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Gudrun Yngvadottir
Presidente Internacional de Lions Clubes

Transformar um “E se”
numa realidade
Olá Companheiras e Companheiros,
Conhecem aquele sentimento, depois de um grande evento,
onde estão exaustos mas ao mesmo tempo entusiasmados? Foi
assim que me senti, no passado mês de Julho, na 101ª Convenção
Internacional em Las Vegas.
Aprendi que as sementes de algumas das mais significativas
realizações enquanto Lions foram lançadas durante as convenções.
O que acontece é que conhecem alguém - talvez companheiros de muito longe, de
um país que nunca antes visitaram. Pode acontecer que os seus clubes estejam a lidar
com assuntos e problemas similares aos dos vossos clubes. Ou talvez os seus clubes
desenvolvam algo muito bem, de excelência, e então desejariam que o vosso clube
pudesse fazer melhor.
É aí que começam a ponderar “E se..?”

O

“E se ainda há muito mais a aprender com estes Companheiros Lions?”
“E se procurássemos resolver alguns problemas em conjunto?”
Antes que possamos dar conta, já passou uma hora, uma tarde inteira, e de repente
já sabemos tudo acerca das suas famílias, porque os Lions são mesmo assim. Mas
também há planos a serem traçados. No passado, dependíamos de chamadas ou
cartas para dar seguimento. Hoje em dia, com as redes sociais que temos ao dispor,
Facebook, Twitter, Instagram, é muito mais fácil manter o contato e trocar ideias.
Para os que não fizeram a viagem, espero que leiam acerca da mesma e sintam a
energia de todos aqueles lions que estavam juntos.
Para os que lá estiveram, incentivo-vos a utilizar a fantástica energia que
encontraram na convenção, para construir momentos de inspiração quer em vós
quer no vosso clube. Juntem todos os pedacinhos de papel que reuniram com
nomes, números de telefone e endereços de e-mail e adicionem essas pessoas ao
vosso círculo de amigos nas redes sociais de forma a manterem o contato e continuar
as trocas de ideias que podem ter começado com um simples “e se?” e concretizermnas.
Despeço-me com amizade,
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revista lioN é uma publicação oficial da associação internacional de
lions Clubes, editada por autorização da Diretoria internacional em 35 edições e em 18 idiomas: inglês, espanhol,
japonês, francês, sueco, italiano, alemão,
finlandês, coreano, português, holandês,
dinamarquês, chinês, grego, norueguês,
turco, tailandês e hindi.

Inês Alves Serraninho
Editora

FiCHa téCNiCa
Olá Companheiras e Companheiros,
Entramos no Outono com energia reforçada pela visita da nossa
Presidente Internacional Gudrun Ynvadottir.
Os Clubes estão a começar a colher os frutos de projetos semeados ao
longo dos primeiros quatro meses deste ano Lionístico.
Está a passar rápido porque o Verão já lá vai, e os dias podem estar um
bocadinho menos claros e o tempo mais frio. Mas quando a temperatura
diminui, os vasos sanguíneos contraem-se para conservar o calor. E é este
calor humano que precisamos de continuar a passar enquanto Lions e Leos,
para aquecer os corações mais carentes.
O Outono é a estação do equinócio, período em que a Terra se encontra
igualmente iluminada, entre o Hemisfério Norte e Hemisfério Sul, pelo sol.
Que este Outono seja um equinócio igualmente iluminado entre o Norte e
o Sul pelo sol da solidariedade, de forma a que possamos todos brindar ao
amor, e fazermos chegar a uma sociedade ainda dorida e necessitada, um
Verão de S. Martinho alimentado com o calor humano de cada acção de voluntariado.
Façamos da nossa capa dois mantos, façamos da fogueira a luz para todos, partamos a castanha em quatro se assim for necessário, e brindemos
com vinho novo a este privilégio de sermos nós, os que precisamos de ajudar.

o

Boas leituras, bom trabalho!
Equipa Editorial
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Gudrun YnGVadottIr PrEsIDENTE INTErNACIONAL DE LIONs CLubEs

“Temos de apostar
em projetos que nos
permitam fazer realmente
a diferença na vida
das pessoas, não em algo
de que nos possamos
gabar de ter feito”
No passado dia 17 de setembro, por ocasião da visita ao nosso país da Presidente
Internacional Gudrun Yngvadottir, a Revista Lion teve oportunidade de falar com a
líder do nosso Movimento. Mostrando-se entusiasmada pela qualidade e variedade
dos projetos de serviços dos Lions de Portugal, a IP Yngvadottir salientou a
importância de se apostar na qualidade dos membros e não na quantidade.
Por Miguel ramalhosa

Como encarou o facto de ser a primeira mulher eleita para liderar a maior
organização de serviço do mundo?

Como inicialmente não pensava
em mim enquanto mulher, pensava
em mim apenas enquanto Lion, então isso não teve relevância. Nunca
tive de me questionar se era capaz de
fazer algo só porque sou uma mulher, daí não ter pensado nisso.
A Islândia está em primeiro lugar
no ranking da igualdade de género - e
tem sido assim nos últimos 10 anos,
desde que começou a ser analisado
pelo The World Economic Forum - ,
então ser uma mulher para mim não
era uma questão.
No entanto, como tenho viajado
por todo o mundo, compreendi o interesse nesse facto.
A verdade é que continuam a ser
notícia acontecimentos como, por
exemplo, a primeira mulher a tornar-se bombeira, ou a primeira mulher a

4
LION
SETEMBRO
OUTUBRO
2018

conseguir isto ou aquilo, o que proporciona muitas oportunidades pois
há muitas pessoas no mundo a prestam atenção a isso, questionando-se
sobre o que terá essa mulher a dizer e
que tipo de mudanças poderá trazer.
Daí eu ter uma voz mais forte.
Tenho tido muitas oportunidades
para falar sobre os Lions e despertar
um novo interesse no nosso Movimento. Ser a primeira mulher na liderança tem aberto muitas portas.
Tenho a oportunidade de me
encontrar com chefes de Estado em
todo o mundo, desde líderes governamentais, presidentes e até famílias reais só porque os Lions clubes
batem à sua porta e dizem: “Temos
a primeira mulher a tornar-se presidente. Podem recebê-la?” E acontece.
Então, para mim, tem sido uma
grande oportunidade para posicionar
os Lions e estou muito orgulhosa do

que tenho feito, de trabalhar duro
para os Lions e, sendo um homem
ou uma mulher, isso não faz grande
diferença. Somos mais fortes trabalhando em conjunto, homens e mulheres.
Perguntam-me várias vezes se,
por estar uma mulher na presidência,
seria sobretudo encorajado o recrutamento de membros femininos, se
os novos líderes seriam maioritariamente mulheres ou até se o foco
passaria a ser servir principalmente
mulheres. A resposta a todas essas
perguntas é não.
Precisamos de mais membros,
homens e mulheres, precisamos de
desenvolver líderes mais fortes, tanto
homens como mulheres, mas o foco
é o serviço. Nada tem nada a ver com
género. Estamos aqui para servir as
pessoas necessitadas.
Mas claro que também percebi,
quando viajo, que em algumas partes
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do mundo as mulheres nem sequer
são diagnosticadas, não têm acesso
igual a cuidados de saúde. Assim, em
algumas partes do mundo, as mulheres precisam de ser servidas mais do
que os homens. Falamos por exemplo da Índia ou de vários países africanos.
Em alguns casos temos que nos
concentrar mais nas mulheres mas,
em geral, os membros, a liderança e
o serviço não têm nada a ver com
género.
A sua motivação para se juntar aos
Lions está mais relacionada com as
suas origens - a Islândia tem o maior
número de Lions per capita do mundo
- ou foi inspirada por alguma personalidade relacionada com o serviço à
comunidade?

Quando me juntei aos Lions
Clubs, há 26 anos, estava muito
impressionada pelos
projetos relacionados com a visão,
o “The Sight
First”, os projetos da Helen
Keller... Essa
foi minha inspiração. u
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u

Fiquei muito impressionada
com esta grande associação internacional, tendo isso sido muito signiicativo para mim.
Mas talvez essa não seja a razão
principal pela qual me juntei. Foi
uma das razões pelas quais eu respeitava os Lions.
A razão principal pela qual me
juntei foi porque encontrei um clube que era como uma comunidade,
um bom grupo de amigos do qual
eu gostava de fazer parte. Gostava
da amizade deles.
Vários outros clubes me convidaram nessa mesma altura porque o
meu marido já era Governador e todos sabiam que eu estava a trabalhar
para os Lions, que era muito dedicada, pese embora ainda não fosse
Lion.
Então eu escolhi um clube por
causa da amizade. Escolhi juntar-me
a esse clube porque tinha um bom
projeto, boas reuniões, bons eventos
e era um bom grupo de amigos. Isso
signiicou muito para mim.

Precisamos de mais
membros, homens e
mulheres, precisamos
de desenvolver líderes
mais fortes, tanto
homens como mulheres,
mas o foco é o serviço.
Nada tem nada a ver
com género. Estamos
aqui para servir as
pessoas necessitadas.
De que forma é que os líderes do movimento podem fomentar a colaboração e o trabalho conjunto entre os
clubes?

Existem diferentes clubes com
diferentes culturas, com pessoas que
têm mentalidades diferentes. Isso
signiica que existem oportunidades
diferentes.
Uma cidade pequena onde a
principal actividade é a pesca terá
um tipo de membros totalmente
diferente de uma outra grande cidade onde a actividade principal é a
Banca. Isso signiica que a sua experiência, as suas oportunidades para
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a angariação de fundos, a realização
de projetos, bem como as necessidades da comunidade, serão muito
diferentes.
Nesse sentido, podem ser dadas
orientações, mas não podemos pensar que “one-size-its-all”, que existe
uma solução única.
Não podemos esperar que os
clubes façam as mesmas coisas. No
entanto, espera-se que trabalhem em
conjunto.
Nestes últimos dias tem tido contacto com a realidade do movimento no
nosso país. Pelo que teve oportunidade de conhecer na sua visita, quais
são as principais forças que identifica nos Lions de Portugal?

A grande variedade de projetos
de serviço e a criatividade e coragem
para tentar fazer algo novo estão a
impulsionar o movimento em Portugal.
Vocês são fortes porque têm um
óptimo projeto de serviço, são muito dedicados e parecem ser uma família forte. Senti que existe amizade
e união entre os companheiros.
Se lhe perguntassem qual seria a
principal marca pela qual gostaria de
ser recordada enquanto presidente
internacional, o que responderia?

[Sorrisos] Pode-se dizer que até
tenho uma espécie de sonho... mas
acho que precisamos de nos concentrar muito mais na qualidade do que
na quantidade.
Tem-se falado muito sobre o recrutamento de muitos membros - o
que é muito importante, é claro -,
mas para mim, o número de sócios
ou de clubes não é o mais importante. O importante é a qualidade, que
eles permaneçam e sejam dedicados
ao Lions. E também é importante
que nós cuidemos bem deles.
O mesmo se aplica aos projectos de serviço. Temos de apostar em
projetos que nos permitam fazer realmente a diferença na vida das pessoas, não em algo de que nos possamos gabar de ter feito.
Portanto, qualidade signiica muito mais para mim do que a
quantidade e espero que possamos
melhorar o valor dos próprios membros.

claSSIfIca

para a

pelo SétIM
Por pr Jamie Konigsfeld

A Fundação do Lions Clube
Internacional (LCIF) recebeu
pelo sétimo ano consecutivo a
classiicação de 4 estrelas da Charity Navigator, avaliação esta que
coloca a Fundação num ranking
de apenas 5% das instituições de
responsabilidade social avaliadas
com esta classiicação nos Estados Unidos da América.
O que é que isto signiica?
Que a nossa Fundação está a
superar a maioria das outras
instituições de responsabilidade social dos Estados Unidos
da América, de acordo com o
Michael Thatcher, Presidente e
CEO da Charity Navigator. A classiicação de 4 estrelas é a maior
classiicação que uma Organiza-

ação de 4 eStrelaS

fundação lcIf,

Mo ano conSecutIVo
ção Sem Fins Lucrativos pode
receber por parte da Charity
Navigator, que é a maior e mais
conceituada avaliadora de instituições de responsabilidade
social dos Estados Unidos da
América.
Isto também signiica
que Lions e outras pessoas
que não são Lions, podem
ter a certeza de que as acções
de generosidade estão entregues em boas mãos. Quer
seja feito um donativo para
o Fundo de Serviço de Capacitação ou para o Fundo
de Assistência a Desastres,
os doadores podem saber
que estão verdadeiramente a
fazer a diferença no mundo.
Além disso, 100% dos donativos são direcionados

para apoiar subsídios e
programas do LCIF, algo
que nem todas as organizações sem ins lucrativos
podem reivindicar. Michael
Thatcher airma ainda que
“esta avaliação excecional
por parte da Charity Navigator diferencia a Fundação do
Lions Clube Internacional
dos seus pares, e demonstra
ao público em geral a sua
coniabilidade”.
A Charity Navigator classiicou mais de 9.000 instituições de responsabilidade
social e fornece dados sobre
mais 1.8 milhões de Organizações Sem Fins Lucrativos nos Estados Unidos da
América. A sua Missão? “Fazer Filantropia com impacto

e de forma fácil para todos”.
A Charity Navigator pretende
promover a “Doação Inteligente”, classiicando as
instituições de responsabilidade social, desde as mais
conhecidas às menos conhecidas, com base na sua saúde
inanceira, responsabilidade
e transparência. A Informação Financeira e a Avaliação
baseiam-se no formulário
de imposto de cada instituição de responsabilidade social dos Estados Unidos da
América. A Charity Navigator
avalia 10 vezes mais ONGs,
em comparação com o seu
concorrente mais directo, e a
Forbes, a Business Week e a
Kiplinger’s Financial Magazine, aplicaram a sua metodo-
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logia exclusiva de análise de
dados ao sector da responsabilidade social.
Esta notícia não poderia
ser mais oportuna, uma vez
que a Campanha 100: Empowering Service do LCIF teve
o seu “pontapé de saída” na
101ª Convenção Internacional de Lions Clubes em Las
Vegas. Se não está ainda familiarizado com o maior esforço
de sempre que o LCIF fez em
50 anos de história para uma
angariação de fundos, a Campanha 100 pretende angariar
300 milhões de dólares até ao
dia 30 de Junho de 2021. A
Campanha 100 irá capacitar os
Lions a servirem centenas de
milhões de pessoas por ano
em comunidades próximas ou
distantes. À medida que os desaios enfrentados pelo nosso
mundo se expandem e mudam, a nossa Fundação também deve evoluir. Este feito
irá permitir que os Lions criem
um impacto ainda maior, expandindo a sua actuação para
áreas como o cancro infantil, a
fome e o meio ambiente.
O Presidente da nossa
Fundação, Naresh Aggarwal,
disse “estou orgulhoso por
este marco histórico e ainda
mais orgulhoso pelo trabalho
que o LCIF está a fazer para
melhorar as vidas humanas
em todo o mundo. Os doadores do LCIF podem estar
coniantes de que os seus donativos estão a ser utilizados
para apoiar os programas a
que se destinam.”
O LCIF continuará a
prosperar pela excelência na
sua gestão iscal, prestação
de contas e transparência.
Poderá visitar o endereço
LCIF.org/BE100 para saber
como a Campanha 100 irá
desempenhar um papel importante na capacitação dos
Lions para o aumento do
impacto no serviço e pela
continuidade da luta contra
a diabetes, além de expandir
nossas causas globais.
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a World in need
needs a World of lions
LCIF LANÇA A MAIOR CAMPANHA
DE CAPITAL DE TODOS OS TEMPOS
Em julho de 2018, a Fundação de
Lions Clubs International (LCIF)
lançou a Campanha 100: serviço de
Capacitação. A campanha abrangente de capital de us $ 300 milhões
está programada para durar três
anos, com um impacto esperado
para durar por gerações.
O dinheiro angariado garantirá que
os Lions tenham os recursos necessários para aumentar o impacto
de serviço, combater a diabetes e
expandir suas causas globais.
O objetivo é habilitar os Lions para
servir a mais de 200 milhões de
pessoas por ano até 2021 e garantir
que daqui a 100 anos os Lions con-

tinue a tornar o mundo num lugar
melhor.

CONHEça Sua
BaSE GLOBaL
A LCIF é o braço ilantrópico do
Lions Clubs International, o que
signiica que uma das suas funções
é conceder subsídios onde eles são
mais necessários, em qualquer lugar
do mundo. Ao investir mais de us
$ 1 bilião em subsídios desde sua
fundação em 1968, a LCIF capacita
os Lions em escala global.

JuNTOS, NOS úLTIMOS 50 aNOS,
a LCIF E O LIONS TêM:
• Evitaram a cegueira evitável em milhões através do seu programa
sightFirst, incluindo 9,1 milhões de cirurgias às catarata, a formação
de mais de três milhões de oftalmologistas e outros proissionais
de saúde e a atualização de centenas de instituições oftalmológicas.
• Forneceram mais de 16 milhões de estudantes em 100 países com
acesso a ambientes de aprendizagem positivos por meio do Lions-Quest.
• Atenderam às necessidades imediatas e de longo prazo das comunidades afetadas por desastres naturais, distribuindo 4.600 subsídios
de emergência até o momento;
• Trabalharam para reduzir as mortes por sarampo, ajudando a vacinar 87,7 milhões de crianças.
• Apoiaram as necessidades dos doentes, deslocados e deicientes.
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A LCIF concentra a sua ilantropia em áreas especíicas (áreas
de foco), ajudando a dar forma e direção ao seu impacto. A LCIF
enfocou historicamente a visão, juventude, socorro em desastres
e causas humanitárias. À medida que as necessidades do mundo
mudam, os Lions evoluem para servir suas comunidades de novas
maneiras. A LCIF também está a evoluir, expandindo suas causas
globais para incluir diabetes, fome, cancro infantil e meio ambiente.

5 coISaS
que não Sabe
Sobre a lcIf

1

Cem por cento das
doações vão inanciar donativos e programas.

2

Os donativos são
inanciadoss inteiramente pela generosidade de Lions, parceiros e amigos.

3

Tem um ranking de
quatro estrelas do
Charity Navigator.

4
5

É a única fundação
global do Lions.

A LCIF concedeu US
$ 1 bilião nos seus
50 anos de história.
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PraTICaNdO O BEM aO rEdOr dO MuNdO
Alguns donativos são grandes, enquanto alguns são de
apenas alguns milhares de dólares. Alguns projetos são
longe de casa, enquanto outros estão ao virar da esquina.
Mas a necessidade é global e o impacto é poderoso em
todos os lugares e em todos os níveis.

lcIf trabalha no Seu baIrro
Em Fremont, Nebraska, uma doação de us $ 75.000 para
o Lions do Distrito 38 0 permitiu a construção de um pátio
sensorial dedicado a envolver todos os cinco sentidos em
crianças com uma variedade de necessidades especiais.
“Adoro levar meu ilho para lá e ver seu rosto iluminar-se
a cada nova sensação e elemento sensorial”, diz Miranda
Long, da Fremont. summer Mau, membro do conselho do
Centro de Autismo de Nebraska, diz: “O pátio sensorial
proporciona-nos uma divertida experiência familiar, livre
de julgamento das habilidades que os meus ilhos não
têm. Não há muitas situações na nossa comunidade nas
quais passamos a vivenciar as coisas em família. ”O projeto
do jardim sensorial foi liderado pela Lion Mary robinson,
especialista em mobilidade da Fremont Public schools que
ensina alunos cegos e deicientes visuais. robinson foi
inspirada a criar o jardim depois de ouvir sobre os avanços
de uma criança que é cega depois que ele começou a
jardinagem com sua mãe.

académicas e de vida que os ajudarão a evitar trabalho
migratório, estereótipos de género, casamento infantil e
outros obstáculos, tudo graças a um subsídio da LCIF.

parcerIaS coM orGanIzaçõeS
GlobaIS leVaM ao IMpacto hIStórIco
Entre 1994 e 2008, a LCIF apoiou o trabalho do Centro
Carter com us$ 59 milhões em inanciamento para ajudar
a erradicar a oncocercose (cegueira dos rios) e o tracoma,
duas causas transmissíveis de cegueira que atingiam
países como a Nigéria, em África. A administração em
massa da droga ivermectina (Mectizan®) doada pela Merck
& Co., Inc., tem sido tão bem sucedida em dois estados
da Nigéria que o programa estáa ser, gradualmente,
eliminado. Durante a parceria, a LCIF e o The Carter Center
inanciaram programas de oncocercose e tracoma em
toda a África e nas Américas. No geral, a parceria do Lions
com o The Carter Center levou à distribuição de mais
de 214 milhões de tratamentos com Mectizan® em 11
países. Como resultado, a Organização Mundial da saúde
(OMs) constatou que a Colômbia, o Equador, o México e
a Guatemala estão agora livres da oncocercose. Ainda há
mais trabalho a ser feito, e a LCIF pretende conceder us
$ 16 milhões em apoio inanceiro para os programas de
cegueira dos rios e tracoma do Carter Center até 2020.

uM pouco pode percorrer
uM lonGo caMInho
Na Índia, muitas famílias são incapazes de priorizar a
educação de seus ilhos, especialmente meninas. Mas uma
mulher acolheu essas meninas, liderando uma ação para
educá-las. Em 2009, o Lions Clube Gajapatnagaram da
Índia, patrocinado pelo Lions Clube burr ridge-HinsdaleOak brook nos Estados unidos, recebeu uma doação de
us $ 5.000 da LCIF para renovar um dormitório estudantil
em Andhra Pradesh, Índia, permitindo que 40 meninas
frequentassem as aulas, algumas pela primeira vez. A Lion
saipadma cuida dos seus alunos como se fossem seus
próprios ilhos, muitas vezes viajando pelas aldeias dos
estudantes para convencer os seus pais dos benefícios
de uma educação para os seus ilhos. Atualmente, 48
meninas e 25 meninos estão desenvolvendo habilidades
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CaMPaNHa 100 SONHa aLTO
auMento
do IMpacto do SerVIço
Os Lions e a LCIF estão a praticar o bem.
Mas ainda há muito a ser feito. recursos
inanceiros são necessários para continuar a ajuda aos necessitados. A LCIF
comprometeu-se a levantar us $ 300
milhões nos próximos três anos, para
que mais Lions possam fazer o bem a
mais pessoas em todo o mundo.

lutando pelaS
cauSaS doS lIonS
Através da Campanha 100, a LCIF expandirá seu compromisso demonstrado

para com as comunidades, causando um
impacto global ainda maior com foco na
visão, juventude, assistência em desastres e trabalho humanitário.
Também procurará maneiras de reduzir
a prevalência da diabetes e melhorar a
qualidade de vida das pessoas diagnosticadas.
Por im, realizará pesquisas para identiicar as áreas especíicas de maior
necessidade e oportunidade dentro
das maiores causas de fome, cancro
infantil e meio ambiente, conduzindo
projetos-piloto para obter a experiência
no desenvolvimento de programas sustentáveis e de longo prazo numa escala
local e global.

> InternacIonal

O que
$100
pode
oferecer?
VISão
Duas cirurgias às cataratas

JuVentude
O currículo de aprendizagem
socio emocional do Lions-Quest para uma sala de aula
inteira por um ano

dIabeteS
Exames de diabetes para 18
indivíduos em risco

eSforçoS
huManItárIoS
Vacinação contra o sarampo
para 100 crianças

alíVIo de deSaStre
Alívio imediato para quatro
pessoas após um desastre
natural

MeIo aMbIente

JuNTE-SE aO MOVIMENTO
a GeneroSIdade doS lIonS
alIMenta
o trabalho da lcIf.
Os donativos são inanciadas exclusivamente por meio de contribuições de
Lions, parceiros e amigos, e cem por
cento das doações são destinadas a
inanciar bolsas e programas. Embora
o principal objetivo de cada Lion seja
servir, o serviço nem sempre signiica
liderar um projeto de serviço. Doar
recursos inanceiros também é uma
maneira de servir.
s Lions podem doar individualmente
ou como um clube. A LCIF desenvolveu
um programa de clube modelo, no qual
os clubes locais podem se comprome-

ter a liderar pelo exemplo. Os clubes
têm muitas oportunidades diferentes
de angariar fundos, incluindo pedir
aos membros para doar, dedicar uma
campanha de angariação de fundos
para a campanha, fazer um presente
da tesouraria do clube ou pedir que os
membros da comunidade doem. Para
se qualiicar como um Clube Modelo, os
clubes comprometem-se a doar um valor igual a uma média de pelo menos us
$ 750 por sócio, que pode ser cumprido
em um cronograma de pagamento.
seja qual for a sua escolha, é um momento emocionante para ser um Lion,
com mais maneiras do que nunca para
causar impacto no mundo.

Acesso a água limpa para 14
pessoas

cancro InfantIl
Equipamento para ajudar a
diagnosticar ou tratar oito
crianças

foMe
Acesso regular a alimentos
para 14 pessoas com deiciência, idosos, pessoas com falta
de recursos ou sem abrigo

Para se comprometer com um
futuro melhor, visite LCIF.org/
Campaign100Resources
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: College Station Noon Lions Joann e Phil Hobson fazem centenas
de cones de neve no evento anual “I Love america” do clube em
todos os 4 de julho. Os Hobsons são recém-chegados
no novo Hall of Fame do clube.

atualIzação da lcI forWard
Todos os Lions são líderes. Os Lions estão a construir legados em suas comunidades
através do trabalho que realizam e um clube em Orange, Texas, encontrou uma
maneira de garantir que as contribuições de seus membros não são esquecidas.
TexAs LIons ForMAM
uM “CLub HALL oF FAMe”
Treze Lions do College Noon,
no Texas, foram incluídos no primeiro Hall of Fame do clube. É uma
nova ideia para melhorar a retenção
nos clubes e homenagear aqueles
que são Lions há mais tempo.
“Temos muitos Lions que trabalharam em suas comunidades de
forma diligente e consistente durante vários anos, mas podem não ter
servido ao nível distrital”, diz a Lion
Bonnie McGee, que trabalhou com o
PDG Floyd Golan a começar.
O novo Hall of Fame do clube
homenageia os Lions que foram destacados nas contribuições de tempo,
talento e recursos para promover a
comunidade, o clube e a missão do
Lions. Os Lions devem estar no clu-
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be de College Station por pelo menos 20 anos, e são considerados pelo
comitê de seleção com base num histórico de voluntariado em projetos e
atividades do clube, servinço em lugares de direção.
Os 13 Lions iniciados na classe
inaugural do Hall of Fame 2017 representam coletivamente 537 anos
de serviço. No dia da cerimônia,
foram convidados para um almoço
especial com o ex-Diretor Internacional Joe Al Picone.
“Os nossos membros são Lions
que reconheceram as necessidades
da sua comunidade e do mundo e
avançaram.A sua liderança está incorporada no legado durante o qual
este clube cresceu de 25 para quase
200 Lions ”, disse Picone ao grupo.
Pattie Sears, uma Lion desde
1989, explicou como o seu pai era

um membro fundador do Lions Clube Orange, Texas. “Ele ensinou-me a
servir os necessitados e iquei orgulhosa dele porque trabalhou muito e
ajudou os outros”, diz Sears. “Quando fui convidada para ser uma das

como está a reconhecer o serviço
excepcional dos lions?
Pense em maneiras novas e criativas
de reconhecer e celebrar
as contribuições dos seus membros.

primeiras mulheres do clube, meu
coração encheu-se de alegria.”
Um novo banner do Hall da
Fama do Lions Clube foi revelado
na cerimónia e está em exibição em
todas as reuniões do clube.

> InternacIonal

defIcIêncIa
não SIGnIfIca IncapacIdade
Os Leo Clubes cultivam líderes para a vida e oferecem aos jovens a oportunidade de
servir nas suas comunidades. Trabalhando com o parceiro da Fundação de Lions Clubs
International (LCIF), a Special Olympics e os Leos trazem uma nova vida e um novo
impacto à LCIF.

Por Jamie Konigsfeld

nquanto ativamente envolvida com o Leo Youth Program, a Leo Tanya Nzvengende, então presidente do
Distrito 412 Leo no Sudeste da África, candidatou-se e ganhou um cargo de líder juvenil na GenUin Social Impact
Summit de 2015.
Realizada durante os Jogos Mundiais das Olimpíadas
Especiais em Los Angeles, a conferência reuniu 120 jovens
líderes de 30 países em todo o mundo, com e sem déice
intelectual. Juntos, os
líderes desenvolveram
projetos de impacto
com foco em ideias
para promover a inclusão de pessoas com déice intelectual em suas
comunidades.
Dentro de sua parceria de longa data, a
LCIF e a Special Olympics International trabalham para promover
a inclusão através do
desporto, saúde e desenvolvimento de liderança, com equipas
formadas por membros de todos os níveis
de habilidades.
O projeto de Tanya
procurou criar uma comunidade mais inclusiva através do desporto no seu país de origem, o Zimbábue.
Ao falar sobre a criação de mudanças, Tanya transmitiu palavras de sabedoria simples mas perspicazes: “A deiciência
não signiica incapacidade”. Enquanto implementava o seu
programa, Tanya foi rápida em reconhecer que havia atletas
com quem ela trabalhava que eram líderes naturais e muito
eicazes em criar parcerias na comunidade.
“Trabalhar com os atletas foi uma experiência incrível
para mim”, disse Tanya, “eles -me a fazer mais em termos
de defender a igualdade de oportunidades para pessoas com
deiciências intelectuais no meu país. Gostaria de fazer uma
menção especial a um atleta de destaque, Nyasha Derera,
com quem eu gostei muito de trabalhar no último ano. Ele é

E

um líder nato e um grande orador. Foi Nyasha quem me fez
perceber que não damos oportunidades iguais aos nossos
atletas em papéis de liderança. Nós tendemos a concentrar-nos em que se integrem em vez de nos focarmo-nos em
que se destaquem.”
Como Líder de Ativação Juvenil Leo para a África,
Tanya propôs-se a recrutar líderes de atletas das Olimpíadas
Especiais para o programa Leo. “A Lions Clubs International e a Special Olympics International têm
uma parceria tão grande a nível internacional. Esta parceria precisa ser localizada em
todos os nossos programas africanos. Esse
é o meu mandato para
os próximos dois anos.
Hoje, Tanya está
a servir num papel de
alta liderança no Leo
Advisory Panel. Ela
continua a capacitar as
pessoas com déices
intelectuais no Zimbabué e mais além.
Enquanto a Leo
Tanya continua sua
jornada de serviço, em
setembro passado, o
Lions Clubs International enviou mais cinco Leos e um Lions para o Fórum Global
de Liderança da Juventude da Special Olympics em Baku,
Azerbaijão. Os jovens líderes deste ano viajaram da Indonésia, Malawi, Zimbábue, Malásia e Brasil para liderar projetos
que promovem o impacto social e a inclusão. O movimento
pela inclusão avança à medida que esses jovens líderes retornam às suas comunidades e criam seu próprio impacto social.
Visite LCIF.org/BE100 para saber como a Campanha
100 patrocinará e entregará programas que atendam às necessidades distintas de populações em risco e vulneráveis,
como idosos, deicientes, mulheres, órfãos e outros, afetados desproporcionalmente por fatores sociais e económicos e que exijam Serviços.
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rESuMO EXECuTIVO da rEuNIÃO

da dIrETOrIa INTErNaCIONaL

LAS VegAS, NeVAdA, eUA
24 a 28 dE JuNHO dE 2018
coMIté de audItorIa

1

O Comité continuará monitorando e acompanhando os planos
de ação.

coMIté de eStatuto
e reGulaMentoS

1

Foram mantidas as queixas
eleitorais para o segundo vice-governador de distrito apresentada pelo Distrito 300-G1 (DM 300
Taiwan), declarada nula e sem força
ou efeito a eleição para segundo
vice-governador de distrito do Distrito 300-G1 para o ano Leonístico
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de 2018-2019, declarado vago o
cargo de segundo vice-governador
de distrito para o ano Leonístico de
2018-2019 e que esta vaga deva icar em aberto e não ser preenchida
neste ano, declarando que a taxa
de apresentação das queixas de
us$ 650,00 deva ser devolvida aos
requerentes.
Foi mantida a queixa eleitoral
para segundo vice-governador
de distrito apresentada pelo Distrito 321-b2 (Índia), declarada nula e
sem força ou efeito a eleição para
segundo vice-governador de distrito
do Distrito 321-b2 para o ano Leonístico de 2018-2019, declarado vago o

2

cargo de segundo vice-governador
de distrito para o ano Leonístico de
2018-2019 e que esta vaga deva icar em aberto e não ser preenchida
neste ano, declarando que a taxa
de apresentação da queixa de us$
650,00 deva ser devolvida aos requerentes.
removeu Deepak raj Anand do
cargo de governador de distrito
do Distrito 321-b2 (Índia) por violação do dever e não cumprimento do
Estatuto e regulamentos e Normas
da Diretoria Internacional. Declarou
que Deepak raj Anand não deverá
ser reconhecido no futuro como Ex-Governador de Distrito por Lions

3

-governador de distrito do Distrito
3233-G1 (Índia) e declarado o Leão
Dr. Ishwarlal Mundra como segundo
vice-governador do Distrito 3233-G1
para o ano Leonístico de 2018-2019.
Foram negadas as queixas referentes à eleição de segundo
vice-governador de distrito do Distrito 3234-D2 (Índia) e declarado o
Leão Abhay shastri como segundo
vice-governador do Distrito 3234D2 para o ano Leonístico de 20182019.
Conirmou-se a decisão da
maioria dos conciliadores na
queixa sobre a resolução de disputas do distrito múltiplo movida
pelo Lions Club of south Madras
no Distrito Múltiplo 324 (Índia) e se
conirmou o endosso ao diretor internacional Leão r. sampath emitido durante a convenção do Distrito
Múltiplo 324 realizada em maio de
2017.
Foi alterado o Capítulo XV do
Manual de Normas da Diretoria
por motivos organizacionais, para
consolidar disposições duplicadas,
bem como para remover linguagem
que se tornou obsoleta e para melhor se alinhar às práticas atuais.
Foi alterada a Norma do Observador Neutro do Capítulo
XV do Manual de Normas da Diretoria no que se relaciona à data de
apresentação de um pedido de observador neutro e disponibilidade
do mesmo.
Foi alterado o Parágrafo I do
Capítulo III do Manual de Normas da Diretoria para remover Comité de Ação do Centenário, como
a referência não é mais necessária.

> dIStrItoS
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9

10
Clubs International ou por qualquer
clube ou distrito, não devendo ter
direito a qualquer privilégio decorrente de tal título. Declarou que a
vaga criada para o cargo de governador de distrito do Distrito 321-b2
não deverá ser preenchida e que o
governador de distrito eleito para
o Distrito 321-b2 servirá como governador interino até a Convenção
Internacional de 2018.
Foi mantida a queixa eleitoral
para segundo vice-governador
de distrito apresentada pelo Distrito
321-D (Índia), declarada nula e sem
força ou efeito a eleição para segundo vice-governador de distrito
do Distrito 321-D para o ano Leonístico de 2018-2019, declarado vago o
cargo de segundo vice-governador
de distrito para o ano Leonístico de
2018-2019 e que esta vaga deva icar em aberto e não ser preenchida
neste ano, declarando que a taxa
de apresentação da queixa de us$

4

650,00 deva ser devolvida aos requerentes.
removeu o governador de Distrito swarn singh do cargo de
governador de distrito do Distrito
321-D (Índia) por violação do dever e
não cumprimento do Estatuto e regulamentos e Normas da Diretoria
Internacional. Declarou que swarn
singh não deverá ser reconhecido
no futuro como Ex-Governador de
Distrito por Lions Clubs International
ou por qualquer clube ou distrito,
não devendo ter direito a quaisquer
privilégios decorrentes de tal título.
Declarou que a vaga criada para o
cargo de governador de distrito do
Distrito 321-D não deverá ser preenchida e que o governador de distrito
eleito para o Distrito 321-D servirá
como governador interino até a
Convenção Internacional de 2018.

5

6

Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-

11

coMIté de conVençõeS

1

Apresentou as designações de
hotéis para as delegações na
Convenção de 2019 em Milão.

coMIté de SerVIçoS a
dIStrItoS e clubeS

1

Concedeu o status de distrito
provisório a Malaui e Moçambique no encerramento da Convenção Internacional de 2018 a criando
de Distrito Múltiplo 412.

u
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2
3

Nomeou os Lions Coordenadores
para o ano iscal de 2018-2019.
Moveu os clubes de Aruba, bonaire e Curaçao do Distrito E1 (Venezuela) para o Distrito 35 N (Florida,
EuA), no encerramento da Convenção Internacional de 2018 e mudou
os clubes da Área Jurisdicional III para
Área Constitucional I.
Alterou a norma dos Crachás para
reconhecer os Ex-Curadores do
Conselho de LCIF.

4

coMIté de fInançaS
e operaçõeS da Sede

1

As Normas de compras receberam uma emenda para incluir uma
nova seção sobre segurança de dados e Privacidade de dados.
Aprovou-se a previsão do quarto trimestre do ano Leonístico de
2017-2018, reletindo déicit.
Aprovou-se o orçamento de 20182019, reletindo déice.
Aprovou-se a mudança do conselheiro de investimentos de strategic Wealth Partners para a empresa
Merrill Lynch bank of America.
Tanto o Capítulo XXI como o Capítulo IX das Normas da Diretoria
relacionados aos prazos de envio de
relatórios de reembolso de despesas
receberam emendas.

2
3
4
5

coMIté
do deSenVolVIMento
de lIderança

1
2

Aprovou e equipe de líderes de
grupo para o seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2019.
Alterou o Manual de Normas da
Diretoria excluindo o segmento
existente na sua totalidade e o substituindo por um texto que garanta
que o Diretor Geral do seminário de
Governadores de Distrito Eleitos terá
servido como líder de grupo do seminário de Governadores de Distrito
Eleitos dentro dos 10 anos que antecedam o ano em que esta pessoa
servirá como Diretor Geral e, a partir
dos treinamentos pertinentes ao ano
2020-2021, o Diretor Geral do seminário de Governadores de Distrito
Eleitos tem que ser certiicado através do Programa de Instrutor Certiicado do Lions.
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3

Foi alterado o Manual de Normas
da Diretoria, adicionando o texto
que, a partir dos treinamentos pertinentes à certiicação do ano Leonístico 2020-2021, será exigida certiicação através do Programa de Instrutor
Certiicado do Lions para servir como
instrutor do seminário de DGE, e um
Leão não poderá servir como um líder
de grupo do seminário de Governadores de Distrito Eleitos por mais de
cinco anos diferentes.
Foi alterado o manual de Normas
da Diretoria para incluir o novo
treinamento do Programa de Instrutor Certiicado do Lions e a disposição
de que, começando no ano Leonístico 2020-2021, a certiicação através
do Programa de Instrutor Certiicado
do Lions será obrigatória para servir
como instrutor nos treinamentos do
Instituto Avançado de Liderança Leonística, Instituto de Preparação de
Instrutores, Instituto de Liderança
para Lions Emergentes e Programa
de Instrutor Certiicado do Lions.
Foi alterado o manual de Norma
da Diretoria por meio de adições
e exclusões relacionadas com os reembolsos pertinentes ao Programa
de Treinamento do Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador
de Distrito Eleito a partir do ano Leonístico 2018-2019.
Foi alterado o manual de Norma
da Diretoria por meio de mudança
da data em que o Comité Executivo
aprova as nomeações dos instrutores do seminário de DGE de “agosto”
para “maio”, devido à mudança de
data/localização do seminário de DGE
de 2019 para fevereiro de 2019.

4

5

6

coMIté
de deSenVolVIMento
do quadro aSSocIatIVo

1

Foi aprovada uma resolução que
torna os governadores de distrito
ativos inelegíveis para servir como
Coordenadores de Clubes de Interesse Especial.
O programa dos veteranos foi
prorrogado até 30 de junho de
2021.
A estrutura da Equipe Global de
Ação foi alterada por considerações
relativas à eiciência e orçamento.
Foi prorrogada a norma de caducidade para o país do Azerbaijão

2
3
4

até 31 de dezembro de 2018.
Foi alterado o Capítulo X do Manual de Normas da Diretoria para
incluir a república Islâmica do Afeganistão como o 204º novo país ou área
geográica Leonística.
Foi alterado o Capítulo X do Manual de Normas da Diretoria para
que não mais que dois clubes possam
copatrocinar um novo clube.
Ficou determinado que as associadas Lionesses existentes sejam
dispensadas da joia de admissão ao
ingressarem um Lions clube até 30 de
junho de 2021 e que os seus anos de
serviço sejam transferidos através do
preenchimento do Formulário do Programa de Conversão de Lionesses.
Foi alterado o Capítulo XXIV do
Manual de Normas da Diretoria
para prever que o Presidente da Equipe Global de Ação designará um dos
três líderes de área jurisdicional (da
GLT, GMT ou GsT) como o presidente da área jurisdicional. Apoia-se que
o Primeiro Vice-Presidente de Clube
servirá como Assessor de Liderança
de Clube. Também foi aprovado que
os Vice-Presidentes da Equipe Global
de Ação e seus cônjuges ou acompanhantes adultos poderão participar
da reunião da diretoria de junho.

5

6
7

8

coMIté de coMunIcaçõeS
de MarKetInG para a

1

Foi alterado o Capítulo XIX, Protocolo Oicial do Manual de Normas
da Diretoria para incorporar as novas
posições da iniciativa Novas Vozes.
Foi alterada a seção F do Capítulo
XIX, do Manual de Normas para
aumentar permanentemente a disponibilidade de designações do Prémio Presidencial de 1.125 para 1.625 e
designações de prémio de Liderança
de 1.280 para 1.780.

2

coMIté de
atIVIdadeS de SerVIço

1

Concedeu os Prémios para os Leos
do Ano de 2017-2018.

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

exaltação do lIonISMo !
Com um programa recheado de momentos diversificados, desde contactos com
Lions, com entidades administrativas e com instituições sociais, a presença da
Presidente Gudrun em Portugal foi um grande sucesso.

Logo no início da visita, procedeu-se à inauguração da sede do Lions
Clube da Póvoa do Varzim, localizada numa antiga escola primária. Local
agradável e com muita luz,
que em breve estará mais
mobilado para acolher o
arquivo e distinções do
Clube.
Posteriormente, observámos o bonito marco/
obelisco comemorativo
dos 40 anos do Lions Clube da Póvoa do Varzim,
que foi muito apreciado
por toda a comitiva oicial,
que incluiu o marido da

presidente internacional, o
PID Jon, os PID Borralho
e Gorgulho, o CC Nuno
Ferrão e os DGs Isabel
Ismael e Pedro Crisóstomo. Vários companheiros
do Distrito CN acompanharam estas visitas, bem
como a TV Lions.
Ainda na Póvoa, fomos recebidos no bonito
salão nobre dos Paços do
Concelho pelo Dr. Luís
Diamantino, vice-presidente do município, que
enalteceu os valores do
lionismo e o importante
papel do Lions Clube local
no apoio à comunidade.

Depois da habitual troca
de lembranças, partimos
para a sede do Distrito CN
onde fomos brindados
com um coro infantil, bem
ensaiado pelo LC Porto
Boavista, que assinalou a
formação do Leo Kids em
Portugal.
Ainda nesta cerimónia, foram admitidas duas
novas companheiras. A
nossa Presidente internacional homenageou ainda
três Companheiras Lions:
a primeira companheira
Lion em Portugal (PDG
Anabela Caldevilla); a primeira presidente de um

clube (CL Adelaide Borges); primeira presidente
feminina do CNG (PCC
Teresa Gama Brandão).
O almoço, com a presença de numerosos companheiros, foi seguido da
gravação de um spot para
a TV Lions e de duas reuniões privadas, entre a Presidente Internacional e os
Leos e outra com os atuais e ex lideres do Distrito
CN.
Momento igualmente
interessante, foi a apresentação do ponto da situação
dos projetos em curso,
como o Programa Lions

u
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Quest, o projeto LUCAS,
o projeto alívio à fome
e o projeto da visão, que
já tem inanciamento de
Lions Internacional e que
está em fase de arranque.
Após estas reuniões,
seguimos para o IPATIMUP, onde fomos recebidos por um dos responsáveis pelo instituto e pelo
PCC Carlos Lopes. Aqui
icámos a par da investi-

gação desenvolvida pelo
investigador que no ano
passado ganhou a bolsa
Lions Cancro Pediátrico,
de 10 mil euros para investigação na área do cancro
pediátrico. Visitámos as
instalações e icámos com
uma ideia geral sobre a
investigação que se faz
naquele conceituado instituto.
Regressados ao Ho-

tel na Póvoa, realizou-se
uma bonita assembleia de
jantar, com a admissão de
novos sócios e a presença
de numerosos companheiros de vários clubes. Entre
os presentes, estavam três
companheiros do mais recente clube, o da Póvoa de
Lanhoso.
Domingo foi outro
dia intenso. A Presidente
Internacional e a sua co-

mitiva foram recebidos
nos paços do concelho de
Torres Vedras pelo presidente do município, que
apresentou uma exposição
patente naquele espaço.
Após uma sessão de boas
vindas no salão nobre,
partimos para a assembleia
de almoço que decorreu
numa bela quinta nos arredores Torres Vedras, local
de encontro e reencontro

> dIStrIto MÚltIplo
de cerca de 200 companheiros de vários países,
entre os quais brasileiros,
espanhóis e tunisinos.
A admissão de 13 novos sócios, o reconhecimento aos past-governadores e o agradecimentos
aos Lions de outros países,
foram momentos altosda
cerimónia. No inal, decorreram reuniões privadas entre a Presidente Internacional e as mulheres
Lions e os atuais e antigos
dirigentes do distrito 115
CS. Ainda houve tempo
para subir ao terraço e desfrutar da magníica vista,
enquanto outros desciam
à cave para observarem as
instalações vinícolas e o
armazém respetivo.
Ponto alto foi a visita
posterior a uma instituição para crianças e jovens
deicientes. A formação

proissional é o seu ponto
forte com vista a dotar de
competências essas pessoas com maior diiculdade
de inclusão na sociedade.
Foi um momento muito
apreciado pelos nossos
convidados de honra.
Nessa noite, brindámos a Presidente Internacional e o seu marido
com um jantar numa casa
de fados em Alfama, num
ambiente com ótima temperatura e num bairro com
muita história.
No último dia da visita,
fomos até à casa Lion no
IPO de Lisboa. Lá, fomos
recebidos pela Diretora do
Serviço de Pediatria que
explicou o funcionamento do serviço e identiicou algumas diiculdades.
O cantor Tony Carreira
acompanhou a visita e teve
o privilégio de ter sido em-

possado Lion pela nossa
Presidente Internacional.
Para marcar a visita, a comitiva deixou algumas dezenas de presentes, para
reforçar a animação das
crianças que passam por
aquele espaço.
A receção na Assembleia da República, através
do seu Vice-Presidente,
deputado Jorge Lacão, decorreu de forma exemplar.
Este reconheceu o papel
de grande relevo que os
Lions têm no nosso país e
nas comunidades onde se
inserem.
Da parte da tarde, decorreu no Centro Cultural
de Belém a comemoração
do Dia Internacional da
Paz, cerimónia organizada
pelo Observatório Internacional dos Direitos Humanos. A nossa Presidente
Internacional abriu a sessão,

com a primeira intervenção,
seguindo-se a Ministra da
Justiça e os Deputados do
PSD, PS e CDS. O Vice-Presidente da Assembleia
da República encerrou as
intervenções, tendo a Banda da Marinha tocado o
hino nacional, ao terminar
a sessão.
O jantar de despedida
decorreu num restaurante
de peixe, nas Docas, pois
sabíamos que a preferência gastronómica do casal
presidencial são os pratos de peixe. A Presidente Gudrun deixou muita
saudade em todos os que
com ela privaram, pela sua
simpatia e disponibilidade
em atender a todas as solicitações.
Pelo Conselho Nacional de Governadores
CC Nuno Ferrão
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Global actIon teaM
eM ação eM coIMbra
Numa organização do Distrito Múltiplo, decorreu no passado dia 29 de Setembro,
em Coimbra, uma ação de informação sobre a denominada Equipa de Ação Global.
Com efeito, a nossa
Associação
Internacional está constantemente
a adaptar-se ao tempo em
que vivemos e às alterações na sociedade. Para nos
mantermos na liderança a
nível mundial e para que os
Clubes Lions continuem a
ser um farol de esperança
nas suas comunidades, é
preciso planeamento estratégico.
Desse modo, a GAT
está estruturada a todos
os níveis, desde o nível internacional aos clubes. Por
isso, importa que todas as
estruturas se adaptam e
nomeiem os seus coordenadores para o serviço, nomeadamente nos Distritos
e nos Clubes.
Estes já tinham na sua
organização um Assessor/
Comissão de Sócios. Agora, no âmbito da Equipe de
Ação Global do Clube, deverão ter também um Assessor de Liderança (o 1º
vice-presidente) e um coordenador da LCIF (past-presidente imediato.

Para dar mais visibilidade às iniciativas dos Clubes, estes devem nomear
um Assessor de comunicação e marketing. Embora
a divulgação das atividades dos clubes já fosse um
desígnio há muitos anos,
passa agora a ter um papel
mais sistemático e de primeira necessidade, com a
nomeação de um Assessor
para esse efeito.

A sessão de dia 29 de
Setembro contou com a
presença de membros dos
Gabinetes e de companheiros de vários clubes.
Depois da abertura e de
uma pequena apresentação
generalista pelo CC Nuno
Ferrão, a CL Conceição
Machado, Coordenadora
Nacional dos Clubes de
Especialidade,
abordou
a temática destes Clubes,

pois trata-se de inovação
a nível internacional. Pretende-se captar associados
que tenham interesses em
comum numa determinada
área, quer social, desportiva, cultural ou outra.
A Companheira Leo
Mafalda Azvedo, presidente do Leo Clube da
Figueira da Foz, explicou
o contributo que os Leos
podem dar para estimular

GLOBaL aCTION TEaM - LIONS EM açÃO EM FraNkFurT
No início de agosto, em plena época balnear, os dirigentes do
distrito 115 foram convocados para
uma importante Conferência sobre
a gAT a realizar em Frankfurt, nos
dias 1 e 2 de setembro, num hotel
nos arredores do aeroporto. Não
obstante a data coincidir com um
habitual período de férias no nosso país, dada a relevância do tema
20 e o alargado universo de convidados – todos os distritos integrantes
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da Área Constitucional 4 -, o distrito 115 esteve representado ao seu
mais alto nível, com os dois Pastdiretores Internacionais, o Presidente do Conselho, os dois governadores e ainda pela Coordenadora
dos Clubes de especialidade.
Ainda na noite de dia 31 de agosto, houve uma reunião sobre o novo
regime geral de proteção de dados,
que recentemente entrou em vigor
na União europeia. Com efeito, exis-
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os jovens das suas comunidades em se envolverem
no serviço comunitário.
Por outro lado, o seu
exemplo pode proporcionar um maior envolvimento de companheiros
Lions na vida do Clube
e ser um motor na dinâmica dos Clubes Lions. A
sintonia entre Lions e Leo
pode e deve proporcionar
uma espiral de serviço em
prol das suas comunidades.
O PCC João Russo,
Coordenador da GLT ao
nível do Distrito Múltiplo,
caracterizou a Equipe de
Liderança, referido que a
nossa organização deverá

ter uma liderança forte e
determinada, conhecedora
e eicaz. Sugeriu a realização de ações de liderança
duas vezes por ano, para
presidentes de região, de
divisão e outros Lions interessados nestas matérias.
O facto de no presente
ano lionístico termos uma
senhora como presidente
internacional e a Convenção Internacional na Europa (Julho/2019), poderá
ser uma forte razão para
estimularmos o número
de assocados em Portugal,
especialmente do sexo feminino. Esta é a opinião do
DG Pedro Crisóstomo que
dinamizou o tema da Equi-

tem alguns conlitos que necessitam de ser
dirimidos e ultrapassados, entre a legislação europeia e a da nossa Associação, que
se rege pela lei americana.
durante o sábado, dia 1 de setembro,
depois de uma apresentação generalista da
gAT, e das suas três áreas (gLT/gMT/gST), a
cargo dos responsáveis europeus por estas
equipas, participámos em várias reuniões
mais restritas, quer por zonas da europa,
quer destas mesmas equipas.
Como lionismo também é companheirismo, o jantar decorreu num bonito restaurante típico, com mais de 300 anos, numa

pe de Sócios. Frisou que a
fundação de clubes deve
continuar na senda do registado o ano passado, realçando que nestes primeiros
3 meses já foram fundados
dois clubes.
Todavia, devemos ter
uma grande preocupação
pela satisfação dos sócios,
sob pena de eles abandonarem os Clubes, caso as suas
expectativas saiam defraudadas.
A última intervenção
esteve a cargo da DG Isabel Ismael que abordou o
tema do Serviço e como
estas atividades contribuem, decisivamente, para
a satisfação dos associados.

zona rural. Foi uma boa oportunidade para
trocarmos experiências com alguns diretores internacionais europeus e com a responsável pelo programa New Voices, com a
jurisdição do nosso distrito 115, no sentido
de se realizar uma ação em Portugal.

Salientou que os Lions se
adaptaram a novas necessidades, como o combate à
diabetes e o cancro pediátrico, e têm o seu enfoque
atual em 5 grande áreas,
mantendo a visão, o ambiente e o combate á fome.
Os Les estão unidos aos
Lions nestas grandes áreas.
Desenvolveu o tema
do poder da ação, desde
o aprender, o descobrir, o
agir e o celebrar. Este ponto é muito importante, não
só como espaço de avaliação, mas também como de
satisfação e reconhecimento dos associados.
CC Nuno Ferrão

No domingo, dia 2, tivemos o grato prazer de ouvir o Past Presidente Internacional
Tam, líder internacional da gAT, a falar do
programa de uma forma inspiradora e muito motivadora. Houve ainda tempo de ouvir
os responsáveis europeus da New Voices e
um Past diretor Internacional do Nepal falar
sobre os clubes de especialidade, que será
uma bela oportunidade de captar mais associados em grupos já organizados e existentes na sociedade.
Foi um im de semana muito intenso mas
rico em informação e em contactos lionísticos.
21
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uM deSafIo dIrIGIdo
a todoS oS lIonS clubeS do dM115

crIe e dInaMIze uM Grupo
de “leo KId’S” no Seu clube lIonS

Este desaio nasceu da
vontade das ilhas de uma
Ex Companheira do Lions
Clube da Boavista, que desde muito novas se viram envolvidas nas acções Lions. Já
mais crescidas, mostraram,
de forma muito decidida,
vontade de fazer parte do
movimento de forma mais
consistente, por terem sempre a referência dos momentos de companheirismo
e amizade que os pais e os
avós viviam dentro dos Lions.
Entretanto com a ideia ainda em embrião, as nossas “LEO
Kid’s” de imediato começaram a divulgar o projeto na sua escolinha e assim acabam por descobrir que tem como colegas ilhos
de Companheiros LIONS de outros clubes, assim como amigos
que a elas se desejam juntar para fundar um Movimento de “LEO
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Kid’s” a nível Nacional.
Para evitar quaisquer constrangimentos, antes de avançarmos com a iniciativa sondámos as Governadorias que
de imediato nos apoiaram
assim como o LIONS Internacional, dizendo que embora
a igura de “Movimento LEO
Kid’s” não exista, nada nos
impede de juntar grupos de
crianças e com elas criar projetos que as incentivem à Solidariedade e à divulgação dos
propósitos do Movimento LIONS.
Percebendo que este projeto poderá dar excelentes resultados para o crescimento e rejuvenescimento do Movimento
LION, para o envolvimento de toda a família nas atividades
Lionísticas, aqui estamos a desaiar Todos os Clubes LIONS de
Portugal a terem e a registarem os seus LEO Kid’s

InsCrIÇÃo no Movimento Leo Kid’s: A criança que pretenda pertencer a este
Movimento Nacional tem que ser familiar direta de um ou mais Companheiro LIONs
no ativo. Isto é: Tem que ser ilho, neto e ou sobrinho de um Companheiro LION que
tenha poderes para se responsabilizar pela sua admissão ao Movimento Nacional
dos LEO Kid’s.
Ao entendemos que este projeto se insere no âmbito do GsT – Equipa de serviços
Global do Distrito Múltiplo 115- os clubes que pretendam aderir a esta iniciativa
devem enviar um e-mail para:
Anabela Caldevilla (GsT-DM115)
E-MAIL anabela.caldevilla@lionsclubes.pt
com conhecimento dos vossos coordenadores
Distritais do GsT
Dinora salsinha (GsT D115Cs)
E-MAIL dinorah.salsinha@lionsclubes.pt
Carlos barbosa (GsT D115Cn)
E-MAIL vela59@sapo.pt
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requisitos Obrigatórios
para a inscrição no
Movimento Nacional LEO kid’s:

nesse e-MAIL DeveM InForMAr:
- Nome do Companheir(a)o responsável
pelo seu Leo Kid’s
- Nr. de sócio e qual o LIONs Clube
que representa
- Data de nascimento do Leo Kid
e seu Nome completo.

há lIMIteS de Idade para oS leo KId´S?
sim. Devem ter entre os 4 e os 12 anos, visto que a partir
dos 12 anos se o desejarem podem já ingressar ou formar
um Leo Clube. Pensamos que a idade mínima são os 4
anos pois antes é mais difícil conciliar ideias e iniciativas,
mas existirão sempre as pequenas e devidas exceções a
considerar
há quotaS a paGar para oS leo KId’S?
Não. Os desenvolvimentos das suas iniciativas devem
partir com apoio dos seus pais/companheiros adultos dos
Clubes porque entendemos que as crianças não devem
mexer com dinheiro. No entanto pensamos que possam por exemplo participar em peditórios devidamente
credenciados etc. Há sempre casos pontuais a serem
analisados. O único custo que vai existir para ser LEO Kid’s
será o custo da T-shirt que devem usar quando estiverem
em atividade e que no máximo deverá custará cerca de
5€, valor esse a ser pago após encomenda (informando

Companheiros não nos vamos alongar mais com outras ideias que farão
parte deste Movimento. Queremos só
que percebam que pretendemos unir
os clubes através das nossas crianças, incentivar a união e a participação
mais ativa dos Avós, dos Pais, dos Tios
nas iniciativas LIONS, contaminar posi-

quantidade e tamanho) diretamente para as secretarias
dos Distritos (CN e Cs)
o loGo leo KId’S atualMente crIado pode aparecer
eM Venda de artIGoS ao publIco?
Não. O Logo não deve ser usado sem o prévio consentimento da equipa do GsT Nacional. Caso pretendam fazer
alguma iniciativa em que necessitem da sua utilização,
devem por favor consultar a equipa do GsT Nacional explicando a vossa ideia e respetiva inalidade.
oS leo KId’S Irão ter obJetIVoS? MISSão? etc..
sim. Após analisarmos as inscrições vamos em conjunto
com o CNG e com as Assessorias da Criança que existem
reunir para criar algo bem simples e apelativo para os nossos LEO Kid’s. Neste momento podemos já informar que
existe uma poema muito interessante e musicado como
sendo o “Hino” do Movimento e que foi apresentado à
Presidente Internacional durante a sua visita a Portugal.

tivamente outros amigos não LIONS a
aderir e a conhecer o nosso Movimento
e desta forma simples dar a conhecer os
nossos grandes objetivos e o nosso código de ética. Todos sabemos que a felicidade é o bem mais procurado do mundo,
mas que não se alcança nem se compra.
A felicidade cria-se. As crianças apren-

dem por observação e imitação, e não
fazem aquilo que lhes dizemos, mas sim
aquilo que fazemos. Se a solidariedade, se a amizade, se o companheirismo
nos traz felicidade porque não sermos
exemplos para as nossas crianças? Um
grande bem haja e cá icamos a aguardar
as vossas notícias.
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D115CN CONTINuA A APOsTAr
NA LuTA CONTrA O CANCrO INFANTIL

preSIdente InternacIonal
lançou proJeto lucaS 2018/2019
Novo ano, mesma força de vencer, um novo sorriso das nossas crianças. O LUCAS é um
boneco feito por voluntários, manualmente, e que envolve a comunidade
Continuar a apostar no desenvolvimento da Investigação Cientiica, consciencializar e sensibilizar a população
com atividades com impacto; apostar
na prevenção para a deteção precoce, e
realizar ações de apoio junto de pais e
familiares, é o objetivo.
Este ano, o Lions Internacional alterou a designação para Cancro Infantil
(Childhood Cancer em vez de Pedriatric
Cancer) de modo a proporcionar medidas de apoio a crianças mais jovens (menos de 12 anos segundo a Organização
Mundial de Saúde).
A Presidente Internacional Lions
Clubs, Gudrun Yngvadottir, visitou Portugal, de 14 a 18 de setembro. Participou
ativamente na comemoração do Dia Internacional da Paz que se comemorou
no dia 17 de Setembro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Previamente a este evento, no dia 15 de setembro
(sábado) visitou a Sede do D115CN, na
Maia, onde se reuniu com os responsá-
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veis do Centro Norte e participou numa
visita guiada ao Instituto de Patologia e
Imunologia Molecular da Universidade
do Porto - IPATIMUP - I3S. Esta Instituição foi a beneiciária, após concurso
de uma Bolsa de Investigação Médica
na Área do Cancro Infantil Lions/Liga
Portuguesa Contra Cancro (Núcleo
Norte), no valor de 10 000 euros, angariada pelos Lions D115CN numa campanha de venda do boneco “LUCAS”, a
favor da Luta Contra o Cancro Infantil.
Esta ação contou com a colaboração da
CL Ana Correia de Oliveira, Assessora da Governadoria D115CN na Área
do Cancro Infantil, e de muitos companheiros e população que aderiram
a esta causa. Um sucesso, englobando
clubes de todo o País e iguras públicas
que se associaram à causa. A Presidente Internacional viu o extraordinário
trabalho efetuado pelos Companheiros
do D115CN e participou ativamente
no lançamento para o Ano Lionístico

2018/2019 de uma nova iniciativa, ao
elaborar o “LUCAS”, traduzindo num
projeto inovador neste âmbito, um processo manual de voluntariado envolvendo a comunidade.
Reforçando e ampliando o que foi realizado durante o ano lionistico anterior
no Distrito 115CN, inúmeras palestras
e conferências, participação em eventos
públicos como a Modtíssimo, entre outras iniciativas. Este ano, gostaríamos de
continuar a contar com todos os Companheiros no combate a esta causa. Pretendemos ajudar mais diretamente as nossas
crianças, com iniciativas relevantes para
melhorar o seu bem-estar. Vamos divulgar
novamente o nosso Lucas e a nossa causa
pela Sociedade, alertando à existência desta patologia tão sensível.
Nunca se esqueçam, unidos fazemos
sempre mais e melhor!
Nós Servimos!
(lionscancroinfantil@gmail.com)
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d115cS recebe Ip coM alMoço eM torreS VedraS

Centro, Figueira da Foz, Lisboa
Alvalade, Odivelas , Palmela e
setúbal.
Aos Novos Lions, sejam bem
vindos à maior Associação de
Clubes de serviço Humanitário
do Mundo.
Crescer em número de sócios permitirá fortalecer o quadro social dos Clubes e prestar
mais e melhor serviço à comunidade.

No almoço de recepção do
D115Cs à Presidente Internacional Gudrun Yngvadottir, que
teve lugar em Torres Vedras no
Domingo dia 16 de setembro,
tomaram posse 13 novos sócios
Lions.
Na presença de 200 Lions de
44 Clubes, a Presidente Internacional, deu posse a 13 novos sócios, dos Lions Clubes de Arganil,
Cova da beira, Castelo branco

Ip VISIta
paVIlhão lIonS
do Ipo de lISboa
No dia 18 de setembro, dentro
do programa da Visita da Presidente
Internacional Gudrun Yngvadottir ao
DM 115 Portugal, a Assessoria de Luta
Contra o Cancro Pediátrico do D115
Centro sul, promoveu uma visita ao
Pavilhão Lions do IPO de Lisboa.
Foram oferecidos brinquedos ao
pavilhão Lions e realizou-se uma
visita ao serviço de Oncologia Pediátrica, com a Directora do serviço
que falou sobre o funcionamento do
serviço, a prevalência de casos de
doença, a taxa de sucesso e a necessidade de apoio ao pavilhão Lions e
ao serviço.
Estiveram presentes os companheiros Lions que formavam a comitiva que acompanhou a IP Gudrun
Yngvadottir e o marido.
Esteve também presente a Assessora Isabel Carvalho e o embaixador da Luta Contra o Cancro Pediátri-

co Tony Carreira, que nessa ocasião
tomou posse como Lion.
A presença do cantor Tony Carreira, proporcionou momentos de
alegria aos utentes, famílias e funcionários.
A Presidente Internacional Gudrun Yngvadottir, tomou contacto
com a realidade deste serviço do IPO,
icando com uma noção dos sucessos e diiculdades dos proissionais e
doentes.

Foi mais um pequeno contributo
para alertar para a problemática das
crianças e famílias afectadas por esta
doença.
A verba angariara com a venda
da mascote da Campanha, o Kiko,
reverte metade a favor da LCIF (área
de Luta contra o Cancro Pediátrico)
e outra metade para apoiar famílias
nas suas estadias enquanto acompanham os ilhos em tratamento oncológico.
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d115 centro norte

preSIdente InternacIonal
apadrInhou noVoS SócIoS,
plantou árVore
e conheceu proJetoS
De visita ao DM Centro Norte, a Presidente Internacional da Associação
Internacional de Lions Clubes, Gudrun Yngvadottir, ficou a conhecer projetos,
apadrinhou a entrada de novos sócios, homenageou três mulheres Lions e até
plantou uma árvore, na sede da Maia

Gudrun Yngvadottir, natural
da Islândia, aterrou no Aeroporto
Francisco Sá Carneiro, no Porto
no dia 14 de setembro, tendo permanecido na Póvoa de Varzim por
dois dias. No dia 15, inaugurou a
sede do Lions Clube da Póvoa de
Varzim, visitou o obelisco em pedra, que assinala o centenário de
Lions Internacional e os 40 anos
de serviço à comunidade poveira do Lions Clube da Póvoa do
Varzim e foi recebida na Câmara Municipal daquela cidade, pelo
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seu vice-presidente, Dr. Luís Diamantino. Depois, dirigiu-se para a
sede do Distrito Centro Norte, na
Maia, onde foi recebida por muitos
Lions e com a música de um grupo
de crianças, que estão na génese da
criação do Leo Kids em Portugal.

hoMenaGenS
no feMInIno
Numa breve cerimónia, a Presidente Internacional apadrinhou a
entrada de duas novas sócias e ho-

menageou outras três companheiras: a primeira companheira Lions
do D115 Centro Norte; a primeira
mulher presidente de um clube e a
primeira mulher presidente do Conselho Nacional de Governadores.
Na ocasião, foram apresentadas, de forma resumida, as parcerias estabelecidas pelo Distrito 115
Centro Norte com várias entidades
e foi dado a conhecer o projeto
de apoio à investigação do cancro
infantil em Portugal, tendo a presidente Internacional conhecido
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a mascote da iniciativa, o LUCAS, tendo tido a oportunidade
de construir uma.
Seguiu-se o almoço, no restaurante da sede, com a presença
de muitos Lions e foi gravado um
spot, para posterior divulgação,
pela Presidente, DGs e CC. Este
spot Foto Aérea “We Serve” – a
força da nossa Missão!
Seguiram-se diversas reuniões com Leos, com os atuais e
Past Governadores do Distrito,
onde foram apresentados os projetos em curso, nomeadamente
o Lions Quest, alívio à fome e
o projeto da visão, que já tem inanciamento garantido de Lions
Internacional e está em fase de
arranque.

plantação
de árVore
A passagem de Gudrun Yngvadottir pelo Distrito Centro
Norte e pela sede da Maia icou
ainda perpetuada através da plantação de uma árvore, no belo jardim exterior do parque, mesmo
em frente ao edifício sede.
A Presidente Internacional
concedeu, ainda, uma entrevista
à Lions TV, que acompanhou a
visita durante os dois dias.
Da sede, a Presidente Internacional partiu para o IPATIMUP, Instituto de Patologia e
Imunologia Molecular da Universidade do Porto, onde foi
recebida por um dos seus responsáveis e pelo PCC Carlos
Lopes, médico de proissão e
membro do Lions Clube de Vila
do Conde. Aqui, icou a par da
investigação desenvolvida pelo
investigador que, no passado
ano lionístico, ganhou a bolsa,
de 10 mil euros, para ajudar à
investigação na área do cancro
infantil. De regresso à Póvoa
do Varzim, realizou-se um jantar, durante o qual se procedeu
à admissão de duas novas companheiras e se ouviram fados e
um pianista.
No dia seguinte, a Presidente
Internacional seguiu para o Distrito Centro Sul.
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d115 centro Sul

lIonS reÚneM eM fIM de SeMana
de coMpanheIrISMo e SerVIço
Foram mais de 120 Companheiros Lions de diversos pontos do país que se
envolveram e participaram no fim de semana Leões à Solta, que teve lugar em
Oleiros de 5 a 7 de Outubro, promovido pelo Distrito 115 Centro Sul e que teve
como Clube anfitrião, o Lions Clube de Castelo Branco Centro.
Um
agradecimento
muito especial ao Sr Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, PCC
Fernando Jorge, por todo
o apoio logístico e empenho na organização desta
iniciativa.
Um im de semana
cheio de momentos de trabalho, amizade, Companheirismo e Serviço.
Realizou-se a 2.ª Reunião de Gabinete do Distrito 115 Centro Sul, onde
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os membros do Gabinete
discutiram a situação do
Distrito e dos Clubes.
Realizou-se a reunião
ibérica da GAT (Global Action Team), dirigida pelos
PIDs Joaquim Borralho e
José Gorgulho, participada por vários membros da
GAT do DM115 , D115 CS
e D115 CN.
Os Lions realizaram
uma visita ao Centro de
Dia do Orvalho com um
momento musical a cargo

do Grupo de Cantares “o
Gaio”, proporcionando
um momento de alegria e
apoio solidário aos utentes e funcionários desta
instituição e referência na
região.
Foi realizada um acção
na área do Ambiente, com
uma plantação de árvores
nas imediações da praia
luvial de Álvaro (coordenada por um dos assessores do Meio Ambiente CL
Pedro Capela).

Muitos foram os companheiros que puderam
plantar uma árvore e deixar a sua marca nesta região.
Realizou-se ainda uma
palestra dada pela 2.ª Comandante Nacional da
Proteção Civil, Dra Patrícia
Gaspar, sobre prevenção e
incêndios, catástrofes e planos de emergência, que foi
do agrado de todos e deixou
alertas vários sobre medidas
de auto-proteção e com-
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portamentos individuais e
colectivos a adoptar.
Muitos foram, ao longo destes 3 dias, os momentos de lazer, convívio,
ricos em cultura, paisagens
de cortar a respiração e
uma fantástica gastronomia que a todos cativou e
encantou.
Visitámos o miradouro
do Cristo Rei onde pudemos assistir a um concerto
ao ar livre no miradouro
do Cristo Rei em Oleiros,
em jeito de despedida.
Foram cerca de 120, os
Lions que vieram de todo

o país para participar neste
encontro.
De Barcelos a Loulé
e Vilamoura, da Cova da
Beira à Figueira da Foz,
os Lions mobilizaram-se e
vieram até ao Concelho de

Oleiros, o que muito nos
orgulha, enquanto Clube
anitrião desta actividade
do Distrito 115 Centro
Sul, organizadora pelo
nosso Companheiro PCC
Fernando Jorge, a quem

nunca
conseguiremos
agradecer o suiciente por
tudo o que tem feito.
Agradecemos ao Governador Pedro Crisóstomo e ao Distrito 115
Centro Sul, por ter mais
uma vez, coniado esta iniciativa ao Lions Clube de
Castelo Branco Centro.
Ficamos a aguardar
pela 4a edição no próximo
Ano Lionístico para voltar
a rever tantos Companheiros e amigos que de forma
informal se reúnem para
servir e viver a amizade e
o companheirismo.
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paleStra de
“preVenção
de IncêndIoS,
catáStrofeS
e planoS
de eMerGêncIa”
No dia 7 de Outubro, teve lugar
em Álvaro - Oleiros, uma plantação
de árvores e uma palestra sobre o
tema “Prevenção de Incêndios, Catástrofes e planos de emergência”,
dada pela 2.ª Comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Dra
Patrícia Gaspar.
Esta palestra seguida de almoço,
foi o culminar do programa “Leões à
solta” que teve lugar no Concelho de
Oleiros, Distrito de Castelo branco, no
dias 5 a 7 de Outubro.

Perante cerca de 100 Lions de diversos pontos do país, a Comandante
Patrícia Gaspar, falou sobre os incêndios dos últimos anos em Portugal,
sobre riscos sísmicos, sobre condução defensiva e sobre a importância
de todos adoptarmos medidas de
auto-proteção que terá efeitos positivos individuais e colectivos.
Foi uma sessão muito interessan-

te e que suscitou questões e deixou
vários alertas aos presentes.
Antes da palestra, foram plantadas árvores (medronheiros) nas
imediações da praia luvial de Álvaro.
Esta iniciativa, enquadra-se na
defesa e proteção do Meio Ambiente
que é uma das 5 áreas de intervenção dos Lions.

SeMInárIo noVaS VozeS
No domingo 16 de Setembro, decorreu em Torres Vedras, um
seminário Novas Vozes, com a presença de cerca de 80 senhoras
Lions e não Lions que ouviram da Presidente Internacional gudrun
Yngvadottir, as novas orientações e directrizes de LCI e do Programa Novas Vozes.
este programa, tem como intuito aumentar o número de senho30 ras no movimento Lion e em lugares de liderança.
LION em termos mundiais, o número de mulheres Lions é de apenas 30
SETEMBRO
por cento do total de Lions, enquanto que em Portugal, este número
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2018

sobe para 43 por cento, fazendo do nosso país um bom exemplo.
Seguiram-se perguntas e respostas, numa sessão muito animada e participada que foi do interesse de todas as pessoas que
participaram e que desta forma puderam privar com a Presidente
Internacional.
de seguida seguiu-se uma outra reunião com Past governadores, Past Presidentes do Conselho, actuais líderes da gAT, presidentes de divisão e Região, assim como outros lions que ocupam
funções e liderança.

lIonS clube de açoreS - S.MIGuel

Lions Clube de S. Miguel celebra aniversário
e promove palestra sobre a Visão

No passado dia 8 outubro , o
Lions Clube de São Miguel comemorou o seu 39.º aniversário.
No âmbito das comemorações ,
foi celebrada uma missa em memória dos companheiros do Lions Clube de S. Miguel já falecidos, na Igreja de S. José , seguido de Assembleia
Geral para a tomada de posse dos
diretivos eleitos para o Ano Lionístico (2018/2019). Estiveram presentes cerca de 50 companheiros Lions,
de quase todos os clubes da Ilha de
São Miguel (Açores)
Para além da formalização do
programa a desenvolver pela nova
equipa de direção, foi proferida
uma Palestra sobre o tema: “Prevenção da Saúde Visual – Como
prevenir a cegueira”, pela Dra.
Ana Catarina Gomes, técnica superior da Delegação Regional da ACAPO.
Outubro é o mês que os
Lions de todo o mundo dedicam à Visão, uma das principais
causas deste movimento associativo, daí a relevância do tema para
a “ajudarmos as pessoas a pensar

sobre si e sobre as diversas situações
que vão fazendo parte da sua vida e
as implicações que uma perda visual pode acarretar; ensinarmos as

> clubeS eM ação

>

pessoas a cuidar dos seus olhos
enquanto estão saudáveis e deixar
a mensagem de que, em caso de
necessidade ninguém está só e que a
reabilitação é possível e torna a vida
mais leve”, disse a Dra. Ana Catarina Gomes
A ACAPO, instituição especializada no apoio e reabilitação da
pessoa deiciente visual, aposta permanentemente na sensibilização da
comunidade para as questões inerentes à cegueira e ambliopia, transmitindo conteúdos que favoreçam a
autonomia e a inclusão do deiciente
visual na sociedade.
No entanto, para além de ajudar
as pessoas a atuar sobre o problema,
é importante ensinar-lhes formas de
prevenir e retardar a degeneração da
estrutura visual, por meio de uma
perspetiva que reúne o melhor do
tratamento convencional aliado ao
autoconhecimento.
Nesse contexto, o Lions Clube
de São Miguel prosseguirá os Rastreios à Visão junto de estabelecimentos de Ensino Básico do Concelho de Ponta Delgada.
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lIonS clube de alVaIázere

Fundação do Lions Clube de alvaiázere
A 3 de Junho, apadrinhado pelo
Lions Clube de Amadora, nasceu o
Núcleo de Alvaiázere com os 5 sócios previstos pela nossa Associação. Mas desde logo demonstraram
determinação, vontade de crescer e
de, rapidamente, promover diversas
atividades em prol da comunidade
alvaiazerense.
E se bem o pensaram, melhor o
izeram! Apenas 3 meses depois e já
com 20 sócios no quadro social, foi
fundado o Lions Clube de Alvaiázere.
A cerimónia da entrega da Carta Constitutiva teve lugar do dia 30
de setembro e foi antecedida por
uma receção na Câmara Municipal
de Alvaiázere. A Presidente da Autarquia, Dra. Célia Marques recebeu
o DG Pedro Crisóstomo e a comitiva de Lions com palavras de incentivo e gratidão pela fundação de
um Lions Clube no concelho, reconhecendo que será uma mais-valia
para Alvaiázere. De forma emotiva,
dirigiu-se particularmente ao nosso
Companheiro Acácio Peralta, sócio
do Lions Clube de Amadora e “ilho da terra”, por ter sido o grande
incentivador da criação deste novo
Clube, e ao Presidente do Clube, CL
Agostinho Gomes, pelo altruísmo e
empenho demonstrados.

Seguidamente, numa das principais artérias da vila, junto ao Tribunal, foi inaugurado um marco lionístico, testemunhando a fundação do
Clube e a celebração dos 65 anos de
Lionísmo em Portugal.
Após o jantar comemorativo,
tomaram posse os restantes sócios
do Clube e procedeu-se à cerimónia
das assinaturas e entrega dos kits de
sócios fundadores. No inal, a Carta
Constitutiva foi então entregue pelo
Governador à Direção do Clube.

O DG Pedro Crisóstomo atribuiu então Diplomas de Reconhecimento ao CL Acácio Peralta, à Presidente do Lions Clube de Amadora,
CL Victória Rego e ainda aos dois
Lions Orientadores, IPDG Gabriela
Fernandes e PCC Vítor Melo.
Durante toda a jornada reinaram
a boa-disposição, o companheirismo
e a amizade, pilares fundamentais do
nosso Movimento.
Parabéns ao Lions Clube de Alvaiázere!

lIonS clube de arGanIl

uM noVo cIclo
para o lIonS clube de arGanIl
Depois de dois intensos anos de
serviço em prol dos concelhos de
Arganil, Góis, Pampilhosa da Serra e
de Tábua, a Presidente do Lions Clube de Arganil não poderia estar mais
satisfeita com a projeção que o Clube
tem tido a nível local e na própria estrutura Lionística.
O Clube tem novos projetos que
visam rasgar horizontes e que saberemos levar a bom porto, referiu. A
nova sede, o lançamento em Arganil,
da campanha de “Um livro por Moçambique”, a coordenação da divisão que inclui para além de Arganil,
Coimbra, Cantanhede e Figueira da
Foz são bons indicadores do muito
que se tem feito. A nossa presença
na 37.º Ficabeira e Feira do Mont’
alto são uma prova do comprometimento do clube com a comunidade,
a adesão foi extraordinária e atraíram
- se companheiros de fora, dando a
conhecer as iniciativas locais, através
de uma reunião da divisão que visou
delinear uma estratégia para o futuro.

Por outro lado, cada vez mais as mulheres tem tido um papel mais ativo
a que não é alheio o facto deste ano,
a Presidente Internacional Gudrun
Yngvadottir ser precisamente uma
mulher e europeia. Nas palavras de
Soia Félix, presidente do Lions Clu-

> clubeS eM ação

>

be de Arganil e de Divisão, foi um
privilégio poder estar reunida com
a Presidente Internacional, no encontro que decorreu em Torres Vedras, onde se debateram os desaios
que se colocam ao lionismo e aos
seus líderes.
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lIonS clube de boaVISta

LIONS dO
CLuBE LEONES
MáLaGa
ILLuSION
OFErECEM
kIkOS aOS
LION CLuBE
da BOaVISTa
No passado dia 8 de Setembro, o Lions Clube da Boavista
recebeu, através da CL Anabela
Caldevila, uma encomenda
muito especial.
O clube irmanado dos Leones de
Málaga Illusion, num gesto de
muita generosidade e amizade,
adquiriu 30 KIKOS, aos quais
chamaram de anjinhos pelo
apoio ao cancro infantil para
oferecer a cada um dos membros do Lions Clube da Boavista.

LIONS CLuBE da BOaVISTa dá aS BOaS VINdaS
a duaS NOVaS SóCIaS

No dia 15 de Setembro e por altura da visita da IP gudrun Yngadottir, o Lions Clube da Boavista deu as boas vindas
a duas companheiras, a CL elsa Fontes e a CL Solange Maia, mães de dois elementos do recém-criado Leo Kids.
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lIonS clube de braGa

lIonS MISSIon 2018: quando fantaSIa
e SolIdarIedade JuntaM aS MãoS
Estava uma noite com características únicas, aquela do passado dia 20 de
Outubro; a meteorologia – aquela que
dá boas notícias – esteve connosco, quis
também marcar presença. Tudo parecia
combinar para o diálogo perfeito entre a
emoção e fantasia criadas pelo espírito
de solidariedade.
A sala estava fantástica, os sorrisos
muitos e abertos, e o cuidado da indumentária trazia de todos ao ambiente
aquele toque ino de quem pretende que
o momento seja marcante. As fotos foram muitas e sentia-se o prazer de deixar
marcas e memórias do acontecimento.
Foi assim o Aniversário – o 44º. - do
Lions Clube de Braga cuja celebração
foi mais um pretexto para anunciar que
também este ano lectivo de 2018/2019

seriam atribuídas 60 bolsas a estudantes
universitários carenciados da Universidade do Minho e da Universidade Católica – Polo de Braga, no âmbito de mais
uma edição da iniciativa Lions Mission.
E foi o momento de agradecer –
agradecimento justíssimo – às empresas
e instituições que ajudaram o Clube a
concretizar este donativo de 60.000 Euros, valor que veio juntar-se aos 280.000
Euros atribuídos nos 5 anos anteriores.
E dentre os representantes das empresas patrocinadoras, dos sócios do
Clube de Braga e de Clubes amigos, quiseram marcar presença as autoridades
mais representativas da Cidade de Braga
e do Lionismo.
A acompanhar o Presidente do Clube,
CL. Helder Rosendo, estiveram a Gover-

No passado dia 8 de setembro, o Lions Clube de Braga organizou a quarta edição do Sunset Solidário no Hotel Meliã, em
Braga.
esta edição, que contou com a presença da governadora do
d115CN, a CL Isabel Ismael, tinha como objectivo a anagariação de fundos para as actividades de apoio a famílias
carenciadas com problemas de cancro, designada por gesto

nadora Isabel Ismael e o marido, o Dr. Firmino Marques, Vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, o Magníico reitor
da Universidade do Minho, Prof. Doutor
Rui Vieira de Castro, Dom Jorge Ortiga,
Arcebispo Primaz de Braga, o Past Presidente do CNG, Craveiro Lopes e o nosso
CL Paulo Rodrigues, Past Governador,
entre outras personalidades.
As mais de 200 presenças deixaram
o testemunho vivo de que a solidariedade é importante e vale a pena ser vivida.
E entregaram ao Lions Clube de Braga
uma mensagem que, não tendo sido escrita, estava espelhada nos cumprimentos inais: parabéns pela organização e
pontualidade e levem a solidariedade
bem longe porque há muitos cidadãos
que merecem ter esperança.

esperança. O Apoio fornecido pelo Clube a estas famílias
referenciadas pelos Serviços Sociais do Hospital de Braga e
Juntas de Freguesia , é proveniente de várias actividades,
entre as quais o Sunset Solidário.
Com esta acção conseguiriam angariar 1.140€ que estão ao
dispor do clube para suportar as iniciativas junto das famílias acima referidas
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lIon clube de lISboa - norte

Continuação das actividades de Serviço
pelo Lions Clube de Lisboa Norte
Foram muitas as atividades desenvolvidas pelo Lions Clube de Lisboa
Norte durante o período de setembro/
Outubro.
Este Clube recebeu do Grupo bertrand Círculo, várias caixas de livros
(cerca de 175) para serem enviados para

>

Moçambique no âmbito da iniciativa
“um Livro para Moçambique”.
Fez ainda um donativo de roupas
para serem vendidas na Loja solidária
Ajuda de Mãe, cujo produto de venda reverte totalmente para as Mães e Crianças apoiadas pela Instituição.

O Clube marcou presença no
workshop GAT, em Coimbra, organizado
pelo DM115, onde estiveram presentes a
CL Fátima Dias, Assessora para a Fome e
a CL Anabela Amaral.
O Clube adquiriu 30 KIKOs para angariar fundos a favor do cancro infantil

lIonS clube do funchal

ENVIO dE LIVrOS Para MOçaMBIQuE
E aNGarIaçÃO dE FuNdOS
Para aS aCTIVIdadES dO CLuBE
No mês de Setembro,
ocorreu a primeira reunião
mensal com a nova Direcção onde estivem presentes
cerca de 20 sócios. Foi dado
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conhecimento do pedido à
LCIF para uma doação destinada ao apoio às populações vítimas das cheias na
Índia.

Foi sugerida a possibilidade da nossa participação na
ajuda de livros para Moçambique, através da Associação
Help.

Ainda durante este mês,
amigos deste Clube fizeram
um donativo de roupa e sapatos usados mas em ótimo
estado de conservação, para
adulto e criança, que foram
entregues a uma família carenciada e à associação Espaço Solidário, com quem
o Clube tem um acordo
tácito de inter-ajuda. O valor deste donativo ronda os
1.000€.
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lIonS clube de laGoa - açoreS

lIonS clube de laGoa (açoreS)
IncentIVa JoVenS eStudanteS
a SereM VoluntárIoS
As Juntas de Freguesia
do Concelho de Lagoa consideram que é, socialmente,
muito relevante, o Serviço
que o Lions Clube de Lagoa
(Açores) presta, no âmbito
do seu programa de Assistência Alimentar de Emergência
que, este ano, e uma vez mais,
vai ser concretizado, desta
feita, abrangendo 27 famílias
com diiculdades económicas, estimando-se beneiciar
um total de 135 pessoas. Os
presidentes de junta e/ou
seus representantes, em reunião realizada na sede social
do Lions Clube de Lagoa icaram agradecidos pelo facto
de terem sido chamados a
acompanharem a execução
deste programa lionístico, colaborando na sinalização dos
casos mais necessitados de
cada uma das suas freguesias,
o que conirma os propósitos
de proximidade comunitária
que têm vindo a ser seguidos, e expressaram a alegria
das famílias abrangidas quando recebem os alimentos de
primeira necessidade que são
doados.
Em colaboração com a
Associação de Estudantes
da Escola Secundária da Lagoa, o Lions Clube de Lagoa,
apresentou a um grupo de
jovens estudantes do 12º ano,
o seu projeto Desaiar Jovens
para o Serviço Voluntário
que se vai implementar no
corrente ano lionístico. Será
a terceira vez que o projeto
se executa, tendo, nas suas
edições anteriores, contado
com a colaboração de nove
jovens estudantes que acompanharam todas as atividades
de ação sociais promovidas

por este Lions Clube. Antes da abordagem sobre o
desaio que o Lions Clube
de Lagoa pretende lançar,
aqueles jovens assistiram a
uma apresentação sobre os
objetivos do Lionismo, tomando assim, conhecimento
de uma realidade planetária
que se concentra na prestação de Serviço Voluntário.
Puderam então, depois, veriicar os propósitos do desaio
lançado e que se resumem no
incentivar os jovens para hábitos de Servir a comunidade

através de ações cívicas, sociais e culturais, no estimular
os jovens para uma cidadania
responsável e na promoção
de boas práticas para o desenvolvimento juvenil.
Foi-lhes explicado que as
principais áreas de intervenção seriam no domínio da
Saúde, com o apoio na realização de rastreios de Saúde
no Concelho de Lagoa, no
setor do Ambiente com o
apoio ao programa de relorestação endémica na Reserva
Florestal e de Recreio da Ma-

cela, que corresponde a um
compromisso de salvaguarda
do Ambiente do Lions Clube
de Lagoa (Açores), na ação
social, com o apoio a diversas
campanhas de solidariedade e
no domínio do apoio a crianças pertencentes a agregados
familiares carenciados, com a
recolha de brinquedos para
distribuição na época natalícia. O empenhamento a solicitar aos jovens interessados
será sempre em horário não
escolar, preferencialmente, ao
sábado. Os jovens presentes
na reunião promovida pelo
Lions Clube de Lagoa (Açores) pareceram entusiasmados com a possibilidade de se
envolveram em atividades de
cariz voluntário, tendo considerado que é importante todos se empenharem na resolução dos problemas sociais
da comunidade. O Lions Clube de Lagoa (Açores) espera
que aqueles jovens conirmem a sua adesão ao projeto,
participando já nas atividades
sociais previstas para o próximo mês de outubro.
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lIonS clube lISboa-alValade

Voluntariado continua
e nasce irmanação
com LC de Odivelas
O Lions Clube de Lisboa-Alvalade prossegue com a
ação de voluntariado no Hospital D. Estefânia e no IPO,
uma iniciativa promovida pelas CL Maria Manuela Castelo
e Maria de Lurdes Rodrigues.
O Clube consolidou ainda recentemente a Irmanação com o Lions Clube de
Odivelas, numa sessão que
contou com a presença dos
elementos das direcções dos
dois Clubes e também do
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Governador, CL Pedro Crisóstomo.
No âmbito da sua actividade, o Clube entregou ainda
a mascote da Luta Contra o
Cancro Pediátrico, “Kiko”, a
cada um dos Companheiros
do Clube.
Destaque ainda para o
almoço com a Presidente Internacional, Gudrun Yngvadottir, e consequente entrada
de uma nova Companheira,
Sueli da Fonseca.

lIonS clube lISboa - beléM

rastreio Visual no centro helen Keller
No dia 13 de setembro,
nas Instalações do Centro
Helen Keller, gentilmente cedidas pela Direção do
Colégio, teve lugar a 1ª Reunião de Direção do Lions
Clube de Lisboa Belém com

a presença de vários Companheiros.
Procedeu-se à organização das Atividades deste primeiro trimestre, salientando
a participação no Concurso
do Cartaz da Paz e Texto da

Paz, através de alunos deste
Centro.
O Tema deste A L de
2018/2019 continua a estar
relacionado com a Paz, sendo o sub- tema “A Bondade
Importa”.

No dia 11 de outubro,
realizou-se ainda um Rastreio Visual no mesmo Colégio, assinalando assim o Dia
Mundial da Visão em parceria com a “Oculista Crista D’
Ouro“.
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O kIkO Na INVESTIGaçÃO E LuTa CONTra O CaNCrO PEdIáTrICO
A 30 de Setembro ocorreu, em
parceria com o LC do Seixal Miratejo,
um Passeio Cultural a estremoz e Vila
Viçosa, tendo o passeio o tema “O Kiko
na investigação e luta contra o Cancro
Pediátrico “.
O tema aliciante do passeio levou
a que 50 Kikos em harmonia e Companheirismo se izessem à estrada bem
cedo pela manhã de um dia de Outono
bem quente e tal como os Organizadores do Passeio os CCLL Fernando Alves
Antunes, Presidente do LCL Belém e
CL José Veigas do LC Seixal Miratejo,
transmitissem que, as Crianças são uma
dádiva para o Mundo mas a cada dois
minutos uma delas é diagnosticada
com cancro, e menos de metade das
crianças do Mundo têm acesso a um
tratamento eicaz.
Por isso os Lions aumentam o acesso a tratamentos que salvam vidas e
apoiam as crianças e famílias que mais
precisam de apoio.

Os Lions trabalham e reinventam-se
para proporcionar uma segunda chance
a estas crianças.
e este passeio foi isso tudo e ainda
alicerçámos o Companheirismo entre
todos.

estiveram representados, neste
Passeio Cultural, os Lions Clubes : LC
Lisboa Belém ; LC Seixal Miratejo ; LC
estremoz, LC Costa do Sol / Carcavelos,
LC VIla de Rei, LC Cascais Cidadela, LC do
Montijo e LC Odivelas.

39
LION
SETEMBRO
OUTUBRO
2018

> clubeS eM ação

>

lIonS clube luSofonIa

COLHEITa dE SaNGuE
Na passada quinta-feira dia 27
de setembro o Lions Clube da Lusofonia realizou mais uma colheita de
sangue em parceria com o IPST no
salão nobre da junta de freguesia
da Senhora da Hora a cujo executivo
agradecemos.
Nesta ação contamos com a
presença do presidente de região
CL Manuel Ferreira e com a doação
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benévola, entre outros dadores,
da presidente do Lions Clube da
Senhora da Hora, CL eugénia Loureiro.
Apresentaram-se para doar sangue 25 dadores tendo sido efectuadas 18 colheitas.
A todos e em particular ao IPST
em nosso nome e dos beneiciados
o nosso muito obrigado.

lIon clube de lISboa - Mater

coMeMoração do 65.º anIVerSárIo
do lIonISMo portuGuêS
O Lions Clube Lisboa Mater aceitou
com entusiasmo, na pessoa dos Companheiros Mário Aleixo, António Simões
Monteiro, António Picanço dos Santos,
António Cortesão e Eduardo Pessoa
Santos o convite do Governador do
D115CS para, em comissão, encabeçarem a organização das comemorações
dos 65 anos do Lionismo português. Assim e para que seja possível a todos os
Lions do Norte, do Centro, das Ilhas e
do Sul participarem neste encontro festivo que se quer de todos e para todos, as
comemorações do dia 17 de Novembro
começarão às 15H, sendo o período das
14:00 às 15:00 para retirada dos Kits.
O local foi graciosamente cedido
pela Caixa Geral de Depósitos. Trata-se
das instalações da Culturgest, no edifício
sede da CGD, que igualmente albergou
as anteriores comemorações dos 40 e 50
anos do Lions Clube Lisboa Mater e do
Lionismo nacional.
Os Lions dos actuais 102 Clubes encontrarão num ambiente solidário e festivo Companheiros de outros Distritos,
de outros países e continentes, entidades
civis e de solidariedade que querem confraternizar com os Lions e com eles celebrar 65 anos de Serviço Lionístico.
O canal de Televisão Lions 65 com
as coordenadas Meo Kanal 346698 actualizará periodicamente as informações

sobre o evento do dia 17 de Novembro.
Recordamos que este evento será prioritariamente a divulgação à sociedade dos
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65 anos de Serviço do Lionismo português e terá toda a solicitude da actual Direcção e Assessores distritais.

kIkO – a CaMPaNHa
da LuTa CONTra
O CaNCrO INFaNTIL
A 11 de Setembro, no decorrer da 3ª Ag do Clube foi
abraçada pelos presentes nessa Assembleia a campanha
do d115CS: KIKO a favor da luta contra o cancro pediátrico.
Assim o Clube angariou 500€, correspondentes a 100 Kikos,
Kikos trazidos pela Presidente para essa Assembleia.
Visita Presidente Internacional No dia 16 de Setembro
expressiva embaixada de membros do LC Lisboa Mater estiveram em Torres Vedras com a Presidente Internacional: 1ª
Vdg Maria Teresa d’Avila, Secretária Maria Teresa Botelho
de Medeiros, CCLL Mário e Ivone Aleixo, António Cortesão e
eduardo Pessoa Santos. No decorrer da sessão a Presidente Internacional agraciou a 1ª Vdg Maria Teresa d’Avila com
certiicado de apreciação de que muito de regozijou o Clube.
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lIonS clube póVoa de VarzIM

preSIdente do lIonS InternatIonal
de paSSaGeM pela póVoa de VarzIM
O dia 15 de setembro de
2018 icará para sempre na
memória dos Lions poveiros. Neste dia, o Clube local
recebeu a visita da Presidente
do Lions Clubs International,
Gudrun Yngvadottir.
De passagem por Portugal e pela Póvoa de Varzim,
a presidente visitou a recém-inaugurada sede do Clube,
em Aver-o-Mar, o Monumento do Lions Clube, na
Avenida do Mar, e foi ainda
recebida pelo vice-presidente
da Câmara Municipal, Luís
Diamantino, nos Paços do
Concelho.
À noite teve lugar na
Póvoa de Varzim, o jantar
protocolar de boas vindas,
que contou com a presença de perto de 100 pessoas,
entre elas a Governadora do
D115 Centro Norte, Isabel
Ismael.
Na sede do Clube, Gudrun Yngvadottir, ao lado
do CL José Manuel Almeida,
presidente do Lions Clube da
Póvoa de Varzim, descerraram uma placa alusiva à data,
como forma de icar eternizada a sua passagem pelo Clube, e foi ainda oferecido um
livro dos 40 anos do Lions
Clube da Póvoa de Varzim. A
Presidente internacional elogiou o espaço e a inserção na
comunidade, enquanto junto
ao Monumento do Lions, na
Avenida do Mar, Gudrun Yngvadottir reforçou a elegância
e simplicidade do mesmo
marco que relete a ação do
Clube na comunidade poveira e na campanha de rastreios
visuais que já abrangeu mais
de 20 mil crianças em duas
décadas de serviço.
Na Câmara Municipal, o
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autarca e Gudrun Yngvadottir trocaram lembranças e palavras de incentivo ao trabalho desenvolvido pelo Lions
Clube da Póvoa de Varzim na
comunidade local e no mundo.
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lIonS clube póVoa de VarzIM

O Lions Clube da Póvoa
de Varzim entregou um donativo de dois mil e quinhentos euros à Obra de Santa
Zita. A verba foi angariada no
âmbito da III Feira da Saúde,
realizada em julho, fruto do
envolvimento de vários Companheiros e amigos do Lions
Clube da Póvoa de Varzim.
Pela Obra de Santa Zita,
a Irmã Etelvina agradeceu ao
Clube o facto de se ter lembrado desta instituição que
está presente na Póvoa de
Varzim desde 1962 e conta
actualmente com cerca de
100 crianças nas valências de
Creche Jardim de Infância.

LUÍS XAVIER

Lions
entrega
donativo
a Obra de
Santa Zita

A Irmã responsável pela
casa revelou que a verba será
aplicada na renovação do Parque Infantil da instituição. “Vai
ser uma grande ajuda pois precisamos de uns baloiços novos

e com esta verba já podemos
aprovar o orçamento”, realçou.
A Obra de Santa Zita
conta com a colaboração de
4 irmãs e 18 funcionárias, que
asseguram o funcionamento

diário no apoio às valências.
A Irmã Etelvina presenteou no inal o Lions Clube
da Póvoa de Varzim com o
recém-lançado livro do fundador da Obra.

LIons joGAM
FuTsAL eM proL
De CrIAnÇAs
eM rIsCo
O Lions Club da Póvoa de
Varzim voltou a formar
uma equipa e a participar
no Torneio Solidário de
Futsal O Regaço.
Com uma equipa empenhada em jogar e
apoiar o próximo, o Lions
alcançou o 4º lugar da
competição.
esta iniciativa tem um cariz solidário, revertendo
para a Casa do Regaço,
que apoia crianças carenciadas, em risco, e o Lions
contribuiu assim com
150€ para esta causa.
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> leoS

o que andaM oS leoS a fa
reCoLHAs
n recolha alimentos para a Comissão social
de Tavarede, dia 22 julho, pelo Leo Clube da
Figueira da Foz- Foz do Mondego
n recolha de material escolar durante o mês
de setembro, Leo Clube de Ílhavo
n recolha de material escolar no âmbito da
campanha Escola Amiga, durante o mês de
setembro para a associação AsAs, pelo Leo
Clube da Trofa
n recolha de material escolar, doado ao CATL
‘’O Cogumelo’’, pelo Leo Clube de setúbal

ATIvIDADes nACIonAIs
xxV Jornadas leonísticas: de 29 de Agosto a 2 de setembro realizou-se em Cascais
as XXV Jornadas Leonísticas, organizadas pelo Leo Clube da Costa do sol- Carcavelos. Foram 5 dias ricos em convívio, criação de laços de amizade e parcerias, troca
de experiências, lançamento de desaios e iniciativas à escala nacional, e apresentação das próximas atividades por parte dos clubes Leo.

ApoIo A
boMbeIros
n Apoio aos bombeiros de silves, enquanto
resposta aos incêndios
em Monchique e silves,
através do apoio e organização logística, pelo
Leo Clube de Faro, a 12 de
Agosto.
n Organização do evento
“unidos pelos bombeiros”, em que se procedeu
a uma angariação de
fundos para os bombeiros
de Fafe, organizado pelo
Leo Clube de Fafe a 24 de
Agosto.
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CoM LIons
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azer?
n Lucas em construção pelo LC Covilhã
e alunos da ubI, no dia 27 setembro.
n World Clean up Day (Limpeza Praia da saúde), dia 15 de setembro, pelo Leo Clube e
Lions Clube de setúbal:
n Participação na comemoração do Dia do bocage e da cidade de setúbal, Leo Clube e
Lions Clube de setúbal, dia 15 setembro.
n Participação e divulgação no stand dos Lions da Trofa, na Expotrofa, dia 10 de
setembro,Leo Clube da Trofa.
n Apoio na organização Torneio Mökly, pelo Lions e Leo Clube de Ílhavo, a 9 de setembro.
n Formação Global Action Team: A 29 de setembro os Leos de Portugal estiveram
representados na Formação sobre a GAT em Coimbra, em que elaboraram uma formação
sobre o impacto do Leo Clube na comunidade e o seu papel na motivação dos Lions.
n receção à Presidente Internacional: Os Leos de Portugal estiveram presentes na
receção à Presidente Internacional CLion Gudrun Yngvadottir, nos dias 15 e 16 de
setembro, na Maia e em Torres Vedras.
n Leões à solta/2ªreunião de Governadoria D115 Cs: Neste evento organizado pela
Governadoria do Centro sul, os Leos de Portugal estiveram presentes no dia 5 de Outubro,
participando na 2ª reunião de governadoria, e num almoço e
passeio de convívio.
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o que andaM oS leoS a fazer?
AnGArIAÇÃo De FunDos
n streetLeo, dia 18 de Agosto, pelo
Leo Clube da Figueira da Foz- Foz do
Mondego (fundos reverteram para a
GADAFF).
n Venda de rifas, dia 30 de setembro,
pelo Leo Clube de Coimbra II (angariação de fundos para a Atividade das
Crianças)

DIvuLGAÇÃo
AÇÃo AMbIenTAL
Nota: Estas atividades foram realizadas no âmbito das iniciativas Leo4Green (iniciativa europeia) e Apanha o que puderes
(iniciativa do DM Leo 115, cujos participantes habilitam-se
a ganhar num sorteio uma inscrição de uma criança para a
Atividade das Crianças 2019)

n Limpeza da praia do Osso da baleia, dia 23 de setembro,
pelos clubes Leo de Fafe, Figueira da Foz- Foz do Mondego e
Pombal
n Limpeza Parque de Porto seguro (Monte de s.Jorge), dia 15
setembro, pelo Leo Clube de Fafe
n Limpeza da serra da boa Viagem, dia 18 de agosto, pelo
Leo Clube da Figueira da Foz- Foz do Mondego
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n Presença na
Arte fora do
sitio, dia 22 de
setembro, pelo
Leo Clube de senhora da Hora.
n Iniciativa semanal Leoscope,
que pretende
dar a conhecer
na página dos
Leos de Portugal
os companheiros Leo à nossa
volta
n Feira voluntariado, dia 2
de Outubro,
na Faculdade
de Direito da
universidade de
Lisboa.

CAMInHADAs soLIDÁrIAs
n Participação no II Trail da Trofa, dia 9 de setembro, Leo
Clube da Trofa.
n Participação no Gaia running para angariação de fundos
para a Associação Portuguesa de Fibrose Quística, pelo Leo
Clube de senhora da Hora e Leo Clube da Trofa

ApoIo A IDosos
n Visita ao Abadias Lar, dia 28 julho, pelo Leo Clube da
Figueira da Foz- Foz do Mondego

n lançamento da iniciativa lápis Solidário: A partir de Dezembro
até ao inal do ano Leonístico, poderão adquirir/ vender um lápis solidário pelo valor simbólico de 1€, cujo lucro irá reverter 50% para a
Associação Portuguesa de Fibrose Quística, e os restantes 50% para
o projeto uma Missão em Guarani.
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prÓxIMAs ATIvIDADes

n leoforma
2018: Vai ser
organizado em
Leiria, pelo Gabinete do DM Leo,
mais uma edição
do LeoForma,
que tem o objetivo de promover a formação
Leonística dos
nossos voluntários, abordando temas como Marketing, Publicspeaking, Inovação
social, Objetivos do Desenvolvimento sustentável da ONu, Movimento Leo e Gestão de stress. Está igualmente incluído no programa uma
atividade social, um passeio cultural, um momento de análise sWOT
sobre os Leos de Portugal, dinâmicas de team-building e ainda um
momento para discussão sobre o Distrito Múltiplo Leo, nomeadamente Estatutos e lançamento de novos desaios e iniciativas.

ForMAÇÃo
n Formação ‘’A tua Associação: liderança, comunicação e
empreendedorismo’’, dias 3 e 5 de setembro, participação
do Leo Clube da Figueira da Foz- Foz do Mondego

represenTAÇÃo Dos Leos
De porTuGAL LeF HunGrIA
n “Portugal esteve representado no Leo Europa Forum
de 2018, na Hungria. Durante esta semana puderam não
só promover o nosso país e os Leos de Portugal, como
também o LEF 2019 que se irá realizar em Portugal!
O LEF é sem duvida uma experiencia única, através
do qual podemos aprender imenso sobre o Movimento Leo e retirar inspiração para as nossas próprias
atividades e projetos, já para não falar do intercambio
cultural que aqui se vive. Desta forma, a delegação
portuguesa no LEF 2018 espera poder contar com mais
Leos de Portugal no próximo ano de 2019, ano em que
recebemos o maior evento Leo no nosso país.”
Mafalda Infante
Leo Clube da Figueira da Foz- Foz do Mondego
International Liason Oiccer // secretaria da OrgaTeam
LEF 2019

n abraçar portugal: No âmbito do Dia do Leonismo e do Voluntariado, celebrado a 5 de dezembro, vai ser organizado mais uma edição
do Abraçar Portugal a 8 de dezembro, onde os clubes Leo e Lion se
reúnem nas cidades de Faro, Lisboa, Covilhã, Coimbra e Porto, de
forma a espalharem abraços e sorrisos por Portugal inteiro.
n crowdfunding atividade das crianças: Em dezembro vai-se lançar
o desaio aos clubes Leo e Lion, e Distrito Múltiplo Leo, sobre a
possibilidade de conseguirmos inanciar a participação de 70 crianças
na plataforma online de Crowdfunding. Nessa plataforma, através do
login pelo facebook, é atribuído uma referência de multibanco para
onde as pessoas podem contribuir sob a forma de donativo.

os Leos estão
à procura
de alguém
da área da
multimédia
para a
renovação do
site:
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