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Caros Lions e Leos
Caros Leitores
o sentido de dar a conhecer ainda mais
o Movimento Lions e a Revista LION
em particular - órgão oficial do Distrito
Múltiplo 115 - e de chegar a mais pessoas, sobretudo a mais jovens e utilizadores da internet
em geral, criámos uma página na rede social
facebook, que podem aceder através do link
https://www.facebook.com/RevistaLION

N

Paralelamente, estamos a trabalhar numa
edição da revista on line, na sequência da decisão de Lions Internacional que pretende que,
em janeiro de 2018, todas as revistas espalhadas pelo mundo tenham uma versão on line.
Recorde-se que a revista LION, publicação
oficial de Lions Clubs International, é editada
em 22 idiomas, incluindo o Português.
Mas todo este excelente trabalho de divulgação da Lion Portuguesa nos vários meios on
line que hoje temos disponíveis para melhor
divulgar as nossas ações está a ser desenvolvido
pela Companheira Isabel Oliva Teles (Lions
Clube Santa Joana Princesa) presidente do
Comité de Captação de Jovens pelo Centenário e assessora da Governadoria DM 115 CN
Estratégia e Inovação, a quem agradeço na
qualidade de Editora, bem como ao Companheiro João Pedro Silva (Lions Clube de
Barcelos) assessor de Tecnologias da Informação – Informática do Distrito Múltiplo, que se
tem mostrado sempre disponível para apoiar e
ajudar.
Resta-me desejar a todos um excelente ano
de 2016 e lembrar que a revista é de todos os
Lions e Clubes, mas que para que possam ver
as suas iniciativas divulgadas têm de enviar-nos
a informação e fotografias para os endereços
electrónicos próprios.
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Dr. Jitsuhiro Yamada
Presidente Internacional
de Lions Clubes

s Clubes Lions
trabalham assim:
vêem uma
necessidade na
sua comunidade
e satisfazem
essa necessidade. Lions Clubes
Internacional trabalha da mesma
maneira: somos informados sobre
um grande problema ou de uma
crise em larga escala e voltamonos para esse acontecimento.
Outros líderes Lions e eu ficámos
horrorizados com a pavorosa crise
de refugiados na Europa, a maior
desde o fim da II Grande Guerra.
Os refugiados abandonaram as
suas casas, arriscaram as suas
vidas e deixaram a Síria e o
Iraque carregando praticamente
com pouco mais do que as suas
próprias roupas. Mães e pais
não podiam alimentar as suas
crianças, não podiam abrigá-las
dos elementos da natureza ou
protegê-las adequadamente da
doença.
Na sede, nós imediatamente
vimos a oportunidade de uma
colaboração a larga escala,
rapidamente reunimos a LCI/LCIF
e nomeámos uma Comissão de
Apoio aos Refugiados para, sem
demora, encaminhar ajuda para
os refugiados. A LCIF já aprovou
um subsídio de US$200.000
para ajudar os refugiados, e a
nossa fundação recebeu dos
Lions mais de outros US$312.000
para os refugiados. Esse valor vai
certamente aumentar. A comissão
providenciará acompanhamento
aos Lions para o desenvolvimento
de projectos aliciantes e a
obtenção de patrocínios de outros
grupos para maximizar a eficiência
e a eficácia da nossa ajuda.
Liderado pelo notável Director

O

Os Lions acodem
em pleno para ajudar
os refugiados

Os refugiados da Síria
e do Iraque na Turquia,
perto da fronteira com a Grécia,
obtêm ajuda dos Lions

Internacional Helmut Marhauer
da Alemanha e a Lion Cláudia
Balduzzi de Itália, a comissão inclui
Lions da Grécia, Turquia e outras
nações Europeias envolvidas na
crise.
Os Lions da Europa entraram
em cena heroicamente ajudando
os refugiados na Turquia e na
Grécia, mesmo até ao ponto
de grande risco pessoal (ver
história em outra página).
Contudo, muito mais foi feito e
pretendemos ajudar, poucos de
nós podem tirar tempo ao seu
trabalho ou família para sermos

como estes Lions e podermos
dar ajuda pessoalmente. Mas
todos nós podemos ajudar o
trabalho dos Lions nas zonas
de crise ou financeiramente
contribuir para as angariações de
fundos e projectos concebidos
pelos clubes e distritos.
Por favor sejam generosos.
Trabalhando em conjunto, os
Lions de todo o mundo podem
ajudar inumeráveis famílias a
obter alimentos, segurança e
a preciosa oportunidade de
recomeçar as suas complicadas
vidas. n
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Assistência decisiva
dos Lions no Nepal
depois do abalo sísmico
Pelo Director Internacional
Sanjay Khetan
e Cassandra Rotolo
m abalo sísmico de
7,8 de magnitude
sacudiu o Nepal no
dia 25 de Abril de
2015. Duas semanas
depois, um outro
abalo sísmico de 7,8 de magnitude
abalou o país e milhares de ondas de
choque posteriores continuaram a
chocalhar a região nos meses seguintes. Esta série de sismos devastadores
abalou as infra-estruturas do país e o
espírito do povo nepalês.
Localmente conhecido como
«Gorkha» este sismo matou mais de
9.000 pessoas e feriu 23.000. Aldeias
inteiras foram arrasadas, os sítios
históricos foram danificados ou destruídos, cerca de 8 milhões de pessoas
ficaram sem casa. Para aumentar o
desastre, o deslizamento de terras e
as avalanches seguiram-se, incluindo
uma avalanche no Monte Everest.
Este foi o pior desastre natural que
atingiu o Nepal em um século. Embora os especialistas tenham avisado
durante décadas que o Nepal era vulnerável a um sismo fatal, o país estava
terrivelmente impreparado.
Logo após o primeiro sismo, a
Fundação Internacional de Clubes
Lions (LCIF) concedeu um subsídio
de Catástrofe Major no valor de
US$100,000 aos Lions do Nepal.
Este subsídio providencia fundos significativos para desastres de impacto
internacional major e pode ser usado
em necessidades imediatas e de longo
prazo.
Mais de 1.500 Lions Nepaleses
estavam numa conferência do
Distrito quando os tremores iniciais

U
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Os aldeões levam
para suas casas
os materiais de ajuda
oferecidos pelos Lions

começaram. Estes líderes Lions
locais formaram uma comissão para
organizar os trabalhos de assistência,
que incluíam arroz, sal e colchões. Os
Lions Europeus enviaram aparelhos
de purificação de água, os Lions da
Índia enviaram lonas e luzes solares.
Os Lions do Bangladesh enviaram
7.000 cobertores e os Lions de Gujrat
do Paquistão forneceram 5.000 conjuntos de socorro. Foram estabelecidos centros de recepção em Gorkha,
Dhading e Nuwakot a fim de poderem distribuir os conjuntos.
Embora alguns tenham sido também vítimas, os Lions do Nepal
imediatamente começaram a
trabalhar. Os Lions rapidamente
compreenderam que o sangue existente disponível na comunidade era
insuficiente para responder às ne-

cessidades. Organizaram colheitas
móveis, recolhendo mais de 4.000
unidades de sangue em um só dia.
A colheita rapidamente ultrapassou
a capacidade de armazenagem em
muitos bancos de sangue.
Dentro de três dias, os Clubes do Nepal estavam envolvidos em operações
de assistência. À medida que os materiais iam escasseando, mais começaram a chegar. Trabalhando juntos,
os Lions estabeleceram mais centros
de recepção em Katmandu, Nepalguj, Butwal, Narayanghat, Pokhara,
Birganj, Janakpur e Biratnagar. Além
do arroz, sal e colchões, estes centros
conseguiram lonas, massas alimentícias, cobertores e outros materiais.
Equipas de Lions distribuíram mais
de 17.000 conjuntos de socorro
nas áreas afectadas, para ajudaram

Shambhu Bahadur Bhandari,
de 76 anos, recebe,
agradecido,
a comida dos Lions

pessoas, famílias, escolas e centros de
saúde.
Como nos dias a seguir ao sismo caíram pesadas chuvas, as lonas providenciaram abrigos muito necessários.
Os Lions construíram abrigos em várias comunidades e também serviram
lá refeições. Muitas pessoas estavam
relutantes em regressar a suas casas,
com medo de outros sismos ou que as
ondas de choque destruíssem algum
edifício que ainda estivesse em pé;
dormiram ao ar livre, em tendas e em
refúgios provisórios no campo.
Com os fundos da LCIF e a concentração de Lions do Nepal, conseguir
fornecimentos não era a parte mais
difícil das operações de assistência.
A dificuldade surgiu em levar os
fornecimentos a partir dos centros de
armazenagem para chegar às vítimas.
O Nepal é um país montanhoso com
muitas comunidades isoladas, por
isso, movimentar fornecimentos através do terreno rugoso constituiu um
sério desafio. Muitos dos residentes tiveram de descer das montanhas para
vir buscar os conjuntos a que tinham
direito. Os Lions também usaram
helicópteros para entregar víveres nas
áreas mais remotas. No regresso aos
centros de armazenamento, esses helicópteros transportaram pessoas que
precisavam de atenção médica.
«Quando chegámos aos locais, outros
não tinham sido ainda alcançados, as
pessoas davam-nos as boas-vindas de
braços abertos. Parecia que sorriam
pela primeira vez desde o sismo»,
disse o Lion Panjaj Pradhan, um PCC

do Distrito Múltiplo 325. «Todos
eles compartilharam as suas histórias
connosco. Através das suas histórias
do sismo nós pudemos ver a sua resiliência. Estavam profundamente gratos
pelo nosso auxílio.»
Tornou-se problemático conseguir
arranjar pessoas para carregar,
descarregar e transportar materiais
de ajuda, por isso os Lions locais
fizeram, eles próprios, o trabalho. Os
Lions carregaram os materiais a pé
para áreas que não eram acessíveis
aos automóveis, trabalhando entre os
tremores de terra e ondas de choque
para assegurarem os fornecimentos
críticos às pessoas que deles necessitavam. Os Lions do Nepal estiveram
mesmo a trabalhar na área do epicentro do segundo sismo, mas continuaram, sem medo dos riscos que a sua
própria segurança corria.
Dez dias depois dos sismos iniciais,
os Lions locais chegaram a Danuar
Basti no Distrito Sidhupalchowk. Até
então, ninguém tinha conseguido
chegar a esta área remota.
Os Lions viram uma total destruição quando chegaram, com muitas
pessoas que usavam as vestes brancas
tradicionais das ocasiões em que choram os seus entes queridos de família.
As pessoas apertavam-se debaixo dos
abrigos improvisados numa terrível
necessidade de assistência. Os Lions
providenciaram conjuntos de ajuda
com tendas e cobertores, e as vítimas
receberam atenção clínica e um espaço para os cuidados de saúde.
Entre as ruínas, a vida continuou.

Para alguns, a vida estava simplesmente a começar. Phool Maya
Tamang deu à luz uma menina
saudável num campo dos Lions.
Compreendendo esta preciosa dádiva
de vida, os Lions ajudaram Phool e a
sua menina a mudarem-se para outro
abrigo robusto onde puderam esperar
em segurança por uma residência
permanente.
Shambhu Bahadur Bhandari, de
76 anos, tinha visto os helicópteros
a voar por cima da sua aldeia, mas
nenhum desceu para ajudar. O Clube
local dos Lions foi o único a prestar
assistência à aldeia. Ele aproximou-se com lágrimas nos olhos, um saco
de comida na mão e um cobertor
e uma tenda na outra. Abraçou os
Lions e expressou a sua gratidão de
que os seus dois netos pudessem ter-se
alimentado enquanto ele continuava
a procurar comida e abrigo.
Os Lions também montaram em
campo centros de saúde, deram medicamentos hospitalares e ajudaram
nos esforços sanitários. Trabalharam
em relação estreita com o governo nos planos de reconstrução que
incluíam 1.000 casas e 50 escolas que
são agora necessárias para resistir aos
abalos sísmicos.
Na totalidade, a LCIF mobilizou mais
de US$5 milhões tanto para as necessidades imediatas de ajuda como para
os esforços de reconstrução, a longo
prazo. Os Lions do Nepal, ao lado da
LCIF, comprometeram-se em reconstruir o país e continuarão o trabalho
até que a tarefa esteja terminada. n
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Internacional

RESUMO EXECUTIVO DA REUNIÃO
DA DIRETORIA INTERNACIONAL
Budapeste, Hungria
De 1º a 4 de outubro de 2015

COMITÉ DE AUDITORIA

Emendou o Capítulo II, Parágrafo B
do Manual de Normas da Diretoria
removendo a referência a um comitê
conjunto de auditoria, refletindo a
criação de um comitê de auditoria
separado para LCIF.
Excluiu o Capítulo XI, Parágrafo C.2.
do Manual de Normas da Diretoria e
emendou o Capítulo II, Parágrafo B.3.
do Manual de Normas da Diretoria
para refletir a independência da função de auditoria interna no capítulo
adequado.
COMITÉ DE ESTATUTO
E REGULAMENTOS

Aprovou a empresa CSC (Corporation Service Company) como sendo o
agente designado para a Associação
Internacional de Lions Clubes.
Aprovou uma resolução para modificar as normas da diretoria restabelecendo o cargo de Terceiro Vice-Presidente Internacional.
Adotou uma resolução para modificar o Capítulo XX, Parágrafo Q.2.
do Manual de Normas da Diretoria
relacionada com a distribuição do
Estatuto e Regulamentos Padrão.
Modificou o Capítulo III, Parágrafo
E.3. do Manual de Normas da Diretoria para torná-lo consistente com outras provisões do Manual de Normas
da Diretoria.
Modificou os Regulamentos Padrão de
Distrito Múltiplo no Capítulo VII do
Manual de Normas da Diretoria para
ficar mais consistente com as alterações anteriores aos Regulamentos
Padrão de Distrito.
Modificou as Normas sobre Marcas Registradas no Capítulo XV do
Manual de Normas da Diretoria para

6

LION

NOVEMBRO-DEZEMBRO 2015

tornar a norma da diretoria relacionada com os distintivos de troca nas
convenções consistente com a prática.
Modificou o Comitê Consultivo para
Análise dos Candidatos a Vice-Presidente no Capítulo II, Parágrafo A do
Manual de Normas da Diretoria para
definir melhor o objetivo, a composição, atribuições e mandato do Comitê
Consultivo.
Adoptou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional
de 2016 para emendar o Estatuto
Internacional removendo o Fundo de
Reserva de Emergência do Estatuto
para permitir mais flexibilidade no financiamento dos programas e serviços.
Adoptou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de
2016 para alterar os Regulamentos
Internacionais para modificar a designação de Dirigentes Administrativos e,
após a adopção, modificar o Capítulo
XVIII, Parágrafo A e B do Manual de
Normas da Diretoria relacionado com
os dirigentes administrativos.
COMITÉ DE CONVENÇÕES

Modificou a programação da convenção de Fukuoka.
Definiu um per diem para os integrantes nomeados do Comitê de Credenciais servindo sem outro ressarcimento,
Governadores de Distrito Eleitos e
Instrutores do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos e funcionários
da sede participando da convenção de
Fukuoka.
Modificou a norma de propostas para
as convenções para permitir que uma
pessoa designada participe de inspeções no local para as futuras cidades.
Modificou a norma para aumentar
as taxas de cancelamento de hotel e
inscrição para a convenção.
Emendou a norma para incluir a restituição do Terceiro Vice-Presidente, em
vigor a partir de 1º de julho de 2016.
Modificou os Procedimentos Eleitorais

para eliminar a certificação dos delegados suplentes.
COMITÉ DE SERVIÇOS
A DISTRITOS E CLUBES

Concedeu o status protetor ao Lions
clube Tabubil por um período de seis
meses.
Nomeou a Ex-Governadora de Distrito Marina Barsegov para servir como
Leão Coordenador adicional para a
República da Armênia e o Ex-Diretor
Internacional Per Christensen para
servir como Leão Coordenador adicional para a República da Moldávia.
Concedeu a novos distritos, que resultam
de propostas de redistritamento que
consolidam distritos transitórios e são
aprovados antes de outubro de 2018, um
subsídio no valor de US$ 2,00 por associado no primeiro ano de formação do
novo distrito e US$ 1,00 por cada associado além de US$ 10,00 por aumento
líquido de cada associado nos dois anos
seguintes ao ano da implementação para
ajudar a cobrir o custo de redistritamento e apoiar o crescimento.
Aprovou as propostas de redistritamento do Distrito 316-C (Índia),
Distrito Múltiplo 3 (Oklahoma), e

internacional

do relatório do Comitê de Finanças e
Operações da Sede aprovado na reunião em julho de 2014, em Toronto,
que modificou a norma de suspensão.
Esta decisão restaura a norma de
suspensão a vigorar imediatamente,
substituindo a sua versão anterior.
Aprovou uma alteração nas normas
da diretoria relativa às normas de
viagem para o terceiro vice-presidente
que entrará em vigor a partir de 1º de
julho de 2016.
Aprovou revisões nos assuntos internos
contidos no Capítulo XII e XXI do
Manual de Normas da Diretoria.
COMITÉ DO DESENVOLVIMENTO
DE LIDERANÇA

porquenaotravels.com

do Distrito Múltiplo 316 (Índia) que
entrará em vigor no encerramento da
Convenção Internacional de 2016.
Modificou o Manual de Normas da
Diretoria para incentivar o uso do relatório eletrônico, o qual permite a coleta de emails e números de telefone.
Modificou o Manual de Normas da
Diretoria para proteger ainda mais as
informações dos associados.
Modificou o Manual de Normas da
Diretoria para corrigir uma referência
ao Administrador Executivo.
Modificou o Manual de Normas da
Diretoria para corrigir uma referência
a um parágrafo que havia trocado de
lugar.
COMITÉ DE FINANÇAS
E OPERAÇÕES DA SEDE

Aprovou a previsão do primeiro
trimestre do ano Leonístico de 2016,
refletindo déficit.
Aprovou a solicitação ao Comitê de
Estatuto e Regulamentos de elaborar uma emenda ao Estatuto para
remover o Artigo IX na Convenção
Internacional que será realizada em
Fukuoka, Japão, em junho de 2016.
Aprovou a rescisão da Resolução 5

Aprovou o plano, programa e equipe
de líderes do grupo para o Seminário
de GDE de 2016 em Fukuoka, Japão.
Modificou o Manual de Normas da
Diretoria para refletir com precisão a
atual nomenclatura do Comitê do Desenvolvimento de Liderança e Divisão
do Desenvolvimento de Liderança.
COMITÉ DE PLANEJAMENTO
A LONGO PRAZO

Aprovou a meta principal e meta de
apoio do novo plano estratégico de 5
anos a ser desenvolvido: LCI Adiante.
O principal objetivo é melhorar a vida
de 200 milhões de pessoas por ano
até o final de 2020-2021, triplicando o
impacto de serviço dos Leões. Adotou
um cronograma sumário do plano.
Nomeou uma equipe de planejamento
estratégico para o desenvolvimento
do plano e aprovou um orçamento
modesto de apoio.
Autorizou a formação de um grupo
de trabalho internacional de Leões
para explorar futuras abordagens de
serviços para envolver mais pessoas em
nossas ações de serviços humanitários.
Adicionou à composição do Comitê
de Ação do Centenário.
COMITÉ DO DESENVOLVIMENTO
DO QUADRO ASSOCIATIVO

Suspendeu o programa piloto Vamos
nos afiliar juntos, mas manteve a apli-

cabilidade do programa para os Lioness
clubes que desejem se tornar Lions
Clubes na área do programa piloto.
Aprovou um subsídio de aumento de
associados de US$ 25.000 para uma
iniciativa especial no Distrito Múltiplo
O (Argentina).
Modificou o processo de fundação
de novos clubes, oferecendo agora o
processo online.
Modificou a linguagem da norma
de afiliação familiar em relação às
qualificações e relatórios, incluindo
a confirmação das informações de
residência, relacionamento familiar e
relatório online através do MyLCI.
Modificou a linguagem da norma dos
Prêmios Chave para incluir o envio de
relatórios através do MyLCI.
Atualizou a linguagem da norma
relativa ao Associado Vitalício para
melhor refletir o processo automatizado de aprovação.
Modificou a linguagem da norma
relativa ao Associado Vitalício, removendo o requisito de aprovação da
Diretoria.
COMITÉ DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Substituiu a Ordem de Precedência
atual com o Anexo A do Relatório do
Comitê de RP.
Colocou uma moratória nas novas
edições oficiais da Revista LION até
1º de janeiro de 2018.
Atualizou várias seções no Capítulo
XX do Manual de Normas da Diretoria para refletir as práticas atuais.
COMITÉ DE ATIVIDADES
DE SERVIÇO

Selecionou os membros e suplentes do
Painel Consultivo de Leo Clube para
2015-2017.
Consolidou e esclareceu o Capítulo 1
do Manual de Normas da Diretoria
relacionado aos Programas de Acampamento e Intercâmbio Juvenis.

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

Konnichiwa!

99ª Convenção de Lions Clubs International
Terá lugar em FUKUOKA, cidade situada na ilha de Kyushu, a
mais meridional das quatro grandes ilhas do arquipélago japonês.
Historicamente, resulta da fusão de
duas cidades: a cidade portuária de
Hakata, a área mercantil, do povo e
da cultura informal e a cidade fortificada de Fukuoka, conhecida como
a aristocrática cidade dos samurais,

Programa A
99ª Convenção
Internacional
23Junº — LISBOA — FUKUOKA

Comparência no Aeroporto 2 horas antes
da partida para formalidades de embarque. Partida em voo regular via capital
europeia; chegada e mudança de voo
com destino a Fukuoka. Refeições e noite
a bordo.
24 Junº — FUKUOKA
Chegada e após o desembarque, trans-

porte para o Hotel e Alojamento.
25 | 28 Junº — FUKUOKA
Estadia no Hotel em regime de alojamento e pequeno-almoço. Dias livres
para participação na 99ª Convenção de
Lions Clubs International e actividades de
carácter particular.
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com o seu castelo e belos jardins.
Muitos templos budistas e santuários
xintoístas históricos estão espalhados
pela cidade, permitindo uma noção
da história japonesa. É uma cidade
acolhedora, urbana e moderna. Não
deixe de apreciar os pratos típicos de
Fukuoka, conhecida como uma das
melhores cidades gourmet do Japão.
As áreas de compras estão concen-

29 Junº — FUKUOKA — LISBOA

Após o pequeno-almoço, transporte para
o Aeroporto para cumprimento das formalidades de embarque. Partida em voo
regular via capital europeia. Mudança de
voo e embarque para Lisboa. Chegada e,
… Fim da Viagem

Programa * B
Extensão
Circuito Japão
28 Junº — FUKUOKA — HIROSHIMA

Após o Encerramento da Convenção,
transporte para a Estação de Hakata. Partida n0 “comboio bala“ para Hiroshima.
Chegada e alojamento no Hotel.
29 Junº — HIROSHIMA — KYOTO
Pequeno-almoço no Hotel. Esta manhã

está dedicada à visita de Hiroshima
incluindo o Parque Memorial da Paz e

tradas principalmente nos bairros de
Hakata e Tenjin.
A convenção oferece a oportunidade
para os Lions se reunirem uma vez
por ano para discutirem os assuntos
actuais e importantes que formarão
o futuro da Associação e de fazerem
novas amizades. Junte-se à Comitiva
do Distrito Múltiplo 115 nesta que é
uma experiência inesquecível!

o Museu; travessia de barco (ferry) até
à Ilha de Miyajima e visita que inclui
o Santuário de Itsukushima. Ao fim da
tarde, regresso a Hiroshima para embarque no “comboio bala” com destino a
Kyoto. Chegada, transporte para o Hotel
e alojamento.
30 Junº — KYOTO
Pequeno-almoço no hotel. Saída para
visita de cidade, passando pelo Santuário
Shintoista de Heian com o seu jardim,
o templo Kinkakuji famoso pelo seu
pavilhão dourado e o Bairro de Gion, a
cidade antiga de Kyoto onde vivem a
maioria das gueixas. Regresso ao hotel.
Alojamento.
01 Julº — KYOTO — NARA — TOKYO
Pequeno-almoço no hotel. Saída para
visita de Nara onde visitará o templo
Todaiji com a sua enorme imagem de
Buda e o Parque dos Veados Sagrados. À

Ficha de Inscrição
Enviar Confirmação para:

internacional

Após a Convenção, pode ainda
participar num circuito turístico por
terras do Império do Sol Nascente,
visitando:
HIROSHIMA— Cresceu em torno
de um castelo feudal do século XVI,
cidade fundada em 1589 e em 6 de
Agosto de 1945, foi a primeira cidade
do mundo arrasada pela bomba
atómica; KYOTO— cidade no
centro-sul do país, fundada no século
I e que foi a capital do Japão Imperial, sendo substituída por Tóquio em
1868; NARA— a capital do Japão
no período Nara (710-784), sob o
nome de Heijō-kyo. Foi durante esse
tempo, que a maioria dos grandes
templos que deram visibilidade à
cidade foram construídos, dos quais,
oito são Património Mundial da
UNESCO e, TOKYO— a capital
e uma das 47 províncias , situada
na ilha de Honshu, a maior ilha do
arquipélago; tem 13,5 milhões de
habitante. Foi fundada em 1457, com
o nome de Edo ou Yedo e tornou-se a capital do Império em 1868.
Tóquio é o principal centro político,
financeiro, comercial, educacional
e cultural do Japão. É a cidade com

tarde, embarque no “comboio bala” com
destino a Tokyo. Chegada e transporte ao
hotel. Alojamento.
02 Julº — TOKYO
Pequeno-almoço no hotel. Visita

panorâmica à cidade percorrendo os
pontos de maior interesse turístico: o
Santuário Shintoista de Meiji, a Praça
do palácio Imperial, o templo Budista
Asakusa Kannon, o bairro electrónico
de Akihabara. A visita termina na
zona de Ginza. Restante tempo livre e
alojamento.
03Julº — TOKYO — LISBOA
Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
determinar, transporte para o Aeroporto
para cumprimento das formalidades de
embarque. Partida em voo regular via
capital europeia; chegada e mudança de
voo com destino a Lisboa. Chegada e, …
Fim da Viagem

maior produto interno bruto (PIB) do
mundo; se fosse um país independente, Tóquio seria, efectivamente a 12a
maior economia do mundo, à frente
de países como a Espanha, Canadá e
Austrália. n

Nome: _______________________________
_____________________________________
Morada:______________________________
____________________________________
____________________________________
Localidade: ____________________________
CP. __________________________________
Tel.: _________________________________
E-mail: _______________________________
Lions Clube: ___________________________
Nome/Prenome
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Programação dos Eventos
25 Junho
10h00-16h00
18h30-20h00
26 Junho
10h00-13h00
14h00-17h00
27 Junho
10h00-12h30
13h00-17h00
20h00-22h00
28 Junho
07h30-10h30
10h00-13h00

Desfile Internacional
Show Internacional
Sessão Plenária de Abertura
Seminários
Segunda Sessão Plenária
Seminários
Banquete dos Governadores
Votações
Sessão de Encerramento

Incluindo — Passagem Aérea no
percurso indicado com direito ao
transporte de 20Kg de bagagem; taxas
aeroporto, segurança e combustível
(€360-sujeitas a reconfirmação); Estadia
em Fukuoka com pequeno-almoço; >
Progª “B” - Circuito conforme programa;
estadia em hotéis de 4* com pequenoalmoço; Taxas de Serviço e Turismo;
Excluindo — Inscrição na Convenção,
Visitas Facultativas, Bebidas, Extras
Pessoais e Serviços não mencionados.
Nota - Sempre que se verifiquem
variações significativas no custo dos
transportes, combustível ou flutuações
cambiais, reservamo-nos ao direito de

alterar os preços, ao abrigo do nº
2 do Artigo 26º, do Decreto-Lei nº
263/2007

Pagamentos Parcelares até à Partida
- Facilidades de Pagamento
Consulte a Agência

I — Inscrição na convenção *
Nº Pax
Lion (1)

US$ 130

Lion (2)

US$ 180

Leo

US$ 10

Almoço CMJ

US$ 70

Total

(1) Até 08 Janº 2016
(2) De 09 Janº até 31 Março 2016
		Total A

US$ ______

* Inscrição na Convenção - Cartão de Crédit0

II — Programa de viagem
Programa A

Programa B *

Em Duplo

€ 2.260

€ 1.520

Sup.to Ind.al

€ 685

€ 580

* Programa B - Extensão Circuito Japão
Mínimo 25 Participantes
Programa

N.º Pax

Total (€)

A
B
Total B

Inscrição por pessoa:

(1) até 05/01/2016 ..................................... € 250,00
(a) 06 Janeiro-31 Março – Sup.to............... € 100,00
(2) até 31 de Janeiro 2016..................................10%
(3) até 29 Fevereiro 2016................................20%
(4) até 31 Marº 2016..........................................20%
(5) até 30 Abril 2016...........................................20%
Pagamento Final ........................................ 30/05/16

Copie e envie a ficha preenchida para:
TopAtlântico
Alameda Padre Álvaro Proença, 4B
1500-475 Lisboa
Tel. 217 621 380
benfica@topatlantico.com
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Em plena comemoração do centenário
Carlos Lopes

Presidente do CNG

Saibamos comemorar
Melvin Jones – o modelo

É

bom e estimulante poder comemorar o dia
do nosso fundador –
Melvin Jones – no início
do ano, logo em Janeiro. E porquê?
Porque são muitas as reflexões
que nos obriga a fazer o sempre
presente Melvin Jones e, com elas,
mais se alicerça a vontade de SERVIR com o sentido em que usava
e sentia o termo servir. … não é
possível ser-se Pessoa sem servir o
Outro desinteressadamente…. Isto
é, só é Pessoa, quem serve. Esta é
a forma mais bela se dar forma aos
pensamento de Cristo: só se pode
amar a Deus través do Bem que se
faz ao outro.
Na personalidade de Melvin Jones
há sentires alicerçados em sentimentos e racionalidades que geram
atitudes e comportamentos que
se transmitiram aos LIONS e neles
correm como o sangue arterial
corre nas artérias para oxigenar os
tecidos. De todos saliento a convicção, a vontade, a determinação, e a
necessidade de criar as estruturas
para a concretização das ideias.
Convicção em quê? Nesta ideia
muito simples e, por isso, tão
forte: as pessoas são o centro da
existência, pelo que a humanidade
só se realizará quando as pessoas
interagirem ajudando-se mutuamente – os mais fortes e capazes
ajudarem os mais fracos e estes
forem capazes de contribuir para
que ajuda se concretize em favor
daqueles. Os meios de interajuda
são isso mesmo – meios – e nunca
um fim em si mesmo. E porque as
tentações vaidade pessoal são tantas, é necessária muita convicção
para, com humildade, reconhecer a
cada instante que só se é humano
quando se presta serviço ao outro.
A vontade empresta segurança à
convicção porque a torna constante
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As pessoas são o
centro da existência,
pelo que a humanidade
só se realizará
quando as pessoas
interagirem ajudando-se
mutuamente

e sustentável, em cada dia da nossa
vida, não permitindo que esmoreça
ou perca entusiasmo nas agruras
da construção da utopia que é a
humanidade mais igual e mais irmã.
É a vontade que nos impele para,
em cada momento, optarmos pelo
que é mais importante fazer em detrimento do supérfluo, para termos
sempre tempo para fazer o que
tem se ser feito e, sobretudo, para
vencer a tentação de olhar e fixar a
atenção na nossa barriga, como se
ela fosse a razão de ser da nossa
existência.
A determinação fez com que Melvin
Jones soubesse que o caminho era
concretizar a boa ideia que tinha
tido e não outro. Por isso deixou as
outras atividades que tinha, abando-

nou o “seu modo de ganhar a vida”
para se dedicar, por inteiro, à ideia
que quis concretizar e que deu origem aos LIONS. Só com grandeza
de espírito superior e com profunda
convicção da verdade que existia na
ideia foi possível lançar as pedras
angulares que construíram o edifício
do que é hoje o lionismo.
A estrutura para a concretização
da ideia em todo o mundo são os
LIONS, com todas as virtudes e
insuficiências. Só uma organização
forte e disciplinada, onde corre o
sangue vivificador da ideia inicial –
SERVIR e nunca servir-se – será
capaz de concretizar em todo o
mundo ações de serviço lionístico.
• Há diferenças culturais entre povos
e regiões? Ainda bem!
• Há diferentes raças e etnias, com
diferentes pensares e contradições?
Ainda bem!
• Há diferenças de género com diferentes quereres? Ainda bem!
• Há populações ricas e pobres,
com diferentes necessidades de
vida? Claro que há!
Para quem é LION e cumpre as regras do lionismo, as diferenças entre
pessoas conferem mais riqueza à
ideia do serviço lionístico e ajudam
a concretizá-lo melhor. Esta é a reflexão que se impõe para todos nós.
Saibamos discutir tudo com espírito
de abertura e nos locais onde tudo
tem de ser discutido e decidido: nas
assembleias dos Clubes, das Divisões e das Regiões, nas Convenções Distritais e Nacional.
Celebrar o nascimento de Melvin
Jones neste Janeiro de 2016 é, para
nós, fortalecer a estrutura lionística
e, com ela, servir melhor? Como ?
Crescendo em número de sócios
e de Clubes; realizando mais ações
de serviço; melhorando a qualidade
das instituições; servindo, servindo
sempre. n

47ª Convenção
Nacional

CLUBES

Por josé antónio silva pinto

Assessor das Convenções

Vencedor nacional
de concurso sobre a paz
do Lions é de Águeda
lton Lito, aluno da
escola básica nº. 2
de Aguada de Cima,
é o vencedor nacional do concurso
Cartaz sobre a Paz.
O concurso, promovido pelo Lions
Clubs Internacional, foi dinamizado
pelo Lions Clube de Águeda

E

Elston Lito foi um dos muitos alunos
que participou no concurso, a nível
concelhio, dinamizado pelo Lions
Clube de Águeda. O vencedor do
concurso, a nível nacional, vai agora
disputar a última fase do concurso, a
seleção a nível internacional.
Refira-se que o Lions Clube de Águeda dinamiza anualmente este concurso e, este ano, conseguiu envolver
quatro escolas do concelho.
Este concurso internacional, levado
a cabo pelos clubes Lions em todo
o mundo, teve como tema este ano
“Compartilhe a Paz”.

O clube de Águeda recebeu dezenas
de trabalhos, dos quais selecionou
quatro, que foram sujeitos a uma
primeira avaliação (ao nível do Distrito 115 Centro Norte), tendo sido
distinguidos dois deles com o primeiro
prémio (Elton Lito da Escola Básica
nº 2 de Aguada de Cima) e uma menção honrosa (Rita Pinto do Instituto
Duarte de Lemos).
O Lions Clube de Águeda agradece
“às dezenas de jovens que participaram neste concurso, às escolas,
professores e encarregados de educação, sem os quais não seria possível
alcançar este êxito”.
Em fevereiro será conhecido o vencedor internacional do concurso, que receberá US$ 5.000 e uma viagem para
a cerimónia de entrega na convenção
internacional, que se realiza no Japão.
Este concurso é dirigido a jovens dos
11 aos 13 anos de idade, que são desafiados a expressarem através da arte
os seus sentimentos sobre a paz. n

O Lions Clube de Oliveira de Azeméis, como Clube anfitrião para
a realização da XLVII Convenção
Nacional 2016, XXVII Convenção
Distrital DM 115 CN/CS vem apelar a
todos Lions para a participação na
nossa Festa Anual – as Convenções,
que terão lugar na cidade nortenha
de Oliveira de Azeméis, nos dias 22,
23 e 24 de abril de 2016.
A Convenção Nacional oferece uma
oportunidade única para nos reunirmos. Uma cidade industrial mas
com história desde 2000 AC, nos
castros de Ul e de Ossela. Passeie
pelos exuberantes e bem cuidados
parques, caminhe pela beira dos rios
Antuã, Caima e Ul, Roteiro Literário
“Caminhos de Ferreira de Castro”,
disfrute do Parque Temático Molinológico de Ul e dos “100 anos da vida
literária de Ferreira de Castro” e da
sua famosa gastronomia.
É o momento ideal para partilhamos
ideias, trocarmos experiências e de
Companheirismo... Vamos continuar
a crescer e a fazer o que tão bem os
Lions sabem, Servir.
Vamos precisar do seu apoio para
que toda a organização seja eficiente e um sucesso. Pretendemos
lançar toda a logística operacional
no próximo mês de Janeiro.
Pensando na comodidade e na tranquilidade dos nossos Companheiros
e seus familiares, foram negociados
os melhores preços de alojamento,
que permitirão aos que pernoitam,
usufruir na íntegra do excecional
conforto dos hotéis da cidade.
As atividades lionísticas, culturais
terão lugar no Teatro Caracas, onde
se espera que estejamos todos numa
grande atitude de amizade e companheirismo. Contamos com a presença
maciça de todos Lions e tudo faremos
para que a Convenção 2016 seja uma
Festa inolvidável e inesquecível.n
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Concurso

Agenda do Concurso

musical
Ao longo de quase um século (19172017), Agir, Trabalhar para o Bem-Estar e desenvolvimento Intelectual
do Homem, são Ideais do Compromisso Lion.
Para os Jovens, entre outras causas, o
Lions tem uma abordagem adaptada para facilitar o acesso à Cultura,
o que nos força a abrir o horizonte
temporal a longo prazo.
É reconhecido que a Acção Cultural
Lions, tem como objectivo destacar a
Juventude e os jovens talentos, pois:
u Ajuda-nos

a ir ao encontro das diferentes componentes da sociedade,
u Tem real utilidade social na Comunidade e nos nossos Clubes,
u Oferece a possibilidade de sermos
“descobridores de novos talentos”,
u Permite-nos ter projectos unificadores, criadores de novos valores.
Partindo destas premissas e por vontade expressa dos Lions na reunião
magna que aconteceu na Figueira da
Foz em Maio deste ano, foi criado o
Concurso Musical – Grande Prémio
de Música Lions.
Este Concurso é uma competição de
música que se encaixa perfeitamente
com o Compromisso Lions. Ele coloca o princípio do Lionismo em prática, a promoção da fraternidade e a
troca entre os jovens de diferentes nacionalidades e culturas, bem como a
divulgação da música e o incentivo à
sua prática. A competição é também
uma forma de promover um sentido
de Serviço e contribui para ampliar a
consciência pública do Lions.
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,
serem maiores de 16 anos e menos de
23 anos de idade em 31 de Dezem-
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Candidaturas: até 31 Janeiro 2016
Audições: até 31 Março 2016
Final: 02 Abril 2016
Convenção Nacional: 24 Abril 2016
Oliveira de Azeméis
Fórum Europeu: 27-30 Outubro
2016
Sófia, Bulgária
O Vencedor compromete-se a
participar a expensas do Distrito
Múltiplo 115 no “Grande Prémio
Thomas Kuti” que decorrerá no
Fórum Europeu de Lions Clubes.
Instrumento do Concurso

bro. Devem ser detentores de um
certificado de estudos musicais.
Na Final Nacional, três prémios serão
concedidos com o patrocínio da FLP
- Fundação dos Lions de Portugal: –
1º Prémio: € 1.500,00 e participação
no Concurso Europeu Thomas Kuti
que decorre no Fórum Europeu de
Lions Clubes; – 2º Prémio: € 750,00
– 3º Prémio: € 250,00.
Torne-se num descobridor de novos
talentos e contribua para ampliar
a consciência pública do Lions. O
Vencedor do Grande Prémio de
Música Lions, é convidado do Lions
a representar Portugal no Concurso
Europeu Thomas Kuti que se realiza
no Fórum Europeu.
1º Prémio: € 3.500,00 – 2º Prémio:
€ 2.000,00 – 3º Prémio: € 1.000,00

Violino

Obra Obrigatória

Introdução e
Rondo Capriccioso, Op.28
Compositor

Para mais informações, visite o site
www.lionsclubes.pt – no separador do Distrito Múltiplo acesse a
Concurso de Música – Regulamento
e Formulário de Inscrição. n
A Comissão
Iolanda Paiva, João Paulo Dinis,
Frederico Burnay

Camille Saint-Saëns
1835-1921

Regulamento – Inscrição
www.lionsclubes.pt
E-mail: gpmusica@lionsclubes.pt

distrito múltiplo

Intercâmbio juvenil
Júlia Lima

Assessora de Intercâmbio Juvenil

o

Intercâmbio Juvenil
é a atividade que
mais nos projeta
Internacionalmente.
Infelizmente, internamente,
a sua importância não é
reconhecida da forma como
mereceria, não sendo por isso
que deixa de ser importante.
Todos os anos, com muito
carinho, trabalho e muita
entrega, esta atividade vai-se
realizando com mais ou menos
participações dos nossos
jovens no exterior e com o
nosso campo que é muito
disputado por inúmeros países
do mundo inteiro.
Recebemos anualmente 20
jovens, porque não temos

capacidade para receber mais,
já que as candidaturas que
nos chegam anualmente são
imensas.
O Lions Clube de Faro, como
poderia ser outro clube
qualquer, já que o campo é
Português, angaria anualmente
cerca de 5000 euros, sob
a forma de parcerias que
permite ter entradas grátis
ou descontos avultados em
diversos locais, alojamento
gratuito, autocarro, portagens,
etc., permitindo assim
complementar o que é
recebido anualmente pelo DM
e que permite dar a qualidade
e o prestígio que o nosso
campo alcançou . Nós damos

o nosso melhor, esperando
que todos os nossos Lions
portugueses continuem
também a dar o seu melhor
para que esta atividade não se
perca.
Mal começamos e já temos
pedidos que completariam
mais de metade do campo.
É hora de encontrarmos
famílias dispostas a receber
os 20 jovens que de 9 a 16 de
Julho de 2016 nos visitarão.
Seria justo o CN ficar com 10
jovens e o CS ficar igualmente
com outros 10 jovens. Poderão
contactar-me para o e-mail
julialopeslima@gmail.com .
Espero ansiosamente o vosso
contacto.n

Historial

A

Revista LION é uma publicação oficial da Associação Internacional de Lions Clubes, editada por autorização da Diretoria Internacional em
35 edições e em 21 idiomas: alemão, chinês, coreano, dinamarquês, espanhol, finlandês, francês, grego, indiano, holandês, indonésio,
inglês, islandês, italiano, japonês, norueguês, polaco, português, sueco, tailandês e turco.

Ficha Técnica

Conselho de Governadores: Presidente:
Carlos Alberto Silva Lopes (Lions Clube Vila
do Conde); Vice-Presidente: Aureliano Cabral
Soares (Lions Clube Oliveira de Azeméis); Vice-Presidente: Carlos Manito Torres (Lions Clube
Cascais Cidadela); Secretário: Hélder Pimenta
(Lions Clube Vila do Conde); Tesoureiro: Rui
Azevedo (Lions Clube Vila do Conde).
Conselho de Redacção: Isabel Moreira (Lions
Clube Mealhada); Isabel Antunes (LC Lisboa
Benfica); Fernando Antunes (Lions Clube Belém).
Editor: Isabel Moreira (Lions Clube Mealhada);
E-mail: revista.lion@lionsclubes.pt
Propriedade da Edição: Revista Lion Versão Portuguesa, registado no ICS sob o
nº 110355, Distrito Múltiplo 115 de Lions
Clubes / Rua Basílio Teles, 17-3ºC - 1070020 LISBOA – PORTUGAL / telefone +351
217 263 939 /
E-mail: secretaria.dm115@lionsclubes.pt /
NIPC nº 501 293 531
Tradução de textos: Isabel Antunes
Design e paginação: António Cândido

Impressão: FIG – Indústrias Gráficas, SA
Tiragem: 2.600 exemplares
Depósito Legal: 349526/12+
Executivos da Associação
Internacional
de Lions Clubes AL 2015/2016
Presidente: Dr. Jitsuhiro Yamada,
Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan
Past-Presidente Imediato: Joseph Preston,
Dewey, Arizona, United States
1º Vice Presidente: Robert E. Corlew,
Milton, Tennessee, United States
2º Vice Presidente: Naresh Aggarwal, Delhi, India
Contacto Lions Clubs International: 300 W 22nd
St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA.
Directores - Segundo Ano:
Svein Ǿystein Berntsen, Hetlevik, Norway;
Jorge Andrés Bortolozzi, Coronda, Argentina;
Eric R.Carter, Aukland, New Zealand; Charlie
Chan, Singapore, Singapore; Jack Epperson,
Nevada, United States; Edward Farrington,
New Hampshire, United States; Karla N.
Harris, Wisconsin, United States; Robert S.

Littlefield, Minnesota, United States; Ratnaswamy Murugan, Kerala, India; Yoshinori
Nishikawa, Himeji, Hyogo, Japan; George
Th. Papas, Limassol, Cyprus; Jouko Ruissalo,
Helsinki, Finland; N. S. Sankar, Chennai, Tamil
Nadu, India; A. D. Don Shove, Washington,
United States; Kembra L. Smith, Georgia,
United States; Dr. Joong-Ho Son, Daejoon,
Republic of Korea; Linda L. Tincher, Indiana,
United States.
Directores - Primeiro Ano:
Melvin K. Bray, New Jersey, United States; Pierre
H. Chatel, Montpellier, France; Eun-Seouk Chung,
Gyeonggi-do, Korea; Gurcharan Singh Hora,
Siliguri, India; Howard Hudson, California, United
States; Sanjay Khetan, Birganj, Nepal; Robert M.
Libin, New York, United States; Richard Liebno,
Maryland, United States; Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany; Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki
Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti Scarpelli,
Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United
States; Ramiro Vela Villarreal, Nuevo León, Mexico;
Roderick “Rod” Wright, New Brunswick, Canada;
Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan.
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Mensagem do Governador

Carlos Torres

Governador Distrito115
Centro Sul

C

Combate à fome
e pobreza

omo sabemos, a
Comemoração do
Centenário do Lions
teve início em 8
Julho de 2014 e terminará em
Junho de 2018, pelo que, estão
todos os Lions comprometidos
no Desafio de Serviço do
Centenário, uma iniciativa
humanitária para atender
pelo menos 100 milhões de
pessoas a nível global, até ao
ano do 100.º aniversário da
Associação em 2017 – ao
longo de três anos e meio, os
Lions Clubes trabalham para
alcançar esta meta através da
participação em Campanhas
de Acção para Serviços
Globais, como Actividades para
Jovens, programas de Visão,
iniciativas para combater a

Fome e projectos Ambientais.
Entre múltiplas Actividades
realizadas em prol da
Comunidade, no início
de Setembro, os Lions
envolveram-se activamente
na Semana da Dignidade
da Criança, os membros
mais vulneráveis da nossa
comunidade; em Outubro,
vivemos a Semana Mundial
de Serviço em Prol da Visão,
criada para erradicar a
cegueira evitável e melhorar a
visão. No início de 2016, de 10
a 16 de Janeiro, os Lions estão
empenhados no Combate à
Fome e Pobreza – sabemos
que mais de mil milhões vivem
com um dólar por dia e quase
800 milhões de pessoas no
mundo inteiro, passam fome.
No exercício do corrente ano
que falta ainda percorrer, faço
votos que o Distrito venha
a aumentar o quadro social
e criação de novos Clubes,
de modo a engrandecer as
acções de Serviço junto das
Comunidades que apoiamos,
contribuindo para a meta
do Desafio de Serviço do
Centenário.
Para esta quadra de Paz e
Alegria que pressupõe um
renascimento, desejo a todos
Feliz Natal e um formidável Ano
Novo de 2016. n
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Mensagem do Governador

Aureliano
Cabral Soares

Governador D115 Centro Norte

O

Lions:
uma família alargada

sentido altruísta, que
tão bem caracteriza
o nosso Movimento,
ganha, nesta época,
uma força enorme que a todos
nós, LIONS, abraça.
São inúmeras as iniciativas
que os nossos CLUBES
desenvolvem nas suas
comunidades, procurando
minimizar as dificuldades que
os mais desfavorecidos sentem
na sua carne e no seu espírito.
As crianças, essas, ganham,
pela sua fragilidade, uma
importância, que só o AMOR
que a HUMANIDADE lhes deve,
pode dulcificar.
Coloquei em título destas
minhas palavras uma expressão
que ouvi frequentemente
saída da boca do nosso CL
Gaspar Albino: “os LIONS
são a minha família alargada”.
Faço minhas as suas palavras,
porque também eu as sinto
plenamente. E, mais do que
nunca, nesta altura do ano em

que a FAMÍLIA, o espírito de
FAMÍLIA, mais nos congrega,
eu sou levado a dizer, a afirmar
também, que todos vós,
queridos Companheiros, sois,
efetivamente, a minha FAMÍLIA
ALARGADA.
Saibamos interpretar, à luz
do NATAL que a todos deve
irmanar, o CÓDIGO DE ÉTICA
do nosso MOVIMENTO,
fazendo com que ele nos
acompanhe, sempre, na
prossecução dos OBJECTIVOS
DOS LIONS, duma forma
indefectível que os tempos de
hoje, tão difíceis, mais do que
nunca exigem.
A FAMÍLIA ALARGADA,
que somos todos nós, deve
contaminar de forma saudável,
deve chegar a todos aqueles
que, infelizmente, tanto sofrem.
Só assim procedendo,
poderemos viver, em plenitude,
o espírito de NATAL DUMA
FAMÍLIA ALARGADA, onde
caiba toda a HUMANIDADE. n

lifestyle.sapo.pt
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Gaspar Albino

Conheci-a numa reunião do júri
nacional do concurso do nosso
CARTAZ DA PAZ, no ano do
mandato do PCC VITOR MELO.
De imediato me apercebi que
era uma companheira Lion com
uma enorme sensibilidade e
com segura formação artística.
Fazíamos parte desse júri.
E confesso que gostei de a ouvir
no ato de escolha, fundamentando
toda a sua evidente isenção
numa argumentação que nunca
enveredou por lugares comuns.
Bem pelo contrário…
O tempo passou. E, certo dia, na
minha caixa de correio, apareceume um email convidando-me para
a inauguração de uma exposição
coletiva, na cidade de Oeiras,
em que um dos artistas era,
nem mais nem menos, a nossa
Companheira Maria José Brito. O
convite provinha do Lions Clube
de Setúbal.
Saber mais da artista Lion foi
um desejo que alimentei desde
aquele encontro na nossa sede
nacional, em Lisboa. O convite
recebido desencadeou uma troca
de mensagens que se traduziu
numa ida à capital. A Maria José
disponibilizara-se a acompanharme na visita à Exposição no
Centro Cultural Palácio do Egipto
levando a sua gentileza ao ponto
de me ir buscar a Santa Apolónia.
Almoçámos num restaurante
próximo da Exposição. Como é
natural, durante o repasto fiquei a
saber quem era a Maria José.
E a nossa artista Lion é só isto
que me limito a transcrever do
catálogo: “Doutorada em Belas
Artes pela Universidade Clássica
de Barcelona e licenciada em
Escultura pela Faculdade de Belas
Artes de Lisboa. Na sua atividade
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Maria José Brito
- uma companheira
escultora

profissional foi docente em vários
graus de ensino. Trabalhou
na formação de professores
entre 1976 e 2003, tendo sido
Professora Coordenadora na
Escola Superior de Educação
de Setúbal. Exerceu funções
educativas na Direção Geral
de Ensino e foi docente na

Universidade de Évora, no Curso
de Artes Plásticas. Deu formação
e coordenou projetos com os
PALOP. É coautora e autora de
manuais escolares de Educação
Visual, manuais de formação
para os PALOP, e da brochura “A
Arte no Jardim de Infância”, entre
outros trabalhos. Desde 2002
que expõe regularmente, quer
individual quer coletivamente”.
Depois, fomos ver a exposição. E,
acima de tudo, os seus trabalhos
de escultura. Não que os trabalhos
dos seus colegas expositores
não tivessem sido vistos com o
cuidado merecido. Mas o que
me levara a Oeiras fora a obra da
Maria José Brito. E sinceramente
que me encantou. Descobrir três
escultores na mesma pessoa é
obra. Topar com um émulo de
Giacometti nos seus turistas de
bronze; dizer bom dia aos vizinhos
numa instalação de madeira,
gesso, arame e sisal; e acabar por
me interrogar como uma criatura
frágil foi capaz de realizar, em
chapa se zinco, uma peixeira, ou
o conjunto, no mesmo material,
de fadista/guitarrista, em escala
que nos reduz à nossa humana
pequenez.
Ficaria de mal com a minha
consciência se não escrevesse
estas minhas mal alinhavadas
palavras acerca da artista plástica
Maria José Brito. A obra dela
explicou-me tudo quanto eu ficara
a ruminar desde o encontro do júri
do cartaz da paz na nossa sede
de Lisboa.
Parabéns Maria José pela
“amostra” dos seus trabalhos que
me deixaram encantado. É que a
sua obra escultórica garante-lhe
lugar cimeiro na história da nossa
arte contemporânea. n

iniciativa

1200 caminharam

contra a Diabetes

Caminhada solidária pela Diabetes
juntou mais de 1200 participantes
no dia 14 de novembro, Dia Mundial
da Diabetes, em Matosinhos com
objectivo de alertar e sensibilizar
a sociedade para a necessidade
de controlar o crescimento desta
doença.

O Distrito Centro Norte 115 promoveu junto da população uma ação de
educação pela luta contra a diabetes,
com a participação dos Clubes do CN
155, designadamente LC da Boavista,
LC de S. João da Madeira, LC de
Leça da Palmeira, LC Matosinhos
LC de Gaia, LC do Porto, LC

Oliveira de Azeméis, LC de Vila do
Conde e LC de Braga. Destacamos
a presença do DG Aureliano Soares,
CC Carlos Lopes, PDG Anabela Caldevilla e do Assessor para a Diabetes
Manuel Portela.
O Lions tem como missão a organização de projetos de serviço e atividades 
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iniciativa

sobre a diabetes na nossa região. A
motivação dos membros nos nossos
clubes a implementarem projetos de
serviço que apoiem iniciativas direcionadas ao controle e tratamento da
diabetes e das suas complicações e
que promovam a conscientização, a
educação e a prevenção da diabetes é
um dos nossos principais objectivos.
Assim, e de forma a assinalar o dia
Mundial da Diabetes, dia 14 de
novembro, o Distrito Centro Norte
115 de Lions levou a cabo uma das
maiores manifestações pela causa da
Diabetes Mellitus, no nosso país, com
a colaboração da Associação Portuguesa de Podologia e com o apoio da
RUN PORTO, Camara Municipal
de Matosinhos, Matosinhosport e da
AKILEïNE.
A assessoria para a Diabetes do
CN115 promoveu uma Caminhada
pela Diabetes, em Matosinhos, durante o período da tarde, onde partici-
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Sobre a diabetes
????

param algumas centenas de Companheiros Lions, juntamente com a
sociedade civil e com a Associação
Portuguesa de Podologia congregando um grupo com mais de 1200 pessoas que participaram de forma activa
e solidária, pela Diabetes, durante
um percurso de 6 Km. A cor azul
foi a cor adotada pela organização,
vestindo todos os participantes com
um colete azul, com o símbolo e a cor
instituída pelas Nações Unidas.
Para além da Caminhada foi promovido um rastreio à Diabetes Mellitus
e algumas avaliações ao pé diabético
com a participação de profissionais
de saúde disponíveis e motivados no
combate e prevenção da doença.
Foram realizadas análises a 276
indivíduos, 64% do género feminino
e 36% do género masculino, com idades compreendidas entre os 17 e os 76
anos de idade. Na maioria deste grupo eram indivíduos sem antecedentes
médicos relevantes, no entanto 17%
apresentavam história de Hipertensão
Arterial, 23% de colesterol e 7% de
Diabetes Mellitus. Destacamos ainda
os 9 casos com valores de glicemia
considerados indicativos para consulta médica uma vez que os rastreados

desconheciam antecedentes da doença e apresentavam valores que podem
significar diagnóstico de Diabetes.
O balanço desta atividade foi, por
todos, considerado muito positivo,
essencialmente pelo contributo que o
Lonismo prestou à sociedade e pela
adesão ao movimento Lionístico e à
causa da Diabetes Mellitus.n

Mais de 382 milhões de pessoas no
mundo têm diabetes, e o número
de pessoas com a doença está em
crescimento em todos os países. A
Federação Internacional de Diabetes
estima que, em 2035, haverá 592
milhões de pessoas a viver com a
doença. O termo Diabetes Mellitus
descreve uma desordem metabólica
de etiologia múltipla, caracterizada por uma hiperglicemia crónica
com distúrbios no metabolismo dos
hidratos de carbono, lípidos e proteínas, resultantes de deficiências
na secreção ou acção da insulina, ou
de ambas. Os efeitos da Diabetes
Mellitus a longo prazo incluem lesões, disfunção e falência de vários
órgãos.
De acordo com os dados publicados
em 2015 pelo Relatório Anual do
Observatório Nacional da Diabetes,
estima-se que a prevalência da Diabetes na população portuguesa com
idades compreendidas entre os 20
e os 79 anos (7,8 milhões de indivíduos) foi de 13,0%, isto é, mais de 1
milhão de portugueses neste grupo
etário tem Diabetes. O impacto do
envelhecimento da estrutura etária
da população portuguesa (20-79
anos) reflectiu-se num aumento de
1,3 pontos percentuais (p.p.) da taxa
de prevalência da Diabetes entre
2009 e 2013, o que corresponde a
um crescimento na ordem dos 11%.
Em termos de composição da taxa de
prevalência da Diabetes, em 56% dos
indivíduos esta já havia sido diagnosticada e em 44% ainda não tinha
sido diagnosticada.
Os efeitos longo prazo da Diabetes
Mellitus incluem, o desenvolvimento
progressivo de complicações específicas de retinopatia diabética com potencial cegueira, nefropatia que pode
conduzir a uma insuficiência renal, e/
ou neuropatia com risco de ulcerações nos pés, amputações, artropatia
de Charcot e sinais de disfunção autonómica, incluindo disfunção sexual.
As pessoas que sofrem de diabetes
têm um risco aumentado de doença
cardiovascular, vascular periférica e
cerebrovascular.
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Lions Clube de Faro
Maratona solidária
de zumba
para angariar leite

O Lions Clube de Faro promoveu
uma recolha de leite e organizou,
no dia 28 de novembro, no
Pavilhão da Escola João de Deus
uma Maratona Solidária de
Zumba.
O Clube desafiou o Ginásio
Corporeus a aderir à iniciativa
dos Lions “Sorrisos de Escola em
Escola”.
Os participantes foram
convidados a levar pelo
menos um litro de leite e três
horas de boa disposição.
Uma equipa de 10 professores
manteve a animação e a adesão
dos mais de 200 participantes
e permitiu angariar mais de
400 litros de leite que foram
entregues ao diretor daquele
Agrupamento de Escolas que
esteve presente no evento.
Esta parceria com o ginásio
iniciou-se em maio de 2013 com
a 1ª Maratona Zumba. No total
das quatro maratonas já foram
angariados e entregues mais de
2 mil litros de leite. n
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Lions Clube das Flores
Pérola do Ocidente

Governador visita Clube
e testemunha entrada
de novos sócios

O Governador do Distrito 115 Centro
Sul, CL Carlos Torres, acompanhado
pelo Presidente de Região, CL José
Andrade e pela Presidente de Divisão
10 (Algarve), CL Soledade Madeira,
visitou, no passado dia 13 de outubro,
o Lions Clube das Flores – Pérola do
Ocidente, tendo apresentado cumprimentos aos Senhores Presidente
da Câmara Municipal das Lajes das
Flores, Dr. Luís Maciel, e ao Vereador
da Câmara Municipal de Santa Cruz
das Flores, Dr. Fábio Medina.
À comitiva juntou-se o Presidente de
Divisão 12 (Açores), CL Armando
Meireles.
Numa breve visita ao Lar da Santa
Casa da Misericórdia das Lajes das
Flores, o Governador Carlos Torres
teve a oportunidade de ver as 10 camas
elétricas articuladas entregues em 25
de abril de 2015, resultante do projeto
e do exemplar trabalho de equipa do

Lions Clube das Flores – Pérola do
Ocidente, que contou com a comparticipação da Associação Internacional
dos Lions Clubes – LCIF, Governo dos
Açores, Autarquia das Lajes das Flores,
comunidade Florentina e do Lions
Clube de Lagoa (Açores).
Depois de assinar o Livro de Honra
na sede do LC Pérola do Ocidente,
seguiu-se a Assembleia Solene realizada num restaurante das Lajes.
Na presença de 35 companheiros e
convidados, tomaram posse três novos
sócios; Cátia Lourenço, Sara do Rosário e Madalena Ribeiro, a quem o
Governador Carlos Torres apôs o Pin,
tendo sido entregues os Certificados de
Associado pelo Presidente do Clube,
Companheiro José Fadul.
Às companheiras Marina Freitas e
Conceição Gomes foram entregues,
pelo Governador, os Chevrons de 10
anos de Lionismo. n

CLUBES

Lions Clube de Espinho

Receitas de espetáculo
reverteu para apoio à CERCI
O Lions Clube de Espinho promoveu
mais uma Noite dos Artistas de Espinho, no dia 10 de outubro, no salão
de festas do Casino Solverde, que
contou com a presença de cerca de três
dezenas de artistas espinhenses e outras
tantas centenas de espetadores.
A receita, no valor de 1000 euros,
reverteu integralmente para a CERCIESPINHO. Este valor foi entregue
pelo presidente do Clube aos diretores
da instituição em cerimónia singela
realizada na sede do Clube, em 20 do
mesmo mês. n

Recolha de alimentos para distribuir por 200 famílias
O Lions Clube de Espinho pôs em marcha mais uma emblemática campanha
da saca. Esta ação de solidariedade
social, materializada na angariação
de géneros alimentícios para servir
as famílias e pessoas carenciadas da
comunidade, é promovida pelo Lions
Clube de Espinho em parceria com o
Leo Clube de Espinho.
Este ano foi a 22ª. edição da iniciativa,
que resultou na angariação de alimentos que foram entregues às associações de solidariedade do concelho para
que neste Natal as luzes brilhassem
um pouco mais intensamente em duas
centenas de famílias. n

Jantar
para 350 pessoas
carenciadas
No dia 19 de dezembro, no polivalente
e a cantina da Escola Sá Couto (Agrupamento de Escolas Dr. M. Laranjeira)
o Lions Clube de Espinho promoveu o
II jantar social, uma refeição natalícia
e convívio solidários para cerca de 350
pessoas carenciadas do concelho. n
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LIONS CLUBE DE VILAMOURA

Caminhada pela diabetes
juntou centena e meia
Depois da realização de um jantar
solidário de São Martinho, ocorrido
no dia 11 de novembro, o Lions Clube
de Vilamoura organizou, no sábado
seguinte, a “Caminhada pela Diabetes”, acompanhada de um rastreio da
diabetes junto de 150 participantes,
oriundos de Quarteira e Vilamoura, os
quais receberam um kit de caminhada.
A marcha/caminhada pelas artérias
de Vilamoura e Quarteira, com um
percurso de 6km e 10km, respetivamente, teve junto ao Centro Autárquico
e contou com o apoio da Associação
dos Diabéticos e da Visão, do Corpo
Nacional de Escutas 1052 de Quarteira, da Farmácia Calçada Correia e da
Câmara Municipal de Loulé, n

Lions Clube Covilhã

Clube admite vencedor
do Prémio Literário como sócio
O Lions Clube da Covilhã admitiu o
escritor João Morgado, vencedor do
Prémio Literário Lions 2015, como
sócio, no decorrer da sua assembleia de
25 de novembro.
No decorrer do jantar, que decorreu no Hotel Turismo da Covilhã
e reuniu cerca de meia centena de
convidados, teve ainda lugar a interessante palestra da escritora Deana
Barroqueiro.
De referir que os convidados contribuíram também com donativos
alimentares destinados a uma iniciativa
promovida pela DESERTuna, Tuna
Académica da Universidade da Beira
Interior, com vista à doação dos mesmos às conferências de São Vicente de
Paulo da cidade. n
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Lions Clube Cabeceiras de Basto
Lions Clube
de Viana do Castelo
Mais de uma
centena de pessoas
rastreadas
no dia do Lionismo
O Lions Clube de Viana do Castelo
assinalou o dia Mundial do
Lionismo, no dia 8 de outubro,
cm uma sessão de rastreios audição, diabetes e visão, no
Shopping de Viana do Castelo,
onde foram rastreadas mais de
uma centena de pessoas.
Também para assinar o Dia
Mundial da Diabetes, no passado
dia 14 de novembro, o Clube
efetuou, no mesmo local, mais
uma sessão rastreios, desta vez
só à diabetes.
Entretanto, como habitualmente,
o Clube está a efetuar
um peditório de géneros
alimentícios, para distribuir a
famílias carenciadas durante a
quadra natalícia. n

Clube distribuiu
mais de 200 brinquedos
a 175 crianças

Os dirigentes do Lions Clube Cabeceiras de Basto e dos Roladores de Basto
distribuíram por quatro entidades:
Centro Social de Abadim, CPCJ - Loja
Social, Fundação António Joaquim
Gomes da Cunha e UDS - Segurança
Social, mais de 200 brinquedos para
entregar a 175 crianças e jovens referenciados naquelas estruturas da Rede
Social do concelho.
Esta iniciativa foi nas palavras do presidente dos LC, Ernesto Oliveira, um
enorme sucesso, o que foi reconhecido
quer pelo presidente dos Roladores de
Basto, Francisco Antunes e pelo Vereador Alfredo Magalhães que reconheceu o papel importante que os Lions
estão a desenvolver no concelho há tão
pouco tempo.
Fruto de uma colaboração do Lions
Clube de Barcelos, foi ainda entregue
à Loja Social roupa de bebé e calçado
que serão encaminhados para as famílias com mais necessidades.
O LC Cabeceiras de Basto reitera o
agradecimento a todos quantos participaram e contribuíram para o êxito
desta iniciativa, nomeadamente os
Roladores de Basto, os Bombeiros Vo-

luntários Cabeceirenses, o Lions Clube
e o Leo Clube de V. N. de Famalicão,
o LC de Barcelos e ainda todos os
cabeceirenses que se mobilizaram por
esta causa.
Passeio de Natal Solidário
Os Roladores de Basto e o Lions Clube
Cabeceiras de Basto organizaram, no
dia 13 de dezembro, o 2.º passeio de
Natal, com o apoio dos Bombeiros
Voluntários Cabeceirenses.
Esta iniciativa visava a recolha de brinquedos para as crianças mais carenciadas do concelho.
Participaram mais de meia centena de
ciclistas, que se concentraram junto ao
Quartel dos Bombeiros e percorreram
várias freguesias do concelho e terminaram com um lanche convívio.
Fruto dos seus contributos e de outros
cabeceirenses que se associaram recolheu-se uma centena de brinquedos.
De realçar a representação do Lions
Clube de Vila Nova de Famalicão que
se associou à iniciativa e para a qual
contribuiu ainda com mais de meia
centena de brinquedos. n
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LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

Feira da Saúde e Cultura
“OLHARES.LIONS”
O Lions Clube de Ílhavo fez recentemente o balanço da sua atividade de
serviço à comunidade ilhavense, Feira
da Saúde e Cultura, que realizou sob o
tema “Olhares.Lions”.
A atividade, já na sua segunda edição,
realizou-se no dia 24 de outubro, no
Mercado Municipal de Ílhavo, e registou uma grande procura dos serviços de
saúde disponibilizados, nomeadamente
recolha de óculos usados, rastreios
da glicémia e tensão arterial, exames
oftalmológicos, ressonância quântica,
massagens de relaxamento, cuidados de
autoestima, aconselhamento alimentação saudável, alertas saúde oral e cancro, a par de aulas de ioga e de Karaté,
conversas de mães.
A comunidade foi também convidada
a ter gestos solidários como a oferta
de roupa, brinquedos, livros e bens
alimentares.
Esta atividade lionística teve o mérito
de agregar 35 entidades, numa parceria
que se revelou de extrema importância,
destacando-se a Junta de Freguesia de
São Salvador, CASCI-Centro Ação
Social Concelho de Ílhavo, Catarina
Dias-Vicyus Cabeleireiros, Amarte,
UrbanRia, Farmácia Senos, Opticália, Katarina Santos-Karaté-Sporting
Clube da Vista Alegre, Unidade de
Cuidados na Comunidade (UCC) –
Laços de Mar e Ria- Centro de Saúde
de Ílhavo, Dra. Regina Nutricionista
do Centro Saúde Ílhavo, Les Petits-Loja Roupa de Criança e de Materiais
Artes Ofícios, Cake 2U, Dra. Ana Pais,
Andrea Cerqueira-Caixa de Música
Animações, Dra. Lígia Ribas Orient
Touch-Rituais de Saúde, Dra. Susana
Dias Orient Touch-Rituais de Saúde,
Fisioterapeuta Carolina Salgado-UPA,
Andreia-Animadora Sócio Cultural,
Liga Portuguesa Contra o Cancro-Grupo de Voluntariado Comunitário
do Concelho de Ílhavo, AlgaPlus-Tok
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de Mar, Nord-Clínica Dentária Dra.
Inês Nordeste, Dra. Debora-Nutricionista, Prof.ª Maria André Madail,
Agrupamento de Escuteiros de Ílhavo,
Associação Cultural e Recreativa Os
Baldas, Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Ílhavo,
Sangue Novo-Alunos de Medicina,
Desenvolver+ Centro Terapêutico,
IRF-Instituto de Reabilitação Física de
Ílhavo, Karaté, Dr. Domingos Cardoso,
Rádio Terra Nova, Jornal o Ilhavense e
Jornal Diário de Aveiro.
Ressaltou nesta Feira da Saúde a grande presença de jovens que se envolveram entusiasmados nas várias atividades desportivas ali praticadas.
1645 atendidas
A nível de pessoas assistidas nesta Feira
da Saúde foram registadas 785 crianças e 860 adultos, num total de 1645
pessoas, o que releva o interesse e a

adesão que esta atividade mereceu da
população.
O Clube teve a visita nesta atividade
do Governador do Distrito 115 Centro
Norte de Lions Clubes, Aureliano
Soares, da Vice-Governadora, Rosário
Soares, do Presidente da Divisão Carlos
Ferreira e de mais alguns membros do
seu Gabinete. Também o Lions Clube
de Vila Praia de Âncora, que tem uma
relação especial com o Clube de Ílhavo,
se fez representar neste evento.
O Presidente da Junta de Freguesia de
São Salvador, Dr. João Campolargo,
teve oportunidade de visitar a Feira da
Saúde e felicitou a organização na pessoa
da Presidente do Lions Clube de Ílhavo,
Rosa Vieira, pela iniciativa e pelos valiosos serviços que foram prestados generosamente à Comunidade Ilhavense.
As empresas e individualidades parceiras deste evento foram reconhecidas
pelo Clube no passado dia 26 de novembro no Café Estádio em Ílhavo. n
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LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

Memorial evoca
memória da Grande Guerra
O Lions Clube de Ílhavo inaugurou,
no dia 30 de outubro, o Memorial
TRENCH, no Jardim Henriqueta Maia,
na Cidade de Ílhavo. Um tabuleiro
gigante, a preto e branco, que homenageia a calçada portuguesa
O monumento simboliza dois exércitos frente a frente, desde o soldado até
ao general, que encabeça o topo da
pirâmide de poder, separados por duas
linhas de trincheira em diagonal, e que
evoca através da arte a memória da
Grande Guerra.
Esta implantação nasceu de uma parceria com o autor, Rui Alípio Monteiro
e com a Câmara Municipal de Ílhavo e
na placa inaugurativa está lá inserido o
símbolo dos Lions.
Relativamente a esta parceria, a
Presidente do Lions Clube de Ílhavo,
Rosa Vieira, mostrou-se muito satisfeita
para ver coroado de êxito os esforços
encetados e assim perpetuar a evocação
devida aos nossos Combatentes, que
merecem este preito de gratidão.
O contributo do Lions Clube de Ílhavo
para a iniciativa foi expresso e publicamente reconhecido pelo autor Rui
Alípio Monteiro, pelo Vereador da
Cultura Paulo Costa, pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Fernando Caçoilo, pelo Presidente da
Liga do Combatentes, General Chito
Rodrigues e pelo Governador do Distrito 115 Centro-Norte de Lions Clubes,
Aureliano Soares.
Aproveitando a presença do General
Joaquim Chito Rodrigues, Presidente
da Liga dos Combatentes, Rosa Vieira
disse: “Eu sou da geração da Guerra
do Ultramar. E recordo-me bem que
quase todas as famílias tinham filhos
envolvidos na guerra em Angola,
Guiné e Moçambique. Muitos deles
por lá ficaram! Outros regressaram
com grandes mazelas que ainda hoje
carreiam nas suas vidas! Um estigma

que ainda se sente bem presente, com
feridas que custam a sarar. Ainda bem
que a Liga dos Combatentes tem feito,
neste campo, um trabalho notável!
Muito obrigada, Senhor General Chito
Rodrigues!”.
Este reconhecimento passou também
pela entrega ao General Chito Rodrigues de um Testemunho de Reconhecimento do Lions Clube de Ílhavo pelo

apoio e presença nesta iniciativa, ao
que ele retribuiu entregando a Rosa
Vieira a Medalha de Liga dos Combatentes.
Rosa Vieira terminou a sua intervenção agradecendo os apoios recebidos
e fez votos que para que o Memorial
inaugurado seja mais uma semente que
floresça, a apontar-nos constantemente
o valor e a importância da Paz. n

Distribuição de alimentos, roupas e brinquedos
O Clube realizou no dia 14 de novembro, no Centro Cultural de Ílhavo,
uma ação integrada no Dia Mundial
da Diabetes, em parceria com UCC
Laços Mar e Ria do Centro de Saúde
de Ílhavo, que consistiu numa sessão
de sensibilização para a saúde sobre
“Alimentação Saudável”.
A oradora convidada foi a Dra. Regina
Ramos, Nutricionista do Centro de Saúde, que falou sobre hábitos saudáveis e
alimentação do doente com Diabetes.
Teve ainda lugar um Show Cooking
com o Chefe Alexander Amarante, do
Restaurante D. Coutinho e Formador da
EPADRV, com a realização de um menu

saudável para utentes com diabetes e
oferta de fruta e pão e meios de diagnóstico da diabetes.
O Clube continua empenhado nos
objetivos do Centenário de combate à
fome e à carência social intensificando a campanha de sensibilização para
a recolha de roupa e géneros alimentares para poder dar a famílias pobres
e a instituições de solidariedade
social um Natal mais digno. O apelo
do Clube tem tido uma grande recetividade e assim foi possível beneficiar
famílias com alimentos no valor de
300 euros e roupas e brinquedos no
valor de 700 euros. n
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LIONS CLUBE DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

Debate e reforço das
relações Minho-Galaicas

Ramón López e Alberto Magalhães,
na cerimónia de Irmanação
dos Lions de Vila Praia de Âncora
com Pontevedra
com o Governador Aureliano Cabral

O Clube aproveitou o seu tradicional
Encontro de Outono, realizado a 7
de novembro, em Caminha, para dar
ênfase às relações entre o Minho e a
Galiza, estando representados vários
Clubes Lions de um e do outro lado do
Rio Minho.
Um dos temas em reflexão foi o das
relações transfronteiriças, que contou
com a intervenção do Presidente da
Câmara Municipal de Caminha, Dr.
Miguel Alves.
Na sua intervenção, começou por falar
da nossa inserção na Europa e da necessidade de recolocar aí a centralidade
económica e política que se tem vindo
a perder.
Relativamente à Região Minho-Galiza
falou da sua base cultural e da grande
proximidade que une os dois povos, que
já vem dos tempos antigos de que são
exemplo os povoados castrejo-romanos
que existem de um e do outro lado do
Minho, numa perspetiva de utilidade
económica e de defesa.
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Falou do conceito da “utilidade” para
justificar a aproximação cada vez
mais intensa dos povos destas regiões
que hoje se movimentam sem constrangimentos e conhecem melhor as
suas capacidades económicas e as suas
tradições.
Referindo-se no geral ao “pragmatismo” com que os políticos devem potenciar as suas regiões entendeu que há
um grande deficit e ainda muito a fazer.
Tem faltado ambição, capacidade para
agregar, aproveitar oportunidades,
desenvolver e concitar os mecanismos
dos quadros comunitários de apoio, em
suma, tem faltado uma visão ampla que
se traduza em projetos comuns.
Mais concretamente entre Caminha
e La Guarda esse paradigma está a
mudar. Existem projetos, boas relações,
um levantamento das potencialidades
e projetos em comum que potenciem
o futuro e ajude também a Europa a
recuperar a sua centralidade.
Como exemplo deu nota de no dia
anterior ter assinado um memorando

de entendimento entre o Município de
Caminha e de A Guarda para apresentação de uma candidatura conjunta
do “Estuário do Minho Caminha- A
Guarda a Paisagem Cultural da
UNESCO”, atenta a riqueza histórica, cultural, económica, paisagística,
ambiental e humana dos povos dos dois
Municípios.
A propósito informou que só existem
quatro paisagens culturais transfronteiriças reconhecidas pela UNESCO:
Fronteiras entre a Espanha/França,
Áustria/Hungria, Alemanha/Polónia e
Rússia/Lituânia.
A terminar disse que este passo em
frente, esta pedrada no charco, só foi
possível com a colaboração e cooperação transfronteiriça fortes entre os dois
Municípios, desiderato que os Lions
vêm há muito a defender e a quem
agradeceu o contributo.
Desafios do Centenário
no Minho e na Galiza
Neste mesmo encontro foram também
discutidos assuntos relacionados com os
Desafios do Centenário no Minho e na
Galiza, com líderes que têm a responsabilidade de dinamizarem a Comemora-
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ção do Centenário da nossa Associação Internacional, PCC João Manuel
Pedrosa Russo, da Figueira da Foz,
PDG Ramón López Díaz, de Pontevedra e PCC José Manuel Ribeiro
Cardoso, de Fafe, que trouxeram
esclarecimento e incentivo à assembleia para um maior envolvimento
dos Clubes Lions nas comemorações,
ajudando a atingir meta de apoiar
100 milhões de pessoas em todo o
mundo até 30 de Junho de 2018.
Irmanação com
o Clube de Pontevedra
O Clube formalizou neste encontro
um Protocolo de Irmanação com o
Club de Leones de Pontevedra, dando corpo ao interesse da vontade mútua entre os dois Clubes e ao reforço
das relações internacionais, na altura
assinado pelo Presidente do Clube de
Vila Praia de Âncora, Alberto Magalhães e pelo Presidente do Clube
de Pontevedra, Ramón López Díaz
e testemunhado pelo Governador de
Espanha - D116A Manuel Rodríguez
Garcia e pelo Governador do Norte
de Portugal - D115CN, Aureliano
Soares. n

Entrega de bens
aos bombeiros
de Vila Praia de Âncora

Entrega de bens
aos bombeiros de Caminha

LIONS CLUBE DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

apoio aos Bombeiros
de Vila Praia de Âncora
e Caminha
O Lions Clube de Vila Praia de Âncora, sensível à tragédia dos incêndios
florestais ocorridos no concelho de Caminha, no passado mês de agosto, reconhecendo o trabalho realizado pelos
Bombeiros de Vila Praia de Âncora e
Caminha, o desgaste de material ocorrido nesse combate e indo ao encontro
das suas necessidades, ofereceu apoio
em material e equipamento no valor
de 1540 euros a cada corporação, num
total de 3.080 euros. Este apoio teve o
patrocínio da Fundação Internacional
de Lions Clubes.
No âmbito desta atividade de serviço
à comunidade foram entregues bens
e produtos daquele valor, nomeadamente alimentos, água engarrafada,
agasalhos, cobertores e medicamentos.
A ação dos bombeiros atuando na proteção de vidas e bens foi fundamental
para minimizar a tragédia que assolou

o concelho de Caminha, missão que o
Lions Clube de Vila Praia de Âncora
reconhece.
“Este apoio vai permitir repor necessidades básicas que já haviam sido consumidas durante o combate à tragédia
e capacitar os bombeiros para melhor
cumprirem a sua missão”, como referiu o
presidente do Clube, Alberto Magalhães.
A presidente dos Bombeiros de Vila
Praia de Âncora, Laurinda Araújo,
agradeceu o gesto generoso dos Lions e
relevou o exemplo de apoio e importância de que o mesmo se revestiu.
Também o presidente dos Bombeiros
de Caminha, José Casimiro Lages,
mostrou-se muito sensibilizado por
ver reconhecido o trabalho abnegado
que os bombeiros vêm fazendo e que
a comunidade, neste caso os Lions,
se interessam por suprir necessidades
básicas de que careciam. n

Apoio a menino autista

João Russo, Ribeiro Cardoso,
Ramón López e Manuel Amial
(da esquerda para a direita)
discutiram os Desafios do Centenário

O Clube na sua última
assembleia, realizada
no dia 18 de novembro,
fez um balanço das
atividades realizadas e
perspetivou atividades
futuras.
Na mesma Assembleia
foi analisado um pedido
de apoio de uma família
carenciada para aquisição de um IPad de Comu-

nicação no valor de 300
euros, destinado a um
menino de 10 anos, portador de autismo severo
e défice cognitivo, que
não fala e ainda usa fralda e atentas as relatadas
dificuldades económicas
do seu agregado familiar.
Face ao conhecimento
das dificuldades económicas familiares o Clube

decidiu, por unanimidade, conceder o apoio
social solicitado, destinado ao fim para que foi
concedido, esperando ter
contribuído para proporcionar uma vida melhor
a este menino, a quem
deseja uma rápida recuperação e manifestando
aos pais a mais profunda
solidariedade. n
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LIONS CLUBE DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

Pontevedra acolheu ratificação
da irmanação feita em Caminha
Uma generosa delegação do Lions
Clube de Vila Praia de Âncora,
liderada pelo seu Presidente Alberto
Magalhães, deslocou-se à Galiza,
para participar na cerimónia de
comemoração do 39.º aniversário do
Club de Leones de Pontevedra, no
dia 28 de novembro, naquela cidade
galega.
Depois da cerimónia protocolar de
saudação às bandeiras terem sido
destacadas ao lado da Bandeira de
Espanha, as Bandeiras de Portugal e
do Lions Clube de Vila Praia de Âncora, seguiu-se o ato de ratificação da
Irmanação entre os dois Clubes que
havia sido estabelecida no dia 7 de
novembro em Caminha, no decurso
do Encontro de Outono do Clube
ancorense.
O Presidente do Clube Galego,
Ramón López Díaz, teve palavras de
muita simpatia para com a delegação
do Clube de Vila Praia de Âncora
e entregou a Alberto Magalhães
uma placa relativa à ratificação da
Irmanação estabelecida, relembrando
o trabalho que vem sendo feito há
largos anos de aproximação entre os
dois Clubes.
Alberto Magalhães, Presidente do
Clube de Vila Praia de Âncora,
agradeceu o convite e disse ter gran-

de esperança em que esta irmanação
entre os dois Clubes fortaleça ainda
mais as relações minho-galaicas e
potencie a capacidade de servir dos
dois clubes irmãos.
Nesta cerimónia, estiveram representados os Clubes portugueses de Barcelos, Ílhavo, Porto e Vila Praia de
Âncora e do lado galego os Clubes
de La Corunha Marineda, Santiago
de Compostela e o Clube anfitrião
de Pontevedra.
Os dois Clubes irmanados estão
já empenhados em incrementar as
relações minho-galaicas envolvendo todos os Clubes da Galiza e do
Norte de Portugal, fazendo renascer as “Xuntanzas” alternadas que
foram iniciadas em 15.01.1993
pelo Clube de Leones de Vigo e
continuadas no ano seguinte em
23.01.1994 pelo Lions Clube de
Viana do Castelo.
Recordamos que as últimas Xuntanzas foram realizadas em 20.02.2010
pelo Lions Clube de Vila Praia de
Âncora (17.ª) e em 12.02.2013 pelo
Lions Clube de Ílhavo (18.ª).
Um brinde ao sucesso destas relações
lionísticas foi feito no final com a
tradicional queimada feita numa típica abóbora galega, rematando assim
com chave de ouro este encontro de
comemoração e fraternidade. n

O momento da entrega de lembranças
à representação da delegação
ancorense – Alberto Magalhães
e Rosa Virgínia Magalhães

Apoio na reconstrução de Cine-Teatro
O Clube decidiu também
aderir à campanha de angariação de fundos para a
reconstrução do Cine-Teatro
dos Bombeiros Voluntários
de Vila Praia de Âncora que,
em janeiro de 2017, comemoram 100 anos, adquirindo
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uma tela original da autoria
do Pintor Ancorense Paulo
Barreto.
Depois de há poucos meses o Clube ter apoiado os
Bombeiros com um donativo
para fazer face aos prejuízos
decorrentes da tragédia dos

incêndios, que assolaram o
concelho de Caminha no passado verão, o Clube reconhece
agora o esforço que a associação está a levar a cabo para
a defesa do seu património e
para potenciar a capacidade
de resposta à comunidade.

Por isso juntou-se a esta
campanha reconhecendo
e felicitando o pintor Paulo
Barreto por este gesto generoso de colocar a sua pintura
ao serviço de uma causa
justa e nobre abraçada pelo
Bombeiros. n
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Lions Clube de Vila Franca do Campo

Festa das Vindimas
para angariar fundos
O Lions Clube de Vila Franca do Campo promoveu, no dia 17 de outubro,
a XVII edição da Festa das Vindimas
cujo principal objetivo é a angariação
de fundos para apoio e serviço comunitário.
Este ano, a Festa das Vindimas foi
brindada com a presença do CL Carlos
Torres, Governador do D115CS, CL
Carlos Lopes, Presidente do CNG, CL
José Andrade, Presidente da Região
Açores e CL Armando Meireles da ilha
das Flores, Presidente de Divisão 12.
Foi um espaço e tempo de encontro entre companheiras e companheiros dos
diferentes clubes de São Miguel, amigos, familiares e pessoas de boa vontade
no início de mais um ano lionístico.
Tal acontecimento conta, ainda, com o
apoio de várias instituições, empresas
e particulares. Como manda a tradição, os membros do clube anfitrião
confecionam todos os acepipes, tarefa
desempenhada com alegria e espírito
de amizade.

Destaca-se do plano de atividades
do LC de Vila Franca do Campo
o rastreio de acuidade visual às
crianças do primeiro ciclo de todo

o concelho, aquisição e empréstimo de camas articuladas e cadeiras
de rodas, distribuição, pontual, de
refeições e cabazes alimentares a
famílias carenciadas, convívio com
idosos e comemoração do Dia Diocesano do Doente e três recolhas de
sangue.
Em mês de Pão por Deus, os CL de
Vila Franca do Campo empenharam-se
na dádiva de alimentos, na dádiva da
visão e na dádiva de si mesmos. Ofereceu cabazes alimentares e refeições a 50
pessoas carenciadas.
Prosseguiu com o rastreio da acuidade
visual às crianças do concelho numa
colaboração com a Escola Básica e
Secundária de Vila Franca do Campo
e a Escola Básica e Integrada de Ponta
Garça. Foram rastreadas 100 crianças
do pré-escolar e do primeiro de escolaridade.
Promoveu mais uma recolha de sangue
no Centro de Saúde em parceria com o
Serviço de Hematologia do Hospital do
Divino Espírito Santo. Compareceram
53 vilafranquenses à chamada. n
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LC CASCAIS CIDADELA
Entrega de roupas
e calçado no Pisão
O Lions Clube de Cascais Cidadela
procedeu à entrega de roupas, calçado
e agasalhos ao Centro de Apoio Social
do Pisão, respondendo assim às
necessidades elencadas pela instituição
numa visita anterior.
O Centro de Apoio Social do Pisão tem ao
seu cuidado 410 pessoas (350 homens
e 70 mulheres), de diferentes níveis
etários, inclusive jovens.
Refira-se que há alguns anos que o LC
Cascais Cidadela vem dando apoio a
esta instituição, tendo já recuperado
uma sala de convívio, equipado uma
enfermaria/dormitório.
O Centro de Apoio Social do acolhe
em regime de internamento de longa
duração homens e mulheres com
patologias psiquiátricas.n

Lions Clube do Porto
Clube fez delícias
dos mais novos
O Lions Clube do Porto comemorou o
Halloween em 30 de outubro de 2015,
com as crianças de um infantário local,
oferecendo doçuras e guloseimas às 66
crianças. Ainda efetuou um concurso de
trabalhos alusivos ao tema e premiou
todos os trabalhos das 22 crianças dos 5
anos, no valor de 150 euros.
O clube participou também no peditório
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que
se realizou entre os dias 30 de outubro a
2 de novembro. n
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Lions Clube Lisboa-Belém

Entrega de roupas
no Lar Casapiano
O Lions Clube Lisboa-Belém entregou
roupas, louça e talheres no Lar Casapiano. A diretora da instituição, Dra.
Jouceline recebeu o presidente do Clube, António Ramos, a presidente de
Divisão Dinora Coimbra, o presidente
Imediato José Arlindo e o companheiro Fernando Antunes.
O clube levou a cabo uma vez mais o
projeto da sua loja “Venda de Natal”,
uma das suas principais atividades,
gerida pela companheira Tiete Santos
Costa. E também entregou os tradicionais cabazes de Natal a famílias
carenciadas.
Entretanto, na comemoração do 22º.
aniversário do Lions Clube Lisboa-Belém, dois companheiros anunciaram
a sua candidatura. Pedro Crisóstomo

(Lions Clube de Castelo Branco) e
Armando Cottin (Lions Clube Sintra-Romântica).
Na ocasião, o Governador Carlos
Manitto Torres, em nome do Lions
Clubes Internacional, homenageou os
companheiros Lions Mário Salsinha,
Manuela Bouças, José António
Rumina, Tiete Santos Costa e Anselmo
Lopes, pelo número de anos ao serviço
do lionismo e da comunidade.
O Presidente da Freguesia de Belém,
Dr. Fernando Rosa, aproveitou a
oportunidade para enaltecer o trabalho dos Lions e realçar o trabalho de
parceria com a sua Junta tanto na sua
Loja Solidária como em rastreios e
doações aos mais desfavorecidos da sua
comunidade. n
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Lions Clube da Lusofonia

Apoio a jovem Guineense
vítima de acidente
e distribuição de bens

O Lions Clube da Lusofonia
realizou, no dia 17 de outubro, uma atividade cultural
denominada “Festival 6
Continentes”, que integrou
a exibição de diferentes expressões artísticas, tais como
Poesia, Música e Danças

Tradicionais com intérpretes de Cabo Verde, Brasil,
Guiné-Bissau e Portugal.
A receita obtida foi destinada
a apoiar um jovem Guineense
vítima de acidente de viação
e a receber acompanhamento
médico especializado numa

unidade hospitalar do Porto.
O Clube continua, entretanto, a cumprir o seu calendário de recolhas mensais de
sangue que se traduziram,
até esta data, em dádivas que
beneficiaram 453 pessoas.
No dia 13 de novembro rea-

lizou mais uma “Jornada da
Amizade” com um jantar/
magusto solidário, cuja receita reverteu para uma instituição que acolhe e apoia
mulheres e crianças vítimas
de violência doméstica.
Ainda durante o mês de
novembro, ofereceu à
Cruz Vermelha, núcleo de
Matosinhos, quatro colchões
de cama de solteiro e um de
cama de casal, que foram
destinados a famílias apoiadas por essa instituição.
No dia 5 de dezembro,
realizou uma ação de
distribuição natalícia que
contemplou comunidades
de Moçambique, Cabo
Verde, Guiné-Bissau e de
Portugal. Nesta ação foram
distribuídas 1200 peças de
roupa, 80 pares de calçado,
30 jogos de cama de casal e
de solteiro e 20 sacos e caixas
de brinquedos. Levamos
um pouco mais de Natal a
muitas famílias.
No dia 11, o clube realizou
o jantar de confraternização
natalícia, que contou com a
presença do Governador do
Distrito 115 Centro/Norte,
Companheiro Aureliano
Soares. Para além de um
momento artístico, com a
exibição de Danças Orientais, e dos sempre agradáveis
momentos de convívio e de
amizade, o clube procedeu à
Entronização de três novos
associados. n
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Lions Clube Lisboa Norte

entrega de cheque
à Comunidade Vida e Paz
O Lions Clube Lisboa Norte,
representado pelos Companheiros Joaquim Patrício e
Coelho Fernandes, visitaram
a Comunidade Vida e Paz,
no dia 26 de outubro.
Sendo a Comemoração do
RSM WORLD DAY (Empresa de Auditoria, Consultoria Fiscal e Contabilidade),
quiseram os Companheiros
que trabalham nessa casa,
que essa mesma comemoração tivesse lugar naquela
comunidade.
Foram recebidos pelo presi-

Joaquim Patrício
fazendo entrega do ao presidente
da Comunidade Vida e Paz

280 crianças rastreadas
O Lions Clube Lisboa Norte organizou
um rastreio de saúde, na Escola EB2
Eugénio dos Santos, em Alvalade, nos
dias 14 e 15 de dezembro, tendo sido
rastreadas 280 crianças.
Presentes estiveram a presidente, Isabel Cupertino e a CL Elvira Mateus.
Ainda no que diz respeito ao serviço à
comunidade, o Clube continua semanalmente a confecionar sopa e alimentos quentes, para serem distribuídos
em carrinhas aos sem-abrigo da zona

de Lisboa.
A presidente do Clube fez nova entrega
de roupas de cama, de senhora, homem e criança ao Centro Social de S.
João de Brito, para serem distribuídos
pelos mais carenciados.
O clube participou ainda, com a entrega
de sacos de géneros alimentares, no
almoço solidário da Divisão 7, no dia
13 de dezembro. Estiveram presentes
vários Companheiros do Clube e duas
convidadas, futuras Companheiras. n

dente, Dr. Henrique Joaquim
e pela Diretora de Comunicação, Dra. Margarida Azeredo
Alves.
No final, o CL Joaquim
Patrício falou na oportunidade de associar o Lions Clube
Lisboa Norte como promotor/facilitador da iniciativa e
fez entrega de um cheque de
500 euros para a Comunidade Vida e Paz.
Seguiu-se um lanche de confraternização onde estiveram
presentes 25 elementos da
empresa de auditoria. n

Venda solidária
a favor de famílias
carenciadas

O Lions Clube Lisboa Norte participou numa venda solidária, no dia 7
de novembro, em Lisboa. O produto
reverteu a favor de famílias carenciadas. n
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Apoio aos sem abrigo
O Lions Clube Lisboa Norte participou
na Assembleia do Lions Clube Lisboa
Alvalade, para ajuda de uma bolsa de
estudo a um estudante carenciado.
O Clube continua, todas as sextas-feiras, na sua atividade de apoio aos
sem abrigo, na confeção de sopa e
comida quente, para serem distribuídos em carrinhas na zona da Grande
Lisboa.
O Clube entregou roupas de homem e
criança para a Caritas. n

Lions Clube da Póvoa de Varzim

Melhores alunos
do ensino secundário
premiados

A Presidente do Clube, Isabel Cupertino,
com a Diretora do Centro Social,
Irmã Deolinda e algumas crianças

Apoio ao Centro Social
do Bairro 6 de Maio
A presidente do Lions Clube Lisboa
Norte, Isabel Cupertino, visitou o Centro Social do Bairro 6 de Maio, no dia
18 de novembro, para quem o Clube
habitualmente faz ofertas, tendo
sido recebida pela Diretora, a Irmã
Deolinda, que falou das necessidades
da instituição, para apoio continuado
a famílias muito carenciadas.
Na oportunidade, a residente do Clube fez entrega de caixotes de roupa
de cama, homem, mulher, criança,
num total de 41Kg. Ainda um saco
de calçado, quatro cobertores de lã,
atoalhados e lençóis.
Entregou também um saco cheio de
livros infantis. n

O Lions Clube da Póvoa de Varzim,
numa sessão realizada no dia 6 de
novembro, reconheceu os 14 melhores
alunos do ensino secundário do ano
letivo 2014/2015. Os jovens revelaram- se satisfeitos pelo reconhecimento
da comunidade ao seu esforço.

A cerimónia, que teve lugar na
Biblioteca Municipal Rocha Peixoto,
serviu ainda para a apresentação de
quatro novos elementos do Clube
poveiro e terminou com uma palestra
sobre “Jovens e Afetos”, por Manuel
Esteves. n

Campanha
de recolha de roupas usadas
O Lions Clube da Póvoa de Varzim,
em parceria com a delegação da
Póvoa de Varzim da Cruz Vermelha
Portuguesa, lançou uma campanha de
recolha de roupas usadas, entre 26 e
31 de outubro. O objetivo foi minimizar os efeitos do frio da próxima
estação em 97 famílias carenciadas
do concelho.
Para isso, vários estabelecimentos
comerciais foram sinalizados como
pontos de recolha de vestuário e calçado. Houve uma excelente dinâmica
por parte de todos os envolventes
pois a campanha demonstrou-se útil
e essencial. n
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Lions Clube de Setúbal

recolhA de 180 litros de leite
para distribuir por famílias
O Lions Clube de Setúbal recolheu
180 litros de leite, que foram entregues à Associação de Professores e
Amigos das Crianças do Casal das
Figueiras (APACCF) para serem distribuídos por várias famílias.
O Clube organizou em parceria com
o Lions Clube do Montijo e o Lions
Clube de Palmela, o torneio de Golfe
na Qtª do Perú, cuja receita reverteu
a favor da Liga Portuguesa Contra o
Cancro.
Na semana mundial de serviço em
prol da visão, fez a recolha de ócultos
para reciclar.
Numa parceria entre o Lions Clube
de Setúbal e a Federação Portuguesa
de Pesca Desportiva em Alto Mar, o
clube levou um grupo de jovens da
APPACDM à pesca, com o objetivo
de proporcionar um dia de alegria e
bem estar e ao mesmo tempo desenvolver algumas capacidades a nível
cognitivo, afetivo, motor e psico-social.
O Clube desenvolveu igualmente a
atividade «Primeiro a Segurança»
levando o «Brisinha» a várias escolas
do concelho. Foram abrangidos um
total de 839 alunos, uma atividade à
qual o clube dará continuidade no
mês de janeiro. Estas ações têm como
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objetivo contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de segurança
rodoviária, formar e educar o público

para atitudes individuais de responsabilidade e cidadania.
O Clube participou ainda na caminhada Lions contra a diabetes em
Oeiras (Stides) e fez a já tradicional
Feira da Ladra e do agasalho que vai
no seu 31º. ano e cuja receita reverteu
para a Casa do Gaiato de Setúbal.
Por fim, assinou o Protocolo Com
a família do Projeto + Solidário,
parceria entre o Lions Portugal e a
Fundação Montepio, onde a família
recebe 180 euros em cartão para
comprar bens de 1ª necessidade e
o Lions Clube de Setúbal tem o
compromisso de dar 18 litros de leite
mensalmente. A duração do projeto
é por 5 meses. n

CLUBES

Lions Clube de Amadora

755 unidades de marmelada
para ajudar crianças
O Lions Clube de Amadora confecionou 755 unidades de marmelada e
80 frascos de geleia para vender. Com
os fundos angariados concretizaram
os desejos das crianças da Casa de
Acolhimento
Os dias 11 e 12 de outubro foram
diferentes para os sócios e amigos do
Lions Clube de Amadora. À sua espera
tinham quase cinco centenas de quilos
de marmelos, com o objetivo de transformar em marmelada e geleia.
O refeitório do Centro de Dia da
Quinta de São Miguel rapidamente se
transformou numa verdadeira linha
de montagem para partir, descascar e
descaroçar os marmelos… Na cozinha
outros lavavam, escorriam… De volta
ao refeitório, pesavam-se os frutos e
o açúcar, após o que eram colocados
nos tachos, com a respetiva dose de
canela…
As horas foram correndo. E apesar das
mãos doridas, a amizade e o companheirismo mantiveram inalterável a
vontade de se alcançar o objetivo.
A cada tacho pronto correspondiam fileiras de caixas de cheirosa marmelada
que alguém se dispunha a contar. Um
número que foi crescendo ao longo dos
dois dias, até atingir as 755 unidades. A
estas juntaram-se ainda cerca de oitenta
frascos de geleia, que prometia fazer

as delícias de quem aprecia uma boa
geleia caseira.
No final do primeiro dia da jornada
estava confecionada pouco mais de
metade da produção esperada, por
isso o dia seguinte era decisivo para se
concluir a tarefa.
O Clube recebeu a visita do seu Padrinho Físico, o PDG Fernando Brito
Barros que, como é hábito, contribui
significativamente para esta nossa
atividade oferecendo grande parte dos
marmelos.
Eram cerca das 21 horas de domingo
quando, literalmente, “vimos o fundo
aos tachos”!

E mais uma vez graças aos nossos
sócios e aos amigos que todos os anos
colaboram connosco, a marmelada foi
vendida em menos de um mês.
Fica o sentimento comum que não
confecionámos apenas marmelada e
geleia: “confecionámos prendas de
Natal, conforto e bem-estar”. É que
com os fundos angariados vamos poder
concretizar os desejos que as crianças
da Casa de Acolhimento vão expressar nas cartas que vão dirigir ao “Pai
Natal”, no calçado que vamos adquirir
para todas elas e ainda no contributo de
bens e produtos que são necessários ao
longo de todo o ano. n
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LIONS CLUBE DO SEIXAL

Angariação de fundos
para apoiar estudantes
O Lions Clube do Seixal realizou em
setembro um encontro subordinado
ao tema “Rota dos Vinhos na Península de Setúbal”, o qual permitiu estreitar laços entre os Companheiros
e dar a conhecer o Movimento Lions
a não sócios, mas serviu também
para angariar fundos para atribuição
de prémios a jovens estudantes

nas quais participarão muitos dos que
estiveram presentes nesta assembleia.
Importante foi, igualmente, a angariação de fundos para a atribuição
dos prémios a dois jovens estudantes
da Escola Manuel Cargaleiro, finalistas do 12º ano nas áreas educativa
e profissional, os quais foram entregues no passado dia 30, no “Dia do
Diploma”. A Presidente, CL Célia
Caritas, esteve presente no evento e
teve oportunidade de dirigir algumas
palavras à comunidade escolar, dando a conhecer o Clube e o objetivo
deste prémio. Os prémios totalizaram
o montante de 300 euros
Ainda em Outubro, e no seguimento
da campanha “Missão Sorriso” da
Cruz Vermelha Portuguesa, o Lions
Clube do Seixal fez-se representar por
alguns dos seus sócios e amigos, ajudando na recolha de alimentos para
famílias carenciadas do concelho. n

Já em outubro, o Clube realizou uma
assembleia jantar, que contou com a
presença de mais de três dezenas de
pessoas, das quais mais de metade
não Lions. Sob a proposta de uma
noite cultural, dedicada à poesia,
a qual contou com a presença de 5
elementos do Grupo “Mensageiro da
Poesia”, foi possível divulgar o Movimento, a sua História, a sua filosofia
e objetivos.
Esta assembleia permitiu ainda
divulgar as próximas ações do Clube,

Caminhada
contra a diabetes
O Lions Clube do Seixal promoveu, no
dia 14 de novembro, uma caminhada
Stride contra a diabetes, a qual reuniu
aproximadamente 35 pessoas. Esta
ação de sensibilização permitiu juntar
Lions e não Lions, bem como distribuir folhetos com alguma informação
sobre a doença aos transeuntes e
desportistas.
No final da caminhada, foi realizado
um rastreio à diabetes pelo Centro
Humanitário da Margem Sul – Cruz
Vermelha Portuguesa, no qual 30
pessoas foram rastreadas.
Entretanto, no 21 de novembro, realizou-se o jantar com visita oficial do
Governador, contando com cerca de
40 Lions e Amigos, sendo que neste
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dia foi possível contar com a entrada
de dois novos sócios no Clube e a
entrega de prémio de Lions Internacional à CL Lourdes Barata pelos seus
15 anos de Lions.
No dia 28 de novembro, o Clube
patrocinou a 6ª Gala de Moda Sénior,
uma organização dos jornais Nova
Morada e Noticias do Seixal, com
o apoio da Junta de Freguesia de

Amora, Arrentela, Seixal e Câmara
Municipal do Seixal. O Clube integrou
o Júri, através da Presidente, CL Célia
Caritas, tendo oferecido o lanche aos
participantes no evento.
O Clube participou ainda no jantar de
aniversário da Escola Manuel Cargaleiro, com a qual está estabelecida
uma parceria, integrando o Clube o
Conselho Geral da Escola. n

CLUBES

Clube patrocina participação
de jovem em campo da juventude
A jovem Mariana Quirino participou
no Campo da Juventude na Finlândia,
sob o patrocínio do Lions Clube do
Seixal, e que aqui deixa o seu testemunho da experiência:
“No dia 18 de julho embarquei novamente numa aventura proporcionada
pelo Clube Lions. Desta vez o destino
foi a Finlândia e não podia ter ficado mais satisfeita. Conheci um país
totalmente diferente e com uma cultura
muito interessante.
Durante duas semanas estive com uma
família de acolhimento excecional.
Levaram-me a conhecer várias cidades
como também outro país, a Estónia.
Passei dias incríveis com eles e agradeço-lhes por tudo. A terceira e última
semana passei num “acampamento”
de jovens, onde fiz diversas atividades e
passeios pela capital, Helsínquia. Tive
a oportunidade de conhecer e fazer novas amizades com pessoas de diversos
países, das quais algumas delas tenho
a certeza que ficarão para sempre. É
incrível como numa só semana se consegue criar laços tão fortes com pessoas
que nunca vimos e provavelmente

Lions Clube
Lisboa Alcântara
Venda Solidária

nunca voltaremos a ver.
Nesta viagem tive oportunidade de
experimentar e ver coisas absolutamente magníficas, como por exemplo ver a
aurora boreal, comer carne de Rena,
fazer sauna e correr imediatamente de
seguida para o lago frio e estar num
país onde havia sol 24h.
Agradeço imenso aos Lions por esta
oportunidade. São experiências de vida
que ficam para sempre!” n
Mariana Quirino

O Lions Clube Lisboa Alcântara organizou, no mês de outubro, uma “Venda
Solidária” no Mercado Rosa Agulhas,
em Alcântara. O Governador Carlos
Manitto Torres esteve presente nesta
atividade. n

Lions Clube de Oeiras
Venda de Natal
angariou bens para
os mais necessitados

Admissão de dois novos sócios
O Lions Clube Seixal Miratejo admitiu dois novos sócios no dia 25 de outubro, no
decorrer de uma cerimónia preparada para o efeito.

O Lions Clube de Oeiras organizou a
sua venda de Natal, que teve lugar no
SASOC-Oeiras entre os dias 21 e 24 de
novembro.
Além da banca do Clube, o espaço foi
preenchido com cerca de 30 bancas
com uma grande diversidade de
produtos, que se quiseram associar
ao nosso objetivo de ajuda aos mais
necessitados.
O produto angariado reverterá a favor
de famílias necessitadas do concelho,
com entrega de cartões do Pingo Doce
para levantamento de alimentos nesta
época natalícia. n
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Lions Clube da Maia

distribuídos donativos
a instituições de solidariedade
O Lions Clube da Maia realizou a sua tradicional ceia de
Natal, na Estalagem Via Norte, no dia 5 de dezembro. A
exemplo dos anos transatos, este evento, para além de constituir mais uma jornada de convívio e companheirismo, serviu
essencialmente para comemorar a quadra natalícia e distribuir donativos a algumas instituições de solidariedade, que
se destacam pela relevância do trabalho que desenvolvem
junto da comunidade: APPACDM – Associação Portuguesa
de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente da Maia; A Causa
da Criança – Associação de Proteção à Infância e Juventude – Maia e Centro de Apoio e Reabilitação de Pessoas com
Deficiência – SCM Vila do Conde.
No intervalo deste evento, os presentes tiveram oportunidade
de assistir a um belo espetáculo de canto pelo Grupo Coral
Nossa Senhora DO Ó – Nogueira – Maia, que interpretaram
alguns números do seu reportório.

Oferta de bens
alimentares a lar
O Lions Clube da Maia ofereceu
géneros alimentares ao Lar dos Missionários do Sofrimento, em Águas
Santas – Maia. A instituição, dirigida
pelo Revº Padre Augusto, acolhe
neste momento 36 idosas e enfrenta
dificuldades à semelhança do que
acontece com as suas congéneres. n

Distribuição de roupas, brinquedos, livros, Mp3
O Lions Clube da Maia realizou, no dia
13 de Dezembro, mais um evento de
forte cariz social atendendo à partilha
e alegria, que lhe ficam associadas.
Na realidade, pode-se afirmar que esta
atividade (que já se mantém ininterrupta há mais de 30 anos) tornou-se
carismática, não só pela envolvência
de todos os membros do clube, como
também pelo impacto solidário que a
mesma representa.
Efetivamente a tarde daquele dia
(domingo), foi passada com as 44
crianças da Casa de Acolhimento do Lar
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Evangélico Português (LEP), a quem se
proporcionou um lanche de farta mesa.
Para além do lanche e, satisfazendo
uma longa lista de pedidos previamente
entregue, foram distribuídos por todas as
crianças roupas, brinquedos, livros, Mp3,
etc., proporcionando um mar de sorrisos
naqueles rostos juvenis.
No final e não obstante a alegria e
felicidade patente naquelas caras,
já gratificantes, os jovens do LEP
obsequiaram ainda a representação
do Lions Clube da Maia com alguns
números de dança. n

CLUBES

Lions Clube de Leiria

pequeno almoço
para alunos
carenciados

Combate
à solidão
dos idosos
O Lions Clube da Maia continua a por
em prática o projeto Mãos Dadas,
idealizado e posto em prática pela
direção anterior, contribuindo assim
para combater a solidão e exclusão
social a que os idosos estão expostos.
Estes dois problemas, exponenciados pela crise económica existente e
pelo acentuado envelhecimento da
população portuguesa, têm merecido
particular atenção do clube.
As visitas regulares das Companheiras às residências dos idosos têm permitido elencar as suas necessidades
e suprir algumas, não só através da
oferta de ajudas técnicas (cadeiras de
rodas, camas articuladas, etc.) como
também de alimentos, fraldas, medicamento, etc.
Para além destes atos, estas visitas
permitem o contato com o exterior,
facto que de outro modo não aconteceria.
De referir ainda que, em parceria
com a Câmara Municipal da Maia, se
realizaram obras de beneficiação nas
habitações de idosos, cuja insalubridade era mais que evidente.
Culminando todas estas ações, nesta
quadra natalícia e para além dos dois
dedos de conversa habituais, foi entregue a cada uma prenda de Natal. n

O Lions Clube de Leiria organizou,
no dia 15 de novembro, o seu Rally
Paper anual. Desta vez em parceria
com o CAASCS, Clube de automóveis antigos de Santa Catarina da
Serra.
O resultado desta atividade reverteu
para o projeto PERA, Programa Escolar de Reforço Alimentar que consiste em disponibilizar fruta durante
1 dia por semana e 10 pequenos-almoços todos os dias no refeitório para
os alunos com necessidades sociais na
ESALV (Escola Secundária Afonso
Lopes Vieira) na Gândara dos Olivais
- Leiria.
Participaram 130 pessoas, num total
de 37 viaturas, que tiveram a oportu-

nidade de visitar interessantes locais
da região, nomeadamente o Museu
da Concelhia da Batalha. n

Lions Clube da Ilha Terceira

Espetáculo
para apoiar Hospital
O Lions Clube da Ilha Terceira promoveu, no dia 7 de novembro, no Teatro
Angrense, um espetáculo para angariar

fundos para apoiar o Hospital de Santo
Espírito da Ilha Terceira, na compra de
um equipamento de diabetologia. n
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Lions Clube do Funchal

Lions Clube de
S. João da Madeira
Apoio aos refugiados
na Macedónia
O Lions Clube de S. João da Madeira,
em conjunto com os alunos da Escola
Serafim Leite de S. João da Madeira,
comprou e recolheu, entre os dias
1 e 8 de outubro, vários bens, tais
como mochilas, roupas, calçado e
alimentos, que foram enviados, em
dois camiões, para um campo de
refugiados na Macedónia, no valor
aproximado de 980 euros.
O Clube colaborou no embalamento
dos bens doados que foram colocados
no armazém da Setlevel, na cidade
de Famalicão, antes de carregados
nos camiões.
O Clube angariou ainda roupas, calçado
e livros durante as duas primeiras
semanas do mês de outubro, as quais
foram doadas e entregues, no dia 16,
ao Grupo Sócio Caritativo da Paróquia
de Lourosa, com sede no Largo da
Igreja Matriz da Freguesia de Lourosa,
no valor de 750 euros.
Entretanto, o Clube comemorou o Dia
Mundial da Diabetes, participando
com 10 companheiros na Caminhada
Pela Diabetes realizada em
Matosinhos, no dia 14, com o
patrocínio do Distrito 115 Centro/
Norte de Lions Clubes e a Associação
Portuguesa de Podologia. n

Lions Clube Montijo
Palestra sobre
empreendedorismo
e economia social
O Lions Clube do Montijo promoveu,
no dia 30 de outubro, uma palestra
que teve como orador Paulo
Mateus Calado, ex-administrador da
Misericórdia de Lisboa e que abordou
o tema “Empreendedorismo e
Economia Social”. n
40
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16 bolsas de estudo
atribuídas a estudantes
universitários
Há muitos anos que o Lions Clube do
Funchal proporciona ajuda financeira
através de uma bolsa de estudo, aos
estudantes universitários madeirenses
cujos recursos são insuficientes, e que
são obrigados a mudarem de residência para o Continente para poderem
prosseguir os seus estudos nos curso
académicos que projetaram para a sua
vida profissional.
Este ano, e em consequência da conjuntura atual que afeta o nosso país, o clube

decidiu atribuir novamente 15 bolsas de
estudo para o ano 2015 / 2016.
Entretanto, o Clube decidiu aumentar, a título excecional, mais uma
bolsa de estudo para o ano Lionístico
2015/2016, passando de 15 para 16
bolsas, ao bolseiro Marco Jesus, dada a
sua capacidade de bom aluno que tem
manifestado na sua vida académica,
apesar da incapacidade auditiva de que
é portador, dificultando por isso a sua
aprendizagem durante a aulas. n

Feira de natal
O Lions Clube do Funchal levou a
efeito, durante o fim de semana de
5 e 6 de dezembro, um acontecimento habitual nesta quadra festiva, que é a sua Feira de Natal.
Angariar fundos para famílias carenciadas é o mote deste evento, que
permite fazer face às iniciativas de
ajudas do Clube, através das Bolsas
de Estudo (16), Cabazes Alimentares
de Natal, ou bens essenciais.
Livros, decorações, produtos regio-

nais, diferentes tipos de flores, e
algo mais, puderam ser comprados
no espaço da feira, que decorreu na
sede do Clube, na Rua Imperatriz D.
Amélia, zona turística da cidade do
Funchal.
Mas como não só de bens materiais
se faz o Natal e sendo a gastronomia rainha nesta época Natalícia,
refeições, biscoitos, bolos madeirenses e outras iguarias, também
foram vendidas no local. n

CLUBES

Apoio ao Núcleo
Regional da Liga
Contra o Cancro

Convívio com estudantes bolseiros
apoiado pelo Clube
O Lions Clube do Funchal abriu as
portas da sua sede no Funchal, no dia
28 de dezembro, a fim de receber alguns dos 17 bolseiros do ano de 2015
/ 2016, que se encontram na Madeira
a gozar um curto período de férias
natalícias.

Esta reunião, seguida de um pequeno lanche, serviu para conhecer os
bolseiros, mostrar o Clube, o que é
o Lionismo as sua atividades, trocar ideias e saber como decorreu o
primeiro período nas suas faculdades
e os seus objetivos futuros. n

Cabazes alimentares para 30 famílias
Nos dias 17 e 18 de dezembro, na
sede do Clube, e através de diversos
Companheiros Lions, foram entregues
30 cabazes de Natal a igual número
de agregados familiares carenciados, distribuídos pelos concelhos do
Funchal (17), concelho de Câmara de

Palestra com
o presidente
da Sociedade de
Desenvolvimento
da Madeira

Lobos (5), concelho da Ribeira Brava
(5) e concelho de Santa Cruz (3).
Estes 30 cabazes abrangeram um universo de 98 adultos e 22 crianças num
total de 120 pessoas, tendo sido amplamente reconhecida a diversidade de
géneros e qualidade dos mesmos. n

O Lions Clube do Funchal convidou o
presidente do conselho de administração da SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, Dr. Francisco
da Costa, para proferir uma palestra
no decorrer do seu jantar assembleia
de 13 de outubro. n

Na sequência do Torneio de
Golf Lions Clube do Funchal,
organizado pelo clube no dia 26
de setembro, da receita arrecadada, no valor de 3.518 euros,
foi decidido fazer a doação ao
Núcleo Regional da Liga Contra
o Cancro, o valor de 2 mil euros,
que foi diretamente entregue
no passado dia 9 de novembro a um elemento da direção
daquela instituição. n

Apoio a projeto
de reabilitação
de alunos
Foi solicitado através do Professor João Adrualdo Abreu, da
Escola Gonçalves Zarco, apoio
ao Lions Clube do Funchal,
para o projeto de reabilitação
de alunos em percursos curriculares alternativos naquela
escola.
As atividades complementares
de ajuda estão centralizadas
em 9 turmas do 5º ao 9º ano,
num total de 119 alunos, com
graves problemas sociais e de
aprendizagem, e cujo objetivo principal é a recuperação
desses mesmos alunos para a
sociedade.
Neste âmbito, e depois de analisado todo o processo envolvente
nesta matéria, a direção do Lions
Clube do Funchal, decidiu atribuir
um donativo de mil euros, para
a compra durante o presente ano
letivo, do diverso material didático
para as atividades planeadas e
agendadas naquela escola.
A referida verba foi atribuída
através da receita arrecadada
pelo Lions Clube do Funchal no
Torneio de Golf do dia 26 de
setembro. n
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LIONS CLUBE DA BOAVISTA

Lions e Leos recolheram
mais de uma tonelada
de alimentos
Os Leos e Lions Clube da Boavista
realizaram, no fim de semana de
5 e 6 de dezembro, uma ação de
recolha de alimentos no Continente Gaia jardim, sob o lema “Leo
Alimenta”.

Lions Clube
de Santiago do Cacém
construiu presépio
O Lions Clube de Santiago do Cacém
cumpriu a tradição e ofereceu à cidade
e à população de Santiago do Cacém um
presépio. n

12 cabazes entregues a
famílias carenciadas
Mais uma vez o Lions Clube de Santiago
do Cacém realiza a atividade “Natal
Solidário” com a entrega de 12 cabazes de
Natal, no valor de 515,83 Euros, a famílias
carenciadas da sua comunidade. n
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A iniciativa contou com um grande
número de companheiros de todas
as idades, Leos e Lions, que fizeram
questão de estar presentes em todos,
ou quase todos, os momentos da
angariação.
Apesar desta ação ter sido realizada
no fim de semana seguinte à recolha
do Banco Alimentar Contra a Fome,
conseguiu-se mesmo assim angariar
mais de 1 tonelada de alimentos.
Esses alimentos servirão para aplacar as necessidades das famílias que

foram referenciadas pelos companheiros do clube.
Como balanço do fantástico fim de
semana, os Lios e os Leos realçam
dois casos entre muitos:
O de uma senhora que por considerar os sacos pequenos para o queria
oferecer, comprou um grande na loja e
encheu-o de alimentos. Ou então, o do
pequeno Gonçalo Castro que passou
pelas equipas no sábado e, ao regressar
a casa, fez um verdadeiro “bulling”
ao pai para voltar à loja no domingo
e poder oferecer-nos alimentos. O
que ninguém estava à espera é que
oferece-se um carro de supermercado
completamente cheio com produtos
alimentares de todo o género.
Foi um dos momentos mais marcantes e emocionantes de toda a ação. n
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Lions Clube de São Miguel

dia da diabetes assinalado
com rastreios e caminhada
O Lions Clube de S. Miguel, em
parceria com a Associação dos Diabéticos de S. Miguel e Santa Maria,
associaram-se às comemorações
do Dia Mundial da Luta contra
os Diabetes, 14 de novembro,
realizando o rastreio de glicémia e
tensão arterial e uma caminhada
de sensibilização e consciencialização para esta doença que afeta de
forma muito significativa a população portuguesa.
Uma união de esforços que contou,

ainda, com a participação dos Escoteiros Marítimos de S. José e com o
Hospital Divino Espirito Santo - Ponta
Delgada
Entretanto, no dia 15 de novembro,
o Lions Clube de S. Miguel festejou o Dia de S. Martinho com um
almoço, na sua sede, que contou com
a presença de associados e amigos
Este convívio teve como objetivo a
angariação de fundos para apoio às
atividades correntes no apoio social às
famílias carenciadas. n

Entrega de brinquedos
O Lions Clube de S. Miguel encheu
de brinquedos a árvore de natal de
crianças especiais, da Associação de
Pais e Amigos das Crianças Deficientes
do Arquipélago dos Açores, no dia 21
de dezembro.
A entrega dos brinquedos foi efetuada
no decorrer de um lanche convívio,
com a presença dos dirigentes da
associação, terapeutas, auxiliares e
de companheiros do Lions Clube de S.
Miguel O presidente da Região Açores
da Associação Internacional de Lions
Clubes, José Andrade, associou-se ao
evento. n
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LIONS CLUBE DE BRAGA

Mais de 43 mil euros
para a Liga Portuguesa
Contra o Cancro
Como tem sido tradição, o Lions
Clube de Braga mobilizou, no passado
mês de novembro, um vasto conjunto
dos seus membros e um largo grupo
de voluntários, na dinamização do
peditório a favor da Liga Portuguesa
contra o Cancro. Durante os dias 30
e 31 de outubro e 1 de novembro, 39
membros do Lions Clube de Braga,
apoiados por 51 voluntários, sendo que
21 deles disponibilizados pelo Centro
Regional de Braga da Universidade
Católica, cobriram de diversas formas,
cerca de 90 pontos distribuídos por diversas freguesias do concelho de Braga,
no sentido de poder contribuir com o
peditório nacional de 2015.
O montante total apurado deste ano
ascende a um total de 43.793,30 Euros,
ultrapassando em 15% o total apurado
no ano de 2014.
Refira-se que nestes últimos três anos o
Lions Clube de Braga conseguiu anga-

riar um total de 113.106,00 Euros.
O Clube “agradece a todos os Bracarenses, que com a sua generosidade e
solidariedade, tornaram possível este
resultado, dignificando a missão do
Lions Clube de Braga nesta importante
ação solidária, que é já um ex-líbris
dentro das várias iniciativas promovidas pelo Clube”. n

Lions Clube Cova da Beira
Recolha de óculos usados
e, no decorrer do VII Congresso MedUBI, promoveram ações e esclarecimentos sobre o movimento Lions e uma
recolha de óculos graduados usados.

Projeto “Madrinhas do Livro”

O Lions Clube Cova da Beira e os alunos
de medicina da Universidade da Beira
Interior estabeleceram uma parceria
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O Lions Club Cova da Beira apoiou a
Santa Casa da Misericórdia da Covilhã
na criação de uma biblioteca infanto-juvenil, no âmbito do projeto “Madrinhas do Livro”, de forma a que todas
as crianças possam ter acesso a obras
que lhes permitam crescer cognitivamente, enquanto desenvolvem
competências no âmbito de leitura e
escrita. n

Lions Clube
Lisboa Centro
400 litros de leite
entregues em lar
de crianças e jovens
Integrado na Campanha de Alivio à
Fome, o Lions Clube Lisboa Centro,
representado pelo IPDG Américo
Marques, pela CL Isabel Marques,
pelo CL António Miranda e pelo
CL António Cerqueira, entregou
no Lar de Crianças e Jovens, Obra
‘O Nazareno’, em Marvila, cerca
de 434 litros de leite, desde o
início deste ano lionístico até ao
presente.
Em novembro, mês da
consciencialização pela Diabetes, o
Clube colaborou no evento Strides
organizado pelo DM 115 CS, em
Oeiras, com a responsabilidade
organizativa do rastreio de Saúde
pela CL Ana Almeida e colaboração
da Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Lisboa. Durante a
Caminhada estiveram presentes,
o IPDG Américo Marques, CL M
Manuela Alves, CL António Roque e
CL M Lurdes Barata.
Mais tarde, o IPDG Américo Marques
participou no almoço organizado
pelo LC Lisboa Matter, cuja receita
reverte a favor da APPDM, em Pêra,
freguesia da Caparica.
No mesmo dia, 14 de novembro, o
CL António Cerqueira representou o
Clube na Caminhada pela Diabetes,
organizada pelo Lions Clube Seixal. n
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Lions Clube de Bragança

Donativo
de 4200 euros
para a Liga
Portuguesa
Contra o Cancro
O Lions Clube de Bragança entregou 4275 euros à
delegação de Bragança da
Liga Portuguesa Contra o
Cancro. O valor foi angariado através da realização
de um jantar solidário, que
reuniu 190 pessoas, e ainda
de um leilão de uma obra da
artista transmontana Graça
Morais.
“É uma ajuda para as pessoas que, às vezes, até têm
dificuldades em cumprir os

tratamentos por dificuldades
financeiras. A delegação da
Liga suporta estes custos
com as deslocações”, referiu
Miguel Alves, presidente do
Lions Clube de Bragança.
Durante o ano, o Clube
prevê ainda organizar, entre
várias outras iniciativas,
o Cantar dos Reis, já em
janeiro, para angariar verbas
para custear uma bolsa de
estudo a uma aluna do Lar
de S. Francisco. n

LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

Missão Kanimambo
O Presidente Lions Clube Lisboa
Belém, António Ramos, esteve presente, em representação do clube, na
cerimónia de assinatura do protocolo
de cooperação entre a Associação
Humanitária e Gentes e a Missão Kanimambo, no dia 21 de outubro, na
sede da UCCLA (União das Cidades
Capitais de Língua Portuguesa).
A Missão Kanimambo tem como
principais áreas de intervenção a
saúde e a proteção das pessoas com
albinismo, enquadradas num cenário
de hipopigmentação e em situações
de carência socio-económicas em
Moçambique.
É de salientar que a PDG Tiete Santos
Costa já entregou à referida missão
4.000 pares de óculos de sol. n
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Leos Clube da Covilhã alertou
para as doenças do homem
Os bigodes saíram à rua

O mês de Novembro é dedicado às
doenças do homem. Todos os anos, o
movimento internacional Movember
promove a prevenção das mesmas e
sensibiliza para a importância da sua
investigação, sendo o bigode, símbolo
de masculinidade, a bandeira da causa.
Como? Desafiando-se todos os homens
a deixarem crescer os seus bigodes ao
longo do mês, partilhando a sua evolução através de fotografias colocadas nas
redes sociais online.
O Leo Clube da Covilhã juntou-se à
iniciativa e promoveu-a ao longo de todo
o mês, sublinhando a importância da
prevenção, nomeadamente através de
uma vida ativa e do exercício físico. No
final do mês, dia 26, realizou-se uma Festa Movember de angariação de fundos
para a causa, que teve lugar na Associação Leões da Floresta e que contou com
muita boa-disposição, música, dança e
sobretudo, solidariedade. n

Leo Clube de Coimbra promove
campanha de recolha de material escolar
O Leo Clube de Coimbra II
promoveu uma Campanha
de Recolha de Material Escolar, do primeiro ao último
dia do mês de setembro.
Canetas, lápis, cadernos,
réguas, tesouras, mochilas,
entre muitos outros materiais
escolares, foram angariados
e posteriormente distribuídos
por famílias carenciadas e
instituições da cidade (Casa
de Formação Cristã da
Rainha Santa e do Lar “O
Girassol”).
“Com esta ação pretendemos desenvolver o sentido de
partilha e solidariedade social, diminuindo as despesas
de aquisição destes materiais
por parte dos agregados
familiares e fomentar a sua
reutilização por crianças e
jovens estudantes”, referiu
Gonçalo Pires Cristóvão,
Presidente do Leo Clube de
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Coimbra II. Foi a estreia
do Leo Clube de Coimbra
II neste tipo de campanhas
solidárias, que contou com
a colaboração dos Núcleos
de Estudantes da Associação
Académica de Coimbra e da
superfície comercial Jumbo.

A atividade superou todas
as expectativas, tendo sido
recolhidas um total de 2456
unidades de materiais escolares.
O Leo Clube de Coimbra
II, que foi agraciado com o
Leo Club Excellence Award

Winners (FY 2014-2015),
está também a dar seguimento à atividade «Ajudar
a Aprender». É dentro
dos risos e brincadeiras de
algumas crianças que os
Companheiros Leos e voluntários se comprometeram
em apoiar, orientar, motivar
e acompanhar a promoção
da autonomia escolar, tendo
em conta as necessidades,
potencialidades e características individuais das crianças,
através de uma metodologia
regular.
Entretanto muitos Leos têm
experienciado a distribuição de refeições a pessoas
carenciadas de determinadas zonas da cidade
de Coimbra, integrando
a Equipa de Intervenção
Direta «Mão Amiga» do
Centro de Acolhimento
João Paulo II. n
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Abraçar

Portugal
A 5 de dezembro de 1957 nascia o 1º
Leo Clube na Pensilvânia. No dia 5 de
dezembro comemorou-se o dia Internacional Leo. Em Portugal, desde há 4
anos, que os Leos promovem a campanha “Abraçar Portugal” como forma de
comemorarem esse dia tão especial. Este
ano, pela primeira vez, estiveram no Porto,
em Lisboa, em Coimbra, na Covilhã e em Faro.

Cascais acolheu Leo-Forma 2015
Cascais recebeu o evento
Leo-Forma 2015, organizado
pelo Clube Leo local, nos
dias 21 e 22 de novembro. A
iniciativa visa proporcionar
aos Leos um momento de
formação
A Leo-Forma-2015 ficou
ainda marcada pela oficialização de uma parceria
entre os Leos de Portugal e a
Fundação Make-a-Wish que,
assim, começarão 2016 com
a realização de um desejo a
uma criança com problemas
graves de saúde. n
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