas e aquisição de mais

O que se pretende é que aquelas comemorações sejam relevantes na demonstração da utilidade do Serviço Lionístico
nas comunidades onde ele está inserido. No ano letivo que
começou no mês de setembro, a CASA LION vai acolher 47
crianças todos os dias, repartidas por vários escalões de
ensino, a saber: na pré-primária ( três aos cinco anos) 16
crianças; no 1.º e 2.º anos ( seis aos oito anos) 17 crianças; no
3.º e 4.º anos ( nove aos 11 anos) 14 crianças. Também, neste
ano letivo, a CASA LION vai passar a dispor do serviço proﬁssional de uma psicóloga para acompanhamento, em permanência, da atividade educacional e formativa. Com a
realização das beneﬁciações e a introdução de novos serviços, a valência social que a CASA LION representa continua
a assumir-se, assim, como um projeto de grande signiﬁcado
comunitário.
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LC LISBOA-ALVALADE
Durante o mês de Setembro as Companheiras Maria Manuela
Castelo e Maria de Lourdes Rodrigues, ﬁzeram voluntariado
respetivamente, nos Hospitais de Dona Estefânia e IPO de
Lisboa.

No âmbito das atividades Lionisticas ﬁzemos uma visita
guiada ao Jardim Botânico de Lisboa e ao Museu da História
Natural e Ciência – Rua da Escola Politécnica, estiveram presentes a CL Presidente Maria José Leote, CL Maria de Lourdes
Rodrigues a CL Helena Cunha e o CL Luís Cunha.

Past Presidente entrega Pin 100% a CL Beatriz Soeiro,
Entrada do Jardim Botânico dos Companheiros Mª José, Lourdes,
Helena e Luís

LC DE LISBOA BELÉM
Passeio / Convívio à Pampilhosa da Serra

Past Presidente entrega Pin 100% a CL Lourdes Rodrigues,

Na segunda Assembleia do Clube fez-se a apresentação da lista
das atividades para o AL 2013-2014. O Past Presidente CL José
Duarte fez a entrega dos últimos Pin’s de agradecimento e
participação 100% nas atividades do Clube a CL Beatriz Soeiro
e CL Lourdes Rodrigues, e entregou a CL Presidente Maria José
Leote o Chevron de agradecimento do Lions Internacional pelo
aumento de 2 sócios para o Lionismo no AL 2012-2013

Com uma agenda Lionística precisa e para se cumprir escrupulosamente, um grupo de Lions do Lions Clube de Lisboa
Belém partiram para este Passeio com a certeza de que iriam
viver momentos preciosos de Companheirismo e Amizade,
que são a base do nosso Viver Lionístico.
Eram acompanhados por outros Lions de Clubes amigos:
Lions Clube Costa do Sol Carcavelos/ Lions Clube de Setúbal.
Esta era a segunda Visita por nós efetuada e tínhamos de
revisitar locais onde durante a primeira Visita o nosso trabalho Lionístico tinha ﬁcado “ plantado”.
A Freguesia de Portela de Fojo, que tem a água como a sua
imagem de marca, foi o primeiro local a ser revisitado, onde
fomos recebidos pelo seu Presidente e por toda a sua equipe
que não se poupou a esforços para nos receber condignamente. O grupo de acordéons ﬁcou-nos na memória pela sua
genuína forma de homenagear quem os visita.

Entrega do Chevron aumento de sócios a CL Maria José Leote
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Chegados ao” Villa Pampilhosa Hotel” , aí pernoitámos
durante duas noites e ﬁcámos a conhecer uma magníﬁca
unidade Hoteleira que veio trazer Turismo de qualidade a uma
das mais belas zonas de Portugal.
No dia a seguir, depois de sermos recebidos pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra que
nos encantou com um vídeo promocional da sua Terra, seguimos para nos deliciarmos com as paisagens e gastronomia
da região.
Visitámos a Plantação de Pinheiros feita em março de 2011,
onde nos detivemos junto da Placa alusiva à mesma, amavelmente colocada pela Câmara Municipal da Pampilhosa,
uma surpresa mais do que agradável e que servirá de estímulo a que outras atividades similares se repitam.

Visita aos pinheiros plantados na primeira visita.ao concelho

A Visita a outros locais de interesse turístico seguiu-se a par
e passo; “Janeiro de Baixo“ e a praia ﬂuvial, Casal da Lapa
e Barragem de Sta. Luzia; a visita ao apiário , uma das riquezas da Região e tantos outros locais que nos encantaram e
nos libertaram a alma e lavaram os olhos com tanta beleza
natural.
A 1ª Assembleia Geral do Clube, com a presença amiga do
nosso DG Eugénio Leite, revelou-se um momento de são
Companheirismo e no ﬁnal o Concerto do “Grupo Musical
Fraternidade Pampilhosense” dirigido pelo maestro Pedro
Ralo, a todos encantou pela magníﬁca execução que apresentou.
Os Bombeiros / Soldados da Paz deste Concelho não foram
esquecidos e foi-lhes entregue um singelo donativo revelador
da nossa máxima “ WE SERVE “.
E muito mais haveria a acrescentar a este Passeio pelos
meandros do País e também do Lionismo. O regresso a Lisboa fez-se com a certeza de termos levado a nossa palavra e
os objetivos do nosso Movimento Lion a um local belíssimo
do nosso País.
A todos os Lions que nos acompanharam envio gratas e amigas Saudações Lionísticas.
CL Dinora Franco Salsinha / AL 2013/2014

que acolhe crianças menores, por ordem do Tribunal da
tutela, cujos pais não têm condições de os manter.
O Clube fez a oferta de bens, no valor de € 150,00 à Casa do
Gaiato, em Setúbal.

LC LISBOA SETE COLINAS
Depois da passagem do testemunho durante o mês de Julho,
a nova Direcção do LC Lisboa Sete Colinas dá continuidade
ao bom trabalho desenvolvido pela Direcção anterior, mantendo compromissos mensais como, o pagamento da Tele
Assistência da Cruz Vermelha a uma idosa e o voluntariado
de alguns Companheiros na Loja Solidária da Junta de Freguesia de Sta Maria de Belém, contribuindo para o seu bom
funcionamento.
Focados num dos sonhos do PI Barry Palmer para este AL,
“LIONS from Cyberspace”, apresentamos no dia 25 de
Agosto, à “Comunidade Cibernáutica” o nosso Website,
www.lc-lisboa-7-colinas.webnode.pt, da responsabilidade da
CL M Lurdes Barata. Dar a conhecer o Movimento Lionistico,
a nossa Missão e o Nosso Trabalho, apelando ao associativismo e ao amor pelas causas solidárias são alguns dos
objectivos.
Em Setembro, a solidariedade continua. Comemorando a 8,
o Dia Internacional da Alfabetização e, atendendo ao apelo
da Fundação S João de Deus em Lisboa, as CL Ana Almeida
e CL M Lurdes Barata, entregaram nesta Fundação, cerca de
80 livros escolares referentes aos ensinos, básico até ao
secundário, para posterior partilha gratuita por todo o país.
A meio do mês, o nosso Clube juntou-se à Comunidade Vida
e Paz e, a CL Ana Almeida e o CL Nuno Mendes, entregaram
pastas e escovas de dentes que depois serão distribuídas por
pessoas carenciadas. Mantendo a tradição, a CL M Eugénia
Oliveira e a PPI Cristina Teles, iniciaram a actividade “Cartaz
Sobre a Paz”, junto da Escola Almeida Garrett em Lisboa.

LC DE LISBOA CENTRO
O Lions Clube Lisboa Centro fez a entrega de 108 litros de
leite no Lar “O Nazareno”, em Lisboa, estabelecimento (IPSS)
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Com muita alegria e gratidão inaugurámos no dia 5 de Setembro, a nossa Sede. Brilhante iniciativa do Presidente CL Hélder
Fráguas e, espaço gentilmente cedido pelo Eng João Barão,
a quem agradecemos.
No dia 19 de Setembro, no Hotel Zenit em Lisboa, iniciamos
a actividade “ Ciclo de Palestras LC Lisboa Sete Colinas”.

O Jantar Palestra teve como orador convidado, o Dr Pedro
Strecht com o tema “Como Interpretar Desenhos Feitos por
Crianças”. Contamos com a presença do PDG Nuno Ferrão,
do Presidente Divisão 6 à qual pertencemos, CL José Escada,
Presidente da Divisão 5 CL Guilherme Sardinha, Presidente
da Divisão 2 CL Olga Alves, Presidente do LC Lisboa Centro
CL Filomena Costa, Presidente do LC Oeiras Tejo CL Cecilia
Sardinha, PPI do LC Benﬁca CL Lourdes Loução, Companheiras do LC Lisboa Mater e LC Cantanhede, vários convidados
“não LION” sobretudo com ligações proﬁssionais ao tema
proferido pelo palestrante. Nesta actividade em que participaram 55 convivas permitiu o convívio saudável entre LIONS
e “não LIONS”, em que num ambiente de companheirismo,
enriquecido pelo palestrante, se divulgou mais uma vez o
nosso movimento.

LC DO MONTIJO
10º Rally Paper das Divisões 8 e 9 para ajudar o Programa
PERA
O Lions Clube do Montijo foi, este ano lionístico, o clube
nomeado para a organização do 10º Rally Paper das Divisões
8 e 9, cuja data escolhida foi o dia 22 de setembro de 2013.
Na organização do Rally o LC do Montijo contou com o apoio
do CL António Ferreira, do LC do Seixal.
A verba apurada na atividade, no valor de € 535,00, destina-se
ao Programa PERA.
A 10ª edição do rally contou com 7 carros à partida em saudável competição, nos 40Km de estrada de Montijo a Pegões.
O início da prova veriﬁcou-se junto ao parque de estacionamento do AKI, tendo terminado na Junta de Freguesia de
Santo Isidro de Pegões.
Após a prova, foi servido um almoço que contou com a presença de 49 pessoas.
Depois do almoço foi feita a distribuição de taças, prémios e
diplomas aos concorrentes.
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No dia 27 de setembro – o Clube entregou à Escola EB1 –
Caneira e à Escola Don Pedro Varela, Material Escolar no valor
de € 300.

LC DE PONTE DE LIMA em HOMENAGEM
No passado dia 11 de Setembro, o Lions Clube de Ponte de
Lima foi convidado pela Direção do Agrupamento de Escolas
de Ponte de Lima a associar-se à entrega de diplomas aos
alunos que, tendo completado o 12º ano de escolaridade, se
preparavam para prosseguir os seus estudos no ensino superior. O momento foi aproveitado para distinguir os alunos que
ao longo do ano mais se notabilizaram pelo seu aproveitamento.
O Lions Clube de Ponte de Lima teve aqui um excelente
momento de visibilidade quando o CL Presidente Carlos Caldas, perante direcção, professores e colaboradores da Escola,
Presidente da Câmara de Ponte de Lima e Presidente do
Rotary Clube limiano, alunos e pais que enchiam o salão
polivalente, usou da palavra para enquadrar a excelente relação que ao longo dos 27 anos de existência o Clube tem
mantido com as escolas sensibilizando e ajudando: “O Lions
Clube de Ponte de Lima é um clube de serviços e, mercê da
atenção dos Senhores Diretores das Escolas e Agrupamentos,
tem sensibilizado a comunidade escolar, entre outros, para o
valor da saúde, mais concretamente da visão, através de rastreios, para o valor da natureza, com as campanhas “Eu Sou
Vigilante da Floresta”, para a Paz no mundo, com o lançamento do concurso Cartaz da Paz.”

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identiﬁque-as ao texto da actividade correspondente
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Referiu, depois, a aposta do Clube em atos culturais e de
sensibilização, como reedição de livros de poetas limianos,
publicações de obras de membros do Clube como Tito de
Morais ou António Mário Leitão, conferências e outros.
A ﬁnalizar deixou palavras de encorajamento aos jovens:
“Neste momento, estamos presentes para dizer a estas
jovens que, em momentos difíceis como os que a Nação
atravessa, não desanimem, porque o seu esforço, trabalho e
persistência serão, por certo, coroados de êxito quando se
depararem com o mundo do trabalho. Coragem para o percurso universitário, que a semente está lançada!.”
Neste ato público, em que marcaram presença muitos membros do Clube, o CL Presidente Carlos Caldas associou-se ao
momento de distinção do esforço das três alunas melhor classiﬁcadas do Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima, Marta
Manuela Martins Redondo Laranjo, Sandra Cristina Miranda
Santos e Rafaela Jesus Araújo Pereira, oferecendo a cada uma
a obra Limianas, de A. Ferreira, e Biodiversidade das Lagoas
de Bertiandos e S. Pedro d’Arcos, de Mário Leitão.

escolares).Esta actividade manter-se-á durante todo este ano
lionístico 2013/2014. O Lions Clube do Porto ainda ,no mês de
Setembro , fez a oferta de livros escolares a diversos alunos
carenciados da comunidade, no valor de 350€.

LC DE RABO DE PEIXE – Açores
LC de Rabo de Peixe deu posse a dois novos Lions e promove
o Roteiro Turístico de Rabo de Peixe no Canadá e nos Estados
Unidos.

O Lions na comemoração do 126º aniversário dos B. V. de
Ponte de Lima
O Lions Clube de Ponte de Lima esteve presente nas cerimónias comemorativas dos 126 anos de vida dos Bombeiros
Voluntários de Ponte de Lima. São profundos os laços de
amizade e cooperação que unem as duas associações,
sentindo-se o Clube muito honrado com a colaboração que
os Bombeiros de Ponte de Lima têm prestado ao nível das
acções relacionadas com a preservação da natureza, ambiente
e saúde. Todos os anos o Clube Lion tem contado com a sua
ajuda na divulgação, sensibilização e preservação em ações
como Eu Sou Vigilante da Floresta e nas Caminhadas.
Aos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, nas pessoas
do seu Presidente, Pedro Saraiva, e Comandante, Carlos
Lima, o Lions Clube de Ponte de Lima endereça os parabéns
e votos de muitos anos de vida para que continuem a poder
oferecer VIDA POR VIDA.

LC DO PORTO
O Lions Clube do Porto entregou ao projecto de “Mão em
Mão” livros escolares novos e usados , desde o 5º Ano ao 12º
Ano de Escolariedade ,que recolheu na sua sede (508 livros

O Lions Club de de Rabo de Peixe abriu, no passado ﬁm-de-semana, o seu ano leonístico, com uma Assembleia “informal” aproveitando o ﬁm do Verão e das férias. O convívio
reuniu cerca de sessenta pessoas. O novo Presidente do Lions
Clube de Rabo de Peixe, Artur Martins, deu as boas-vindas a
Rabo de Peixe aos muitos companheiros lions da ilha de S.
Miguel que se juntaram num agradável ﬁm de tarde, Assembleia que teve um momento marcante com a tomada de posse
de dois novos companheiros lions, João Luís da Câmara
e Francisco José Ferreira Silva, que assim se juntam a um
dos Clubes mais empreendedores da Região Açores, que
integra o movimento leonístico internacional, Judite Barros,
Secretária da Direcção, destacou os objectivos mais importantes que o LionsClub de Rabo de Peixe pretende executar
no 2013/2014 mandato que agora se inicia, mormente as que
serão levadas a cabo por ocasião do Natal, com a distribuição
de cabazes por famílias carenciadas em parceria com a Associação dos Amigos de Rabo de Peixe de Ontário no Canadá;
o Concurso Anual sobre a Paz, este ano subordinado ao tema
“Imagine a Paz”; a Matiné Sénior, isto a juntar a várias acções
culturais, sociais e de companheirismo, visando promover a
cultura e o convívio. Manter-se-à também a recolha de livros
infantis e dinamização de biblioteca infantile na Creche da
Casa do Povo, da Vila de Rabo de Peixe e a entrega de brinquedos a crianças carenciadas. O debate e a reﬂexão sobre
questões actuais voltará a ser uma nota dominante no Lions
Clube de Rabo de Peixe, coma dissertação por personalidades
convidadas para o efeito.
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Nesta Assembleia foi efectuado o lançamento do Roteiro
Turístico de Rabo de Peixe, numa iniciativa da Gráﬁca Açoriana, em parceria com o Lions de Rabo de Peixe, tendo o
director de sessão, António Pedro Costa, enfatizado o facto
de aquele guia constituir um meio de promoção de serviços
e instituições existentes na vila, dando a conhecer o potencial económico e cultural que Rabo de Peixe tem, o vasto
património cultural que se pode visitar num ambiente rural
que deve ser redescoberto por turistas e locais.
Trata-se de um roteiro em português e inglês que é uma
oportunidade para o turista conhecer mais sobre os usos e
costumes, de Rabo de Peixe e das festas que naquela Vila se
realizam, permitindo valorizar as suas raízes. O Guia é um
notório contributo para combater o estigma que muitos
apontam a uma Vila que se aﬁrma cada vez mais pelo seu
potencial humano, pois nela se pode descobrir o modus
vivendi sui generis do seu povo, designadamente a arte das
pescas, passeios de barco e visitas às quintas e explorações
agrícolas por onde se estende a sua mancha urbana e rural,
que forma uma das maiores freguesias dos Açores com cerca
de oito mil habitantes.
O leonismo não pára de crescer em todo o mundo e na Vila
de Rabo de Peixe ele tem sido um instrumento importante
para levar solidariedade aos mais fragilizados, pelo que o
novo Roteiro Turístico será promovido nos Estados Unidos e
Canadá, com o apoio das Associações dos Amigos de Rabo
de Peixe de Ontário, de Quebeque e da Nova Inglaterra, que
têm sido importantes parceiros nas actividades do Lions
Clube de Rabo de Peixe, mormente na atribuição de cabazes
de Natal aos mais carenciados.
Notícia do Correio dos Açores de 24 de Setembro.

LC DE SANTIAGO DO CACÉM
Município atribui donativo ao Lions Clube de Santiago do
Cacém
Recepção de um donativo de 1.000,00 Euros, atribuidos ao
Clube pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém;
Realizou-se na nossa sede, no dia 14 de setembro, a 1ª. Reunião de Divisão 9, presidida pela CL. Maria José Nunes de
Brito, onde estiveram presentes CCLL dos Lions Clube do
Montijo e Setúbal.

Esteve também presente o PDG CL Nuno Ferrão – Coordenador da equipa GMT.

Após o almoço e por iniciativa da Presidente de Divisão 9,
realizou-se uma actividade artística “Workshop de Pintura”,
subordinada ao tema Paisagem e com a técnica de pintura
a aguarela, que teve a participação interessada dos presentes.

LC DA SENHORA DA HORA
Chá das Companheiras
O Chá das Companheiras para além do convívio entre
companheira(o)s e convidada(o)s, permite que a receita do
mesmo se destine à aquisição de meios técnicos.
Tradicional Visita Guiada ao Porto
No dia 14 levamos a cabo a tradicional Visita Guiada ao Porto.
“Guiados “ pela Doutora Dália Dias, vimos “A cidade do Porto
da primeira metade do século XX: o Campo Alegre visto pelos
olhos dos escritores Agustina Bessa Luís e Ruben A. O Jardim
Botânico, a Casa Andresen, o Passeio Alegre e a Foz passaram
a ser vistos com outros olhos, graças aos ensinamentos da
Doutora dália Dias.

Distribuição de cabazes de alimentos a 52 famílias
No dia 17 de Setembro distribuímos cabazes de alimentos a
52 famílias, num total de 1.400 kg, no valor de 1.200€. Numa
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situação de emergência elaboramos mais um cabaz de alimentos para apoiar uma família a passar por diﬁculdades
económicas.
Caminhada a favor dos Bombeiros do Concelho de Matosinhos
No dia 22 de Setembro, na marginal de Leça da Palmeira
participamos na Caminhada e aula de ﬁtness que teve lugar
para recolha de donativos e sócios, a favor das Corporações
de Bombeiros do Concelho de Matosinhos.
Respostas de serviços a carenciados em situação de emergência
Durante o mês de Setembro fomos contactados por pessoas
carenciadas para a cedência de meios técnicos. Todos os
pedidos foram deferidos tendo cedido no mês de Setembro,
1 cama articulada, 1 cadeira de rodas e 1 par de canadianas.
Ainda no mês de Setembro ajudamos várias famílias em
situação precária, pagando algumas despesas correntes,
nomeadamente:
– Medicamentos no valor de 30€;
– Passe para um jovem estudante, no valor de 25€;
– Consumo de água no valor de 25€ e
– Consumo de luz, no valor de 52€.

LC DA TROFA
“Gota de Vida

a Gota que faz a diferença”

O Lions Clube da Trofa, logo após uma curta pausa para as
tão merecidas férias, começou em força e levou a efeito mais
uma Colheita de Sangue a favor dos doentes do Hospital de
S. João, no dia 14 de Setembro.
O Companheiro Governador do Centro Norte, Jorge Coutinho, brindou-nos com a sua presença, o que nos motiva
ainda mais para continuar a nossa caminhada na solidariedade.

Fizeram parte da equipa 4 Lions e 2 Leos, o que corresponde
a um total de 56 horas “Fazer o bem sem olhar a quem” é
um dos princípios deste Clube Lions, assim, e se considerarmos que cada dádiva pode salvar até 3 vidas, sentimo-nos
felizes por poder contribuir com 169 dádivas, o que pode
equivaler a 507 transfusões. É reconfortante saber que não
estamos sós nesta acção de SERVIR e que podemos contar
com a população da Trofa e arredores. Vamos em frente para
as 5 Colheitas do mês de Outubro.

AG E NDA L IONÍST ICA
NOVEMBRO 2013

D E Z E M B RO 2 01 3

Foco em Aﬁliações: Familiar
Mês sobre a Consciencialização sobre a Diabetes Lions
04-07 Instituto de Desenvolvimento de Pessoal – Área Constitucional IV:
Europa (Istambul, Turquia)
14
Dia mundial da diabetes
15
Prazo para um clube enviar um cartaz vencedor Cartaz sobre a Paz (por
concurso) ao governador do distrito
15
Data final para inscrição para o Prémio Dez Melhores Assessores
de Acampamento e Intercâmbio Juvenis (YCE-110)
15
Data ﬁnal de entrega do relatório anual de distrito/distrito múltiplo de Atividades do Programa de Acampamento e Intercâmbio Juvenis (YCE-1450)
15
Prazo para as indicações ao Prémio por Aumento de Associações do
Leo Clube no mês de Outubro
22
Prazo ﬁnal de candidatura para subsídios Lions Quest a serem revistos
na reunião do LAC de janeiro
29
Prazo ﬁnal para Inscrição no Curso Avançado de Liderança Lionística Budapeste, 8/10 fevereiro
30
Prazo ﬁnal para os Formulários de Certiﬁcação de Aﬁliação Familiar

Campanha de ação de serviço global de alívio contra a fome
Foco em Aﬁliações: Familiar
01
Prazo para um governador de distrito enviar uma candidatura vitoriosa
de Cartaz sobre a Paz ao presidente do conselho do distrito múltiplo
01
Prazo para um governador de distrito enviar uma candidatura vitoriosa
de redação ao presidente do conselho do distrito múltiplo
02-08 Semana do Banco Lionístico de Olhos
05
Dia Leo Internacional
15
Prazo ﬁnal para que um presidente de conselho de distrito múltiplo
envie um Cartaz sobre a Paz vencedor à Divisão de Relações Públicas
e Comunicações
15
Prazo ﬁnal para que um presidente de conselho de distrito múltiplo envie
uma redação vencedora à Divisão de Relações Públicas e Comunicações.
27
Prazo ﬁnal para pedidos de análise de subsídios Padrão, Assistência
Internacional e Quatro Pontos Básicos na reunião de diretoria de fevereiro de 2014
31
Último dia para o desconto antecipado de taxas de inscrição na convenção internacional
31
Final do Período 2 para os Prémios Realizador de Sonhos
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Servir Rumo ao Futuro – 2013
“Porque não humanizar mais o nosso Serviço?”
COMPANHEIROS,

Como todos sabem findaram há pouco menos de um mês as XX Jornadas Leonisticas,
na Trofa e a direcção do Distrito Multiplo Leo deparou-se com uma enorme e nova realidade que os Leos de Portugal necessitam e que já tem vindo a ser trabalhada ao longo
dos anos.
É necessário humanizar o nosso serviço, é necessário e urgente irmos para a rua, irmos
ao encontro da Sociedade Actual, conhecer as novas realidades e após isso, darmos
sempre um pouco mais de nós em tudo o que fazemos, deixando sempre o mundo
melhor que aquilo que o encontramos.

BRUNO SOARES
Presidente do Distrito
Múltiplo Leo

É incrível o sentimento que temos quando entramos para este movimento, e que cresce
largamente à medida que criamos e desenvolvemos mais e novas actividades. Temos
sempre aquele “bichinho” da motivação dentro de nós.
E foi com essa motivação, com esse “bichinho” que nos preparamos para mais uma
Actividade dos Leos de Portugal, desta vez em Coimbra/ Figueira da Foz, com a organização conjunta do II Leo Forma.
Saímos todos reforçados destas XX Jornadas Leonisticas, o número de participantes
revelou-se significativo, desde Faro, Leiria, Coimbra, Senhora da Hora, Boavista, Barcelos, Póvoa de Varzim a todos os Lions que quiseram marcar presença, felicito-os na
pessoa do Nosso Companheiro Presidente do Conselho Nacional de Governadores,
Companheiro Lion Gaspar Albino, Lion que nos apoiou sempre nos bastidores desta
organização Leonistica.
Companheiros, e em jeito de despedida, relembro das inúmeras actividades dos Leo
Clubes que se avizinham, e do II LeoForma , no fim de semana de 22,23 e 24 de Novembro. A presença de todos é essencial, é fulcral.
Foram muitas as ideias que surgiram, muitos os parâmetros para reavaliar, mas foi muito
mais que isso estas XX Jornadas Leonisticas, foi um mote para juntos Servirmos Rumo
ao Futuro!
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“Pontes para o Futuro!”
XX Jornadas LEOnísticas
LEO CLUBE DA TROFA

3217(3(16,/'$752)$ 
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COMPANHEIROS,

Nos passados dias 20, 21, 22 de Setembro de 2013, realizaram-se na Trofa, as XX Jornadas Leonísticas, com o mote de
“Pontes para o Futuro!”. O Tema escolhido pelo Leo Clube da
Trofa foi o ideal para dar inicio a um grande ano Leonístico.
Desde a Abertura do Secretariado na Sexta-Feira, com a
presença de Leos e Lions amigos que não quiseram deixar
de marcar presença no Jantar de Abertura das XX Jornadas
Leonísticas, até ao Almoço de Encerramento de Domingo,
foram momentos vividos com grande intensidade e companheirismo.
Foram Jornadas com uma Ordem de Trabalhos repleta de
surpresas, desde boas e novas ideias que surgiram nos
Workshops de discussão entre Leos, até às inúmeras actividades que os Leo Clubes apresentaram.
Para o Leo Clube da Trofa, foram umas Jornadas de grande
dimensão, mobilização e dinâmica, que tiveram o seu apogeu no Jantar Oficial das XX Jornadas Leonísticas, com a
entrada 6 novos Sócios Leos para o Leo Clube da Trofa.
São actividades como as XX Jornadas que motivam os Leos
a trabalhar, e a envolverem-se mais na sociedade.
Aos nossos Patrocionadores, aos responsáveis pela organização das responsáveis pelas refeições, à Escola Secundária
da Trofa, à APPACDM, o muito obrigado pela enorme colaboração com o Leo Clube da Trofa na Organização das XX
Jornadas Leonísticas.
Existem muitas palavras que podem descrever estes
momentos, mas por vezes essas palavras não são suficientes, não chegam para descrever os verdadeiros sentimentos
que todos os Leos têm quando estão juntos.
“Existem momentos que são vividos pela sua grandeza,
mas apesar dessa mesma grandeza são momentos passageiros, mas, existem outros momentos que são vividos com
grande intensidade e ao longo dos anos, são momentos
como esses intensos e ao longo dos anos que mostram a
vitalidade e o espirito Leonístico!”

TAL COMO AS QUE PROMESSAS PAIRAVAM NO AR , ninguém ficou
indiferente às XX Jornadas Leonisticas na Trofa, os Leos e
Lions de Portugal marcaram presença neste Evento Nacional organizado pelos Leos da Trofa.
Pontes para o Futuro, era o mote para estas Jornadas, construir as bases, edificar os alicerces dos Leos de Portugal e
fortificar a amizade existente entre todos nós! Foram incríveis momentos, desde a organização, de toda a logística,
de todos os momentos vividos com os Leos da Trofa, pois
eles foram a base deste enorme momento que a Trofa
viveu!

BRUNO SOARES
Presidente do Distrito Multiplo Leo
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Desde um dia de Sábado, recheado na Ordem de Trabalhos,
com uma palestra fantastica com o auxilio da Associação
Portuguesa Fibrose Quística, passando então pelo lançamento de balões de Esperança para um futuro melhor!
Momentos soberbos que terminaram ontem, domingo, dia
22 de Setembro, com uma avaliação e propostas de novas
actividades!

Motivados para mais um ano Leonistico, os Leos de Portugal sairam mais fortes e unidos destas XX Jornadas Leonisticas!
A todos os Leos, do Norte a Sul do Pais que marcaram
presença muito obrigado, aos Lions que sempre nos apoiaram um obrigado tambem, e ao Leo Clube da Trofa um
ENORME OBRIGADO E PARABENS por tudo.

Leo Clube da Senhora da Hora
O Leo Clube da Senhora da Hora está a organizar
uma Palestra Solidária sobre Alimentação Macrou
biótica!
Esta é uma actividade de Angariação de Fundos
inserida nas comemorações do Dia Mundial da
Alimentação - 16 de Outubro.
Assim, contamos com o incondicional apoio do
Lions Clube da Senhora da Hora, do Instituto
Macrobiótico de Portugal e da Paróquia de Nossa
Senhora da Hora e estamos a reunir esforços para
fazer desta uma grande actividade de sucesso!
Para celebrarmos o Dia Mundial da Alimentação
propomos-vos uma animada e viciante intervenção do Prof. e Consultor Macrobiótico Nuno Félix
Teixeira, uma referência na Macrobiótica Nacional que vem mostrar-nos os benefícios deste
estilo de vida e como a alimentação certa pode
ajudar o nosso organismo a ser mais e melhor!
Para responder à pergunta “A Alimentação
Cura?”, vimos desafiar-vos a conhecer A Visão
Macrobiótica. Porque num mundo interactivo e
em plena mudança o saber não ocupa lugar,
oferecemos-vos uma outra e nova perspectiva
dos Nossos Alimentos.
Todas as verbas angariadas revertem para a
Actividade das Crianças!
Contamos convosco Companheiros!
Obrigado
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Lions Youth Exchange 2013 – Finlândia
Relato da experiência de vida da Leo Joana Conceição no Campo
“Down by the Lake and Forest – Valkeakoski / Sääksmäki” sob alçada do DM 107E
ESTE ANO…FINLÂNDIA

Sai do Aeroporto de Lisboa no dia 27
de Julho muito expectante em relação à cultura finlandesa e à família
que me iria acolher em Joensuu. Com
escala em Amesterdão aterrei em Helsínquia onde uma Companheira Lion
me aguardava e com a amabilidade e
a simplicidade característica de um
Lion me conduziu ao comboio que,
após 4h de viajem, me levaria à família de acolhimento.Chegada a Joensuu instalei -me na casa da minha
família e começámos por conversar
sobre a vida na Finlândia e dizer algumas curiosidades sobre Portugal, que
é muito apetecível enquanto destino
de férias.
Durante quinze dias tive oportunidade
de conhecer os hábitos e costumes da
família e também de viajar por algumas cidades, como foi o caso de Kuopio, Oulu e outras vilas. Comi muita
pulla que é um doce muito apreciado
e também vários tipos de frutas,
essencialmente os berries (blackberrie,
blueberrie...), com os quais se fazem
umas deliciosas sobremesas.

Grupo de Jovens do Campo “Down by the Lake and Forest – Valkeakoski / Sääksmäki”
sob alçada do DM 107E

Após estas 2 semanas fui de autocarro até ao Campo Internacional da Juventude parando em Jyväskylä e Tempere.
Até que cheguei ao Campo “Down by the Lake and Forest
– Valkeakoski / Sääksmäki” sob alçada do DM 107E.
Durante uma semana visitámos o centro histórico de Sääksmäki, fizemos sauna, jogos tradicionais finlandeses, visitamos Jämsä e passámos um dia em atividade no LEO Europa
Fórum em Himos. Também visitámos Tempere onde tivemos
a oportunidade de passear pela cidade e visitar Museu de
Arte Moominvalley. Todas as noites tínhamos encontro na
fogueira onde cantávamos e dávamos sugestões de atividades e fazíamos concursos de conhecimento e esclarecimento
sobre a Finlândia. E fomos visitados pelas famílias de acolhimento e também pelo Governador e alguns Lions. No dia 18
de Agosto regressei a Portugal com a convicção que neste
Campo conheci pessoas extraordinárias com quem espero
manter o contacto e voltar a encontrá-las. Pude, também,
através da apresentação dos países presentes ficar com informações sobre os outros países, o que muito me interessou.
Já Fernando Pessoa dizia “Para viajar basta existir”.
JOANA MARGARIDA CARDOSO GARRIDO TAVARES
DA CONCEIÇÃO
Museu de Arte Moominvalley em Tempere

LEO Clube de Castelo Branco
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Personagens e outros temas
novo livro de António Gama Brandão

ÚLTIMO LIVRO DO NOSSO COMPANHEIRO ANTÓNIO GAMA BRANDÃO, um Lion sobejamento conhecido de todos pela sua maneira de ser,
estar e intervir no Lionismo. Um grande Lion, um grande Amigo. Nesta sua obra, cuja leitura nos prende, dedica várias
páginas de reflexão sobre o nosso movimento.

Do blog Memórias de Araduca (http://araduca.blogspot.pt/2013/07/leituras-personagens-e-outros-temas-por.html), publicado a 8 de Julho por António Amaro das Neves, com a devida vénia, transcrevemos algumas linhas sobre António Gama
Brandão e o seu livro “Personagens e outros temas”:

“António Gama Brandão é um prestigiado médico
pediatra, responsável pela criação do Serviço de
Pediatria do Hospital de Guimarães. Mas é também
um cidadão atento, um homem de cultura e um
humanista que não se demite da esperança num
Mundo melhor e mais justo. Homem de muitas leituras e de muitas viagens, partilha a sua mundividência através da escrita. Conhecíamos-lhe dois
livros (Santos Simões, um líder carismático e Vultos
e Questões). Acaba de lançar um terceiro, Personagens e outros temas, onde reúne um conjunto de
textos sobre figuras contemporâneas marcantes, a
que se segue uma série de textos com reflexões
sobre os mais diversos temas de natureza científica
(com destaque para os que dedica à criança), política, social, além de impressões de viagem. Ao todo,
são mais de oito dezenas de textos, abordando múltiplas temáticas, que se estendem ao longo de mais
de trezentas páginas que se lêem com prazer e proveito.
O prefácio é assinado pelo seu condiscípulo Levi
Guerra, professor catedrático jubilado da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto, que encontrou as palavras certas para descrever esta obra:
É um livro que, no seu ecletismo, revela a grandeza
humana do autor e oferece-se como uma relíquia de
sabedoria que se frui com encantamento quando as
suas páginas se percorrem e repetidamente se volta
a lê-las, tão densas são de conteúdo, de implícito
enriquecimento pessoal e de lúcidas normas de proceder e de pensar.”
ANTONIO AMARO DAS NEVES
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