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Caros Lions,

Independentemente do lugar onde cada um vive, a mudança das estações do 
ano trazem sempre certos rituais. Para muitos de nós, esses rituais envolvem 
comida. Seja o cheiro da sopa das nossas avós ou os grelhados do vizinho, os 
cheiros das estações do ano enchem-nos de lembranças.

Mas isso pode não ser o caso para quem vive com fome. Para muitos, esta época do ano traz 
medo e ansiedade. Mais um inverno frio para sobreviver com pouco para comer. Ou mais um longo 
verão quente sem almoço escolar para uma criança com fome.

Enquanto Lions, temos a responsabilidade de ajudar aqueles que precisam de nós. Ninguém nas 
nossas comunidades deverá perguntar de onde virá a próxima refeição. Sim, nós temos que guardar 
comida nos armários e sopa na cozinha. Mas sempre que possível, nós devemos olhar para além 
das resoluções de curto prazo. Devemos também olhar para mais além, para o quadro geral? Qual é 
a causa da fome de nossos vizinhos? E como podemos, como Lions, ajudar a mudar as coisas para 
famílias que precisam de ajuda?

Todos devem ter a oportunidade de fazer as escolhas que são boas para sua saúde. Todos devem 
ter acesso a frutas e vegetais frescos. Todos devem poder passear num parque ou ter uma maneira 
segura e confiável de começar a trabalhar.

Portanto, quando há faltas - sem supermercado por perto, sem transporte confiável, sem parques 
- os Lions podem ajudar a minorar essas faltas nas nossas comunidades. Podemos formar redes de 
segurança social que ajudem os nossos vizinhos a viver saudáveis   e a realizar em pleno as suas vidas

E enquanto você prepara as suas refeições de férias ou assa as suas febras, pense como a sua 
comunidade poderia servir a todos melhor. E encontre uma maneira de lá chegar.

Cordialmente,

Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional, Lions Clubs International

C

OS LIONS PODEM 
PREENCHER AS FALTAS

Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional de Lions Clubes
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Caros 
Companheiros 

Tenho como certo que a Amizade, o Companheirismo e o Serviço, con-
substanciado na comunidade onde cada clube se insere, constituem a base 
segura, o tripé, onde deve assentar a vivência de cada clube Lion. 

É sabido que um tripé, qualquer que ele seja, para estar equilibrado tem 
de ter os três pés bem assentes no chão e da mesma altura, pois basta re-
duzirmos o tamanho de um deles para que este se desequilibre e acabe por 
cair. Ora quando isso acontece, de pouco ou nada servirão os outros dois. 

Terá de ser também assim com cada um de nós, em cada um dos nossos 
clubes, se queremos continuar a ser Lions e não apenas “sócios de um clube 
lion”, estes três aspectos fundamentais do Lionísmo têm de ser cultivados 
em pé de igualdade por todos. Clube que não procure manter equilibrado 
este tripé poderá ser muita coisa, qualquer outro tipo de associação, que 
muitas há, mas não um Clube Lion. 

Amizade, Companheirismo e Serviço, três aspectos diferentes que se 
completam, a mesma importância na vida de um Clube.

Vejo com alegria nesta “Lion”, a 2ª deste Ano Lionístico, que os Clubes do 
nosso Distrito Múltiplo 115 – Lions e Leos - concretizaram importantes activi-
dades que englobam estas três vertentes do Lionismo. Estão de parabéns.

editorial

CL Henrique Matos
Editor

C
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PARA LIDERAR 
TEMOS PRIMEIRO DE PERGUNTAR 
COMO PODEMOS SERVIR

Caros Lions!

“Podemos levar um cavalo até à água, 
mas não podemos obrigá-lo beber.” Decer-
to já ouviram este ditado! Há limites para 
persuadir as pessoas a fazer coisas que po-
dem ser boas para elas. Mas eu vejo isso 
numa prespectiva diferente.

Talvez o cavalo não tivesse sede.

Talvez o cavalo estivesse com fome. Ou 
até cansado. Ou talvez tivesse um dente a 
precisar de tratamento. Muitas vezes, erra-
mos quando pensamos que sabemos o que 
é melhor para cada um.

Os verdadeiros líderes não levam ape-
nas as pessoas até à água. Perguntam-lhes 
primeiro do que precisam e depois levam-
-lhe isso. É o que eu chamo de  liderança 
de serviço.

Como Lions, somos todos líderes. Por 
isso temos a responsabilidade de ouvir 
aqueles que servimos e fazermos tudo o 
que estiver ao nosso alcance para obtermos 
as ferramentas necessárias para os poder-
mos servir. Neste ano como presidente, 
perguntarei continuamente a todos aqueles 
que conheço como poderei ajudá-los para 
serem melhores Lions. Peço que cada um 
de vocês faça também o mesmo.

Se é governador de distrito, pergunte 
aos presidentes de clube do que precisam 
para atraírem mais sócios. Se é presidente 
de clube, pergunte aos sócios como poderá 
ajudá-los. E se é um lion entre em contacto 
com a sua comunidade. Pergunte-lhes do 
que precisam. E depois traga-lhes isso.

É assim que nos tornamos líderes em mudança, para o mundo.

Atenciosamente,

Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional, Lions Clubs International
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VAMOS 
TRANSFORMAR 

O MUNDO
Uma comUnidade de cada vez
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Mudar o mundo, foi para isto que nos tornamos Lions.  É 
também por isso que a Fundação de Lions Clubs International 
(LCIF) - a nossa Fundação - está a impulsionar o serviço que cada 
um de nós pode fazer através da campanha de recolha de fundos 
mais ambiciosa já alguma vez levada a efeito.

Ao embarcarmos no nosso segundo século de serviços, vemos um mundo cheio de 
necessidades e Lions caridosos prontos para transformá-lo. Mas a verdade é que 
consolo e solidariedade por si só não conseguem curar aqueles que sofrem devido 
a doenças, catástrofes e a outras devastações. São necessários fundos. Precisa-se da 
Campanha 100: Impulsionando o Serviço. 

Precisa-se de todos os Lions do mundo agindo e doando. Juntos, vamos conseguir US$ 
300 milhões para:

Bem-vindo à Campanha 100
Juntos, vamos transformar o mundo

Juntos, É POSSÍVEL

AUMENTAR COMBATER EXPANDIR
o impacto do nosso 
serviço nas áreas da 

visão, juventude, socorro 
após catástrofes e 

trabalhos humanitários

a epidemia global do 
diabetes

as nossas causas globais 
para incluir o cancro 
infantil, a fome e o 

meio ambiente
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O mundO carente, a FundaçãO em açãO

A SUA DOAçãO DE US$ 100 PODE FINANCIAR...

DOAÇÃO: Índia
lcifindia.org

DOAÇÃO: Canadá
lionsofcanadafundforlcif.ca

DOAÇÃO: Todos os outros países
lionsclubs.org/donate

245 pessoas morrem diariamente 
 devido ao sarampo.

LCif apoiará programas que 
atendam às necessidades de 
populações em risco e vulneráveis, 
devido a fatores sociais e económicos.

Até 2025, 50% da população 
mundial viverá em áreas com 

escassez de água.

LCif protegerá a saúde ambiental das 
comunidades globalmente, gerando 
um impacto ecológico e humanitário 
positivo.

LCif expandirá os recursos e 
infraestrutura necessários para 
enfrentar a escassez de alimentos em 
todo o mundo.

Mais de 820 milhões de pessoas 
vão dormir com fome todas as 

noites.

LCif envolver-se-á a fundo nos 
esforços de socorro após catástrofes, 
preparando-se para quando e onde 
ocorrerem devastações.

O nosso planeta sofre um aumento de 
15% em catástrofes naturais em cada

ano.

LCif reforçará o atendimento médico e 
social, aumentando a expectativa de vida 
global das crianças que vivem com cancro.

A cada 2 minutos, uma criança é 
diagnosticada com cancro.

LCif proporcionará acesso à educação, 
serviços de saúde e programas sociais e 
fornecerá programas de capacitação de 
jovens, incluindo o Lions Quest.

2/3 das crianças reportam ser 
vítimas de bullying.

LCif responderá à epidemia global da 
diabetes por meio de iniciativas de saúde 
abrangentes e multifacetadas.

425 milhões de pessoas vivem com 
diabetes, esse número pode se 

aproximar a 630 milhões até 2045.

LCif reduzirá a cegueira evitável e 
as deficiências visuais, melhorando a 
qualidade de vida dos afetados, por meio 
de subsídios do sightfirst.

253 milhões de pessoas são cegas 
ou portadoras de deficiências 

visuais.

• Cirurgia de catarata para 2 pessoas com deficiência visual
• O currículo do Lions Quest para uma sala de aula por um ano
• Socorro imediato a 4 vítimas de catástrofes naturais
• Vacina contra o sarampo para 100 crianças

• Teste da diabetes para 18 pessoas do grupo de risco
• Equipamento para o tratamento de 8 jovens pacientes com cancro
• Acesso regular à comida para 14 pessoas com fome crónica
• Acesso a água potável para 14 pessoas

FAçA A SUA DOAçãO AINDA HOJE! Faça uma doação on-line ou vire a página para causar impacto agora.
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VOCê ESTá A POUCOS MINUTOS DE TRANSFORMAR O MUNDO 
Doe agora online OU destaque este formulário e envie-o com a sua doação para o endereço pertinente abaixo. Obrigado!

SIM! ESTOU PRONTO PARA APOIAR LCIF E A CAMPANHA 100 COM UMA DOAçãO DE:
___ us$ 50      ___ us$ 100      ___ us$ 200      ___ us$ 1.000      outra: us$____________________

oEu gostaria de informações sobre a inclusão de LCIF na minha herança. Entre em contato comigo através de 
________________________.

Escolha o método da sua doação Veja abaixo as informações pertinentes ao país.

oDoarei on-line.    oEstou enviando minha doação com este formulário. 

DOAçõES gENEROSAS MERECEM RECONHECIMENTOS gENEROSOS 
Ganhe um distintivo de doador da Campanha 100 de edição limitada após doar apenas US$ 100! Continue dando apoio e 
ganhe mais reconhecimento - e também créditos ao título de Melvin Jones (CMJ)! Os clubes também recebem reconhecimento. 
As doações contam para reconhecimentos contínuos, como 100% de CMJ, 100% de CMJP, 100% de participação no Lions que 
Compartilham, emblemas de estandarte por média de associado e reconhecimento especial da campanha.
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LCIF dedica-se a servi-lo. Envie um e-mail para donorassistance@lionsclubs.org ou ligue para +1.630.203.3836, se tiver 
alguma dúvida.

ÍNDIA: Faça uma doação em lcifindia.org -OU- envie pelo correio cheques ou ordens de pagamento, nominal à Fundação 
de Lions Clubs International da Índia, incluindo o número do PAN, para: Lions Clubs International Foundation India I 
C-604, Trade Star I Andheri Kurla Rd. I Andheri E, Mumbai I Maharashtra, India 400059

CANADÁ: Faça uma doação em lionsofcanadafundforlcif.ca -OU- envie pelo correio cheques, nominais a Lions of 
Canada Fund for LCIF, para: Stan Durward I Box 38 I Sunderland, Ontario L0C 1H0 Canada

TODOs Os OuTrOs pAÍses: Faça uma doação em lionsclubs.org/donate -OU- envie pelo correio cheques, nominais a: 
Fundação de Lions Clubs International I Department 4547 I Carol Stream, IL 60122-4547 EUA

Nome (letra de forma legível): _________________________________________________________________________________________

Endereço ______________________________________________________ Cidade _____________________________________________

Estado/Província  ___________________________ CEP/Código Postal  ________________________ País _________________________

E-mail  ______________________________________________________Fone ________________________________________________

Nº do associado _______________________________________ Nome do clube ________________________________________________  

oSim, gostaria de receber reconhecimento pela minha doação que se qualifica.

oQueira manter as minhas informações pessoais e relativas à doação anônimas. Eu entendo que o meu clube/distrito  
(se houver) pode receber reconhecimento em decorrência da minha doação.

Receba este distintivo 
de doador da Campanha 
100 depois que suas 
doações acumuladas 
atingirem US$ 100. Há 
distintivos adicionais 
disponíveis na medida 
em que as suas doações 
aumentam!

SERá SEU COM 
UMA DOAçãO 
DE…

us$ 100 

us$ 1.000 

us$ 200 

us$ 100 

us$ 50 

$ 100 $ 100 

…

$ 50 

$ 200 $ 200 

As catástrofes naturais podem atingir qualquer lugar, a qualquer momento. E quando ocorrem, vítimas de incêndios, 
inundações e outras devastações geralmente se beneficiam de fundos de LCIF, que facilitam a reconstrução e a cura 
de uma vítima, uma família e uma comunidade de cada vez. Quando o México foi, literalmente, sacudido pelo pior 
terramoto em um século e castigado poucos dias depois por outro terremoto violento, os Lions entraram em ação, 
buscando apoio da nossa Fundação. LCIF reagiu imediatamente com uma doação de US$ 100.000, que o Lions usaram 
para distribuir kits de socorro para sobrevivência com alimentos, água, roupas, cobertores e utensílios domésticos. 

Muitos alegam que as necessidades do mundo são grandes demais. Os Lions entram em cena e servem. Junto com 
a nossa Fundação, levamos esperança e impactamos vidas. A Campanha 100 permitirá que LCIF sirva centenas de 
milhões de pessoas perto de você e em continentes distantes. 

Juntos, nós podemos. Juntos, nós faremos.

UM LION CONSEgUE FAzER MUITO; JUNTOS, PODEMOS TRANSFORMAR O MUNDO
✁ DESTAQUE AQUI
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As catástrofes naturais podem atingir qualquer lugar, a qualquer momento. E quando ocorrem, vítimas de incêndios, 
inundações e outras devastações geralmente se beneficiam de fundos de LCIF, que facilitam a reconstrução e a cura 
de uma vítima, uma família e uma comunidade de cada vez. Quando o México foi, literalmente, sacudido pelo pior 
terramoto em um século e castigado poucos dias depois por outro terremoto violento, os Lions entraram em ação, 
buscando apoio da nossa Fundação. LCIF reagiu imediatamente com uma doação de US$ 100.000, que o Lions usaram 
para distribuir kits de socorro para sobrevivência com alimentos, água, roupas, cobertores e utensílios domésticos. 

Muitos alegam que as necessidades do mundo são grandes demais. Os Lions entram em cena e servem. Junto com 
a nossa Fundação, levamos esperança e impactamos vidas. A Campanha 100 permitirá que LCIF sirva centenas de 
milhões de pessoas perto de você e em continentes distantes. 

Juntos, nós podemos. Juntos, nós faremos.

UM LION CONSEgUE FAzER MUITO; JUNTOS, PODEMOS TRANSFORMAR O MUNDO
✁ DESTAQUE AQUI

A Associação de Solidariedade Inter-Lions do DM115 de Lions Clubes, fundada em 1983 com a designação de 
“MÚTUA”, foi criada para atingir um dos objectivos dos Lions, ser solidário para com o seu semelhante tal como 
disse o Fundador do Lionismo Melvin Jones:

“Ninguém pode ir muito longe 
se não fi zer algo pelo seu semelhante”

Nesta conformidade, o nosso Movimento tem desenvolvido actividades com esse objectivo, apoiando Insti-
tuições, campanhas de solidariedade, etc., podendo também esta acção Lionística, estender-se ao semelhante 
que está mais próximo de nós que são os familiares dos nossos Companheiros e Companheiras que, em certos 
momentos menos bons, estejam carentes de uma atitude amiga, merecendo por isso a nossa pronta solidarie-
dade.

Qual então esta nossa solidariedade?!
No cultivar consciente do mesmo espírito com que partilhamos os nossos percursos Lionísticos, a Associação 

de Solidariedade Inter-Lions, nesses momentos, além da entrega de uma determinada quantia suportada pelos 
seus sócios, dirige também o que se pode considerar bastante importante, uma palavra de conforto em nome de 
todos os seus Membros, transmitindo assim a Solidariedade sentida pelos Companheiros e Companheiras, e isso 
é também “LIONISMO”.

Para atingir este objectivo, numa integração voluntária e sem qualquer jóia ou quotas a pagar, conta com um 
quadro social composto por Companheiros, Companheiras Lions, familiares mais próximos e ex sócios Lions que, 
embora por motivos vários deixaram o Lionismo mas, querendo continuar a prestar a sua solidariedade à Família 
Lionística, permanecem na Associação com todos os seus direitos e deveres.

A A.S.I.L., está ao dispor de todos os Companheiros e Companheiras e seus familiares que se queiram associar 
e assim participarem num compromisso que muito dignifi ca a Instituição LIONS.

PCC Jorge Ferreira
Presidente da Direcção

A. S. I. L.
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE INTER-LIONS
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KIDSIGHT 
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E
steban nunca tinha feito um 
exame à vista. Ele também 
nunca tinha visto aqueles apa-
relhos estranhos, mas os lions 
que os trouxeram fi zeram-no 

sentir seguro. Ele e os seus colegas 
fi zeram fi la para o teste de visão e 
seguiram as instruções simples: olhe 
para frente e encontre o coelhinho 
na frente da máquina. O mundo de 
Esteban estava prestes a mudar.

Muitas crianças não sabem que 
têm problemas de visão. Se o seu 
problema não for detectado, essas 
crianças podem vir a ter difi culdade 
em desenvolver as suas aptidões para 
a vida e de aprendizagem na escola. 
Além disso, quando certos proble-
mas oculares não são tratados, po-
dem resultar em perda permanente 
da visão. Isto é comum em muitas 
áreas da Colômbia, onde não existe 
atendimento oftalmológico. Mas os 
Lions estão determinados a mudar 
essa realidade com o Lions KidSi-
ght Colômbia, um programa que 
obteve sucesso nos Estados Unidos 
- chamado Lions KidSight USA - e 
é apoiado pela Fundação de Lions 
Clubs International (LCIF). O pro-
grama examina crianças entre seis 
meses e seis anos, embora os Lions 
sejam incentivados a examinar crian-
ças até o 12º ano, quando possível. 
Os Lions testam os factores de risco 
que podem indiciar um problema e, 
em seguida, encaminham as crianças 
para um oftalmologista para uma 
avaliação adicional, se for necessário.

Agora, os Lions estão a imple-
mentar esse programa em toda a Co-
lômbia, com o objectivo de rastrear 
a visão de seis milhões de crianças. 
Os Lions garantiram um subsídio de 
US $ 69.022 da LCIF para a compra 
de dez aparelhos de despistagem de 
problemas oculares. O ex-diretor 
internacional Dr. Ed Cordes, op-
tometrista aposentado e presidente 
da Fundação Lions KidSight USA, 
deslocou-se à Colômbia para ajudar 

na formação, incluindo visitas a uma 
escola primária e uma creche. Das 
118 crianças examinadas, 20 foram 
encaminhadas para oftalmologistas. 
Esteban era um deles. Os médicos 
descobriram que Esteban sofria de 
estrabismo (os olhos mal alinha-
dos causam visão dupla). Se não 
for corrigido, esta anomalia pode 
levar à ambliopia, não permitindo 
um desenvolvimento adequado do 
olho que levar à perda permanente 
da visão. Após receber o tratamento 
adequado ele passou a ver de manei-
ra mais clara e não corre mais o risco 
de vir a perder a visão.

“Foi uma excelente experiência 
ter profi ssionais de diversas origens 
na nossa escola”, diz Inmaculada So-
lano de Hernández, diretora da Es-
cola Normal Superior La Hacienda. 
“Eles têm um bom coração e entre-
gam-se com dedicação ao que fazem. 
Em nome da nossa comunidade, 
agradeço-lhes sinceramente.”

Os Lions pretendem também 
montar clínicas em zonas rurais - um 
enorme desafi o que o Dr. Cordes 
está certo de que eles são capazes 
de levar por diante. “O entusiasmo 
de alguns Lions pelo programa tor-
nou-se contagioso levando outros 
tornarem-se também fortes apoian-
tes da iniciativa”, diz o Dr. Cordes. 
Em algumas semanas, os Lions com 
o KidSight Colômbia examinaram 
mais de 16.000 crianças. Destas mais 
de 1.600 foram encaminhados para 
tratamento, com os custos cobertos 
pela Fundação Oftalmológica do Ca-
ribe e pelo Serviço Nacional de Saú-
de da Colômbia.

Graças ao apoio de LCIF, os 
Lions da Colômbia contribuíram for-
temente para o combate contra a de-
fi ciência visual, e o seu impacto nesta 
área  tenderá a aumentar. Para saber 
mais como estes projetos recebem fi -
nanciamento de LCIF - e como con-
tribuir para a Campanha 100 - visite 
lionsclubs.org/campaign100.

PROGRAMA KIDSIGHT EM EXPANÇÃO
Para mudar vidas na Colômbia

 Por Jamie Konigsfeld
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102ª CONVENÇÃO INTERNACIONAL
FEITA PARA O SERVIÇO
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DESFILE EM MILÃO NA 102ª 
CONVENÇÃO INTERNACIONAL

Era hora de se reunir, e mesmo uma onda 
de calor recorde não poderia prejudicar o es-
pírito LION. Durante cinco dias, os Lions reu-
niram, conheceram novos e velhos amigos, 
compartilharam idéias de serviço. Ouviram 
palestrantes com histórias inspiradoras e as-
sistiram à tomada de posse de um novo Pre-
sidente Internacional.

Os Lions compartilham o amor em frente 
ao icônico Duomo de Milão.
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A expectativa era grande, pois a beleza 
da cidade de Milão não deixa ninguém in-
diferente. O desfi le pelo centro histórico 
foi o momento mais alto para os cerca de 
70 Lions portugueses que representaram o 
Distrito 115. 

O convívio com tantos Lions de cultu-
ras, línguas e religiões diferentes, enquanto 
não se iniciou a parada, foi inesquecível. Que 
trajes tão bonitos levavam as delegações de 
vários países, cheias de alegria e de cor.

A disputa para o cargo de 3º Vice Presi-
dente Internacional também me marcou. Ti-
nha privado muito de perto, cerca de um mês 
antes, na Convenção da Alemanha, com am-
bos os candidatos: a PID Patti Hill e o PID 
Salim Moussan. Venceu a primeira, como se 
esperava, mas ganhou o Lionismo, pela cor-
reção e elevação de ambas as candidaturas, 
que não se cansavam de oferecer material 
promocional a todos os participantes. 

A convenção internacional é um mo-
mento único, onde se respira lionismo e 
compreendemos a força e a dimensão da 
nossa grande associação internacional.

IPCC Nuno Ferrão

102ª CONVENÇÃO INTERNACIONAL
EM MILÃO “RESPIROU-SE” LIONISMO
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 RESUMO EXECUTIVO DA REUNIÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO INTERNACIONAL
MILÃO, ITÁLIA
30 JUNHO - 4 JULHO 2019

COMISSÃO DE AUDITORIA

1 A comissão continuará a acompanhar os planos de acção.

COMISSÃO DE ESTATUTOS 
E REGULAMENTOS

1 Foi negada a queixa referente à eleição de governador 
de distrito do Distrito 112-C (Bélgica) e declarado vago 

o cargo de governador de distrito para o ano Lionístico de 
2019-2020.

2.Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-gover-
nador de distrito apresentada pelo Distrito 300-C1 (DM 

300 Taiwan), declarada nula e sem força ou efeito a eleição 
para segundo vice-governador de distrito do Distrito 300-C1 
para o ano Lionístico de 2019-2020, declarado vago o cargo 
de segundo vice-governador de distrito para o ano Lionís-
tico de 2019-2020 e que esta vaga deva ser preenchida de 
acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e de 
Distrito, estipulando que a taxa de apresentação da queixa 
de US$ 650,00 deva ser devolvida ao requerente.

3.Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-gover-
nador de distrito apresentada pelo Distrito 316-A (Índia), 

declarada nula e sem força ou efeito a eleição para segundo 
vice-governador de distrito do Distrito 316-A para o ano Lio-
nístico de 2019-2020, declarado vago o cargo de segundo 

vice-governador de distrito para o ano Lionístico de 2019-
2020 e que esta vaga deva fi car em aberto e não ser preen-
chida neste ano, estipulando que a taxa de apresentação da 
queixa de US$ 650,00 deva ser devolvida aos requerentes.

4.Foi removido o governador de Distrito J. Mohan Rao do 
cargo de governador de distrito do Distrito 316-A (Ín-

dia) por violação do dever e não cumprimento do Estatuto 
e Regulamentos e Normas da Direcção Internacional.  Foi 
declarado que J. Mohan Rao não deverá ser reconhecido no 
futuro como Ex-Governador de Distrito por Lions Clubs Inter-
national ou por qualquer clube ou distrito, não devendo ele 
ter direito a quaisquer privilégios decorrentes de tal título. 
Foi declarado que a vaga criada para o cargo de governador 
de distrito do Distrito 316-A não deverá ser preenchida e que 
o governador de distrito eleito para o Distrito 316-A servirá 
como governador interino até a Convenção Internacional de 
2019.

5.Foi negada a queixa referente à eleição de segundo 
vice-governador de distrito do Distrito 321-A3 (Índia) e 

declarado o Lion Radha Krishna Shah como segundo vice-
-governador do Distrito 321-A3 para o ano Lionístico de 
2019-2020.

6.Foi negada a queixa referente à eleição de segundo 
vice-governador de distrito do Distrito 321-B1 (Índia) e 
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declarado o Lion Dr. Jagdish C. Agarwal como segundo vi-
ce-governador do Distrito 321-B1 para o ano Lionístico de 
2019-2020.

7.Foi negada a queixa referente à eleição de segundo 
vice-governador de distrito do Distrito 3233-E2 (Índia) e 

declarado o Lion Sudhir Kumar Goyal como segundo vice-
-governador do Distrito 3233-E2 para o ano Lionístico de 
2019-2020.

8.Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-gover-
nador de distrito apresentada pelo Distrito 3233-G1 (Ín-

dia), declarada nula e sem força ou efeito a eleição para se-
gundo vice-governador de distrito do Distrito 3233-G1 para 
o ano Lionístico de 2019-2020, declarado vago o cargo de 
segundo vice-governador de distrito para o ano Lionístico de 
2019-2020 e que esta vaga deva ser preenchida de acordo 
com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e de Distrito, 
estipulando que a taxa de apresentação da queixa de US$ 
650,00 deva ser devolvida ao requerente.

1.Foi mantida a decisão prévia da Direcção Internacional de 
junho de 2018 e confi rmado o endosso do diretor interna-

cional do Lion R. Sampath emitido durante a convenção do 
Distrito Múltiplo 324 em maio de 2017.

2.Foi alterado o Código de Ética no Capítulo XII, Anexo C 
do Manual de Normas do Conselho para fi ns organiza-

cionais, para atualizar o texto que se tornou obsoleto e para 
melhor se alinhar com as práticas atuais. 

3.Foi alterado o Capítulo XV, Parágrafo A.4.b do Manual de 
Normas do Conselho de Administração para fi car consis-

tente com alterações anteriormente adotadas.

4.Foi alterado o Capítulo XVIII, Parágrafo A do Manual de 
Normas do Conselho para alterar uma referência impre-

cisa relativa à ordem dos dirigentes administrativos. 

5Foi alterado o Procedimento de Queixa Eleitoral de Go-
vernador de Distrito, Primeiro e Segundo Vice-Governa-

dor de Distrito no Manual de Normas do Conselho de Admi-
nistração para incluir queixas relacionadas às eleições para 
terceiro vice-presidente internacional e diretor internacional.

COMISSÃO DE CONVENÇÕES

1.Foi recusada a adição do GST (Imposto sobre Bens e Ser-
viços) às taxas de inscrição para Singapura.  Foi fornecida 

documentação relativa às operações de eleições na conven-
ção. 

COMISSÃO DISTRITAL 
DE SERVIÇOS E CLUBES

1.Foi concedido o status protector ao Palu Maleo Lions Club 
do Distrito 307-B2 (Indonésia) até 31 de outubro de 2019 

e a isenção da cobrança de quotas semestrais de junho de 
2019.

2.Foi reconhecida a área sem distrito da Bulgária como 
Região Provisória a partir do encerramento da Conven-

ção Internacional de 2019.
3.Foi nomeado o Lion Praveen Agarwal para servir como 
Governador de Distrito do Distrito 322-D (Índia) para o ano 
Lionístico de 2019-2020.

4.Foi dada orientação ao Distrito 112 C (Bélgica) para fa-
zer uma reunião com o objectivo de seleccionar um líder 

Lion qualifi cado para o cargo de governador de distrito para 
o ano Lionístico de 2019-2020.

5.Foi alterada a carta constitutiva da Comissão Distrital de 
Serviços e Clubes

6.Foi excluída a referência ao programa de Lioneses das 
normas do Conselho. 

7.Foram alterados os Regulamentos Padrão de Distrito 
para reconhecer o presidente de divisão e o presidente 

de região como membros da Equipe Global de Ação.

8.Foram alteradas as descrições das posições do vice-
-presidente de clube, assessor do quadro associativo de 

clube e assessor de serviços clube, conforme descrito nos 
Regulamentos de Clube de Formulário Padrão.

COMISSÃO DE FINANÇAS 
E OPERAÇÕES DA SEDE

1.Foi alterada a Declaração das Normas de Investimento 
para o Fundo Geral da Associação Internacional de Lions 

Clubs.

2.Foi aprovada a previsão do quarto trimestre do ano Lio-
nístico de 2018-2019, refl etindo défi ce.

3.Foi aprovado o orçamento de 2019-2020, refl etindo dé-
fícite.

4.Foi alterada a Declaração das Normas de Investimentos 
para o Plano da Aposentadoria dos funcionários da Asso-

ciação Internacional de Lions Clubes.

5.Foi alterado o capítulo XXV do Manual de Normas no que 
se refere às normas de reembolso de despesas.

6.Foi alterado o Capítulo XXI do Manual de Normas no que 
se refere ao transporte aéreo.

7.Foi alterada a norma sobre reembolso de despesas de 
viagem de dirigentes executivos, item B.2.

8.A Jayne Kill, Gerente do Departamento de Contabilidade, 
foi adicionada como signatária de cheques das contas 

bancárias da associação.
    
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
DE LIDERANÇA

1.O Manual de Normas da Direcção foi alterado para docu-
mentar as mudanças da carta constitutiva da Comissão de 

Desenvolvimento de Liderança.

COMISSÃO DE PLANEAMENTO 
A LONGO PRAZO

1.Foi analisado o progresso das iniciativas do LCI Forward e 
discutias as razões do declínio nas actividades de serviços 

e nos relatórios. Foram dadas sugestões para melhorar os 
números do impacto de serviço, envolvendo a GAT e forne-
cendo incentivos para reportar.

2.Foi discutida e acordada a criação de uma equipe de 
projeto do LCI Forward para ajudar a orientar a criação 

da próxima interação do nosso plano estratégico.

3.Foram analisadas propostas de alteração dos objectivos 
do governador de distrito, e os funcionários foram ins-

truídos a reduzir ainda mais o seu número para no máximo 
quatro objectivos anuais.

4.Analisou-se uma proposta para estudar o papel do go-
vernador de distrito para que seja relevante no contexto 

actual e solicitou-se aos funcionários que iniciassem o estu-
do da proposta.

5.Foi discutida a gestão actual da associação com utiliza-
ção de múltiplas moedas, incluindo a gestão de diversas 
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contas bancárias e fl utuações cambiais, e decidiu-se não fa-
zer alterações neste momento.

COMISSÃO DE COMUNICAÇÕES 
DE MARKETING

1Foi alterado o Capítulo XIX, Anexo A do Manual de Nor-
mas para adicionar uma frase de esclarecimento de intro-

dução ao Protocolo Ofi cial, em vigor a partir de 1º de julho 
de 2019.

2.Foi alterado o Capítulo XIX, Parágrafo A., no Anexo A do 
Manual de Normas para alterar os papéis da GAT para 

que se alinhem mais perfeitamente à estrutura da GAT em 
âmbito Jurisdicional e de Área, em vigor a partir de 1º de 
julho de 2019.

3.Foi alterado o Capítulo XVI do Manual de Normas para 
remover informações desatualizadas relativas à Revista 

LION. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
DO QUADRO ASSOCIATIVO

1.Foi adicionado texto ao Capítulo XVII do Manual de Nor-
mas do Conselho de Administração que garanta a decisão 

anterior de permitir que alunos com mais de 30 anos que in-
gressem num Lions Clube Universitário se qualifi quem a pa-
gar uma joia de entrada/de fundação com desconto, US$ 10.

2.Foram separados os países africanos da lista da Área 
Jurisdicional VI para refl etir a aprovação para a África se 

tornar a Área Jurisdicional VIII, pendente da votação na Con-
venção.

3.Foram removidos os prêmios de Leo Clubes do Capítulo 
XXII do Manual de Normas do Conselho de Administra-

ção.

4.Foi modifi cado o texto, incluindo a simplifi cação dos cri-
térios, para o Processo de Novos Países de LCI, que se 

encontra no Capítulo X.

5.Foi alterado o nome do país de LCI FYROM Macedônia 
para a República da Macedônia do Norte.

6.Foi aplicada a norma de caducidade à República Demo-
crática de Timor-Leste, e esse país foi removido dos paí-

ses ofi ciais de LCI no Capítulo X.

7.Foi prorrogada a norma de caducidade para a República 
do Azerbaijão até 31 de dezembro de 2019.

8.Foi transferido o país de LCI da República do Cazaquistão 
da listagem atual na Área Jurisdicional VI para a Área Ju-

risdicional IV no Capítulo X.

9.Foi alterado o texto, incluindo as mudanças nas posi-
ções de liderança, nomeações e mudanças operacionais 

da GAT para o capítulo XXIV.

COMISSÃO DE ACTIVIDADES 
DE SERVIÇO

1.Foi alterada a Carta Constitutiva da Comissão de Activi-
dades de Serviços no Capítulo II, Parágrafo K do Manual 

de Normas, a fi m de melhor se alinhar as práticas actuais. 

2.Foi alterado o Capítulo I do Manual de Normas para me-
lhor adequá-lo às actuais causas globais e programas de 

serviços de LCI.

3.Discutiu-se um modelo melhorado para introdução nos 
serviços que inclui actividades de defesa de causas, ser-

viços directos, doações e suporte de serviços. 

4.Foram recebidas notícias sobre parcerias de serviços ac-
tivas, incluindo o trabalho de LCI com a Federação Inter-

nacional do Diabetes, a Iniciativa do Bem-Estar, a Fundação 
Anthem e a Associação Americana de Instrutores sobre o 
Diabetes. 

5.Foi analisado o recém-lançado Kit de Ferramentas da 
Defesa de Causas de LCI, e discutiu o plano para recursos 

adicionais, particularmente relacionados à defesa da causa 
global e defesa de causas em âmbito de países. 

6.Foram discutidas possíveis alterações na estrutura de 
premiação de serviços, o que incentivará o envio de re-

latórios de serviços, alinhar-se-á às causas globais e reco-
nhecerá a excelência no serviço em âmbito de clube.   

COMISSÃO 
DE TECNOLOGIA

1.A Comissão analisou o orçamento, previsões e dados 
reais de 2018-2019 da Divisão de Tecnologia da Informa-

ção. A divisão havia previsto encerrar o ano com cerca de 
US$ 155 mil a menos que a previsão do primeiro trimestre, 
aprovada na reunião de Direcção de outubro de 2018.

2.A Comissão analisou o orçamento proposto para 2019-
2020 para a Divisão de Tecnologia da Informação.  O or-

çamento operacional apresentado foi estimado em US$ 722 
mil a menos que o orçamento proposto na reunião do Con-
selho de Administração de abril de 2019. 

3.A Comissão discutiu vários tópicos relacionados com o 
Regulamento Geral para a Proteção de Dados (GDPR). 

Analisou a norma existente sobre acesso a dados para can-
didatos a vice-presidente ou diretor internacional, e as alte-
rações recomendadas pela comissão para esse procedimen-
to foram aprovadas. A Comissão fi cou satisfeita por saber 
que os funcionários haviam selecionado um novo DPO - que 
ofereça cobertura para toda a Europa.  Todos aqueles sele-
cionados para servir no grupo de trabalho para privacidade 
aceitaram a indicação. A Comissão analisou um processo 
proposto de alto nível para tratar das disputas específi cas 
do GDPR.

4.A Comissão recebeu notícias sobre produtos e roteiros 
existentes.  O software “By Design” do SAP SE foi sele-

cionado pelos funcionários como o novo sistema de Planea-
mento de Recursos Empresariais (ERP).

5.A Comissão recebeu notícias sobre os projectos e rotei-
ros de infraestrutura existentes.

6.A Comissão recebeu notícias sobre a organização da Di-
visão de Tecnologia da Informação.

7.A Comissão recebeu notícias sobre as estratégias de co-
municação e formação para as alterações nos relatórios 

de serviço, incluindo a transição do MyLCI para o MyLion.  

8.A Comissão verifi cou alguns usos interessantes para a 
tecnologia - especialmente na área de processamento 

natural de idiomas e ensinoprático.

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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VISIBILIDADE 
E NOTORIEDADE 
SÃO APOSTAS 

Decorridos quatro meses após o início do mandato, 
paralelamente às atribuições que estatutariamente são 
atribuídas ao presidente do Distrito Múltiplo, temos vin-
do a apostar no reforço da imagem do LIONS no exterior 
– o que só se conseguirá com uma comunicação forte e 

coerente das nossas actividades e com uma atualização dessa imagem, o 
que esperamos conseguir através da concretização de uma parceria com o 
Instituto Português de Marketing (IPAM), que começou a dar os primeiros 
passos já em outubro.  

Os Clubes realizam actividades de serviço extraordinárias, com visibili-
dade e reconhecimento nas suas comunidades, mas há muito que se impõe 
um reforço da marca LIONS a nível do país. E foi nesse sentido que o CNG 
entendeu dar uma dimensão nacional e coesa ao projeto de combate ao 
cancro infantil, que se revelou um sucesso com a realização da primeira 
ofi cina de construção do LUCAS, em Cantanhede. Centro Norte e Centro Sul 
e LEOS deram as mãos e estão unidos nos mesmos objetivos. 

Outro objetivo importante é dar uma maior notoriedade e visibilidade 
ao Prémio Literário LIONS e para isso estamos a trabalhar numa parceria 
com a reconhecida Editora Guerra & Paz, que se prepara para, com o im-
prescindível apoio da Fundação Lions Portugal, publicar o livro vencedor do 
concurso de 2018/2019 em fevereiro, da autoria de José Martinho Gaspar. 

Graças ao acordo conseguido pelo Distrito Múltiplo e com o apoio mo-
netário da Fundação Lions de Portugal vai ser possível publicarmos no fu-
turo os livros vencedores deste concurso, em boa hora pensado pelo nosso 
saudoso Companheiro Gaspar Albino.

Entretanto, pouco tempo depois de regressarmos de Tallinn (Estónia), 
onde decorreu o Fórum Europeu LIONS, o CNG e o Lions Clube de Barcelos 
preparam as próximas Convenções, que irão ter lugar naquela cidade, em 
maio, alertando-se todos para a necessidade de começarem a desenhar as 
propostas para serem submetidas à apreciação da assembleia. 

No Fórum Europeu Lions participaram 1325 Lions e LEOS de 56 paí-
ses. Durante três dias, discutiram-se assuntos e partilharam-se ideias e 
experiências. Ouviram-se sugestões e uma delas foi a aposta na criação 
de clubes de especialidade de reformados, como forma de fazer crescer o 
movimento. Pessoas com disponibilidade de tempo, mas que precisam de 
ocupar, de uma forma útil, o seu tempo. 

Fica a sugestão.

Isabel Moreira 
Presidente do CNG

D
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O Lions Europa Fórum, que teve lugar 
de 3 a 6 de outubro em Tallinn, Estónia, foi 
uma oportunidade de reencontro de ami-
gos, conhecer novos testemunhos inspira-
dores e, sobretudo, de refl exão sobre os 

desafi os colocados aos Lions da Europa. 
Têm-se observado oscilações no quadro social dos clu-

bes, de forma generalizada na Europa, revelando as nos-
sas potencialidades no envolvimento da comunidade e 
cativando novos Companheiros, mas, porventura, também 
algumas fragilidades que podem condicionar o entusiasmo.

Neste contexto, o Movimento foca-se na experiência 
proporcionada a cada Lion, e em especial nos primeiros 
anos. 

LCI tem disponibilizado novos recursos aos clubes e aos 
distritos, incentivando uma maior participação e envolvi-
mento dos companheiros na construção da Associação.

Reconhecendo o papel central dos clubes no Movimen-
to, somos convidados a incentivar os clubes em 3 vetores 
fundamentais: Liderança, Filiação (Membros) e Serviço. 

Assim, à semelhança da organização distrital, sugeri-
mos aos clubes dedicar três companheiros como Coordena-
dores de Clube para cada uma das equipas: 

Liderança: GLT – Global Leadership Team (primeiro Vice-
-presidente)

Membros: GMT – Global Membership Team
Serviço:  GST – Global Service Team
Estas três equipas compõem a Equipa Global de Ação 

(GAT – Global Action Team), sendo os coordenadores da 
GAT o presidente do clube e o governador do distrito. 

Para lá das siglas, pretende-se dar força aos clubes com 
o apoio da divisão e do distrito; cada coordenador do clu-
be tem a possibilidade de propor iniciativas relacionadas 
com cada uma das áreas, convidando companheiros para 
programas de liderança, orientação (mentor), planeamento 
de actividades de serviço, potenciando talentos, valorizan-
do a participação de cada Lion no serviço, melhorando os 
meios e o entusiasmo com que vivemos a experiência de 
ser membro do nosso Lions Clube.

A formação proposta pela GLT do distrito, “Workshop 
Novos Sócios” a 23 de novembro, irá proporcionar, exata-
mente, uma refl exão sobre o lionismo, a estrutura do Mo-
vimento, os clubes e facilitar a integração dos novos Lions, 
aproximando os companheiros nos clubes.

Por outro lado, o “Workshop Novos Dirigentes” de 16 
de maio irá fornecer dicas e desenvolver competências de 
liderança relevantes tendo em conta as ferramentas pro-
postas por Lions Clubs Internacional, LCIF e a experiência 
partilhada pelos futuros dirigentes.

Estas iniciativas do Distrito têm em vista proporcionar 
aos Companheiros Clubes integradores, benefi ciando da di-
versidade dos seus Lions e disponíveis quer para o desen-
volvimento pessoal, quer para as actividades de Serviço.

É espectável existir difi culdade de partilha de gostos 
pessoais, hábitos, estilos de vida e práticas entre Lions de 
grupos etários distintos. Isto mostra-se mais um desafi o 
na experiência que os clubes proporcionam, muitas vezes 
frustrando ora uns, ora outros.

Reconhecer esta diferença e proporcionar condições 
para todos, pode evitar sentimento de frustração ou confl i-
tos. Não estarem juntos pode signifi car união pela especia-
lização, aumento no género de actividades do Clube. Esta 
diversidade pode ser um potencial para o Clube responder 
a solicitações onde cada grupo etário se vai sentir em casa!

Fotografi a de Georgy Glushik, composição DG João Pedro, 
CL Georgy Glushik e Guitarrista Diogo João.

Esta imagem sugere ser uma colagem de duas fotogra-
fi as. Na verdade, é uma só. 

Resultou de uma ideia espontânea que surgiu no fi nal 
das audições do Concurso Europeu de Música Lions em 
Tallinn, pelas condições de vários fatores num ambiente 
com grande diversidade: as pessoas que compuseram a 
imagem, de várias nacionalidades e idades; a sala de audi-
ção com a parede dividida, a disponibilidade que quiseram 
ter…

A composição realça-se pela diversidade, contraste e 
complementaridade conseguida. Uma unicidade em con-
traste, que poderia ter sido somente uma fotografi a do Go-
vernador do D15CN com o Guitarrista Diogo João, que bem 
representou o nosso país neste concurso.

Nós Servimos

João Pedro Silva
DG

desafi os colocados aos Lions da Europa. desafi os colocados aos Lions da Europa. 

O

DESAFIOS 
PELA DIVERSIDADE
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O Lion não pode, por sua natureza, 
alhear-se da comunidade próxima, do 
mundo que o rodeia, dos problemas que 
surgem a nível global. E sabe que só dan-
do as mãos, descobrindo as sinergias na 
vivência do seu companheirismo, pode 

ajudar a melhorar o mundo, trazendo paz e compreensão, 
tolerância e solidariedade.

Muitas vezes pode confundir acções de rotina “solidá-
ria”, com verdadeiras necessidades de serviço à comuni-
dade próxima. A detecção das primeiras necessidades da 
comunidade em que se insere um Clube exige, de facto, 
rigor, refl exão e contacto permanente com estruturas au-
tárquicas, associações e empresas locais e população indi-
ferenciada. 

Assim procedem muitos Clubes do nosso Distrito, im-
primindo uma marca positiva, identitária e indelével nas 
comunidades que assistem tal como venho constatando, 
tantas vezes com surpresa e agrado, nas visitas que venho 
fazendo neste 1º semestre lionístico.

É muito gratifi cante conhecer da gratidão que sentem 
as estruturas locais e os Lions recém-chegados rendidos à 
simplicidade e disponibilidade dos seus Companheiros de 
Clubes de zonas periféricas do nosso Distrito.

DG Maria Teresa d’Avila
DM115CS

O

OBJECTIVOS DO LIONISMO 
– OS NOSSOS OBJECTIVOS
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Vai aqui um apelo aos Clubes de zonas populacionais 
mais densas para que se reinventem na dinâmica de um 
companheirismo mais intenso e diversifi cado, só a ele pos-
sível o realizar de acções de serviço necessárias e efi cazes.

Não somos mais uma associação local de ajuda aos ne-
cessitados. Temos de ser o motor da consciência da necessi-
dade, temos de ser o farol que indica o caminho seguro para 
a resolução dos problemas das nossas comunidades, temos 
de procurar e saber encontrar os parceiros necessários.

A campanha transversal a todo o território, impulsiona-
da pelos nossos excelentes Assessores distritais, de apoio à 
investigação e às estruturas de ajuda ao cancro infantil se-
rão igualmente o marco de uma renovada era lionística de 
companheirismo actuante, ignorando barreiras geográfi cas 
e administrativas. 

Saudemos todos os 40 anos do Lionismo dos Açores, 
que tão bem nos receberam e acarinharam. A dinâmica reu-
nião de Gabinete Distrital em Ponta Delgada estreitou os 
laços que sempre nos unem e fortalecem. Os nossos Clubes 

da Região G (Açores) são inspiração e partilha da estreita 
ligação às comunidades e aos orgãos locais de soberania.

E num tempo de tanta exclusão, de ameaças ambien-
tais e demográfi cas, demos todos as mãos, que queremos 
sempre abertas, para que, UNIDOS saibamos SERVIR na DI-
VERSIDADE.
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Ao longo do dia, foram cons-
truídos cerca de quatro centenas de 
bonecos, que serão agora entregues 
às pessoas em troca de um donativo 
para a causa que os Lions abraçam a 
nível nacional e internacional. 

Organizada pelo Lions Clube 
de Cantanhede, a iniciativa resultou 
num “êxito” e “superou as expec-
tativas” pela adesão que teve e pelo 
número de bonecos que foi possível 
construir ao longo do dia, como re-

feriu Olga Alves, presidente do Clu-
be de Cantanhede. 

Juntamente com muitos LIONS 
e LEOS, estiveram muitas pessoas 
anónimas, associações desportivas, 
juvenis e sociais, escolas, empresas e 

OFICINA “LUCAS” EM CANTANHEDE
PRIMEIRA INICIATIVA CONSTITUIU UM “ÊXITO” JUNTANDO 250 VOLUNTÁRIOS

Cerca de duas centenas e meia de pessoas responderam ao convite dos Lions e 
passaram pelo Centro Paroquial de Cantanhede, no sábado, dia 12, para participar 
na primeira oficina de construção de LUCAS, a mascote do projeto de apoio à 
investigação médica na área do cancro infantil
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OFICINA “LUCAS” EM CANTANHEDE
PRIMEIRA INICIATIVA CONSTITUIU UM “ÊXITO” JUNTANDO 250 VOLUNTÁRIOS

autarcas, que deram um importante 
contributo, inclusive um grupo de 
utentes da APPACDM e as crianças 
da catequese.

Depois desta, outras ofi cinas se 
seguirão, organizadas pelos vários 
Clubes LIONS, muitos deles já ma-
nifestaram vontade de realizar uma 
ofi cina na sua comunidade.

Isabel Moreira, presidente do 
Distrito Múltiplo (DM), destacou a 
“extraordinária organização” do Clu-

be de Cantanhede e agradeceu a to-
dos os LIONS e LEOS, pessoas anó-
nimas e instituições que participaram 
nesta primeira ofi cina, bem como à 
“fantástica e motivada” equipa que 
está a implementar esta campanha 
no terreno (Ana Correia Oliveira, 
Ernesto Oliveira, Olga Alves, Isabel 
Abreu, Isabel Ismael e Débora Sil-
va), liderada pelos Governadores dos 
distritos Centro Norte (João Pedro 
Silva) e Centro Sul (Teresa d`Ávila). 

“Este é um projeto muito bonito 
que nasce da dádiva e entrega de mui-
tas pessoas, que só é possível graças 
ao envolvimento dos Clubes Lions e 
Leos e do apoio de muitas empresas, 
algumas delas determinantes para o 
projeto, como é o caso da Pato Real 
(que fornece o arroz), a Fiorima (as 
peúgas), a Sepol (os botões) e a Viei-
ra de Castro (as bolachas)”,  destacou 
a presidente do DM, sublinhando 
que o projeto de apoio ao combate 
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ao cancro infantil já existe há três 
anos desenvolvido pelos dois distri-
tos, tendo o CNG decidido dar-lhe 
uma dimensão nacional este ano. 

OS DISTRITOS LION  CENTRO NORTE 
E CENTRO SUL JÁ ANGARIARAM 
MAIS  DE 44 MIL EUROS 
PARA A CAUSA

Recorde-se que as primeiras 
iniciativas no âmbito deste projeto 

angariaram na ordem dos 44.550,00 
euros, distribuídos da seguinte for-
ma: 9.200,00 euros para o serviço 
de oncologia do Hospital Pediátri-
co de Coimbra, 5.000,00 euros para 
cinco bolsas a crianças com cancro, 
5.350,00 euros para o serviço de on-
cologia do Hospital de São João e 
25.000,00 euros destinados a bolsas 
de investigação (IPATIMUP/Centro 
Hospitalar São João).

Qualquer pessoa pode contac-

tar os LIONS (sedes em Lisboa e 
na Maia) ou diretamente os clubes 
da sua área de residência e pedir 
LUCAS, bolachas ou pins e assim 
contribuir para apoiar a investigação 
médica na área do cancro infantil e 
outras iniciativas ligadas ao cancro 
infantil. 

Os clubes interessados em rea-
lizar ofi cinas de construção do LU-
CAS ou encomendar os bonecos, 
bolachas ou pins devem entrar em 

OFICINA “LUCAS” EM CANTANHEDE
PRIMEIRA INICIATIVA CONSTITUIU UM “ÊXITO” JUNTANDO 250 VOLUNTÁRIOS
OFICINA “LUCAS” EM CANTANHEDE
PRIMEIRA INICIATIVA CONSTITUIU UM “ÊXITO” JUNTANDO 250 VOLUNTÁRIOS
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OFICINA “LUCAS” EM CANTANHEDE
PRIMEIRA INICIATIVA CONSTITUIU UM “ÊXITO” JUNTANDO 250 VOLUNTÁRIOS

contacto com as sedes dos distritos 
ou diretamente com os assessores do 
projeto.

Esta primeira ofi cina realizada 
em Cantanhede contou com a atua-
ção do jovem talentoso músico José 
Pedro Marilheiro e a presença da 
Anocas, que luta contra um cancro 
desde os dois anos de idade e que, na 
primeira pessoa, relatou a sua expe-
riência e que a todos contagiou com 
a sua garra e esperança. 

LIONS E LEOS DE MÃOS DADAS 
NO COMBATE AO CANCRO INFANTIL

 “Ao longo da vida, vamos en-
frentando obstáculos que nos desa-
fi am, colocam a nossa esperança e 
alegria em causa e que afetam o nos-
so bem-estar e o dos outros à nossa 
volta. Um exemplo é o surgimento 
de doenças como o cancro, especial-
mente nas crianças, que desafi am as 
nossas emoções. São estes choques 

que nos fazem acordar para a reali-
dade, e ter uma vontade intrínseca 
de fazer alguma coisa para combater 
este obstáculo, e apoiar quem mais 
precisa.

E é aqui que entra o LUCAS. 
Num projeto tão nobre, que visa 
combater o cancro infantil através 
de bolsas de investigação e apoio a 
famílias e crianças com cancro, é cru-
cial o envolvimento da comunidade 
para que provemos a força que o 

OFICINA “LUCAS” EM CANTANHEDE
PRIMEIRA INICIATIVA CONSTITUIU UM “ÊXITO” JUNTANDO 250 VOLUNTÁRIOS
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OFICINA “LUCAS” EM CANTANHEDE
PRIMEIRA INICIATIVA CONSTITUIU UM “ÊXITO” JUNTANDO 250 VOLUNTÁRIOS

povo português consegue ter quan-
do nos unimos em prol de um obje-
tivo comum, em realmente dar asas à 
nossa ambição de ajudar quem mais 
necessita.

Sendo o cancro infantil uma das 
áreas de atuação de Lions Clubs 
International, e sendo o programa 
de Leo Clubes parte integrante dos 
Lions, faz todo o sentido aliarmo-
-nos para esta causa e juntos fazer-
mos coisas incríveis. Para nós é uma 
honra poder apoiar uma causa tão 
nobre, junto de pessoas tão nobres, 
para que consigamos espalhar mais 
sorrisos, esperança e bem-estar por 
todas as crianças. Porque as crian-
ças até podem ser o futuro, mas são 
igualmente o presente”. 

Débora Silva
Presidente do Distrito Múltiplo 

Leo 115
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OFICINA “LUCAS” EM CANTANHEDE
PRIMEIRA INICIATIVA CONSTITUIU UM “ÊXITO” JUNTANDO 250 VOLUNTÁRIOS
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EM OUTUBRO
COMITIVA DE PORTUGAL PARTICIPOU
NO FÓRUM EUROPEU EM TALLINN
Entre os dias 3 e 6 de outubro, decorreu o 65º. Lions Europa Forum, em Tallinn, na 
Estónia. De acordo com a organização estiveram presentes 1325 Lions oriundos de 
56 países. Portugal marcou presença com uma numerosa comitiva 

O programa arrancou no dia 3, 
com a festa de caridade Warm-up, no 
Tallinn Creative Hub, para inspirar 
os Lions para as sessões de trabalho 
dos dias seguintes.

No dia 4, a manhã foi preen-
chida com diversos seminários e 
workshops e foi realizado o espeta-
cular desfi le das Nações, com as res-
petivas bandeiras, ao qual se seguiu 
uma bonita cerimónia de abertura e 
a noite da amizade.  

No dia 5, teve lugar o encontro 
com o Presidente Internacional do 
Lions Dr. Jung-Yul Choi e o Con-

FORUM EUROPEU
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selho Europeu, mas também ocor-
reram diversos seminários e o Con-
curso de Música, no qual também 
participou o nosso músico português 
Diogo João (ver texto). A noite ter-
minou com o jantar de gala, no mag-
nífi co Seaplane Harbour.

No dia 6, continuaram os semi-
nários e workshops e as votações no 
Conselho Europeu, onde foram vota-
das diversas matérias e, à tarde, teve lu-
gar a cerimónia de encerramento, que 
presenteou a plateia com interpreta-
ções modernas de música clássica com 
artistas de renome da Estónia. 

A anteceder o programa ofi cial 
do Fórum, teve lugar uma conferên-
cia do GAT, onde se falou também 
de clubes de especialidade, recursos 
digitais e do programa novas vozes. 

Foram três dias de intensa discus-
são, encontros e troca de ideias entre 
os Companheiros Lions e LEOS, 
que marcaram presença. 

A comitiva portuguesa integrou a 
Presidente do Distrito Múltiplo 115 
CC Isabel Moreira, a Governadora 
do Distrito 115/CS Teresa d`Ávila, 
o Governador do Distrito 115/CN 
João Pedro Silva, o PID José Ribei-

ro Gorgulho, o CCE Carlos Manit-
to Torres, o PCC Nuno Ferrão e a 
CL Ana Ferrão, o Vice Governador 
Eleito do CN Carlos Ferreira e a CL 
Isabel Oliva-Teles, do Lions Clube 
de Santa Joana Princesa, o CL Joa-
quim Beja Simões e a CL Ana Maria 
Simões, o CL Luis Mendes da Paz e 
esposa, do Lions Clube de Águeda e 
CL Georgy Glushik, do Lions Clube 
de Guimarães. 

O próximo Fórum Europeu dos 
Lions vai decorrer entre os dias 1 e 3 
de outubro de 2020, em Tessalónica, 
na Grécia.  
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 LIONS CLUBE DE COIMBRA

O Lions Clube Coimbra, em 
parceria com a Quinta da Pacheca e 
com o apoio de Tony Carreira, aca-
ba de lançar um projecto solidário 
em favor da Oncologia Pediátrica 
de Coimbra.

Tal campanha consubstancia-se 
na colocação no mercado de garra-
fas Reserva 2014 com grafi smo per-
sonalizado, pela aposição do símbo-
lo Lions e do retrato do cantor na 
garrafa e na respectiva embalagem.

A contribuição da Quinta das 
Pacheca será de 1 € por garrafa ven-
dida, a reverter para esta causa.

Esta campanha, da responsabi-
lidade do Lions Clube de Coimbra, 
pretende abranger todo o universo 
lionístico, contando, ainda, a par-
ticipação activa dos parceiros do 
Clube, nomeadamente a Coimbra 
Business School .

As encomendas desta edição 
solidária especial podem ser feitas 
directamente para o seguinte link 
da loja online da Quinta da Pache-
ca:

https://quintadapacheca.com/
products/pacheca-tony-carreira-
-reserva-2014

CAMPANHA SOLIDÁRIA
LIONS CLUBE DE COIMBRA ASSOCIA-SE 
A QUINTA DA PACHECA 
E A TONY CARREIRA EM CAMPANHA SOLIDÁRIA

 PALESTRA COM JUIZ DESEMBARGADOR PAULO GUERRA

O Lions Clube de Coimbra organizou, no passado 
dia 12 de Setembro, a palestra Ser Criança, proferida 
pelo Director Adjunto do CEJ, Juiz Desembargador Pau-
lo Guerra.

Em brilhante e sentida intervenção, o orador, um 
dos maiores especialistas portugueses e europeus na 
temática da protecção infantil, apresentou as várias 
dimensões - política, jurídica, sociológica, económica 
e ética – do tema.

A sessão, que contou com a participação activa e 
interessada do público presente, foi, ainda, marcada 
pela outorga de Protocolo do Lions Clube de Coimbra 
com o ISEC |Coimbra Engineering Academy,, assinado 
pelos Presidentes de ambas as Instituições, Isabel Cris-
tina Carvalho e Mário Velindro.
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PALESTRA COM VEREADOR DA CMC 
DR. JORGE ALVES

O Lions Clube de Coimbra organizou, no passado dia 17 de 
Outubro de 2019, uma Palestra Jantar com o Vereador da Ac-
ção Social da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. Jorge Alves.

Em sessão que contou com a presença da Governadora 
do D 115 CS, Maria Teresa d’ Ávila, bem como de diversos 
convidados, o Vereador Jorge Alves, em magnífi ca interven-
ção, fez claro retrato e detalhado diagnóstico da situação 
social do concelho de Coimbra.

A Presidente do Clube de Coimbra, Isabel Cristina Carva-
lho, respondendo a repto lançado pelo palestrante, manifes-
tou a total disponibilidade do Clube de Coimbra para coope-
rar e colaborar, de modo útil, concreto e efectivo, na ampla 
rede social do município, em termos a defi nir em reuniões 
futuras.

 LIONS CLUBE DO FUNCHAL

MÊS DO 
AMBIENTE

Mais uma vez o Lions 
Clube do Funchal celebrou o 
mês do ambiente, desta feita 
no dia 10 de Setembro, com 
uma Palestra intitulada “Alte-
rações Climáticas. Estratégia 
Clima Madeira”, que foi pro-
ferida pelo senhor Dr. João 
Daniel Gomes Luís, Técni-
co da Secretaria Regional do 
Ambiente e Recursos Natu-
rais da RAM.

Seguiu-se um debate cen-
trado, sobretudo, na necessi-
dade de preservação do am-
biente natural onde se vive, 
a nossa herança para as gera-
ções futuras.
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 LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

50 ANOS DE VIVÊNCIA LIONISTICA 
No próximo dia 14 de 

dezembro, o Lions Clube de 
Guimaraes, que tem 81 mem-
bros, actualmente, vai come-
morar o seu meio centenário 
após um ambicioso percurso. 
Está a ser programada uma 
vasta série de actividades, de 
cariz heterogéneo. 

Julgo ser imperativo evo-
car com pendor refl exivo, 
em momentos adequados, o 
historial de um Clube Lions 
pertencente à maior Organi-
zação não Governamental do 
Mundo. Tal atitude propiciará 
incentivos para melhor se vis-
lumbrar o futuro.

Concomitantemente, ao 
mergulhar no passado, é legí-
timo homenagear alguns pio-
neiros que estiveram na gé-
nese de aliciantes e frutuosas 
ideias, enfrentando avultados 
obstáculos, eventualmente 
nós górdios de complexa re-
solução. 

Convém relevar, com 
sensato optimismo, os triun-
fos obtidos no fl uir dos decé-
nios. Será igualmente avisado 
que, para se não macular a 
praxis do lionismo em qual-
quer país, seja minoradas as 
actuações erróneas ou cen-
suráveis e as arbitrariedades 
cometidas em relação à ética. 
Em momentos de tensão, de 
emotividade excessiva, será 
imprescindível “fi car a pas-
torear longos silêncios”, na 
feliz expressão de Mia Couto.

O Lions Clube de Gui-
marães teve um início deveras 
apaixonante. Filinto Baptista, 
um Companheiro do Lions 
Clube de Matosinhos, que 
viria a ser o nosso padrinho, 
conjuntamente com o Com-
panheiro Miguel Ferreira este 
infelizmente já falecido, dese-
jando ampliar o Movimento 
Lions, contactou alguns seus 

amigos e conhecidos desta 
cidade, transmitindo iterati-
vas elucidações inerentes ao 
lionismo, esclarecendo, di-
namizando com empatia os 
seus interlocutores. Ao fi m 
de variadíssimos e profícuos 
encontros, conseguiu-se con-
cretizar o seu sonho.

No nosso primeiro ano 
de actividades foi presidente 
o Companheiro Jorge Marta 
que, pleno de dinamismo, de-
monstrou excelentes qualida-
des de liderança. 

No ano seguinte, na men-
te do presidente Hélio Alves, 
de saudosa memoria, irrom-
peu um inédito projecto de 
expressivas e salutares con-
sequências, a célebre “Cam-
panha de Leite”, em que se 
distribuía esse alimento acer-
ca de 3000 crianças das Esco-
las Primárias de Guimarães. 
Nessa já distante época, a 
mortalidade infantil no nosso 
país atingia índices gravosos, 
mesmo chocantes. Uma das 

suas causas nucleares era a 
precariedade e incorreções 
alimentares. 

Ulteriormente, atenden-
do à magnitude da Campa-
nha, extenuante e onerosa, 
o Clube solicitou ao então 
Ministro da Educação a as-
sunção de tal encargo e a sua 
generalização a todo o país. 
O repto foi aceite. 

Outra singular Campa-
nha que nesse mesmo ano 
se realizou foi a do “Melhor 
Camarada”, confi nada aos 
primeiros anos do então En-
sino Secundário. A escolha 
do aluno que reunia os atri-
butos que os seus colegas de 
turma consideravam como 
representativos do melhor 
camarada era feita por todos 
os jovens de cada turma. Eis 
uma pertinente e pedagógica 
ideia que avaliava o carácter, 
a camaradagem, os sentimen-
tos desses jovens. 

No decorrer do tempo, 
este Clube já viu eleitos qua-

tro Governadores, três Presi-
dentes do Conselho Nacional 
de Governadores e uma Pre-
sidente do Círculo de Past-
-Governadores e organizou 
duas Convenções Nacionais. 
Executou, outrossim, mul-
típlices Campanhas de na-
tureza muito diversifi cada, 
algumas delas ultrapassando 
as nossas fronteiras, como 
aconteceu em prol de Mo-
çambique (por duas vezes) e 
da Jordânia. 

Além da sua notória uti-
lidade para as comunida-
des locais, geraram também 
prestimosos vínculos entre 
as Companheiras e os Com-
panheiros que se envolveram 
afi ncadamente na sua conse-
cução. 

Comungo do seguinte 
pensamento de Saint-Exu-
péry : “A grandeza de uma 
função está, antes de mais,  
em unir os seres humanos “

CL Gama Brandão 
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 LIONS CLUBE DE FAFE

O LEO CLUBE TEM NOVO PRESIDENTE E NOVO ELEMENTO
O jantar de transmissão 

de funções e ofi cialização de 
novos membros do Leo Clu-
be de Fafe, que teve lugar a 
26 de julho, foi o momento 
escolhido para a tomada de 
posse do novo presidente, 
Bruno Leite. Na sessão, assu-
miram ainda funções Mariana 
Lacá, vice-presidente, Cláu-
dia Pereira, tesoureira, Elisa 
Abreu, secretária, e Tomás 
Barros, diretor social.

Durante o jantar, que 
contou com a presença de 
vários elementos do clube da 
casa e ainda do Leo Clube de 
Pombal, além da presença de 
três elementos do Lions, en-
tre eles a Conselheira do Leo 
Clube de Fafe, a CL Celeste 
Moniz, teve lugar a ofi ciali-
zação de um novo elemento, 
Daniela Mesquita.

Na sessão houve ainda 
espaço para Lucas Costa, 
presidente do ano 2018/2019 
fazer um balanço do seu 

mandato, relembrando bons 
momentos e agradecendo a 
todos que fi zeram com que 
os mesmos fossem possíveis. 

Já o presidente empossado, 
Bruno Leite, demonstrou 
empenho e motivação no seu 
discurso.

 LIONS CLUBE DE VIZELA

GOVERNADOR DO DISTRITO LION 115/CN VISITA O CLUBE
No passado dia 12 de se-

tembro, o Lions Clube de Vi-
zela recebeu a visita ofi cial do 
Governador do Distrito 115/
Centro Norte, DG João Pe-
dro Silva, que com a esposa 
participou numa reunião de 
trabalho e de companheiris-

mo, marcada pelo debate de 
ideias em prol de um ideal 
comum: o desenvolvimento 
do Lionismo.

Na sessão foram debati-
das e tratadas várias formas 
de praticar a solidariedade a 
nível local, regional, nacio-

nal e internacional, através 
da preparação e execução 
de distintas actividades que 
abranjam as grandes e mais 
acarinhadas temáticas de 
intervenção do Lionismo, 
como Diabetes, Meio Am-
biente, Alívio da fome, Can-

cro infantil e Visão.
No fi nal, e como forma 

de reconhecer o contributo 
do CL Governador a este en-
contro, o DG João Pedro Sil-
va recebeu do Lions Clube de 
Vizela uma “Maravilha Doce 
de Portugal”
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 LIONS CLUBE DE LEIRIA

RALLY PAPER 2019
INICIATIVA SOLIDÁRIA NO ARRANQUE DE MAIS UM ANO LIONÍSTICO

Tendo sempre em primei-
ro plano que o Lions Clube 
Internacional é a maior Asso-
ciação de voluntariado, sem 
fi ns lucrativos, no mundo, 
com vista à melhoria da vida 
dos que estão à nossa volta, o 
Lions Clube de Leiria promo-
ve a sua primeira actividade, 
um Rally Paper solidário. Esta 

actividades vai reverter para a 
construção de uma sala espe-
cial na APPDA – Associação 
Portuguesa para as Perturba-
ções do Desenvolvimento e 
Autismo de Leiria.

E foi sobe a temática 
da personagem misteriosa 
“François du Mouton” que o 
Lions Clube de Leiria no dia 

20 de Outubro, levou a cabo 
mais um Rally Paper Solidá-
rio.

Iniciada na sede do Clube 
a actividade teve como ob-
jetivo desvendar o caminho 
percorrido pela tão miste-
riosa personagem francesa 
na nossa cidade, bem como 
angariar fundos destinados à 

continuidade do nosso con-
tributo para a obra prevista 
no Centro de Actividades e 
Operacionais (CAO) da As-
sociação Portuguesa para as 
Perturbações do Desenvol-
vimento e Autismo de Leiria 
(APPDA), que resultou no 
apuramento de uma verba no 
valor de 900 €, benefi ciando, 
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 LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

 SER – SERVIR, ENGRANDECER E REJUVENESCER
O Lions Clube Lisboa-

-Belém reuniu em assembleia 
no dia 19 de setembro, no 
Espaço Zarco, onde foi dado 
a conhecer o plano de activi-
dades para o AL 2019/2020 e 
o lema da CL Presidente Lu-
dovina Lopes – “SER – Ser-
vir, Engrandecer e Rejuvenescer”. 

Com a divisa apresentada, 
cujo objetivo principal é for-
talecer o lema do Presidente 
Internacional, assente na di-
versidade, pretende-se ainda 
estabelecer uma ponte para o 
futuro e envolver mais os jo-
vens, incentivando os mem-
bros do recém-formado Leo 

Clube II.
Na presença dos compa-

nheiros do clube, foi realizada 
a apresentação do Leo Clube, 
que propôs desenvolver ac-
tividades de cariz solidário e 
participar nas actividades do 
Distrito Múltiplo LEO.

Recentemente, o Lions 

Clube Lisboa-Belém levou a 
cabo as seguintes ações: vo-
luntariado no IPO de Lisboa, 
colaboração na Loja Solidária 
da Junta de Freguesia de Be-
lém, voluntariado no Hospi-
tal de S. Francisco Xavier e 
participação no workshop do 
LUCAS.

assim, 144 crianças e  jovens  
e as  respetivas famílias apoia-
das por esta instituição.

Inscreveram-se 150 parti-
cipantes entre companheiros 

Lions/Leos concorrentes e 
amigos convidados que, atra-
vés de perguntas e pistas foram 
levados à descoberta dos im-
portantes aspetos patrimoniais, 

culturais  e pitorescos de Lei-
ria, numa prova brilhantemen-
te disputada por entre pessoas 
e ruas da nossa bela cidade e 
seus arredores, terminando 

num fantástico e apetecível 
almoço de distribuição de pré-
mios e da descoberta da perso-
nagem misteriosa num franco 
e saudável convívio.
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 LIONS CLUBE LISBOA MONSANTO

O CLUBE NO COMBATE À DIABETES
O Lions Clube de Lis-

boa-Monsanto, no âmbito 
de uma das principais ações 
a que se dedica – a ajuda no 
combate à diabetes, promo-
veu uma palestra proferida 
pelo Dr. José Manuel Boavi-
da, Presidente da Associação 
Protetora dos Diabéticos de 
Portugal (APEDV). Na sua 
exposição, de forma clara 
e sucinta, elucidou sobre a 
luta que se está a travar con-
tra a diabetes em Portugal e 
no mundo, e identifi cou as 
causas e os meios para a sua 
prevenção. Simultaneamen-
te, sensibilizou os presentes 
para comportamentos de ris-
co que originam esta doença 
crónica e o modo como cada 
um, por si próprio, deve pro-
ceder para manter o controlo 
da mesma, evitando o apa-
recimento de doenças mais 
graves.

No decorrer da sessão, 
além da comemoração do 
34º Aniversário da fundação 
do clube e a homenagem ao 
sócio fundador CL José dos 
Santos Catela Pequeno, a 
CL Presidente Rosa Branca 
entregou um donativo à As-
sociação Promotora de Em-
prego de Defi cientes Visuais 
(APEDV).
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 LIONS CLUBE LISBOA NORTE

O Lions Clube de Lisboa Norte tem vindo a aumentar o 
seu quadro social, admitindo honrosamente dois sócios.

No dia 14 de setembro teve lugar a assembleia de apre-
sentação do Núcleo de Alcochete do Lions Clube Lisboa Nor-
te. Esta sessão contou com a participação do Past-Presiden-
te do Conselho Nacional de Governadores, PCC Nuno Ferrão, 
da Governadora do Distrito 115CS, DG Maria Teresa d’Ávila, 
de entidades lionísticas, instituições civis e convidados. Du-
rante o evento, o PCC Nuno Ferrão apresentou uma comuni-
cação sobre Lionismo.

O Clube continua com ações de voluntariado bissemanal 
no Lar de Idosos e Defi cientes de Guerra e no Lar de Vete-
ranos Militares e realiza, semanalmente, distribuição de ali-
mentos quentes a sem-abrigo.

Numa recolha de bens de casa, louças e talheres, pro-
movida pelo clube foram angariados oito grandes sacos com 
diversos bens a serem distribuídos por famílias carenciadas.

O LC de Lisboa Norte entregou louça, roupa e calçado a 
instituições que protegem os sem-abrigo, nomeadamente à 
Legião da Boa Vontade. Foram também entregues pela pre-
sidente do clube, CL Maria Isabel Cupertino e pela CL Maria 
Inácia 3 caixotes grandes e 8 grandes Sacos, com roupa de 
senhora, artigos de casa, de cama, calçado e outros bens, na 
Loja Solidaria de Sacavém para as famílias mais Carenciadas 
e devidamente identifi cadas pelos Técnicos de Acção Social.

Na valência da ação cultural, o Clube fez-se representar 
na Assembleia do Rotary Club Lisboa Parque das Nações. 
Este evento, contou com a palestra “Portugal na Faixa e Rota 
da Seda”, proferida pelo Professor Doutor Paulo Duarte, da 
Universidade do Minho.

Na Assembleia-Jantar de Solidariedade a favor de uma 
Unidade de Autismo, que contou com a presença da DG Tere-
sa d`Ávila, em visita ofi cial ao clube, foi entregue um dona-
tivo de 650,00 euros resultado da venda de uma Obra ofere-
cida para o efeito. No decorrer da assembleia teve também 
lugar a posse de um novo sócio.

Foram também 
entregues pela 
presidente do clu-
be, CL Maria Isabel 
Cupertino e pela 
CL Maria Inácia 3 
caixotes grandes e 

8 grandes Sacos, com roupa de senhora, artigos de casa, 
de cama, calçado e outros bens, na Loja Solidaria de Sa-
cavém para as famílias mais Carenciadas e devidamente 
identifi cadas pelos Técnicos de Acção Social.

Assembleia-Jantar de Solidariedade a favor de uma 
Unidade de Autismo, pela venda de uma Obra ofereci-
da para a Causa. Foi entregue um donativo de 650,00 
euros. Foi também a Visita Ofi cial da Governadora 
Teresa d’ Ávila e a Entrada de um Novo Associado.
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 LIONS CLUBE OEIRAS-TEJO

COMEMORAÇÃO DO 25º ANIVERSÁRIO 
E IRMANAÇÃO COM LIONS CLUBE PETRÓPOLIS-CENTRO (BRASIL)

O Lions Clube Oeiras 
Tejo, no mês de julho, come-
morou o 25.º aniversário da 
sua fundação. A Assembleia 
Festiva contou com a presen-
ça, entre outros convidados, da 
DG Maria Teresa d’Ávila, que 
nesse dia efetuou a visita ofi cial 
ao clube, do IPDG Pedro Cri-
sóstomo e do CCE Carlos Ma-
nitto Torres. Durante o evento, 
procedeu-se à certifi cação da 
irmanação entre o LC Oeiras 
Tejo e o LC Petrópolis-Centro 
(Brasil), ato presidido pelo 
IPDG Pedro Crisóstomo. No 
decorrer da cerimónia foram 
entregues certifi cados da irma-
nação aos clubes e procedeu-se 
à troca de emblemas.

Ainda no decorrer do mês 
de julho, companheiros do LC 
Oeiras Tejo, acompanhado 
pela Governadora do Distri-
to 115CS, DG Maria Teresa 
d’Avila, ofereceram roupas, ali-
mentos e brinquedos à institui-
ção “CrescerSer – Associação 
Portuguesa para os Direitos 
dos Menores e da Família”, 
mais especifi camente, ao Cen-
tro de Acolhimento Temporá-
rio “Casa do Parque” (Carnaxi-
de), núcleo que acolhe crianças 
desprotegidas dos 0 meses aos 
12 anos.

No mês de setembro o 
Lions Clube Oeiras Tejo re-

cebeu o clube irmão, Lions 
Clube Petrópolis-Centro 
(Brasil) acompanhado do Di-
retor da Irmanação no Brasil, 
CL Mário Gonçalves.

O presidente do Clube, 
CL Constantino Madureira, 
expressou satisfação com a ir-
manação que foi consolidada 
neste evento, satisfação parti-
lhada pelo CL Carlos Teixeira, 
do LC Petrópolis-Centro, que 
acompanha há vários anos o 
Clube português. Nesta ses-
são, o diretor da irmanação, 
CL Mário Gonçalves, referiu-
-se à ocasião com palavras de 
apreço.  Procedeu-se à troca de 
galhardetes. O Lions Clube de 
Petrópolis-Centro ofereceu ao 
nosso clube uma Placa e a Ban-
deira do Clube.
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 LIONS CLUBE DE PALMELA

SOMA E SEGUE COM O PROJECTO LIONS YONG MAKERS 
Fundado em 2015, pelo 

Lions Clube de Palmela, o 
Lions Young Makers (LYM) 
celebrou apenas quatro anos 
de existência, mas evidencia 
bem mais do que isso, juntan-
do gente que quer aprender 
e gente que gosta de ensinar, 
com resultados largamente 
positivos. 

No quarto programa, 
que decorreu no ano letivo 
2018/2019, os resultados 
evidenciam-se do seguinte 
modo:
SOMOU ESCOLAS - Pela 
primeira vez, o programa do 
LYM decorreu em duas esco-
las em simultâneo: à Escola 
Hermenegildo Capelo, de 
Palmela, que está connosco 
desde o primeiro dia, juntou-
-se o Agrupamento de Esco-
las José Saramago, do Pocei-
rão. Falamos de um universo 
de 45 alunos, num total de 
três turmas, duas em Palmela 
e uma no Poceirão, inseridos 

num programa que ocupou 
16 semanas à razão de uma 
aula de três horas por sema-
na.
SOMOU EXPERIÊNCIAS E 
COMPETÊNCIAS  - O pro-
grama evoluiu e apresentou-
-se em módulos, que se 
complementam e acrescem 
sentido aos currículos a que 
obedecem. Também pela pri-
meira vez, o programa incluiu 
a mesma turma pelo segundo 
ano consecutivo. Aos alunos 
do nível CEF 2 foi dada a 
possibilidade de trabalhar 
com Arduino, plataforma de 
prototipagem eletrónica. Foi-
-lhes ainda proporcionado 
ensinar os colegas que fre-
quentavam o primeiro ano, 
o que valoriza o trabalho em 
grupo, a capacidade de co-
municação, a autoestima e a 
resiliência.
SOMOU DOCENTES - Ob-
teve-se maior envolvência e 
interação dos professores de 

cada uma das turmas abran-
gidas pelo LYM, o que per-
mitiu uma maior capacitação 
dos próprios docentes, para 
que eles próprios possam en-
sinar os seus alunos em mais 
esta ‘disciplina’. Uma aposta 
que granjeou o entusiasmo 
dos professores em ambas as 
escolas.
SOMOU SUCESSOS E VITÓ-
RIAS PESSOAIS  - Os resul-
tados deste programa foram 
entusiasmantes, já que cinco 
alunos do grau CEF 2 da Es-
cola Hermenegildo Capelo 
deram continuidade aos seus 
estudos, e conseguiram entrar 
na prestigiada ATEC (Acade-
mia de Formação. Projeto 
idealizado e promovido pela 
Volkswagen Autoeuropa, 
Siemens, Bosch e Câmara de 
Comércio e Indústria Luso- 
Alemã), o que aconteceu pela 
primeira vez. 

Na Escola José Sarama-
go, onde os alunos maiori-

tariamente abandonavam os 
estudos após terminar o 11.º 
ano, muitos seguiram a via 
académica e vão agora para o 
12.º ano. 
SOMOU ENVOLVÊNCIAS - 
Esta parceria, entre as Escolas, 
o LYM e a ATEC, manifesta-
-se de muitas formas e a forte 
envolvência neste projeto de 
capacitação de jovens em no-
vas áreas do saber resultou ain-
da na doação de material para a 
Escola Hermenegildo Capelo, 
por parte da ATEC, no valor 
de € 1.500,00.
SOMOU PATROCINADORES  
- Por reconhecerem o valor da 
iniciativa, por perceberem o 
seu impacto académico e so-
cial, juntaram-se a nós empre-
sas que apadrinham esta aven-
tura e connosco desbravam a 
nossa rota. Nesta última par-
cela, somamos os seus nomes: 
ATEC, Repropel, RWA, AI-
SET, Lisnave, Fabory, E2Tech 
e Moreleads.
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 LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM

O Lions Clube da Póvoa de Varzim promoveu no passado dia 13 de setembro um concerto 
solidário. O espetáculo aliou a solidariedade a um momento musical agradável para todos 

quantos encheram a sala do Cine-Teatro Garrett.
O espetáculo dos clarinetes “AD LIBITUM” agradou aos quase 400 espectadores que 

estiveram presentes e não hesitaram em contribuir para mais uma causa solidária que este 
Clube organizou.

Desta vez as verbas, um 
total de 2800€, rever-

teram para ajudar a 
Margarida Cunha, 
uma criança com 

mobilidade redu-
zida, a adquirir 

uma cadeira 
adaptada.

EQUIPA 
DE FUTSAL 
DO LIONS 
VENCE 
TORNEIO 
SOLIDÁRIO

O Lions Clube da Póvoa 
de Varzim venceu a sexta 
edição do Torneio de Futsal 
Solidário “O Regaço”, va-
lência da Cruz Vermelha da 
Póvoa de Varzim.
O torneio, que decorreu du-
rante todo o dia 19 de ou-
tubro, teve como fi nalidade 
a recolha de fundos para 
a instituição que alberga 
crianças e jovens desfavo-
recidos.

MÚSICA 
AJUDA 
CRIANÇA 
A OBTER 
CADEIRA 
ADAPTADA
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 LIONS CLUBE DE RABO DE PEIXE

No passado dia 23 de Se-
tembro, um grupo de dirigen-
tes, do Lions Clube de Rabo 
de Peixe, liderado pelo seu 
presidente, António Pedro 
Costa, entregou um donati-
vo no valor de 1600 euros à 
Inês Medeiros no âmbito de 
uma campanha solidária que 
juntou em parceria, o Jornal 
Correio dos Açores, o Novo 
Banco dos Açores e o Lions 
Clube de Rabo de Peixe.

Esta angariação decorreu 
no mês de Julho e Agosto 
e destina-se à aquisição de 
uma carrinha adaptada para 
a jovem Inês, que sofre de 
espinha bífi da e malforma-
ção de Arnold Chyari. Inês 
de 17 anos, com as limitações 
que a doença crónica lhe im-
põe, precisava urgentemente 
de uma viatura especializada 
para se deslocar.

No ato da entrega a mãe 
emocionada agradeceu a 
todos os intervenientes na 
campanha de angariação, re-

ferindo não desistir de lutar 
para que o seu objectivo se 
concretize.

Estiveram presentes no 
evento:

O presidente do Lions 
Clube de Rabo de Peixe, CL 
António Pedro Costa;

O presidente do Jornal 
Correio dos Açores, Américo 
Natalino Viveiros;

Alguns membros da Ad-
ministração do Novo Banco 
dos Açores, nomeadamente o 
presidente da administração 
do Novo Banco dos Açores, 
Dr. Gualter Furtado, o Dr. 
Gustavo Frazão e Pedro Fi-
gueiredo;

Outros elementos da di-
recção do LCRP, CL Artur 
Francisco Martins, 1º Vice-
-Presidente; CL Lurdes Ponte 
2ª Vice-Presidente; CL Lídia 
Silveira, Secretária; CL Arlin-
do Pereira, director do clube, 
e ainda um companheiro do 
nosso clube, de nacionalidade 
alemã, CL Max Pfl uguer.  

PARCERIA PARA 
CAMPANHA SOLIDÁRIA
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 LIONS CLUBE DE VILAMOURA

COMEMORAÇÃO DO 31.º ANIVERSÁRIO 
No dia 28 de junho, o 

Lions Clube de Vilamoura 
celebrou o 31.º aniversário 
da sua fundação e procedeu 
à cerimónia de transmissão 
de funções da direção para o 
AL 2019/2020. Este evento, 
que também foi um jantar 
solidário a favor da Associa-
ção Humanitária dos Doen-
tes de Parkinson e Alzheimer 
(AHDPA), foi abrilhantado 
pelo Grupo de Fados e Gui-
tarradas de Coimbra “In Ver-
sus” e por três fadistas do 
Algarve.

No decorrer do Jantar 
tomou posse a direcção do 
clube para o Ano Lionístico 
de 2019/20 e foi projectado 
um vídeo com as actividades 
desenvolvidas pelo clube no 
ano anterior.

Estiveram presentes 121 
pessoas, destacando-se a par-
ticipação do Past-presidente 
do Conselho Nacional de 
Governadores DM115, IPCC 
Nuno Ferrão, do Pas-gover-
nador do Distrito 115CS, 
IPDG Pedro Crisóstomo, 
do Past-governador do Dis-
trito LC 11–RJ/ES (Brasil), 
IPDG Edson Francis Souza, 
e do Presidente da AHDPA, 

Adelino Rocha. Também es-
tiveram presentes os Lions 
Clubes: Cascais Cidadela, 
Castelo Branco, Faro, Figuei-
ra da Foz, Lisboa Centro, 
Lisboa Mater, Lisboa Norte, 
Loulé, Montijo, Nordeste-
-Açores, Santiago do Cacém, 
Setúbal, Tavira e Vilamoura.

ENTREGA DE ROUPA 
PARA CRIANÇAS À 
FUNDAÇÃO ANTÓNIO 
ALEIXO

A 24 de setembro, na sede 
social do LC de Vilamoura, 
os CCLL Jorge Madeira e 

Maria Lorete Sousa Otto re-
ceberam a responsável pelo 
Banco de Ajudas Técnicas da 
Fundação António Aleixo – 
Dr.ª Marilita Santos, para en-
tregar várias caixas de roupa 
nova para crianças dos 1 aos 
6 anos de idade. 

ESPECTÁCULO DE 
SOLIDARIEDADE A 
FAVOR DO CANCRO 
PEDIÁTRICO

O Lions Clube de Vila-
moura promoveu, no dia 27 
de setembro, um jantar no 
Casino de Vilamoura com 

espectáculo de solidariedade 
a favor da investigação do 
Cancro Pediátrico da LCIF 
– Fundação do Lions Clubs 
Internacional.

Depois do show resi-
dente do casino, teve lugar 
o espectáculo solidário, 
com direção de Raquel Pe-
ters, que contou com Tango 
Argentino, protagonizado 
pelos pares Rita Ramires / 
Fábio Henriques, do Clube 
de Danças de João de Deus 
(Faro) e Sónia Aires / Pau-
lo Bernardo, da Escola de 
Tango de Lisboa, “A Todo 
Tango!”, tango cantado pela 
fadista Raquel Peters, acom-
panhada ao acordeão por 
Jorge Alves e, ainda, danças 
da Venezuela com o Grupo 
Araguaney, da Fundação 
António Aleixo – Projeto 
Loulé Sem Fronteiras que 
também representou a Ar-
gentina com uma Chacarera.

O presidente do Lions 
Clube de Vilamoura, CL 
Jorge Madeira, agradeceu a 
colaboração da Solverde–Ca-
sinos do Algarve e os apoios 
da Garvetur; da Generali 
Imobiliária (Vilamoura) e do 
360properties (Olhão).
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O CLUBE PROMOVEU O RASTREIO DA VISÃO

Para assinalar o Dia Mundial da Visão, o Lions Clube de 
Vilamoura promoveu, no dia 10 de outubro, na Praça do 
Mar (Quarteira), um rastreio gratuito à visão. Esta iniciati-
va registou cerca de 100 despistagens, incluindo um gru-
po de crianças de Quarteira e outro de Boliqueime, ambos 
acompanhados pela Fundação António Aleixo. O presidente 
do Lions Clube de Vilamoura, CL Jorge Madeira, deixou agra-
decimentos à Câmara Municipal de Loulé, na pessoa do seu 
presidente, Vítor Aleixo; à Junta de Freguesia de Quarteira, 
na pessoa do seu presidente, Telmo Pinto; ao Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juventude, na pessoa do seu diretor 
regional, Custódio Moreno e à da Óptica Jóia, na pessoa do 
seu gerente, Dr. Valter Mendes.
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 LIONS CLUBE DE SANTA CATARINA 

O Lions Clube de Santa 
Catarina continua o seu apoio 
à “PEDRINHAS” – Coope-
rativa de Solidariedade Social 
e Cultural – Pedro Brazião 
Rodrigues, que apoia crianças 
e jovens com doença oncoló-
gica.

 De 04 de Outubro a 03 
de Novembro, organização 
da exposição “O Quarto”, 
com obras de Pedro Brazião 
Rodrigues (que faleceu com 
leucemia na véspera em que 
faria 11 anos) e de outros 
artistas consagrados. Esta 
exposição esteve patente ao 
público no Centro de Artes 
e Espetáculos da Figueira da 
Foz. A venda dos quadros 
expostos reverteu na íntegra 
a favor da PEDRINHAS. 

Dia 26 de Outubro, orga-
nização de um espetáculo so-
lidário na Assembleia Figuei-
rense, onde a Trupe de Teatro 
Tira-Teimas ( Ana Madureira, 
Ana Paula Veloso Fernando 
Carlos Lopes e Rogério Ne-
ves), levou à cena a peça “ 
Um pedido de casamento”.  
Um belíssimo espetáculo, que 
também contou com dois jo-
vens músicos , o Guilherme 
Gaspar e o Vitalie Bologa, 
com uma sala cheia de espe-
tadores, que em solidariedade 
com o Lions Clube de Santa 
Catarina, permitiram que fos-
sem angariados 700,00 euros 
para doar à PEDRINHAS.
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Débora Silva
Presidente do DM 
Leo 115- 2019/20

Companheiros,
Três meses decorreram desde o início deste ano leo-

nístico, e é visível a onda de crescimento do serviço e 
dinamismo das actividades Leo e Lion. Cada vez mais as 
nossas iniciativas encontram-se mais divulgadas, desen-
volvidas e inovadoras, capazes de chegar melhor e a cada 

vez mais pessoas e causas.
Numa época que urge várias mobilizações em prol de causas ambientais 

e sociais, por parte de jovens estudantes, é motivo sufi ciente para acre-
ditar que de facto nós, jovens, somos mais do que meros seres humanos 
despreocupados e preguiçosos. Cada vez mais os jovens se mobilizam na 
sensibilização ambiental, voluntariado, intervenção social e refl exão sobre 
o destino do nosso planeta. Nós, jovens, provámos que somos mais do que 
o simples «futuro», somos igualmente o presente e temos voz no nosso 
mundo. 

Mobilizamo-nos para a intervenção na co-
munidade; para a educação através de activi-
dades de recolhas de material escolar e apoio 
ao estudo; para a saúde através de sensibiliza-
ções e eventos; para o apoio a instituições atra-
vés de reabilitação, visitas e angariações de 
fundo;  para as campanhas de rua através da 
distribuição de afetos e sorrisos; para o apoio a 
idosos; para o as campanhas de intervenção e 
sensibilização ambiental; para as campanhas e 
actividades em cooperação com os Lions; para 
o apoio a crianças como é o caso da nossa tão 
especial, a Actividade das Crianças; e este ano 
de forma tão ambiciosa e ousada, a primeira 
missão humanitária organizada pelos Leos de 
Portugal.

Temos de ter a ousadia e a coragem de so-
nhar mais alto, e os pés na terra e mãos prontas 
a trabalhar para concretizar os nossos próprios 
sonhos e cumprimento dos nossos objetivos. 
Temos de ser, e liderar, pelo exemplo e pela 
diversidade- como nos inspira o nosso Presi-
dente Internacional- para provar que mudar o 
mundo não é uma utopia. E digo-vos, com todo 
o amor e sentido de responsabilidade inerentes 
a esta causa- que não existem melhores com-
panheiros de luta e de serviço como os Leos e 
Lions que todos os dias servem, e melhoram 
Portugal com o seu tempo, altruísmo e dedi-
cação.

Vamos, juntos, cumprir e vencer 
esta utopia?

C

MUDAR O MUNDO 
NÃO É UMA UTOPIA



 >
 L

EO
S

46

SETEMBRO
OUTUBRO

LION

2019

MISSÃO EM GUARANI
EDUCAÇÃO, SAÚDE 
E SUSTENTABILIDADE

Esta iniciativa enquadra-
-se na campanha do Distri-
to Múltiplo Leo 115 - Leos 
on the road -, que se baseia 
em campos de voluntariado 
pontuais, organizados pelo 
Distrito Múltiplo Leo 115. Esta 
edição do Leos on the road - 
Missão em Guarani visa rea-
lizar uma missão humanitária 
- a primeira em mais de 42 
anos de História dos Leos de 
Portugal - e será em parceria 
com o projeto “Uma Missão 
em Guarani”.

A tribo indígena Guarani 
é uma tribo nómada e vive 
em Misiones (Puerto Rico, 
Argentina). Esta tribo atualmente vive em pequenas 
aldeias, contudo muitos deles ainda vivem no meio da 
fl oresta argentina.

O objetivo desta missão, que irá decorrer em julho 
de 2020, é promover a educação, a saúde e a sustenta-
bilidade desta tribo, de forma a ajudar a garantir a sua 

sobrevivência e relevância 
sociocultural, assim como a 
promoção da sua dignidade 
e direitos humanos, sendo 
que os objetivos específi cos 
são constituídos pelas se-
guintes áreas:

Educação - desenvolvi-
mento e promoção da Edu-
cação junto da tribo Guarani, 
através da educação para a 
igualdade e para o desen-
volvimento social, cultural e 
pessoal, com especial foque 
nas crianças e jovens.

Saúde - promoção e edu-
cação para a saúde individual 
e pública, principalmente na 

saúde materna e perinatal, assim como apoio logístico.
Sustentabilidade - educação para a sustentabilida-

de social e desenvolvimento agrícola e económico na 
sua vida quotidiana, com especial foque na reeducação 
alimentar, empreendedorismo social e gestão fi nancei-
ra.

LEOS ON THE ROAD
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ACTIVIDADES – LEOS DE PORTUGAL
XXVI JORNADAS 
LEONÍSTICAS: 
Decorreram, de 
6 a 8 de setem-
bro, as XXVI Jor-
nadas Leonísti-
cas, organizadas 
pelo Leo Clube 
da Senhora da 
Hora. O sába-
do de manhã 
foi dedicado 
aos trabalhos 
ofi ciais, en-
quanto que a 
parte da tarde 
e o domingo de 
manhã foram 
dedicados à 
reabilitação 
de um edifício 
do Centro de 
Actividades 
Ocupacionais 
Maria Isabel 
Brito e Cunha 
-  APPACDM do 
Porto.

LOGOTIPO DM LEO 115 – LEOS 
DE PORTUGAL: Foi aprovado, 
nos trabalhos ofi ciais das 
Jornadas Leonísticas, o novo 
logotipo do Distrito Múltiplo 
Leo 115.

MERCHANDISING LEO: 
durante o mês de setembro, 
os sócios Leo e respetivos 
clubes puderam encomendar 
diversos artigos de mer-
chandising, como forma de 
promoção e divulgação do 
Movimento Leo.

NOVO CLUBE LEO: No dia 28 de setembro, o Gabinete do DM Leo 115 reuniu com 
os futuros fundadores do Leo Clube de Oliveira de Azeméis, tendo sido feita 
uma apresentação do Movimento, bem como das suas principais actividades.
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ACTIVIDADE DAS CRIANÇAS
A “Actividade das Crianças” é uma 

actividade anual em que os Leos de 
Portugal trazem mais de 70 crianças 
de instituições e famílias carencia-
das,  de norte a s ul do país, a pas-
sar um fi m de semana de mini-férias, 
com recurso a jogos, dinâmicas peda-
gógicas, expressão artística, despor-
to e actividades de ação ambiental. 
Todos os anos tem um tema, sendo 
que o tema para 2020 será os  Jogos 
LEOlimpicos. 

Para quem já teve, e viveu, a opor-
tunidade de participar e visitar esta 

Actividade é que pode sentir e parti-
lhar tudo o que vivenciou: os sorrisos 
de crianças, que apesar do seu difícil 
contexto de vida, tanto nos ensinam 
a ser felizes; a enorme movimentação 
logística  que a Actividade exige, com 
inscrições, transportes, jogos e decora-
ções; uma onda de energia, felicidade, 
carinho e serviço  que inunda a Tocha 
quando dezenas de Leos, Lions e crian-
ças retornam todos os anos para esta 
Actividade. 

Companheiros, somos cerca de 200 
Leos a nível nacional, pelo que pode-

mos entender que uma Actividade de 
causa tão nobre e, simultaneamente, 
tão exigente a nível de organização, 
divulgação e fi nanciamento, se tor-
na difícil de organizar, especialmente 
quando os recursos são poucos. E é aí 
que os Leos de Portugal vos desafi am 
a apoiar a nossa organização!

Estamos a falar de um grande orça-
mento, relativo a custos de alimentação, 
alojamento, transporte, brindes, jogos e 
decoração para mais de 130 participan-
tes. O ano passado tivemos o subsídio 
Leo com o valor de 5.000$ da LCIF (sen-
do que para este ano não é certo se po-
deremos contar com o apoio de novo), 
contudo ainda há uma grande margem 

JOGOS 
LEOLIMPICOS

ACTIVIDADES – LEOS DE PORTUGAL
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de dinheiro que é preciso angariar  para 
podermos organizar a Actividade. 

É nesta perceção do Movimento Lion 
e Leo enquanto UM SÓ que desafi amos 
todos os sócios, clubes e governadores 
lion a viver connosco esta Actividade, 
do início ao fi m, através de apoio na di-
vulgação, fi nanciamento e participação 
durante o fi m de semana.

É com esse objetivo que o DM Leo 
partilha algumas sugestões que os 
companheiros, ou respetivos clubes, 
poderão fazer para apoiar esta causa:

1 - Num jantar que o vosso clube 
organize, defi nir uma pequena margem 
de lucro (por exemplo 5€ por pessoa) a 
reverter para esta causa;

2 - Realizar actividades de anga-
riação de fundos, como, por exemplo, 
caminhadas solidárias, espetáculo mu-
sical, venda de brindes; etc.)

3 - Realizar um donativo em nome 
individual ou de clube, independente-
mente do valor;

4 - Patrocínio monetário ou material 
de empresas que possam ter conheci-
mento, por exemplo, de sócios Lions do 
vosso clube;

5 - Participar na Actividade das 
Crianças, de 22 a 24 de Maio de 2020, 
como auxiliar;

6 - Recolha de donativos numa reu-
nião-assembleia, em que o cada sócio 
poderia dar uma contribuição simbólica;

7 - Entre outros.
Dentro destas ideias, o DM Leo está 

disponível a ajudar a organizar estas ac-
tividades e a divulgar as mesmas. Re-
lembramos que, sendo o Movimento Leo 
um programa ofi cial e uma das áreas de 
atuação da  Associação Internacional de 
Lions Clubes, é extremamente impor-
tante trabalharmos em parceria. Por isso, 
apelo à vossa maior atenção e sensibili-
dade para com esta causa, tal como peço 
que saibam que poderão contar sempre 
connosco para o que precisarem.

Caso possamos contar com o vosso 
apoio, poderão entrar em contacto con-
nosco por e-mail ou por telefone para 
961 175 861. 

ACTIVIDADES – LEOS DE PORTUGAL
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ACTIVIDADES – LEO CLUBES

LEO CLUBE DE 
COIMBRA II 
Promoveu, em 
parceria com 
dois núcleos de 
estudantes da 
Universidade 
de Coimbra, 
uma recolha de 
material escolar 
para apoiar 
várias casas de 
acolhimento 
do concelho de 
Coimbra.

LEO CLUBE DE FARO

 Realizou, no dia 9 de setembro, uma limpeza de praia, no Ludo.

LEO CLUBE DA FIGUEIRA DA FOZ – FOZ DO MONDEGO
De 1 a 10 de setembro, no âmbito do projeto 

“Leo Educa”, o clube levou a cabo uma campanha 
de apadrinhamento de crianças, através da entre-
ga de kits de material escolar para crianças apoia-
das pela Comissão Social da Freguesia de Tavarede. 

No dia 4 de setembro, houve um encontro du-
rante toda a tarde com crianças do “Projeto Sem 
Diferenças”, contando com jogos tradicionais, jo-
gos de tabuleiro e desenhos. 

No dia 14 de setembro, promoveram uma tar-
de solidária na Associação de Proteção Animal da 
Figueira da Foz, tendo uma banca com produtos 
cujos fundos angariados reverteram inteiramente 
para esta associação de protecção animal.

No dia 28 de setembro, fi zeram uma uma visita 
ao Abadias Lar, dinamizando várias jogos cogniti-
vos e de memorização.
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ACTIVIDADES – LEO CLUBES

LEO CLUBE DE LEIRIA
No dia 11 de setembro, recebeu a visita ofi cial da 
presidente do DM Leo 115, Débora Silva. Este en-
contro contou com a ofi cialização de uma nova 
sócia Leo, uma formação sobre o Leonismo, a 
assinatura do manifesto de clube para o projeto 
“Leos on the road – uma missão em Guarani”, o 
planeamento das actividades para este ano leo-
nístico e, por fi m, com uma campanha pelas ruas 
de Leiria, com a distribuição de mensagens posi-
tivas, abraços e muitos sorrisos.

LEO 
CLUBE DE POMBAL
No dia 15 de setembro, 
realizou uma prova de 
BTT solidária, cujos fundos 
reverteram para actividades 
com as crianças do Centro 
de Acolhimento Temporário 
da APEPI, nomeadamente a 
Actividade das Crianças 2020, 
na Tocha.

LEO CLUBE DE SETÚBAL
Promoveu uma recolha de material escolar para entregar a crianças carenciadas. Juntou-se ainda à ação 
“Setúbal sem pontas”, organizada pela Feel4Planet, tendo recolhido 9835 beatas de cigarro em apenas 
60 minutos.
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ACTIVIDADES – LEO CLUBES
  LEO CLUBE DE FAFE

Nos passados dias 6, 7 e 8 de setembro, nove membros do Leo Clube 
de Fafe participaram nas XXVI Jornadas Leonísticas realizadas na Senho-
ra da Hora.

 O dia 7 (sábado) de manhã foi dedicado aos trabalhos de apresen-
tação dos clubes e respetivas actividades, enquanto que no mesmo dia 
de tarde e no dia seguinte de manhã os diferentes grupos Leos partici-
pantes realizaram a reabilitação de um edifício do Centro de Actividades 
Ocupacionais Maria Isabel Brito e Cunha- APPACDM do Porto.

Mariana Laca Martins

TRIMESTRES TEMÁTICOS: O presente ano leonístico 
dividir-se-á em trimestres temáticos e, neste sen-
tido, o DM Leo 115 lança o desafi o a todos os clubes 
Leo de realizaram o maior número de actividades 
possível que se insiram na respetiva temática. Este 
trimestre – Outubro, Novembro e Dezembro - temos 
como tema a Comunidade! 

FEIRA DE SAÚDE: No próximo dia 19 de outubro, o 
Leo Clube da Figueira da Foz – Foz do Mondego or-
ganiza uma Feira de Saúde, contando com rastreios 
e workshops ligados à área da saúde e estilo de vida 
saudável.

LEO FORMA: Neste ano leonístico, a Leo Forma será 
divida por regiões, sendo que, na região Centro, rea-
lizar-se-á no dia 26 de outubro, em Coimbra; na re-
gião Sul, no dia 9 de novembro, em Setúbal; e na re-
gião Norte, dia 30 de novembro, na Póvoa de Varzim.

LEOS ON THE ROAD - GÓIS: Nos dias 1 a 3 de novem-
bro, os clubes Leo da região Centro vão colaborar 
numa campanha para a intervenção ambiental e 
limpeza de terrenos invadidos por sementes de Eu-
calipto, na Quinta das Águias- Góis.

 PRÓXIMAS ACTIVIDADES

ABRAÇAR PORTUGAL: No dia 7 de dezembro, tere-
mos mais uma edição do “Abraçar Portugal” no âm-
bito da comemoração do Dia Internacional Leo e do 
Voluntariado, na qual os clubes Leo distribuirão abra-
ços em várias capitais de distrito do país.
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GRANDE PRÉMIO 
DE MUSICA LION

O Concurso Musical é uma competição de música que se encaixa 
perfeitamente com o Compromisso Lions.

Ele coloca o princípio do Lionismo em prática, a promoção da fra-
ternidade e a troca entre os jovens de diferentes nacionalidades e 
culturas, bem como a divulgação da música e incentivando a sua prá-
tica.

A competição é também uma forma de promover um sentido de 
Serviço e contribui para ampliar a consciência pública dos Lions.

Concurso 2019 | 2020
O Grande Prémio de Música Lions é aberto a estudantes de 
música de todos os níveis.
Os Candidatos devem:
- Ter nacionalidade portuguesa ou residente em Portugal há 
mais de cinco anos em 31 de Dezembro; 
- Ser maior de 16 e máximo 24 anos de idade em 31 de 
Dezembro no ano do Concurso;
- Ser detentor de um certifi cado de estudos musicais.
O concurso é restrito a jovens estudantes de Conservatórios 
e Escolas de Música, excluindo profi ssionais.

CALENDÁRIO
Apresentação Candidaturas: até 15/03/2020
Audições: Abril 2020 
O Vencedor terá:
Apresentação na Convenção Nacional:
Barcelos – 10/05/2020
Participação no 
Concurso Europeu Música Lions: 
Tessalónica, Grécia – 01 a 03 de Outubro 2020
(a expensas do Lions)

Na Final Nacional, três prémios 
serão concedidos com o patrocínio da
Fundação dos Lions Portugal

Vencedor: € 1.500
2º Prémio: € 750 - 3º Prémio: € 250

O Vencedor compromete-se a participar no 
“LEMC - Lions European Music Competition”
que decorrerá no Fórum Europeu de Lions Clubes 
(a expensas do Lions).

Consulte o Regulamento e a Inscrição no site Lions:
http://www.lionsclubes.pt/dm115/images/stories/insc-
-gpm-1920.pdf

Assessor do Concurso Música Lions
CL João Paulo Dinis

O Instrumento 
do Concurso

SAXOFONE

OBRA OBRIGATÓRIA

Scaramouche op.165c
Compositor: Darius Milhaud

(1892 – 1974) Foi um compositor e professor francês, 
um dos mais prolífi cos do século XX. A sua obra 
é conhecida por conciliar o uso da politonalidade 
(múltiplas tonalidades ao mesmo tempo) e do jazz. 
Fez parte do infl uente Grupo dos Seis.

O Instrumento 
do Concurso

SAXOFONE

OBRA OBRIGATÓRIA

Scaramouche op.165c

  C
ON

CU
RS

O 



 >
 C

LU
BE

S 
EM

 A
ÇÃ

O

54

SETEMBRO
OUTUBRO

LION

2019


