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ste terceiro número da LION além de registar um aumentado do número de
Clubes a enviar informação, regista igualmente um incremento na qualidade da informação enviada.
Entre as atividades normais e igualmente importante levadas a cabo pelos Clubes, como os rastreios, distribuição de alimentos e brinquedos, admissão de novos
sócios, atrevo-me a destacar três pela sua dimensão e impacto.
Com o apoio do Lions Clube de Leiria, está a ser criada a primeira biblioteca
braille no país e o primeiro consultório de Oftalmologia da ACAPO nasce no Porto
com o apoio do Lions Clube da Boavista.
Há quatro anos consecutivos que o Lions Clube de Braga vem atribuindo bolsas
a estudantes universitários. Este ano, atribuiu mais 60. Ao longo destes quatro
anos, o clube já atribuiu 220 bolsas (220 mil euros) a estudantes economicamente
carenciados e com elevado desempenho académico.
O Lions Clube de Cantanhede, por sua vez, vai ajudar a recuperar a casa onde
viveu o Padre Manuel, Pároco da Pocariça, para transformar o espaço num local
de acolhimento e residência temporária, nomeadamente para vítimas de violência
doméstica.
Por fim, o Lions Clube de Cabeceiras de Basto vai criar o projeto ACONCHEGAR,
em parceria com a Comissão Municipal de Proteção de Pessoas Idosas de Cabeceiras de Basto, dirigido à população sénior do concelho em situação de maior
vulnerabilidade.
Enquanto Editora, sempre defendi que a revista deveria servir sobretudo para
dar relevo a projetos com dimensão e que causem verdadeiro impacto nas comunidades, porque será essencialmente através da LION que se fará a história
do Lionismo em Portugal, daí a importância dos Clubes as comunicarem as suas
atividades.
Este terceiro número da nossa revista traz também a reportagem da visita do
Presidente Internacional do Lions, Chanceler Bob Corlew, a Portugal, que encantou
todas e todos com a sua forma afável e próxima de estar e de comunicar.
Gostaria, por fim, de dar nota da minha participação, na qualidade de Editora
da Revista LION, no Encontro Internacional de Editores da Revista Lion, que decorreu em Berlim (Alemanha), entre os dias 24 e 27 de outubro, durante a qual
Lions Internacional reforçou a sua aposta no digital, uma aposta que será seguida
também por nós aqui em Portugal.
Como referi, em anteriores editoriais, até janeiro de 2018, Lions Internacional
quer que todos os Distritos tenham uma versão digital da revista impressa, sendo
que nessa altura passaremos a ter apenas edições impressas. Lions Internacional
concebeu uma plataforma no sentido de facilitar o trabalho aos Distritos e todos,
sem exceção, se comprometeram a utilizar aquela que foi a proposta de Lions
Internacional.
Segundo o calendário definido, Portugal terá que ter a funcionar a sua versão
digital em outubro de 2017 (foi estabelecido uma calendarização para cada Distrito). Até lá, vamos continuar a manter a nossa página https://revistalion.wordpress.com.
2017 será o ano piloto do projeto e, em 2018, tudo terá que estar a funcionar
em pleno.
Boas Leituras e um Feliz Ano Novo.
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Chanceler Bob Corlew

Junte-se
à festa do século
u dou os Parabéns a mim próprio» escreveu o grande poeta Walt Whitman. Os Lions têm vindo a fazer
assim à medida que o nosso centenário se aproxima
de junho. Os Lions da Nova Inglaterra saudaram o
nosso aniversário com um placard durante o primeiro jogo de futebol Patriot desta temporada. Os
Lions do Texas lançaram um anúncio de aniversário num hotel e celebraram com um bolo de aniversário, bandeiras, cornetas e balões.
O Lions Clube Blandon da Pensilvânia deu as boas-vindas a centenas
de pessoas com comida gratuita, música, rifas e jogos para crianças
e sabiamente informaram as pessoas sobre quem são os Lions e o
que fazem.
A idade é uma coisa curiosa. Nós comemoramos cada aniversário quando somos jovens, com hesitação e com mau humor quando
estamos na meia-idade e vemos o nosso aniversário a aproximar-se, e depois atiramos os chapéus ao ar quando atingimos os marcos
dos anos mais avançados. Devia ser assim com os Clubes Lions. Nós
atingimos os 100 só uma vez. Demos valor a quem a nós somos e a
tudo o que fizemos, e tenhamos a certeza de que o público também
faz parte da nossa celebração. Ao fim e ao cabo, não nos contenhamos. Nós existimos por causa das necessidades na nossa vizinhança.
Deixemos que os nossos vizinhos se juntem a nós na nossa festança.
Aqui estão algumas das maneiras exequíveis de celebrarmos o
nosso aniversário: desfralde a bandeira dos Lions nesse dia ou antes
do dia 7 de junho. Honre o longo serviço Lion no seu Clube ou no
seu Distrito. Faça um dístico do centenário com um «100» escrito e
coloque os rostos de Lions onde se encontram os «O»’s. Certifique-se
de que os seus esforços são mediados pelos meios de comunicação
e use #Lions100.
Faça um projecto de serviço como uma maratona de dança do Centenário, um bolo de aniversário acabadinho de fazer ou distribua refeições a carenciados e dê-lhes um aspecto especial de Centenário.
Ligue-se à sua comunidade com carros alegóricos ao Centenário num
desfile, dando 100 livros à biblioteca ou enchendo 100 cestos 100
para crianças e inclua um assunto Lion. Convide novos sócios numa
refeição de celebração para líderes da comunidade, peça a 100 potenciais sócios que se juntem ao nosso projecto visionário de serviço
ou seja anfitrião de uma festa com um tema de 1917 ou de 2017.
Não tem necessidade de se preocupar com os seus próprios materiais do Centenário. O Fornecedor de Clubes em Lions Internacional
tem materiais para festas do Centenário, dísticos, posters e bandeiras. A LCI sabia que este marco se aproximava e preparou-se plenamente para apoiar em beleza a vossa festa!
Tenho conversado com muitos Lions entusiasmados com o Centenário e multidões de sócios planeiam vir a Chicago entre 3 de junho e
4 de julho para a nossa enorme Convenção do Centenário. Por favor
faça parte desta celebração. Afinal, você é a pessoa que está a celebrar. Na verdade, quem faz os Clubes Lions são os Lions. É evidente
que eu dou os Parabéns a mim próprio. Festeje este ano especial e
muito obrigado pelo seu serviço.
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A melhorar a literacia
no Sul do Sudão
No penoso belicista Sul do Sudão, as mulheres e as raparigas têm
muitas vezes de palmilhar milhas
para chegarem aos poços de água
potável. Depois, esperam em longas
filas até poderem carregar um pesado
jarro e regressar para as suas famílias.
Esta tarefa essencial deixa-lhes pouco tempo para irem à escola.
A necessidade premente de conseguir água diariamente tem consequências desastrosas. O Sul do Sudão
tem a mais baixa taxa de alfabetização das mulheres no mundo. Não
admira, portanto, que tenha também
a mais alta taxa de mortalidade materna no mundo. Uma pesquisa da
UNICEF mostra uma relação substancial entre a educação e a saúde
das suas crianças. No Sul do Sudão,
as raparigas acabam por morrer mais
por complicações da gravidez do que
conseguem completar a educação
básica. Uma em dez crianças morre
antes da idade dos cinco anos.
Os Lions e a LCIF estão a apoiar
uma solução criativa e prática de desafios para a alfabetização no Sul do
Sudão. A LCIF garantiu um subsídio
de grau 4 para a alfabetização em
Well (LATW). Usa-se então o tempo
passado a esperar na fila para ensinar as mulheres e as raparigas a ler
e a escrever. Aquelas que aprendem
na fila do poço podem levar os ensinamentos para as suas famílias. A
LATW recrutou, treinou e está a pagar a professores para liderarem este
programa.
Estabelecida nos Estados Unidos, a LATW tem estado a operar no
Norte de Bahr el Ghazal no Sudão
do Sul desde 2008. Os fundos da
LCIF dão apoio à procura sempre
crescente de programas de alfabetização em Aweil, a cidade mais populosa no Norte de Bahr el Ghazal.
O Centro da LATW da Sede
das Mulheres de Aweil providencia
educação para mais de 1.000 mu-
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Alfabetização em Well – Ensinamos mulheres
e crianças a ler, enquanto esperam em longas
filas nos poços de água da comunidade

lheres e raparigas por semana. O
centro é usado não só para ensinar
a ler, escrever e a aprender Inglês,
como também para treinar futuros
instrutores e providenciar instrução
de alfabetização aos grupos da comunidade como sejam a polícia e os
trabalhadores de saúde.
Os desafios no Sul do Sudão são
imensos. Localizado na África Leste-Central, tem sido descrito como «o
estado mais falhado do mundo». Décadas de guerra no Sudão destruíram
as infra-estruturas da área. Só um punhado de regiões tem água corrente,
electricidade, clínicas, escolas ou estradas alcatroadas.
A nação ganhou a sua independência em 2011. Esperava-se que o

acordo de paz no Sul do Sudão, assinado em Agosto de 2015, acabaria
com a última guerra civil do país que
tinha começado em Dezembro de
2013 e matara dezenas de milhares.
Mas o acordo nunca foi completamente implementado, e à medida que
o tempo passou mais luta aconteceu.
Estas terríveis condições fizeram
com que os esforços dos Lions fossem ainda mais críticos. Melhorar a
taxa de alfabetização da nação pode
levar ao crescimento da economia e
serve como pedra angular da democracia. As famílias que sabem ler são
mais saudáveis, menos vulneráveis à
opressão, podem ter mais sucesso e
são mais capazes de ajudar os outros
dentro das suas comunidades.

> OPINIÃO

A Alegria de
«Escalar Novas Montanhas»
«Por um Lionismo Melhor»
Tiete Santos Costa
Presidente do Conselho
Nacional de Governadores

visita ao Distrito Múltiplo 115 do Presidente Internacional
de Clubes Lions, Chanceler Bob Corlew e da sua linda esposa Dianne, foi um acontecimento único que maravilhou
Lions e Leos, todos aqueles que sentiram o privilégio de
participar e viver os vários encontros nos dias 3 e 4 de
Novembro de 2016.
O primeiro dia aconteceu às portas de Portugal, em Elvas, quando os
Lions Espanhóis nos trouxeram, como uma passagem de testemunho, o casal Chanceler Bob Corlew. Foi um momento de grande emoção e sentimo-nos felizes por sermos os anfitriões de tão distintos Companheiros Lions.
Recebemo-los com um beberete na Pousada de Santa Luzia. Tivemos o
apoio incondicional do Presidente do LC de Estremoz, CL João Simões que
ofereceu esta acção de boas-vindas e a quem agradecemos. Estavam também presentes desde a primeira hora, os Companheiros do Lions Clube de
Elvas, tendo o Presidente CL José Pintão proferido breves palavras de boas-vindas à cidade de Elvas. A Comitiva de recepção do Distrito Múltiplo foi
prestigiada pela presença do PDI Joaquim Borralho, DG Rosário Soares e
DG Raul Amado, PCC Carlos Santos Costa, PCC Frederico Burnay, CL Maria
Sampedro e por mim própria.
Já na estrada e em cima da hora, tive finalmente conhecimento da resposta afirmativa ao meu pedido de audiência e da amável disponibilidade
do nosso Companheiro Lion e Presidente da República, Professor Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa, que iria receber o Companheiro Presidente Inter-
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Tiete Santos Costa
Presidente do Conselho
Nacional de Governadores

nacional Chanceler Bob Corlew em visita oficial, nesse mesmo dia. Foi um
momento inesquecível, pleno de significado para quem conhece as personalidades fortes destes dois Lions de eleição e de coração.
Depois, dirigimo-nos rapidamente a Coimbra onde, segundo o programa
do Governador do Centro Sul, CL Raul Amado, a chegada do Presidente foi
honrada com uma passadeira formada pelas capas negras dos estudantes,
respeitosamente estendidas para que o ilustre visitante entrasse na Business School, enriquecendo as boas-vindas com cantares que nos encantaram a todos. No auditório decorreu uma sessão de perguntas e respostas
profícuas. Foi também descerrada uma lápide que marcou para a posteridade a visita do IP Bob Corlew. O jantar sumptuoso em honra do Presidente
Internacional, no Palácio de S. Marcos, encerrou a noite. No dia seguinte,
após recepção pelo Vice-Reitor, visitou-se a Universidade e a memorável
Biblioteca Joanina.
O destino seguinte foi Barcelos, onde foi anfitriã a Governadora do Centro
Norte, CL Rosário Soares, que deu as boas vindas ao Presidente Internacional. Após o almoço, seguiu-se a visita à APACI - Associação de deficientes,
onde o IP Bob Corlew e muitos Lions conviveram com os utentes, os quais
ofereceram várias lembranças de sua autoria. Foi ainda descerrada uma
placa evocativa da sua visita.
A Câmara Municipal de Barcelos foi outro local que Bob Corlew muito
apreciou e onde foi recebido pelo seu Presidente. Seguiu-se, depois, a sessão de perguntas e respostas no Auditório.
E, assim, com o coração cheio de uma boa sensação de objectivos alcançados, de dever cumprido, terminou a visita oficial do Presidente Internacional Chanceler Bob Corlew e da sua linda esposa Dianne, a Portugal,
Distrito Múltiplo 115, ficando nós mais estimulados para «Escalar Novas
Montanhas» e «Por Um Lionismo Melhor».

Historial
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Viajemos no tempo
Rosário Soares
Governadora do Distrito 115
Centro Norte

á precisamente um século, Melvin Jones realizou um sonho: criar uma das maiores organizações internacionais de
clubes de serviço do mundo, voltada para serviços humanitários. Em plena Primeira Grande Guerra, nascia assim
o Lions Clubs International que viria a tornar-se efetivamente num líder global para o serviço humanitário, com
um objetivo traçado para ajudar 100 Milhões de pessoas em todo o Mundo.
Um século depois a missão dos Lions é mais válida do que nunca. Hoje temos acesso a muito mais informação e a uma capacidade de inovação que
nos torna potenciais agentes de mudança. Agentes capazes de traçar uma
direção para o futuro Global. Hoje estabelecem-se planos para uma eventual expedição para Marte. Há descobertas absolutamente revolucionárias
para a longevidade de todos. Mas em
paralelo, assiste-se a conflitos globais
muitas vezes difíceis de compreender e
Hoje temos acesso a muito mais informação e
o bonito Mundo em que vivemos, esse,
a uma capacidade de inovação que nos torna
prega-nos algumas partidas de vez em
quando.
potenciais agentes de mudança.
Com a aproximação de um novo ano,
todos fazemos projetos para a realização dos nossos mais desejados sonhos
individuais e dos que nos rodeiam. Incluamos então nos nossos sonhos o
pedido de um Mundo cada vez melhor. E empenhemo-nos por isso no nosso pequeno Mundo – em casa, na vizinhança, na cidade ou no país. Portugal
ocupa, de acordo com o World Giving Index de 2015, a 78ª posição em
termos de solidariedade. Nós gostamos de ajudar, mas estaremos a fazer
o que está ao nosso alcance? É no nosso pequeno Mundo que temos de
começar por fazer a diferença.
Neste novo ano, que representa um novo século no Lionismo, vamos
abraçar novos desafios a nível Global cuja intervenção deve acontecer a
nível Local. A par disso, para nos ajudar a ajudar, vai ser anunciada uma
nova estrutura global de serviços que nos vai oferecer cada vez melhores
condições para servir cada vez mais pessoas.
Vamos em frente, Companheiros! Sejamos otimistas. O Mundo ainda precisa de nós.
“O optimismo é a fé que leva à realização. Nada pode ser feito sem esperança ou confiança.” Helen Keller

H

novembro-dezembro 2016

LION

7

> OPINIÃO

Ser companheiro
Melvin Jones
Raúl Amado
Governador Distrito 115
Centro Sul

alar de um Companheiro Melvin Jones é falar de um Lion
com enorme complexidade e riqueza interior que não se
esgota na pessoa física mas que mistura sentimentos e
emoções e que deseja continuar a crescer e garantir a sua
identidade. É um ser que desenvolve e desempenha papéis sociais de grande responsabilidade e assume compromissos, decorrendo daqui a necessidade de haver reconhecimento social e crescimento interior.
Todo o trabalho de crescimento estrutura-se numa reintegração do passado com as experiências pessoais e o futuro que é incerto. Isto porque
um Lion tem que fazer escolhas às vezes penosas, definir regras, optar por
valores e, muitas das vezes, fazer uma reintegração pessoal e social. É pois
um processo de avanços e recuos solitários.
Ser Lion é gerir afetos na procura da identidade como realidade interior
que o orienta intrinsecamente e é um fio condutor que garante a retidão
de vida, mesmo nas mudanças e acontecimentos inesperados do dia a dia.
A identidade constrói-se nas experiências vividas em comunidade com os
“Amigos” e que ajudam à diferenciação.
Um Lion constrói a sua identidade na procura do comum e cimenta-a no
diferente, considerando sempre a individualidade, a cultura e a sociedade.
É por isso mesmo um templo de descobertas de variáveis individuais que o
conduzem ao conhecimento mais profundo de si mesmo.
Assim, um Lion é um ser humano humilde, leal, sonhador e como escreveu Fernando Pessoa:

F

“GRANDE HOMEM
É O QUE IMPÕE AOS OUTROS
O SEU PRÓPRIO SONHO,
OS SEUS PRÓPRIOS SONHOS.
PARA LHES IMPOR
OS SEUS PRÓPRIOS SONHOS
TEM, POR ISSO,
QUE SONHAR SONHOS
QUE ELES TENHAM,
DE CERTO MODO, ESTRESSONHANDO,
PARA QUE DEVERAS ELES
POSSAM RECEBÊ-LOS”
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miguel figueiredo lopes (presidência da república)

Chanceler Bob Corlew
visitou Portugal
Presidente Internacional
conquistou Lions
O Presidente Internacional do Lions, Chanceler Bob Corlew, cativou e conquistou
os Lions de Portugal com a sua forma de estar próxima e afável. Esteve sempre
disponível para falar com todos, demonstrou interesse pelas atividades de
serviço e nunca se furtou a perguntas ou às fotos e selfies sempre que foi
interpelado, deixando aos Lions portugueses palavras de verdadeiro incentivo e
de motivação

Fotos: João Pedro Silva, Carlos Ferreira e Carlos Jorge Monteiro
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Bob Corlew visitou o Distrito
Múltiplo 115, entre os dias 3 e 4 de
novembro, tendo sido recebido pelo
Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa.
O Presidente Internacional, que
se fez acompanhar nesta sua des-
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locação a Portugal, pela sua esposa
Dianne, foi recebido em Elvas, seguindo depois para Lisboa, para ser
recebido pelo Presidente da República, seguindo, depois, para Coimbra,
onde decorreram vários atos, organizados pelo Governador Raúl Amado

e pelo Lions Clube de Coimbra. Na
cidade dos estudantes, Bob Corlew
foi recebido com uma passadeira
formada pelas capas negras dos estudantes, à entrada da Business School.
No auditório, decorreu uma sessão
de perguntas e respostas. Seguiu-se

> DISTRITO MÚLTIPLO
um jantar em honra do Presidente
Internacional, no emblemático Palácio de S. Marcos. No dia seguinte,
após receção pelo Vice-Reitor, teve
lugar uma visita à Universidade de
Coimbra, deslocando-se, de seguida, para Barcelos, onde decorreu um

programa de atividades preparadas
pela Governadora do Centro Norte,
Rosário Soares, e pelo Lions Clube
de Barcelos. Após o almoço, seguiu-se a visita à APACI - Associação de
deficientes, onde o IP Bob Corlew
e muitos Lions conviveram com os

utentes, os quais ofereceram várias
lembranças de sua autoria. Depois
disso, o Presidente Internacional foi
recebido pelo Presidente da Câmara
Municipal de Barcelos, seguindo-se
a sessão de perguntas e respostas no
auditório.
novembro-dezembro 2016
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Fórum Europeu de Lions Clubes
decorreu em Sofia
Foi em Sófia, capital da Bulgária (D-130), país que comemora o 25º aniversário
do Lionismo nas suas fronteiras, que durante três dias (27 a 29 de outubro),
palpitou o coração do Lionismo com os mais de mil Lions no Fórum Europeu.
Por CC Tiete Santos Costa

Seguindo o lema do Fórum,
“Unidos para Servir “, os Lions apresentaram as suas ideias, boas ações e
serviços; tiveram ainda a oportunidade de encontrar dirigentes internacionais, analisar o presente e votar
no futuro do Lionismo na Europa,
trocar experiências e tomar conhecimento das atividades dos Lions e
Leos.
Antes da cerimónia de abertura,
os Companheiros que integravam a
comitiva do Distrito Múltiplo, visitaram aquela que é a terceira capital
mais antiga da Europa, também centro cultural, educativo e administrativo da Bulgária, com destaque para a
grande catedral ortodoxa de Alexandre Nevsky, em estilo neobizantino e
uma das principais atrações turísticas
de Sófia.

Unimo-nos
para Servir
Da parte da tarde do dia 27 de
outubro, na sala principal do Palácio Nacional de Cultura, decorreu a
sessão solene de abertura – a abrir,
a sempre empolgante Cerimónia das
Bandeiras seguida da intervenção do
Presidente do Fórum, o PDG Petar
Malamov, que deu as boas-vindas
e lembrou que, no momento atual e em particular, a Europa precisa
mais do que nunca de ficar unida
- Unimo-nos para Servir - para ajudar
as pessoas em necessidade, ser compreensivos e tolerantes. Em nome
da República Búlgara, interveio a
Procuradora Maya Manolova, a qual
agradeceu a escolha da sua capital
para a realização do Fórum Europeu
daquela que é a maior Organização
de clubes de Serviço a nível mundial,
lembrando a cooperação bilateral já
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existente no país, em prol do indivíduo e da sociedade em geral. Seguiu-se a Presidente da Câmara de Sófia,
Yordanka Fandakova, que agradeceu
aos Clubes Lions o trabalho ativo
como as iniciativas no âmbito da caridade, bem-estar, saúde e educação
prestados a nível nacional. Após um
momento cultural e mostra do folclore da Bulgária, escutámos atentamente a intervenção do Presidente
Internacional Chanceler Bob Corlew.
Seguiu-se depois a tradicional Noite
de Amizade, durante a qual os Lions
tiveram a oportunidade de confraternizar alegremente.
Entretanto, decorriam ao lado as
audições dos 19 candidatos ao Prémio Thomas Kuti – Concurso de
Música Lions, que este este ano celebrou o 25º aniversário. O nosso representante e Vencedor do Concurso Nacional, o jovem Filipe Abreu,
executou na perfeição pelo que foi
muito ovacionado, a obra a concurso – Introdução e Rondo Caprichoso
op. 28, do compositor Saint-Saëns –
e teve como acompanhadora, a pianista Anastasia Kozhushko.

Programa
Internacional
e futuro da Associação
Da agenda de trabalhos do dia
seguinte, devo realçar o encontro do
1º Vice-Presidente Naresh Aggarwal
com os Vice-Governadores, que em
termos genéricos, deu a conhecer o
Programa Internacional e futuro da
Associação; seguiu-se o momento de
perguntas e respostas aos Diretores
Internacionais, e por fim, a primeira
sessão do Conselho Europeu, durante a qual, após algumas peripécias,
foi aprovado o Relatório e Contas

do Fórum anterior em Augsburg.
Foram ainda apresentadas algumas
moções e candidaturas a Director
Internacional para o biénio 2017/19,
a serem confirmadas em Chicago.
Fora da Agenda, fizeram a sua apresentação como candidatos ao cargo
de 3º Vice-Presidente Internacional 2017/18, o PID Haynes Townsend (EUA) e PID Carlos Justiniano
(Puerto Rico).

Seminários vários
Ao mesmo tempo decorriam em
salas próprias, Seminários tais como,
o Observatório de Solidariedade do
Mediterrâneo, o Lions Quest, o Intercâmbio Juvenil, o Jovem Embaixador, Integração dos Refugiados,
Comissão Euro-Ásia, da LCIF, entre outros. Terminou este 2º dia do
Fórum com o Jantar de Gala, com
muito espectáculo, danças e cantares,
e durante o qual, o IP Bob Corlew
me confirmou a sua Visita Oficial ao
Distrito Múltiplo 115, nas datas de
3 a 5 Novembro, o que obviamente,
muito alegrou toda a Comitiva e os
Lions em Portugal.

Intervenção
de Bob Corlew
Em 29 de outubro, dia do encerramento e a começar, assistimos
à intervenção do IP Bob Corlew.
Em suma, referiu-se à preparação da
grande Festa do Centenário, a Convenção Internacional de Chicago,
em julho de 2017. Não adiantando
muito, deu a entender que o orador
convidado será o ecologista ex-Vice-Presidente dos EUA, Albert “AL”
Gore, e que muitas surpresas estão
previstas para o espectáculo Inter-
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nacional. Disse a propósito, que se
espera que a 100ª Convenção Internacional seja em termos de participação de Lions, a maior de sempre,
ultrapassando mesmo a Convenção
de Busan (Coreia), onde estiveram
mais de 60.000 Lions.

Servir 200 milhões
de pessoas por ano
até 2021
Referiu depois a estratégia para
o 2º Centenário e o “Plano LCI
Adiante”, plano de LCI para triplicar
o nosso impacto, servindo 200 milhões de pessoas por ano até ao ano
de 2021.
Antes da cerimónia de encerramento, decorreu a segunda sessão
do Conselho Europeu onde foram
discutidas e votadas as moções apresentadas na primeira sessão. Assim,
o Prémio Europeu de Jovem Embaixador foi renomeado “Prémio Bert
Mason” em memória do Ex-Presidente Internacional. Os candidatos
a Diretor Internacional (Alemanha,
França e Itália) biénio 2017/19, foram eleitos por unanimidade. Por
proposta da Alemanha, a alteração
do prémio do Concurso de Música
Thomas Kuti, sem custos adicionais
para os países membros do Fórum,
foi aprovado por unanimidade, agora
no total de 10.000 euros, assim distri-

buídos: Vencedor - € 5.000, 2º prémio - € 3.000 e 3º prémio, € 2.000,00.
A alteração aos Estatutos proposta
pela Dinamarca, que pretendia alterar o direito de Voto dos membros
do Fórum Europeu face ao número
de Lions em cada Distrito ou Distrito Múltiplo, foi rejeitada. Após breves momentos de discussão de outros assuntos, foi dada por encerrada
a Sessão do Conselho Europeu.

Anunciados
vencedores
dos concursos
internacionais
Com muita alegria, parte folclórica, cultural e artística, decorreu
a Sessão de Encerramento. Foram
anunciados os Vencedores dos Concursos Internacionais, sendo que o
candidato representante da Roménia (MD-124) Oprean Narian Sergiu, com a sua ação para aumentar
as capacidades informáticas da
comunidade de maior idade, foi o
Vencedor do Concurso Europeu de
Jovem Embaixador. O Vencedor do
Concurso Thomas Kuti, foi o representante da Suíça (MD-102), Anthony Fournier.
Após algumas intervenções e da
passagem do testemunho e da bandeira do Fórum ao MD-102, Suíça,
como Organizador do próximo Fó-

rum em Montreux de 28 a 30 de setembro de 2017, o PDG Petar Malamov, Presidente do Fórum, deu por
encerrado o 62º Fórum Europeu de
Lions Clubes.
Faço notar que os Coordenadores de Área (Península Ibérica) da
Liderança e Aumento de Sócios, os
Past-Directores José Maria Gorgulho e Joaquim Borralho, participaram nas reuniões específicas do GLT
e GMT.
Com orgulho e muita alegria,
deslocaram-se a Sófia Lions de norte
a sul do país – os casais António Rodrigues e Campos Cunha da Póvoa
de Varzim, Jorge e Soledade Madeira
de Vilamoura, o 2º VDG Pedro Crisóstomo e a Ana, os VDG Gabriela
Fernandes, Paulo Rodrigues e o seu
filho Leo António, o Past-Governador Imediato Carlos Torres, os PCC
Avelina Angeiras, Carlos Santos Costa e Frederico Burnay. Do Conselho
Nacional de Governadores, a Governadora Rosário Soares acompanhada pelo marido Domingos Costa, a
Secretária do Distrito Múltiplo Sónia
Faustino, que me coadjuvou durante as sessões do Conselho Europeu.
A todos, a minha gratidão e Bem-Hajam!
Até Montreux, Suíça, local do
63º Fórum Europeu – 28 a 30 de setembro de 2017.
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Convenções Lions
Mensagem do Clube organizador
Companheiros e Companheiras…
Com alegria no Servir, o Lions Clube de Vilamoura, organiza as Convenções Lions de 2017.
Serão realizadas no Tivoli Marina
Hotel em Vilamoura, empresa “expert“ na organização de eventos
desta natureza. Procurámos o melhor espaço neste ambiente maravilhoso. Esperamos corresponder às
expectativas.
Vilamoura, terra onde se pratica
o melhor que há no Golfe e onde
o sol nos encanta e faz repousar o
espírito que se deixa envolver por
tamanha beleza e pela mística do
pôr-do-sol.
Vilamoura é uma Reserva Natural
com alta qualidade de vida – território que materializou o sonho de
Arthur Cupertino de Miranda e que
tem um passado histórico longínquo. Por cá passaram os Romanos,
que chegaram ao Algarve, entre 202
e 139 anos a.C. e disso há provas – o
Cerro da Vila - em pleno centro de
Vilamoura e que pode ser visitado.
Estas terras eram agro-pastoris.
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Aconteceu, depois a Islamização
(séc. VIII-XIII).
A Vilamoura moderna desenvolveu-se naquela que foi considerada uma das maiores e mais ricas
propriedades do Algarve: a Quinta do Morgado de Quarteira que
Cupertino de Miranda adquiriu em
1964. Vilamoura é hoje um espaço
cosmopolita, um destino para viver,
para visitar e disfrutar do sol, das
praias, dos passeios no mar, do golfe, da gastronomia e do bem-estar.
Esperamos pois, que nestes dias
de Convívio, de Companheirismo,
de trabalho e festa, se sintam bem
em nossa e vossa casa e reforcem
as amizades, a vontade de Servir
cada vez mais as nossas Comunidades sempre com um sorriso.
Obrigado pela vossa presença.
Bem hajam.

Lions Clube
de Vilamoura

Ficha de Inscrição
Convenções Lions 2017

Lions Clube Vilamoura
Secretaria das Convenções

1

CN

DISTRITO 115

Urbanização Forte Novo
Rua Salgueiro Maia, Bloco A - Lj. 5
8125-598 Quarteira
Tlmv: 912 355 454 / 918 088 111
E-mail: convencoes2017@lionsclubes.pt
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Clube Organizador

CS

Lions Clube:

Inscrição n.º
Data Registo

IDENTIFICAÇÃO
Lion
Acompanhante
Morada

-

Código Postal

Localidade:

E-mail:
2

Tlmv:

INSCRIÇÃO
QUANTIDADE

Kit Convenção - pasta, medalha, revista, pin e galhardete

PREÇO UNITÁRIO

(1º 300

25,00 €

,00 €

Jantar da Amizade – 29 de Abril

36,00 €

Almoço de trabalho – 30 de Abril

36,00 €

,00 €
,00 €

Jantar de Gala – 30 de Abril
Almoço de Despedida – 01 de Maio

38,00 €
36,00 €

,00 €
,00 €

inscritos)

Programa Cultural: 29 e 30 de Abril - Gratuito
3

ALOJAMENTO

SUB-TOTAL 1

Entrada

Saída

DATA

QUARTO

N.º QUARTOS

PREÇO POR NOITE

29 de Abril

Ind.al

Duplo

,00 €

,00 €

30 de Abril

Ind.al

Duplo

,00 €

,00 €

SUB-TOTAL 2
Marina Hotel *****

D. Pedro Marina ****

Luna Olympus Hotel ****

D. Pedro Golfe Hotel ****

Individual

1 Noite
130,00 €

2 Noites
260,00 €

1 Noite
84,00 €

2 Noites
168,00 €

1 Noite
77,70 €

2 Noites
155,40 €

1 Noite
84,00 €

2 Noites
168,00 €

Duplo

1 Noite
150,00 €

2 Noites
300,00 €

1 Noite
94,00 €

2 Noites
188,00 €

1 Noite
89,70 €

2 Noites
179,40 €

1 Noite
94,00 €

2 Noites
188,00 €

Vista Mar

Vista Mar

Pequeno-almoço incluído em todos os alojamentos
4

PAGAMENTO
Por Cheque n.º

TOTAL

,00 €

S/Banco
Transferência Bancária: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS IBAN: PT 50003509220000094573033

ASSINATURA

DATA

NOTA:
a) O pagamento deverá ser endossado a: Lions Clube Vilamoura – Conta n.º PT 50003509220000094573033
b) Remeter a Ficha de Inscrição, com comprovativo de pagamento, por correio ou E-mail
c) Por mail segue anexo para inscrições direta nos hotéis (norma da instituição de crédito para inscrição direta)
d) Se chegar a Loulé no comboio ALFA, asseguramos transporte da estação / hotel e v.v. – deve informar a Secretaria das Convenções
NB- 1º Comboio da manhã, chega a Loulé cerca das 11H00. Verificar a partida da v/ estação
e) Devem trazer a Bandeira do Clube e Traje Regional ou Indumentária para o Desfile Lions
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FUNDAÇÃO DOS LIONS DE PORTUGAL
Inaugurada sede em Pombal
A Fundação dos Lions de Portugal inaugurou, no dia 19 de novembro, a sua sede
nacional na Cidade de Pombal, na Rua do Cais, n.º 13, mercê da cedência do direito
de uso do respetivo espaço por parte da Câmara Municipal de Pombal.
A Fundação dos Lions de Portugal é uma fundação privada instituída
pelo Distrito Múltiplo 115 de Lions
Clubes, declarado de utilidade pública, e tem âmbito nacional.
Tem como objeto estatutário,
designadamente, fins filantrópicos,
desenvolvimento e fomento de atividades artísticas, formativas ou educativas e culturais e apoio à satisfação
de carências de carácter social.
É uma Fundação reconhecida
pelo Governo Português ao abrigo da
Lei-Quadro das Fundações, aprovada
pela Lei n.º 24/2012, de 9 de Julho.
O acto de inauguração da sede foi
presidido pelo Presidente do Conselho de Administração da Fundação,
Dr. José Neiva Santos e teve como
convidados de honra o Presidente
da Câmara Municipal de Pombal Dr.
Diogo Alves Mateus e a Vereadora
Dra. Catarina Silva, a Presidente do
Conselho Nacional de Governadores do Distrito Múltiplo 115 de
Lions Clubes (entidade instituidora)
Tiete Santos Costa, o Presidente do
Conselho de Curadores da Fundação
Carlos José Vieira e o Presidente do
Lions Clube de Pombal Nelson Silva.
Da saudação aos convidados feita
pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Neiva Santos,
realçamos a gratidão pela cedência
do espaço e a vontade de cooperação futura entre a Fundação e o Município de Pombal, nomeadamente
na área de apoio à visão, tendo sido
aflorada a vontade de realização de
um protocolo para rastrear e apoiar
crianças portadoras de daltonismo.
O Presidente do Conselho de
Curadores, o industrial Carlos Vieira, detentor da medalha de Honra do
Município de Pombal e que se empenhou fortemente na vinda da sede para
a Cidade, mostrou-se muito satisfeito
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Descerramento da placa por José Neiva Santos (Presidente do CA da Fundação),
Tiete Santos Costa (Presidente do CNG) e Diogo Alves Mateus
(Presidente da Câmara Municipal de Pombal)

com a inauguração da sede e com a colaboração do Município, perspetivando uma relação futura muito profícua.
A Presidente do Conselho Nacional de Governadores, Tiete Santos Costa, deu os parabéns a todos
os intervenientes neste processo e
manifestou todo o apoio do Instituidor para que a Fundação continue a cumprir a sua missão humanitária.
O Presidente da Câmara de Pombal, Dr. Diogo Alves Mateus, acolheu
com muito interesse a instalação da
sede nacional da Fundação no seu Município e mostrou-se aberto, interessado e com total disponibilidade para
uma colaboração ativa para melhor
servir a comunidade pombalense.
Uma generosa delegação de Lions
Clubes representativos de várias regiões do País e do Leo Clube de Pombal,
assistiram a este acto de inauguração.
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HELENA SALAZAR Psicóloga Clinica, Mestre em Cuidados Paliativos e membro
da Comissão Nacional Cuidados Paliativos

“É duro atuar nesta área
mas é simultaneamente
muito gratificante”
Helena Salazar é psicóloga clinica, Mestre em cuidados paliativos e membro da
Comissão Nacional Cuidados Paliativos. Em entrevista à LION, dá a sua opinião sobre
o que falta fazer em matéria de cuidados paliativos e como está Portugal nesta
matéria comparativamente a outros países. “Até ao momento não tem havido
vontade política para definir estratégica de desenvolvimento nesta área”, diz para
explicar porque é que este tipo de cuidados não está acessível a todos

u

Por Isabel Gomes Moreira
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REVISTA LION Integra a Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos do ACES Arrábida. Quais as funções dessa equipa?
helena salazar As funções são ga-

rantir um serviço de aconselhamento e prestação de cuidados paliativos
diretos às pessoas com doença grave
progressiva e incurável, assim como
às suas famílias. Proporcionar cuidados humanizados e eficazes no
sentido da dignidade e qualidade de
vida; proporcionar a acessibilidade
aos cuidados, tendo em conta a individualidade de cada pessoa; garantir
cuidados diferenciados com rigor
cientifico e prestados por equipa
multidisciplinar; reconhecer a atua-

Estimamos que haja no continente
cerca de 71.500 a 85.000 doentes
com necessidades paliativas e
que muitos estejam internados
em grandes hospitais e tenham
necessidades paliativas. Chegar
a todos implica a formação e o
desenvolvimento estratégico de
equipas especializadas, coisa que
não tem sido incentivado

ção precoce em cuidados paliativos
como fator decisivo para a qualidade dos cuidados prestados; centrar
a abordagem no sofrimento físico,
psicológico, espiritual e social da pessoa e família; respeitar a autonomia,
liberdade, identidade e dignidade da
pessoa até ao momento da sua morte e Encarar a morte como um processo natural, sem a antecipar nem
atrasar.
O que são cuidados paliativos?

A Lei de Bases dos Cuidados Paliativos define Cuidados Paliativos como
“Cuidados ativos, coordenados e globais, prestados por unidades e equipas específicas, em internamento ou
no domicílio a doentes em situação de
sofrimento decorrente de doença incurável ou grave, em fase avançada e
progressiva, assim como às suas famí-
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lias, com o principal objetivo de promover o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, através da prevenção
e alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, com base na
identificação precoce e no tratamento
rigoroso da dor e outros sintomas
físicos, mas também psicossociais e
espirituais”.

O que falta fazer
em matéria de
cuidados paliativos?
O que falta fazer em Portugal em matéria de cuidados paliativos?

Falta que todos os grandes hospitais
tenham uma Unidade de Cuidados
Paliativos de internamento, que todos os hospitais tenham a equipa
Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos a funcionar e o mais
importante falta incentivos para o
desenvolvimento das Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados
Paliativos dos Agrupamentos dos
Centros de Saúde.
Como está Portugal nesta matéria
comparativamente a outros países?

Estamos a crescer. Do ponto de vista
de internamento estamos mais ajustados aos restantes países da Europa
mas em termos de equipas no domicílio necessitamos de implementar estratégias para o seu desenvolvimento.
O domicílio é o local de escolha preferencial das pessoas doentes para estarem nesta fase da sua vida, no entanto,
a realidade está longe de dar resposta a
essa vontade das pessoas.
Quem são os destinatários ou beneficiários dos cuidados paliativos?

Todas as pessoas com doença. Os
Cuidados Paliativos especializados
destinam-se ao acompanhamento de
situações complexas, como:
- Condições potencialmente fatais,
em que o objetivo do tratamento
mudou de curativo para paliativo, ou
situações de controlo sintomático
complexo durante tratamento com
intuito curativo (cancro, comorbilidades e outros);
- Doenças em que há tratamen
to
disponível para prolongar a vida,
mas o prognóstico é incerto (doença
pulmonar obstrutiva crónica, insufi-

ciência cardíaca e outras falências de
órgão, fibrose quística e outras);
- Doenças incuráveis, em que o tratamento é paliativo desde o diagnóstico (doença do neurónio motor,
atrofia sistémica múltipla, demência,
Parkinsonismo, entre outras);
- Situações neurológicas não progressivas cuja severidade provoca necessidades médicas complexas, que
são ameaçadoras da vida (acidente
vascular cerebral, paralisia cerebral,
entre outras);
- Situações em que o doente tem necessidades complexas (físicas, psicológicas, sociais e/ou espirituais), às
quais a equipa assistente não consegue dar resposta (sintomas persistentes, situações familiares difíceis, dilemas éticos em relação a tratamentos,
entre outras).
Quando e durante quanto tempo os doentes podem beneficiar de cuidados
paliativos?

O que nos interessa é a qualidade
do tempo e não a quantidade. As
pessoas nas unidades de internamento devem ficar um tempo limitado correto para a estabilização
da sua situação clínica. Voltando ao
seu domicílio ficam com as equipas
do domicílio o tempo que for necessário face às necessidades paliativas manifestadas.
Em Portugal, quantas unidades/equipas de cuidados paliativos estão disponíveis?

O que temos (em julho 2016): 18
Equipas Comunitárias de Suporte
em Cuidados Paliativos (ECSCP) e
necessitamos de um nº entre 66 a
101; 37 Equipas Intra-Hospitalares
Suporte em Cuidados Paliativos
(EIHSCP) e necessitamos de um
nº entre 43 e 44 e temos 282 camas
(distribuídas entre hospitais de agudos e unidades da Rede Nacional
Cuidados Continuados Integrados)
e necessitamos de um nº entre 394
e 492. Com a implementação do
Plano Estratégico para o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos
esperamos no final de 2018 termos
52 ECSCP, 43 EIHSCP e 372/407
camas ficando assim Portugal continental com cobertura necessária
de recursos.

O Observatório Português de Cuidados Paliativos concluiu que 51%
dos doentes internados em grandes hospitais têm necessidade de
cuidados paliativos. No entanto, o
serviço só chega a 7%, segundo os
dados apresentados em janeiro de
2016. Como descreveria esta realidade, à luz da sua experiência?

Embora se saiba que o cálculo das
necessidades em Cuidados Paliativos, feito a partir da mortalidade,
não reflete com precisão a necessidade de Cuidados Paliativos
antes da morte, muitos autores
recorrem ao número de óbitos
para calcular estas necessidades ao
nível populacional. Comparadas

entre si, todas as formas de estimar as necessidades de Cuidados
Paliativos apresentam vantagens e
desvantagens.
Por falta de estudos fidedignos da
prevalência de sintomas por doenças, a estimativa de necessidades
apresentada no plano estratégico,
baseia-se apenas na estatística da
população residente em Portugal e
no número de óbitos. Os registos
de óbitos e as causas de morte são
uma forma credível de avaliação
das necessidades em países desenvolvidos, estimando que 69% a
82% dos que falecem necessitaram
de Cuidados Paliativos.
Aplicando estas percentagens

Transversais a todas as idades mesmo em termos da fase perinatal.
O que distingue os cuidados paliativos
pediátricos dos restantes?

Necessitamos de
investir na formação
pré-graduada
Há alguma formação específica para
lidar com este tipo de pessoas e cuidados? É duro atuar nesta área?

Temos a funcionar em Portugal for-

(mínima e máxima) a Portugal,
estimamos que haja no continente cerca de 71.500 a 85.000 doentes com necessidades paliativas
e que muito estejam internados
em grandes hospitais e tenham
necessidades paliativas. Chegar
a todos implica a formação e o
desenvolvimento estratégico de
equipas especializadas, coisa que
não tem sido incentivado.
Porque é que este tipo de cuidados
não está acessível a todos?

Porque até ao momento não tem
havido vontade política para definir estratégica de desenvolvimento
nesta área.

mação com grande qualidade na área
dos cuidados paliativos em termos
pós graduados. Necessitamos de
investir na formação pré-graduada
assim como na área do desenvolvimento pessoal para que se possa
instalar recursos técnicos e humanos
nos profissionais desta área…porque
sim, é duro atuar nesta área mas é simultaneamente muito gratificante.

Os cuidados paliativos são transversais a todas as faixas etárias?

Vários são os fatores que distinguem
os Cuidados Paliativos Pediátricos dos
adultos: a trajetória da doen- ça (maior
diversidade de patologias e as doenças
raras), que podem prolongar-se por décadas; a incerteza prognóstica e possível transição para cuidados de saúde de
adultos; os fatores de desenvolvimento
(Dependência versus autonomia; Relação bidireccional doença versus desenvolvimento e a idade versus estádio de
desenvolvimento) que influenciam a
comunicação e a significação realidade.
Outros factores que sao distintos sao
os fatores sociais e familiares.

> ENTREVISTA

“Não tem havido vontade política para definir
estratégica de desenvolvimento nesta área”

O bebé que falava
com os olhos

?

Helena
Salazar
CLUBE: Lions Clube de Palmela
RESIDÊNCIA: Setúbal
HOBBIES: Desporto, artesanato,
leitura, cinema e tudo isto
sempre na companhia de
pessoas únicas na minha vida.

Tem algum caso que a tenha marcado
de forma mais intensa?

Não sou capaz de escolher! Especialmente escolher o mais marcante! São
pessoas únicas com famílias fabulosas como tal fica a minha homenagem aos que passaram pela minha
Equipa Comunitária de Suporte em
Cuidados Paliativos do ACES da Arrábida, deixando o testemunho da
família da pessoa doente com menor
idade, o Santiago… o bebé que falava com os olhos!
“No dia 2 de setembro, o mundo
desabou em cima das nossas cabeças… íamos perder o nosso filho em
pouco tempo, decidimos sair daquele

u
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hospital, o mais rápido possível e ir
para casa passar todo o tempo possível com o nosso filho.
Tomámos consciência que não havia nada a fazer para tratar o nosso
filho a não ser minimizar-lhe o sofrimento, dar-lhe o maior conforto
possível e, claro, Amor, muito Amor.
Tomámos a decisão de “abandonar”
a nossa casa e mudar-nos temporariamente para a casa dos nossos pais,
com o intuito de maior suporte e
apoio familiar.
Aos 5 meses de idade surgiram as
primeiras infeções respiratórias, tivemos que tomar novas decisões, não
permitir que o nosso filho fosse submetido a métodos invasivos, aceitar a
ventilação não invasiva e a alimentação por SNG.
Queríamos passar o menos tempo
possível no hospital, por isso aprendemos a lidar com esta fase e a manusear todo o equipamento necessário para o manter em casa.
Em janeiro do ano seguinte, novo
internamento. Decidimos, com a
equipa médica, que não iria haver
reanimação, sabíamos que se tal
acontecesse iríamos prolongar-lhe o
sofrimento.
Só queríamos ficar a sós com o nos-
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“Acrescentar
Vida aos dias
das pessoas
que mais
precisam”
Há quanto tempo é Lions?

Sou Lions desde 10 janeiro de
2012.
O que a motiva a fazer parte do Movimento?

Fazer parte deste Movimento é
um prolongamento da minha filosofia de vida como pessoa e
profissional…acrescentar Vida
aos dias das pessoas que mais
precisam e que estão a vivenciar
o momento de maior fragilidade
com sofrimento acrescido.

so filho para nos despedirmos.
Foi a decisão mais difícil das nossas
vidas, por Amor deixámos o nosso
Santiago partir para sempre.” (Lídia e
Luís Miguel, pais do Santiago)

Lions Clube
das Flores Pérola
do Ocidente
O Lions Clube das Flores –
Pérola do Ocidente, realizou,
no dia 20 de novembro, a III
jornada da Diabetes. O rastreio esteve a cargo do Presidente do Clube, Dr. José Fadul.
A nossa gratidão para a
Dr.ª Cláudia Pereira, nutricionista da Unidade de Saúde
das Flores, que fez uma excelente sessão de esclarecimento sobre os melhores
alimentos, para uma alimentação saudável e equilibrada,
indispensável no tratamento
das pessoas com diabetes,
em conjunto com a atividade
física e a medicação. Respondeu ainda a variadíssimas
questões colocadas pela meia
centena de participantes que
felizmente aderiu ao evento.
O importante e muito
apreciado momento de educação física foi gentilmente
oferecido pelas Dr.ª Joana
Santos e Anabela Almeida,
animadoras de atividades
gímnicas no Ginásio “Viva
Mais Fitness”, da Empresa
Toste Mendes Lda. O nosso
muito obrigado.
Agradecemos à casa do
Povo das Lajes a cedência
das instalações e à Camara
Municipal das Lajes a oferta
do lanche que foi servido a
todos os presentes.

Lions Clube
de Bragança
O Lions Clube de Bragança levou a cabo uma ação de
solidariedade e sensibilização
na aldeia de Montesinho, no
Parque Natural de Montesinho, com a realização de uma
conferência sobre o Tema
- 2017 Ano Internacional do
Turismo Sustentável para o
Desenvolvimento.

> CLUBES
O Lions Clube de Cantanhede, em colaboração com a Câmara Municipal
e com a União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça, vai recuperar
a casa onde viveu o Padre Manuel

Lions Clube de Cantanhede

Residência para vítimas de violência
doméstica com o apoio do Lions
O Lions Clube de Cantanhede,
em colaboração com a Câmara Municipal e com a União de Freguesias
de Cantanhede e Pocariça, vai recuperar a casa onde viveu o Padre Manuel, inesquecível Pároco da Pocariça, para transformar o espaço num
local de acolhimento e residência
temporária, nomeadamente para vítimas de violência doméstica.
A decisão de recuperar a casa, que

vai ser concretizada no Ano Lionistico 2016/2017, foi tomada após a realização de uma reunião que contou
a presença de Helena Teodósio, Vice
Presidente da Câmara Municipal de
Cantanhede, de Pedro Cardoso, Vereador da Ação Social, de Aidil Machado,
Presidente da União de Freguesias de
Cantanhede e Pocariça, de Raul Amado, Governador do D115 CS e de
Camilo Carvalho, atual Presidente do

Lions Clube de Cantanhede.
Com esta colaboração, o Lions
Clube de Cantanhede, além de concretizar os seus princípios de solidariedade e serviço, valores particularmente importantes num ano em que
se comemoram os 100 anos do Lions
Internacional, quer também homenagear a figura do Padre Manuel,
que, de igual modo, pautou toda a
sua vida pelo serviço aos outros.

Lions Clube de Arganil

Mais de uma centena de crianças rastreadas
O Lions Clube de Arganil promoveu, no mês de outubro, um Rastreio de Visão, que incidiu sobre 113
crianças com idades compreendidas
entre os 5 e os 6 anos. Foi realizado
em parceria com o Centro Ótico de
Arganil/Tábua e o Agrupamento de
Escolas de Arganil. “Foi uma ação
muito meritória, pois, permitiu que
fossem diagnosticados problemas

que de outra forma ficariam no âmbito do desconhecimento”, destacou
fonte da direção do Clube.
No mês de novembro e num
apoio aos utentes que frequentam a
APPACDM de Arganil e que necessitam urgentemente de um Lar residência, foi realizado um percurso solidário e cultural, pela vila de Arganil
que envolveu todas as colectividades

da vila e ainda foram vendidas rifas
a favor desta causa, tendo sido entregue à instituição a quantia de 850
euros.
“O Lions Clube de Arganil, sendo um Clube de pequena dimensão é
no entanto um Clube que se empenha em estar sempre a par dos que
mais necessitam do seu serviço”,
concluiu fonte do Clube.
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Mais 60 bolsas atribuídas
a estudantes universitários

Eduardo Bacelar Pinto referiu que o “sonho” só foi possível
concretizar devido à boa vontade dos associados Lions
e à generosidade das empresas

Há quatro anos consecutivos que o Lions Clube de Braga
vem atribuindo bolsas a estudantes universitários. Este ano,
atribuiu mais 60. Ao longo destes quatro anos, no âmbito da
iniciativa “Lion Mission”, o clube já atribuiu 220 bolsas (220.000
euros) a estudantes economicamente carenciados e com
elevado desempenho académico.

A “Lions Mission” levada a cabo
pelo quarto ano consecutivo é um
“sonho” concretizado pelo Lions
Clube de Braga (LCB) que quer ver
alargado o seu âmbito, apoiando
mais estudantes universitários com
a atribuição de bolsas a três ou cin-

Reconhecimento às empresas

O Lions Clube de Braga promoveu um jantar de reconhecimento às empresas que apoiaram a causa Lions
Mission’16, para atribuição de 60 bolsas de estudo a estudantes da Universidade do Minho e Estudantes da Universidade Católica.
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220 bolsas atribuídas
Com esta edição completou-se
a atribuição de 220 bolsas (220.000
euros) a estudantes economicamente
carenciados e com elevado desempenho académico.
Agradecendo, Eduardo Bacelar
Pinto referiu que o “sonho” só foi
possível concretizar devido à boa
vontade dos associados Lions e à
generosidade das empresas, empresários, cidadãos e patrocinadores “são eles os protagonistas
desta ação, nós os Lions, somos
apenas um veículo” afirmou.
Também presente na cerimónia
esteve o presidente da Associação
Académica da Universidade do Minho, Bruno Alcaide que, em nome
dos estudantes, agradeceu o contri-

Presidente da República
solidário com causa
Marcelo Rebelo de Sousa
enviou mensagem gravada
Não podendo estar presente no
jantar comemorativo dos 42 anos
do LCB, o Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa deixou
uma mensagem em vídeo a todos
os presentes, na qual mostrou estar
solidário com a causa “Lions Mission”. “Sei como é importante essa

buto, sublinhando a importância que
estas bolsas têm ao “permitir uma
igualdade de oportunidades para que
estudantes carenciados que ficaram
fora do sistema de ação social nacional possam estar e frequentar o ensino superior, por isso reconhecemos
o papel que o Lions Clube de Braga
tem tido”.
“Temos sorte
de poder contar
com o apoio do Lions”
Em representação do reitor da
Universidade do Minho esteve o Vice-reitor, Rui Vieira de Castro que destacou a importância da iniciativa, uma
vez que a UMinho é a Universidade
portuguesa que tem mais alunos bolseiros da ação social, referindo que
“temos sorte de poder contar com o
apoio do Lions Clube de Braga e de
um conjunto muito alargado de empresas e pessoas que se disponibilizam
para apoiar o Fundo Social de Emergência”, reiterando o facto desta ser
“uma experiência única que deve por
isso ser reconhecida”. Perante isto declarou que proximamente será feito no
Campus de Gualtar “um agradecimento a todas as organizações, empresas
e pessoas que estão comprometidas
com esta Lions Mission”.
“Iniciativa absolutamente
exemplar”
Marcando presença pela primeira
vez no evento, o presidente da Câ-
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co anos e mesmo bolsas de apoio à
investigação. A ideia ainda está em
estudo, acreditando-se que será mais
um objetivo materializado brevemente.
A “Lions Mission” - angariação de
fundos para 60 Bolsas de Estudo para
estudantes universitários comemorou,
no dia 22 de outubro, a sua 4ª edição,
juntamente com a celebração do 42º
aniversário do LCB, evento que decorreu na Colunata Eventos (Bom Jesus)
em Braga, o qual juntou num jantar
de gala, membros Lions, comunidade
empresarial e membros da sociedade civil da região, que mais uma vez
deram o seu apoio à causa solidária,
contribuindo com 60 Bolsas de Estudo - 50 para estudantes da Universidade do Minho e 10 para estudantes
da Universidade Católica Portuguesa
- Centro Regional de Braga.
Segundo o presidente do LCB,
Eduardo Bacelar Pinto, “esta é uma
iniciativa inovadora, não conhecemos experiência semelhante, com
esta dimensão e impacto no país”.
“São ações que existem noutros países como os EUA, mas são culturas
distintas, em Portugal é única”, acrescentou. Mostrando-se orgulhoso, o
presidente afirmou estarem cientes
que “a nossa ação não deve terminar
e não terminará, somos ambiciosos,
queremos que a iniciativa cresça e
seja um exemplo para a sociedade”.

disponibilidade para servir os outros,
isso justifica a vossa existência, e no
caso particular das bolsas de estudo que se propõem atribuir. Aí está
uma forma muito concreta, muito
específica e muito adequada de manifestar o espírito de serviço. Bem-haja em nome de Portugal” disse.

mara de Braga, Ricardo Rio prestou
o seu reconhecimento a todos os que
têm contribuído e que de alguma
forma estão ligados à causa, frisando
que “é importante para uma cidade
como Braga que existam associações
como o Lions Clube de Braga, que
reúne cerca de 70 pessoas que dedicam o seu precioso tempo a causas
que servem a comunidade, em iniciativas que vão suprimindo lacunas que
existem em determinadas áreas da
nossa cidade”. Mostrando abertura
para cooperar com a associação, pois
como referiu “é assim que temos de
trabalhar na área social, para que em
conjunto possamos chegar a mais
pessoas e obter mais resultados”. O
Presidente destacou também “a iniciativa absolutamente exemplar, não
apenas no contexto de Braga, mas
a nível nacional”, realçando o papel
“absolutamente notável” do LCB
por conseguir mobilizar um número tão significativo de empresários
e cidadãos para que cada um deles
possa dar o seu contributo e ajudar
os estudantes que vão receber estas
bolsas.
O evento que reuniu cerca de 250
pessoas foi a 4ª edição da Ação Solidária “Lions Mission”, sendo o
segundo ano em que foram atribuídas 60 bolsas. Com este grande
apoio, a sociedade civil através do
Lions apoia mais uma vez a formação dos jovens universitários reforçando a crença na Universidade e do
seu papel no futuro da sociedade.
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Jornada doce para concretizar
sonhos de crianças
A grande vontade de
angariar fundos que
possibilitem concretizar
os pedidos das crianças
da Quinta de S. Miguel
expressos nas cartas que
dirigem ao Pai Natal, faz
com que o Lions Clube de
Amadora realize há oito anos
uma atividade que faz jus ao
nome: Jornada Doce.
Jornada Doce, porque dela resultam muitos quilos de marmelada;
Jornada Doce, porque possibilita
concretizar sonhos de crianças; Jornada Doce, porque é realizada com
muito amor pelas crianças; Jornada
Doce porque suscita entre os sócios

valores bem altos: amizade, cumplicidade e a força da união para se atingir um objetivo comum.
Foi movidos por esse espírito
que durante dois dias – 22 e 23 de
outubro – os sócios e vários amigos
do Lions Clube de Amadora rumaram às instalações da Casa de Acolhimento Quinta de S. Miguel onde
nos aguardavam mais de 20 sacas de
marmelos, gentilmente oferecidas
pelo Padrinho Físico do Clube, PDG
Fernando Brito Barros.
O trabalho foi árduo, mas nem
mesmo as mãos doridas e o cansaço
nos fizeram abrandar, porque o motivo que nos leva a concretizar anualmente esta atividade assume elevada
importância: a verba adquirida com

a venda da marmelada reverte para a
concretização dos pedidos das crianças da Quinta de S. Miguel nas cartas

Meia tonelada de bens alimentares distribuídos
No decorrer deste mês de
novembro, o Lions Clube
de Amadora não parou de
procurar novas estratégias,
para ajudar os mais
carenciados no concelho da
Amadora.
Nesse sentido, encontrou a ajuda
preciosa da Dra. Beatriz Rubio, CEO
da REMAX PORTUGAL, reconhecida gestora, com uma energia e um
coração sem fim, que organizou uma
recolha de alimentos junto de todos
os operadores da marca REMAX a
nível nacional.
Esta iniciativa resultou na recolha de meia tonelada de bens alimentares, que a Dra. Beatriz Rubio
entregou nas mãos do Lions Clube
de Amadora para que os distribuísse
a quem deles mais necessita, no seu
concelho.
Assim sendo o Lions Clube da
Amadora decidiu que todos os bens
alimentares e artigos de higiene destinados a crianças fossem entregues
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na Casa de Acolhimento Temporário
da Quinta de São Miguel, na Fala-

gueira- Venda Nova, a causa maior
de todas as ações do nosso Clube.

Foram confecionados
cerca de 500 quilos
de marmelada

Lions Clube da Póvoa de Varzim

Apoio ao IPO do Porto
com 4 mil euros

> CLUBES

que dirigem ao Pai Natal.
Ao longo dos dois dias do fim-de-semana os marmelos e o açúcar
foram fervendo em lume brando,
sempre vigiados “por muito amor e
muito carinho”, convertendo-se depois num doce com um significado
ainda mais doce.
À medida que as caixas iam sendo
enchidas e perfiladas em mesas
corridas, para arrefecerem, crescia
o entusiasmo dos nossos sócios por
mais uma atividade bem-sucedida.
A Jornada Doce tem sido sempre
caracterizada por francos momentos
de companheirismo e amizade que
são partilhados com a diretora, educadoras e funcionárias da instituição
que, tal como nós, reservam também
o fim-de-semana para, de forma altruísta, auxiliarem nas tarefas.
Este ano foram confecionados
cerca de 500 quilos de marmelada,
num total de 755 caixas.

O Lions Clube da Póvoa de Varzim procedeu à entrega de 4 mil euros ao IPO do Porto,
no dia 15 de novembro. Este valor resultou
da Feira da Saúde que o Clube organizou em
julho, que contou com inúmeras atividades de
várias especialidades: Oftalmologia, podologia,
audição e dentária.
O evento teve como padrinho o futebolista
Bruno Alves e contou com o apoio de várias
empresas locais.

Melhores alunos
premiados
e admissão de sócios

Gabriela Fernandes

Os alunos premiados

Beatriz Rubio

Estes cerca de 150kg de leite,
bolachas, cereais e artigos de higiene, fizeram as alegrias dos meninos
e meninas da quinta, que com uma
enorme explosão de alegria e olhos

brilhantes de gratidão, ficaram encantados com “tantas bolachinhas”.
Os restantes alimentos (cerca
de 350kgs), foram entregues para
a “Despensa Solidária” do GAAF
– Gabinete de Apoio ao Aluno e à
Família da Escola Seomara da Costa Primo, na Amadora, integrada no
Agrupamento de Escolas Amadora-Oeste.
Esta “Despensa Solidária” está
à disposição das famílias dos muitos
alunos carenciados, que frequentam
aquele estabelecimento de ensino e
tem sido uma das causas apoiadas
pelo Lions Clube de Amadora, ao
longo dos últimos anos.
G.F.

O Lions Clube da Póvoa de Varzim mais
uma vez reconhece e premeia os melhores alunos do ensino secundário da cidade, numa cerimónia que contou com o testemunho de dois
antigos alunos já premiados que falaram um
pouco sobre o seu percurso e a importância
que esta distinção teve na sua vida. O evento
decorreu no dia 25 de novembro, na Biblioteca
Municipal da Póvoa de Varzim.
O Lions Clube da Póvoa de Varzim deu
ainda entrada de dois novos sócios, tornando-se assim o clube com mais associados no
Distrito Centro-Norte. Três companheiros receberam o prémio nível prata como reconhecimento do Lions Clube Internacional pelo
aumento de sócios no ano do centenário. Foi
também atribuído neste evento um donativo
de 900 euros pelo Lions Clube da Póvoa de
Varzim ao Centro Social e Paroquial de Terroso.
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Elementos do Lions Clubes de Barcelos com o Presidente Internacional

Lions Clube de Barcelos

Presidente internacional do Lions
(bem) recebido em Barcelos
O Presidente Internacional de
Lions Clubes, Chanceler Bob
Corlew, visitou o Distrito 115
Centro Norte, acompanhado
por sua esposa,
Dianne Corlew, no dia 4 de
novembro.
Foram anfitriãs a Governadora do Distrito, DG Rosário Soares
e a CL Maria Abília Senra, Presidente do Lions Clube de Barcelos,
organizador do evento, sob orientação do PDG Jorge Coutinho.
Deste importante facto para o
Distrito e para o Clube, há três pontos a destacar:
Visita à APACI, Receção pelo
Presidente da Câmara Municipal de
Barcelos, e a Reunião com os Lions
do Centro Norte.
Após o almoço no Restaurante
Turismo, em Barcelos, seguiu-se a
visita à APACI (Associação de Pais
e Amigos de Crianças Inadaptadas),
que o Clube apoia há 32 anos com
a organização de uma noite de fado.
Foi recebido pela Presidente da
Instituição, Maria Eduarda Rego,
na presença de outros elementos
da Direção, ao que sucedeu uma
visita guiada pelas suas instalações, durante a qual foi informado
das várias valências desenvolvidas,
cumprimentou e interagiu com os
utentes, observou-os em atividade e
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recebeu deles alguns trabalhos carinhosamente oferecidos.
Agradado, manifestou apreço
pelo trabalho desenvolvido pela
instituição, e o seu orgulho de ser o
Presidente deste grande Movimento Internacional, com clubes como
o Lions Clube de Barcelos, que
tão bem tem sabido dar expressão
ao ideal Lionístico ao longo da sua
existência.
A sua passagem pela APACI ficou registada numa placa, descerrada, conjuntamente, pelo Presidente
de Lions Internacional e pela Presidente da Instituição.
Seguiu-se a receção pelo Presidente da Câmara Municipal de
Barcelos, Miguel Costa Gomes,
acompanhado pela Vice-presidente
Drª Maria Armanda Saleiro, na sala
de reuniões da mesma.
Houve troca de cumprimentos e
prendas, tendo o Presidente Miguel
Costa Gomes manifestado o seu
enorme prazer em receber em Barcelos tão alto Dignatário Lionístico e
o seu grande apreço pela iniciativa
do movimento associativo em geral
e, em especial, quando há objetivos
solidários e de serviço à comunidade,
como é o caso do Lions Clubs International, a uma escala global. Sucedeu-se uma visita guiada pelo Presidente Costa Gomes às instalações da
Câmara Municipal.

Por último, no salão nobre da
Câmara Municipal, aconteceu uma
reunião com os Lions do Centro
Norte do Distrito 115, cuja mesa
foi constituída pelo Presidente Internacional, tendo ao seu lado esquerdo o Past Diretor Internacional
Joaquim Borralho, seguido da Governadora do Centro Norte, DG
Rosário Soares, e do seu lado direito o Past Director Internacional,
José Maria Gorgulho, seguido da
CC Tiete Santos e da Presidente do
Lions Clube de Barcelos, CL Maria
Abília Vilas Boas.
Na plateia sentaram-se distintos
membros do Lionismo Nacional,
nomeadamente do Centro Norte,
pertencentes a diferentes clubes.
Nesta reunião foram agraciados
dois Companheiros pelos relevantes serviços prestados em prol do
Movimento Lionístico, na sua ação
na Comunidade.
Desejamos e cremos que o Presidente Internacional de Lions
Clubes e a sua esposa, bem como
os Companheiros presentes neste
momento de Companheirismo, Reconhecimento e Partilha, do Lionismo do Centro Norte, tenham levado
boas memórias de Barcelos e deste
evento que o Lions Clube de Barcelos teve a honra de organizar.
Jeracina Gonçalves

O Lions Clube de
Barcelos reuniu mais
uma vez num divertido
almoço/convívio de S.
Martinho, no dia 12 de
novembro, em Remelhe, em casa dos Companheiros Manuela e
Francisco Trigueiros, que
contou com a presença
maciça de Companheiras e Companheiros do Clube.
“O nosso muito obrigado Companheiros Manuela e Francisco Trigueiros
pela disponibilidade, carinho e simpatia
com que sempre abrem as portas ao
seu/nosso Clube.”
Neste ambiente de sã alegria, companheirismo e amizade, foi lançada pelos Past Governadores do Clube a proposta de candidatura do CL João Pedro

Silva, a 2º Vice-Governador do Distrito 115 Centro
Norte a apresentar nas
próximas
Convenções.
Imediatamente
aceite
com aclamação por todos
os Companheiros e Companheiras presentes, foi
posteriormente ratificada
na Reunião de Assembleia do Clube do dia 25 de novembro.
A animação da festa ficou a cargo
do grupo da casa: Companheiros Alberto Martins e João Pedro Silva, acompanhando instrumentalmente a nossa fadista de sempre, a Companheira Maria
Helena Martins, este ano acrescido das
participações da CL Isolete Roseta e da
Companheira Leo, Juliana Lopes, Presidente do Leo Clube de Barcelos.

Jeracina Gonçalves
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Candidatura de João Pedro Silva
a 2º Vice-Governador aprovada

Ajuda às crianças
de Laleia
O Lions Clube de Barcelos continua a pensar nas
crianças de Laleia, em Timor.
Desta vez com uma pequena
ajuda para pintar o telhado
de uma escola, com uma tinta especial, que fará diminuir
a temperatura no seu interior, que chega a atingir os
40º. Esta ajuda é feita através da Missão dos Franciscanos Capuchinhos.

Lions Clube Almada-Tejo

Prémio escolar e admissão de sócio
O Lions Clube Almada-Tejo
distinguiu o melhor aluno do
12º ano da Escola Secundária
Cacilhas-Tejo o Prémio
Teixeira de Matos.
A distinção ocorreu durante a
assembleia jantar, no dia 23 de outubro, no Hotel da Costa da Caparica, com a presença, em visita oficial,
do Governador do Distrito 115/CS,
DG Raúl Amado e do representante
do Presidente do Município de Almada, Vereador Dr. Jorge Cabral.
Ana Carlota Bicoito Vargas Moniz que, entretanto ingressou no
Curso de Economia da Universidade Nova de Lisboa com a média de
acesso de 18 valores, foi a aluna distinguida. Participaram deste momento festivo os pais da aluna e a Dr.ª
Natália Vicente, irmã do CL Fernando Teixeira de Matos.
De referir que este Prémio é um
dos frutos do protocolo estabelecido, há 20 anos com a Dr.ª Margarida
Fonseca, Diretora da Escola que, no

seu discurso, enalteceu os benefícios
que esta cooperação tem trazido à
nossa comunidade.
Admissão de sócio
e nova sede
De assinalar também a entrada do
novo Sócio CL João Marques Maia.
Na cerimónia protocolar, o Padrinho
CL Dias Pereira apresentou o currículo
do seu afilhado, o CL Santana Marques
leu o Código de Ética do Lionismo e o
novo Sócio fez a respetiva declaração
de Compromisso de Posse. Finalmente, procedeu-se à aposição do Emblema e entrega do “Kit”.
O Vereador Dr. Jorge Cabral
enaltecendo a atividade do Clube referiu o apoio que sempre tem sido e
continuará a ser dado pelo Município. Como corolário deste contexto...
A surpresa: finalmente, a cedência de
espaço apto à instalação da Sede do
Clube.
O Presidente do Clube fez a sua
intervenção valorizando a notícia

recebida e recordou que ao longo
dos 26 anos de existência do Clube
sempre contámos com a colaboração
da Câmara Municipal de Almada nas
atividades de apoio à comunidade.
Lembrou brevemente a história de
vivência, as dificuldades e os êxitos
do Clube e como o companheirismo
e os laços que se foram criando contribuíram em muito para o seu enriquecimento.
E, para finalizar a Sessão, falou o
Governador do Distrito 115/CS DG
Raúl Amado. Tendo estado presente
em anos anteriores em atividades do
nosso Clube recordou esses momentos e congratulou-se com a vitalidade
sentida, valorizou o empenhamento
da aluna que recebeu o Prémio Teixeira de Matos e o relacionamento
Escola/Clube.
Entretanto, o Lions Clube Almada-Tejo entregou, no mês de novembro, 50 kg de roupa de criança e
35 kg de brinquedos e livros infantis
fornecidos por companheiros, para
crianças necessitadas.
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Primeiro consultório de Oftalmologia
da ACAPO nasce com o apoio
do Lions Clube da Boavista
A ACAPO - Associação
de Cegos e Amblíopes
de Portugal vai poder
abrir brevemente o
primeiro consultório de
oftalmologia a nível
nacional com o apoio
do Lions Clube da
Boavista.
No âmbito da parceria que o Lions Clube
da Boavista iniciou em
2016 com a ACAPODelegação do Porto e
da Campanha do Centenário de Apoio à Visão,
após algumas reuniões
e visitas às instalações
daquela associação,
verificámos a necessidade urgente de os
ajudar a montar e equipar um espaço, que é
destinado a proporcionar consultas de oftalmologia aos seus sócios e que carecia de
alguns equipamentos
absolutamente essenciais, nomeadamente
com uma lâmpada
de Fenda, também
designado por biomicroscópio ocular,
equipamento que
facilita a examinação das estruturas frontais do olho
humano, que incluem a pálpebra,
esclera, conjuntiva, íris, cristalino
e córnea.
Assim, com um donativo de
aproximadamente 4 mil euros (verba angariada no festival da Francesinha), o Lions Clube da Boavista
decidiu apoiar a Delegação do Porto da ACAPO, que brevemente vai
poder abrir o primeiro consultório
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de oftalmologia
da ACAPO a nível nacional. Esse
consultório terá como finalidade
promover a qualidade de vida dos
sócios/utentes desta Associação e
facilitar o acesso à prescrição de
produtos de apoio, bem como o
acompanhamento oftalmológico a
preços mais acessíveis.
A ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal exis-

te para promover o
desenvolvimento da
autonomia, a participação social, a inclusão e o pleno exercício da cidadania das
pessoas cegas e com
baixa visão. A delegação do Porto da ACAPO oferece aos seus
associados e a todos
os que estejam interessados em conhecer e
participar, um conjunto
de serviços / atividades
bastante diversificados,
tais como: atendimento/
aconselhamento; apoio
social, apoio psicológico, habilitação/Reabilitação – treino em Orientação e Mobilidade, Braille,
atividades de vida diária,
novas tecnologias, desenvolvimento e estimulação
sensorial – desenvolvimento de competências cognitivas, comportamentais
e psicomotoras, atividades
culturais, lúdicas e desportivas adaptadas, assim como
Informação, formação e sensibilização à comunidade em
geral para as problemáticas
inerentes aos cegos e amblíopes
O apoio dos Lions Clube
da Boavista à Delegação do
Porto da ACAPO também se materializou na distribuição de cabazes
alimentares a associados identificados pela ACAPO com carências
alimentares. Os cabazes oferecidos
têm sido provenientes da campanha de recolha de alimentos recentemente levada a cabo pelo Lions
Clube da Boavista num hipermercado Continente do Grande Porto.

Apoio à dança inclusiva
Clube ajuda no
sonho do jovem
Rafael em ser
cozinheiro

do capacidades de fazer, ser e estar.
Esta proposta da dança inclusiva, ao
oferecer meios que permitem que
todos possam dançar, tem também
como foco principal capacitar e não
limitar, ajudando o bailarino (com e
sem deficiência) a descobrir o olhar,
o corpo, e descobrir-se a si mesmo,
aumentando a sua expressividade e
potenciando a sua criatividade. Além
dos benefícios psicomotores, cognitivos, emocionais e socioculturais
inerentes a esta forma de arte, para
pessoas portadoras de necessidades
especiais, a dança é uma forte aliada
da inclusão social.

Duas toneladas de alimentos
recolhidos e distribuídos
Sob o mote “Lions Alimenta” e
no âmbito das Campanhas do Centenário de Alivio à Fome que temos
vindo a realizar, no fim-de-semana
de 19 e 20 de novembro, a equipa do
Lions Clube da Boavista promoveu
mais uma importante campanha de
recolha de alimentos, desta vez no
Continente do Shopping da Maia.
Foram dois dias de intenso trabalho com excelentes resultados,
pois conseguimos duplicar a nossa
ajuda às famílias e instituições que
habitualmente apoiamos, tendo sido
possível angariar cerca de duas toneladas de alimentos que compuseram
a centena de cabazes de alimentos,
abrangendo um universo de aproximadamente 420 adultos e crianças

com carências alimentares.
O nosso muito obrigado a todos
os anónimos que contribuíram para o
sucesso desta iniciativa bem como a
todos os Lions e amigos que colaboram nesta grande ação de apoio social.

> CLUBES

O Lions Clube da Boavista com
o donativo que, em outubro, disponibilizou para o Projecto A-ju-dança,
impulsionou mais uma época criativa de espetáculos para os fantásticos bailarinos que dele fazem parte,
ajudando-os a pagar o aluguer da
sala que utilizam para os seus ensaios, apoiando-os na aquisição de
uma máquina de filmar para que
possam rever ensaios, coreografias e
produzir vídeos, para que os possam
publicitar na página do seu projeto.
A restante verba será para renovar
o guarda-roupa dos espetáculos que
este grupo habitualmente faz pro-bono para várias associações.
A-Ju-Dança é um projeto que
nasceu no Porto em 2006 e que tem
como objetivo promover a dança
inclusiva, através da programação
de espetáculos. Este grupo é constituído maioritariamente por pessoas
com paralisia cerebral, com diferentes (in) capacidades motoras e, pontualmente, integra também bailarinos
de diferentes escolas e academias. A
A-Ju-Dança tem como Missão modificar a forma como a sociedade
encara e aceita a participação destes
indivíduos, alterando preconceitos,
divulgando realidades e demonstran-

No âmbito dos nossos Serviços
Lionísticos que mudam vidas e oportunidades para jovens, um dos projetos que ultimamente temos vindo
a apoiar, com intervenção junto dos
jovens que carecem de urgente apoio
educativo, de integração e de uma alternativa que os afaste do abandono,
do risco da exclusão e da marginalidade, chama-se ARCO MAIOR.
Numa das nossas visitas a esta
instituição, ao tomarmos conhecimento de um caso de sucesso de um
ex-aluno, um jovem órfão com enorme talento e grande força de vontade e que, apesar das suas inúmeras
dificuldades, conseguiu ingressar
no Curso de Técnicas de Cozinha e
Pastelaria, na Escola de Hotelaria e
Turismo de Lamego, o Lions Clube
da Boavista de imediato se disponibilizou para, no inicio deste ano letivo
lhe oferecer um computador e mensalmente colaborar com um donativo
para que ele possa fazer face a algumas das suas despesas básicas e assim
concluir o seu curso com sucesso.
Em jeito de agradecimento o Rafael enviou-nos uma fotografia
e esta interessante mensagem:
“Amigos Lions. Muito obrigado pela
vossa ajuda e pelo computador, instrumento que, para mim, tem muita utilidade e é indispensável para a
realização dos trabalhos que me são
exigidos nesta formação. Esta é uma
importante ajuda para eu conseguir
concretizar o meu sonho: acabar este
curso, ser um bom profissional e
conseguir vencer na vida. Pois apesar
de ter um passado escuro, eu trabalho todos os dias para ter um futuro
brilhante. Adorei saber que há pessoas a quererem apostar em mim e
eu prometo-vos que tudo farei para
corresponder às vossas expectativas…Um grande Obrigado”.
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Feira da saúde e cultura
O Lions Clube de Ílhavo
promoveu mais uma Feira da
Saúde e Cultura, que realizou
sob o tema “Olhares.Lions”.
A atividade, já na 3.ª edição, realizou-se, no dia 15 de outubro, no
Mercado Municipal de Ílhavo e teve
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 auto-estima, aconselhamento alimentação saudável, despiste de daltonismo e deu a conhecer código de
cores para daltónicos, alertas saúde
oral e cancro, a par de aulas de karaté
e fitness e alerta para a degradação
do meio ambiente e ainda dois momentos musicais, uma interpretação
ao Piano de Raquel Resende, seguida
da atuação do Grupo Coral de Santa
Cecília de Calvão.
Por outro lado a comunidade foi
convidada a ter gestos solidários como
o oferecimento de roupa, brinquedos,
livros e bens alimentares.
Esta atividade lionística teve o
mérito de agregar 44 entidades, numa
parceria que se revelou de extrema
importância, destacando-se a Junta
de Freguesia de São Salvador, ColorADD; 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, Les Petits-Loja Roupa de Criança

Uma das muitas atividades realizadas na Feira da Saúde

Caixa de Música, Prof. Raquel Resende, Maria Flores, FisioRia; 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,
Nord-Clínica Dentária Dra. Inês Nordeste, Associação Cultural e Recreativa
Os Baldas, Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo,
Sangue Novo-Alunos de Medicina,
Desenvolver+ Centro Terapêutico,
WoWFitt, Prof. Flávio Arrais, Grupo
Coral Santa Cecília de Calvão, Tiago Lopes Activista Ambiental, Dulce
Alves Bijuteria, GAPE- Gabinete de
Apoio Psicológicoe Escolar, IRF-Instituto de Reabilitação Física de Ílhavo,
Chio-Pó-Pó, Mundoterapia Ervanária, Royal Scholl, EuropGS, What??,
Capitulo Prodígio, Inpackto,Triunfus,
Aveiroin, Rádio Terra Nova, Jornal O
Ilhavense, Jornal Diário de Aveiro e a
Camara Municipal de Ílhavo.

Nesta Feira da Saúde a grande
presença de jovens que se envolveram
entusiasmados nas várias atividades
desportivas ali praticadas.
A nível de pessoas assistidas nesta
Feira da Saúde, por cada colaborador
foram registadas 300, o que releva o
interesse e a adesão que esta atividade
mereceu da população.
O Clube teve a visita nesta atividade da Governadora do Distrito 115
Centro Norte de Lions Clubes, Rosário Soares.
O Vice Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng.º Marcos Labrincha Ré, deu os parabéns por mais uma
atividade e ficou muito sensibilizado
com a palestra sobre os Rastos Químicos ficando surpreendido com as
imagens apresentadas da nossa cidade.
O Presidente da Junta de Freguesia
de São Salvador, Dr. João Campolargo,
teve oportunidade de visitar a Feira da
Saúde.
A Presidente do Clube, Rosa Vieira, agradeceu a colaboração prestada a
todas as entidades presentes.

Comemoração do dia mundial da diabetes
O Dia Mundial da Diabetes, que
se comemora no dia 14 de novembro, mereceu uma especial atenção
do Lions Clube de Ílhavo.
Numa parceria com a Unidade de
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Cuidados na Comunidade Laços de
Mar e Ria, realizou-se, na tarde desse dia, uma sessão de exercício físico
com o Prof. Flávio Alexandre Arrais,
da Academia WOWFit e a distribuição

de informação sobre a doença, no
sentido de sensibilizar a comunidade
para a prática de uma vida saudável
e cuidados a ter para minimizar os inconvenientes da enfermidade.

Receitas de espetáculo
reverteram
para CERCIESPINHO

Dezenas de artistas abrilhantaram a festa

O Lions Clube de Espinho
promoveu mais uma Noite
dos Artistas de Espinho.
A receita reverteu para a
CERCIESPINHO.

Foi no dia 8 de outubro que o salão
de festas do Casino Espinho acolheu
cerca de 350 pessoas, que responderam de forma entusiasta ao convite
para presenciar a Noite dos Artistas
de Espinho 2016, um evento anualmente promovido pelo Lions Clube
de Espinho neste espaço, graciosa e
solidariamente disponibilizado pela
Administração Solverde na pessoa do
nosso CL Dr. Manuel Violas. Este ano,
as receitas angariadas de 1200 euros
teve como beneficiária a IPSS local
CERCIESPINHO. Dezenas de artistas das instituições de cultura e lazer
mais representativas da comunidade
espinhense abrilhantaram com genuíno empenho e enorme talento este
certame solidário.

Lions Clube de Esposende

Apoio a idosos do Centro
Social João Paulo II
O Lions Clube de Esposende recebeu um pedido de ajuda para aquisição
de equipamentos para idosos para o
Centro Social João Paulo II. Consequentemente, o Presidente dos Lions
apresentou o caso aos restantes companheiros e imediatamente gerou-se

um movimento solidário. Durante os
meses de setembro e outubro, através
de donativos, conseguimos oferecer
duas cadeiras de rodas e dois andarilhos, por forma a garantir qualidade de
vida aos idosos residentes permanentemente ou temporários neste lar.

Dr.ª Sofia (Centro Social João Paulo II), Fernando Pinheiro e Carla Gomes
(respetivamente Presidente e vice-presidente do Lions Clube de Esposende) e Liliana Araújo

Lions Clube
Lisboa-Benfica

Entrega
de donativo
à ACAPO

> CLUBES

Lions Clube de Espinho

O Lions Clube Lisboa-Benfica entregou à CL Graça
Gerardo, Presidente do Lions
Clube Lisboa Sete Colinas, um
cheque de 300 euros, contributo destinado à aquisição de
um auto refratómetro para
ser entregue à ACAPO/ ARP.
A entrega do cheque
aconteceu durante o jantar
comemorativo do 23º aniversário da Outorga da Carta
Constitutiva e da Visita oficial
do CL Governador Raul Amado. Na Assembleia mensal
de novembro foi ponderada
a possibilidade de virmos
a dar maior visibilidade ao
nosso clube para celebrar o
Centenário com a aquisição
de um marco comemorativo, em material a definir e
a colocar em sítio a acertar
com a Junta de Freguesia de
S. Domingos de Benfica. O
marco seria uma lembrança
duradoura das atividades e
serviços prestados pelo clube
à comunidade.
Foram agendadas atividades para distribuição de
cabazes de natal e distribuição de roupas. Continuamos
a dar apoio mensal na área
da saúde e do acompanhamento a pessoas idosas que
vivem sozinhas.
Continuamos a entregar
mensalmente leite, croissants e papas Nestum e Cerelac no Centro Social e Paroquial Nossa Senhora Mãe de
Deus, Alto da Cova da Moura
(Centro Infantil São Gerardo),
a qual protege e acolhe 60
crianças dos 5 meses aos 6
anos de idade.
Entrega de géneros alimentares na Creche de S.
Gerardo.
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O Côro de Câmara Norueguês Nesodden & Frogn, em trajes tradicionais, com o maestro Gunnar Bjerknes-Haugen

Lions Clube de Lagos

Côro Norueguês entrega receitas
para fins sociais do Clube
O Lions Clube de Lagos
ficou deslumbrado com o
enorme interesse que teve a
atuação do Côro de Câmara
Norueguês, em tournée
pelo Algarve, que cantou
uma apreciável diversidade
de canções escandinavas
e internacionais e doando
tudo o que recolheu, cerca de
1.500 Euros, ao Lions Clube
de Lagos para o seu fundo de
solidariedade.
Mais de 90 convidados, no Clube
Lacobrigense de Lagos, entre eles o
Consul Norueguês no Algarve, o Dr.
Francisco Weinholtz, tiveram o gos-

to de, à noite, assistir à entusiástica
atuação do Côro e «a solo», agradecendo aos Noruegueses com uma
bem-merecida ovação de pé.
O Lions Clube de Lagos, no
Oeste do Algarve em Portugal, está
gradualmente a crescer em número,
com os seus sócios muito motivados,
prontos a usar as suas capacidades e
entusiasmo para servir a comunidade.
Internacionalmente, os Lions
ultrapassaram 1,4 milhões de membros, calculados no final de outubro, atingindo o máximo, graças aos
membros de todo o mundo que acreditam nos objetivos de Lions para
servir 200 milhões de pessoas, por

LIONS CLUBE DA MAIA

Angariação de fundos
O Lions Clube da Maia realizou,
no dia 13 de novembro, na Quinta do
Vieira (Paranhos – Porto), cedida graciosamente pelos Companheiros António e Manuela Santos, o seu magusto
solidário. Este evento teve como principal objetivo a angariação receitas, que
somadas às obtidas noutras iniciativas,
ao longo do Ano Lionístico, possibili-
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tam ao Lions Clube da Maia o cumprimento dos objetivos traçados aquando
da elaboração do programa de atividades. De entre estas, destaca-se a distribuição de donativos a diversas IPSS,
aquando da Ceia de Natal.
De destacar ainda o empenho ativo e entusiasmado de todas as Companheiras do Clube, que se encarregaram

ano, até 2021. Ter mais membros significa que poderemos dar mais serviço àqueles que mais precisam de nós.
Em média, cada membro dá apoio a
70 pessoas.
Para manter este momento em
movimento e de modo a atingir as
nossas metas de serviço, cada membro é encorajado a pensar em alguém
que conheça e que partilhe do desejo de ajudar pessoas, e então, deverá
convidar essas pessoas a juntarem-se
a nós.
Muito gratos pela ajuda que nos
dão para crescermos e para podermos ajudar as pessoas. Vamos continuar a escalar, juntos, novas montanhas!

de toda a logística, nomeadamente na
decoração, catering, etc.
Entretanto, o Clube realizou, ainda, no dia 22 de outubro, na Casa do
Arco (propriedade dos nossos CL
Adriano e Arminda Neves) o já tradicional chá da amizade. Este evento,
inserido no seu programa de atividades para o ano Lionístico 2016/2017,
teve também como principal objetivo a recolha de fundos para permitir desenvolver várias iniciativas de
caráter social e para além disso, proporcionou bons momentos de convívio e companheirismo não só aos
Companheiros do Clube anfitrião,
como também aos Companheiros
de outros clubes e ainda aos muitos
amigos que estiveram presentes.
De destacar igualmente o facto
da CL Governadora Rosário Soares,
apesar de uma agenda bastante preenchida, ter estado presente, ainda
que, ao contrário da sua vontade, de
uma forma algo fugaz.

Lions Clube Vila Nova de Gaia
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Clube apoia APPDA –
Norte com 5 500 euros
O Lions Clube Vila Nova de
Gaia entregou um cheque,
no valor de 5 500,00 à
Associação Portuguesa
para as Perturbações
do Desenvolvimento e
Autismo (APPDA – Norte)

O Clube convidou o Past-Diretor Internacional
Ribeiro Gorgulho para proferir uma palestra

Lions Clube
da Senhora da Hora

Palestra
reforçou orgulho
de ser Lions
O Lions Clube da Senhora da
Hora comemorou o Dia Mundial do
Lionismo, no dia 8 de outubro, com
um jantar-palestra, como é habitual.
O convidado e palestrante foi o Past-diretor Internacional José Maria Ribeiro Gorgulho, Embaixador da Boa
Vontade, a mais alta distinção atribuída
por Lions Internacional aos seus membros.
No tom afável, eloquente e convincente a que já nos habituou, o CL
Ribeiro Gorgulho fez-nos sentir o
privilégio de sermos Lions (a maior e
melhor ONG do mundo, como fez
questão de salientar) e resumiu em
duas palavras o objetivo primordial do
Lionismo – “fazer as pessoas felizes”.
Falou da ajuda que a Fundação
Lions Internacional tem concedido
a Portugal, sempre que solicitada e
apresentou alguns números do apoio
dado pela Fundação – 415 milhões
de dólares angariados pelos Lions
para o programa Sight First, 5,5 milhões de dólares de donativos concedidos na reunião de maio passado.

Este valor foi conseguido na
ação que o Clube desenvolveu no
passado mês de agosto. Com este
ato, o Clube pretendeu valorizar
e ajudar, na medida do possível,
a intervenção que a instituição
promove junto da comunidade
que sofre de problemas do foro
Autista.
O cheque foi entregue no
decorrer do jantar de aniversário
conjunto dos Clubes da Divisão
6 (Gaia, Porto, Boavista, Espinho
e Santa Maria da Feira).
No decorrer do jantar, o
Clube reconheceu o trabalho
desenvolvido pelo empresário
Gaiense João Teixeira, tanto a
nível do desenvolvimento industrial na sua área económica,
expressa na expansão nacional
e internacional verificada, que
vem contribuindo assim para
aumento do PIB nacional, bem
como dada a dimensão empresarial criada, para melhorar a
sustentabilidade social, face ao
número de empregos que gera e
que potencia em crescendo. Assim foi lhe atribuída uma Placa
Lions de Empresário Gaiense
do Ano.
Na ocasião, o Clube atribuiu
ainda ao Companheiro Presidente Valentim Miranda a Placa
Lions “A TESTIMONIAL OF
SINCERE APPRECIATION”,
pelo seu contributo ao Clube e
ao nosso Movimento durante os
três anos em que foi Presidente
do Lions, realçando a sua perseverança, sentido de estar, espirito
de liderança e empenho.

A entrega do cheque à Associação Portuguesa
para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo

Reconhecimento do trabalho desenvolvido
pelo empresário João Teixeira

A homenagem do Clube ao seu Presidente Valentim Miranda
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Lions Clube Guimarães

> CLUBES

Um milhar de pessoas rastreadas
O Lions Clube de Guimarães
levou a cabo, no dia 12 de
novembro, uma “mega”
operação de rastreio da
Diabetes.
Pese embora o Dia Mundial,
ocorrer depois, foi entendimento da
direção do clube, que perante o facto
ao Domingo ser reduzido o movimento na cidade, seria de maior proveito para a comunidade, a realização
do rastreio, no sábado.
Assim e tentando envolver o
maior numero possível de entidades,
co-organizadoras, (Regimento de
Cavalaria nº 6, Câmara Municipal de
Guimarães, ISAVE, ACES do Alto
Ave, Hospital Senhora da Oliveira,
Escola Secundária de Francisco de
Holanda e Banco Local de Voluntariado), sob a eficaz coordenação, dos
C/L José Lopes e C/L Joaquim Pinto de Oliveira, em quatro locais da cidade, desde o Mercado, até ao Largo

O rastreio envolveu cerca de 100 voluntários

da Oliveira, (no centro histórico que
é Património da Humanidade), ao
longo do dia, e apesar da intempérie
se ter feito sentir, em insufláveis militares, e no “lobby” da ESFH, cerca
de 1000 pessoas foram rastreadas.
A “operação” envolveu cerca de
100 voluntários. Cinco médicos do
Clube, cerca de 25 enfermeiros do
ACES e do ISAVE, muitos Lions e

voluntários.
Os resultados estão ainda a ser
trabalhados, mas à semelhança de
2015, serão logo que possível, entregues ao Diretor do ACES do Alto
Ave, e ao Presidente do Município.
No que toca a situações a necessitar
de cuidados de saúde urgentes, foram de imediato encaminhadas para
a respetiva USF.

Homenagem a Vasco Carneiro
O Lions Clube de Guimarães homenageou o
cidadão vimaranense Vasco Carneiro, no dia
19 de novembro, no decorrer da Assembleia
Geral do Clube, que teve lugar na Pousada do
Mosteiro de Stª. Marinha da Costa
Vasco Manuel Carneiro Bastos, 58 anos de idade, é
Licenciado em Pintura pela ESBAP (UP), Mestre em
Design e Marketing pela Universidade do Minho e Doutorando na Universidade de Salamanca. Professor do
Ensino Secundário, Poeta, e Pintor, representado em inúmeras coleções particulares e institucionais, para além da
qualidade estética que lhe é reconhecida, é também um
cidadão solidário. Nesta vertente, colabora com o Lions
Clube de Guimarães desde longa data na organização local do concurso que o Lions Club International patrocina, sob o tema A PAZ.
Por toda esta vida, rica de contrastes e intervenção
na sociedade, o Clube Lions local, entendeu em decisão
unânime da Direção, entregar ao Dr. Vasco Carneiro,
uma placa Lionistica de Reconhecimento e Apreciação,
em cerimónia, que contou com a presença dos familiares
mais próximos de Vasco Carneiro, bem como dos sócios
do Lions Clube.
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A homenagem a Vasco Carneiro

Usaram da palavra o Presidente do clube, CL Eduardo Leite (que enalteceu as qualidades multifacetadas do
homenageado), o Dr.Vasco Carneiro, em agradecimento,
tendo ainda declamado um poema (momento de grande
emoção), a Filha do homenageado, Dra. Isabel Bastos.
Vasco Carneiro, disponibilizou uma exposição de
várias das suas obras, em diversas técnicas, patentes na
Pousada do Mosteiro, até final do mês.

LIONS CLUBE
DE VIANA DO CASTELO

A convite do Lions Clube
de Guimarães, o Professor
Doutor Manuel Sobrinho
Simões, da Faculdade de
Medicina do Porto, proferiu
uma palestra subordinada
ao tema “O cancro: uma
epidemia do século XXI,
felizmente controlável”.

Centena e meia
de pessoas
rastreadas

O auditório onde se realizou este
evento estava superlotado, tendo-se
registado a presença de 240 pessoas.
O referido catedrático empolgou
a assistência, sempre atenta, demonstrando sabedoria, clareza de ideias e
fluência na comunicação. Proporcionou salutares ensinamentos, transmitidos de forma elegante e informal.
Concluída a sua impressiva intervenção, houve uma série de questões
emitidas por alguns elementos da
assistência. O Professor Sobrinho
Simões respondeu às perguntas de
forma esclarecedora, propiciando
outras relevantes informações científicas e clínicas, mormente quanto à
evolução das lesões cancerígenas nos
anos vindouros, às probabilidades
dos seres humanos serem por elas
atingidos, bem como à promissora
evolução dos meios científicos para

combater esta patologia.
O Lions Clube de Guimarães ficou
muito grato à Câmara Municipal desta cidade pelo generoso apoio dado,
nomeadamente no concernente à cedência do espaço para a conferência.
O seu presidente, Dr. Domingos Bragança, apercebendo o interesse que a
vinda de tal cientista representava para
a urbe, demonstrou gentileza para com
o casal Sobrinho Simões, mantendo
com eles e um grupo de Lions uma
fecunda reunião na Câmara Municipal.
O Lions Clube de Guimarães
com esta indelével atividade irradiou
dinamismo, motivação, amplitude de
visão, espírito de “ Serviço “, contribuindo assim para mobilizar culturalmente esta bela e histórica cidade.
A. Gama Brandão

Peditório a favor
da Liga Contra o Cancro
O Lions Clube de Guimarães
levou a cabo mais um
peditório a favor da Liga
Portuguesa Contra o Cancro,
entre os dias de 29 de
outubro 1 de novembro
Guimarães é o concelho que
maior valor consegue angariar a
nível nacional. Nos trinta anos de
colaboração LIONS/LIGA, já conseguiu entregar um valor total de
1.352.000,00 Euros.
De realçar o elevado sentido
de generosidade dos nossos concidadãos, bem como o esforço de

voluntariado, a envolver cerca de
400 vimaranenses, de espírito
solidário. Com a coordenação do
Lions Clube de Guimarães, uma
grande equipa, constituída por elementos dos Banco de Voluntariado
do Município, do Lar de Santa Estefânia, Escoteiros, Paróquias, Lions
e muitos voluntários anónimos,
durante 4 dias, nos Cemitérios,
Igrejas, Shoppings e outros espaços, recolheram os donativos, que
neste ano, e apesar de ainda não
termos a contagem terminada,
apontam para um valor, superior
ao dos anos anteriores.

> CLUBES

Sobrinho Simões falou sobre cancro

O Lions Clube de Viana do Castelo
assinalou o Dia Mundial do Lionismo,
no dia 8 de outubro, com a realização
de uma conjuntos de rastreios à
visão, no Estação Shopping. Foram
rastreadas 53 pessoas.

Já no dia 22 do mesmo mês, o Clube, numa
parceria com o CER – Centro de Estudos
Regionais, promoveu um passeio à cidade de
Braga, para visitar a Igreja dos Congregados
e também o Mosteiro de Tibães, cuja apresentação esteve a cargo de Eduardo Pires de
Oliveira, doutorado em História de Arte pela
Universidade do Porto.
Tal como nos anos anteriores, o Clube organizou, no dia de S. Martinho, 11 de novembro, o habitual jantar/magusto, no Restaurante
Típico “Os 3 Potes” e que serviu também para
a entrega do emblema Lion ao novo Companheiro, Valdemar Cachina de Morais, que embora tivesse sido admitido em outubro último,
só lhe foi entregue neste dia, para aquela pequena cerimónia ser na presença de um maior
número de Lions.
Entretanto, para assinalar o “Dia Internacional da Diabetes”, a 14 de novembro, o Clube realizou, uma vez mais nas instalações do
Shopping daquela cidade, uma nova sessão de
rastreios. Foram rastreadas mais de uma centena de pessoas.
Entretanto, o Clube está a organizar o seu
habitual peditório de géneros alimentícios para
entregar a famílias carenciadas durante a quadra festiva de Natal.
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A caminhada contou com mais de uma centena de participantes

LIONS CLUBE DE VILAMOURA

Caminhada pela diabetes
juntou mais de uma centena
O Lions Clube de Vilamoura
organizou, no dia 12 de
novembro, a Caminhada Pela
Diabetes que, desta vez, se
estendeu a todo o Distrito
115 Centro Sul.
Estiveram representados nove
Clubes: Coimbra, Cantanhede, Caldas da Rainha, Lisboa Sete Colinas,
Lisboa Belém, Seixal, Montijo, Loulé
e Vilamoura.
Estiveram presentes o Governador do Distrito115 CS Raúl Amado
e esposa, a Presidente CNG Tiete
Santos Costa e esposo, Carlos Santos
Costa (Past CNG), Frederico Burnay
(Past GNG) e os CCLL Presidentes
dos outros Clubes, ou seus representantes.
A ACAPO marcou uma forte
presença na Caminhada pois os percursos ofereciam condições favoráveis; o Presidente, Sr. Tomé Coelho,
acompanhou o seu grupo.
Antes do início da Caminhada,
houve uma conferência, no Centro
Autárquico da Quarteira, proferida

Foram rastreadas 144 pessoas

pela CL Mara Marques, médica e presidente do Lions Clube das Caldas da
Rainha e assessora da Governadoria
do DM 115C/S para a Consciencialização e Ação para a Diabetes. Perante uma assistência numerosa, de uma
forma simples e muito pedagógica,
explicou o que é esta doença e como
devemos dar atenção aos seus sinais
e à sua prevenção.
A Caminhada compreendeu dois
percursos, respetivamente com 5 e
10 Km. Foram rastreadas 144 pessoas e participaram 120 caminhantes.
A estes juntaram-se mais pessoas
que não estavam inscritas e a todos
foram distribuídas águas, frutas e
sanduiches.

Endereçamos um agradecimento
especial à Professora Salomé Viegas,
Técnica da Câmara Municipal de
Loulé, à Junta de Freguesia de Quarteira, na pessoa do seu Presidente, Sr.
Telmo Pinto, por todo o apoio prestado e também à Farmácia Silva, que
mais uma vez colaborou com os rastreios. Os nossos agradecimentos estendem-se à Inframoura, à GNR, aos
Bombeiros, aos Escuteiros e a todos
os colaboradores e patrocinadores.
O nosso sincero Bem Haja, pois sem
a ajuda de todos não seria possível
realizar este evento. Os fundos angariados (360 euros) serão investidos
no projeto do Clube para a Visão que
inclui, naturalmente, a ACAPO.

Soledade Madeira candidata
a Vice Governadora
Maria Soledade Madeira, atual presidente do Lions Clube de Vilamoura, formalizou a sua candidatura ao cargo
de 2ª Vice-Governadora para o próximo AL 2017/2018.
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Lions Clube de Oeiras

O Lions Clube de Oeiras levou a
efeito a habitual venda de Natal, que
este ano foi complementada com um
espetáculo de música com a colaboração dos grupos Escola de Música
de Santa Cecília de Linda a Velha,
Grupo de ballet da Professora Ana
Mangericão de Carcavelos, Coro Juvenil de St. Amaro de Oeiras e finalizou com uma atuação do conhecido
grupo “Ópera Buffa”.
Estiveram presentes neste espetáculo algumas das forças vivas do
concelho bem como entidades lionísticas.
O produto destas duas atividades, que este ano cresceu, reverterá
para os cabazes de Natal que vão ser
entregues a famílias carenciadas, já
referenciadas pela Junta de Freguesia
de Oeiras, S. Julião da Barra e Paço
d’Arcos.

A recolha de óculos

> CLUBES

Venda de Natal para angariar
fundos para cabazes

A venda de Natal

Mais de uma centena de pessoas foram rastreadas

Lions Clube Lisboa Centro

Recolha de óculos e rastreios
O Lions Clube Lisboa Centro
continua a sua recolha de óculos para
reciclagem, com a entrega no DM
115 CS, de 570 óculos de massa, 680
de metal e 340 escuros.
Integrado num projeto de apoio
à comunidade, participou na organização de um rastreio de saúde,
juntamente com os Clubes Lisboa

Alvalade e Lisboa Mater e Junta de
Freguesia Alvalade, no Centro Comercial Roma, no dia 19 de novembro. Participaram neste rastreio 103
indivíduos, com idades compreendidas entre os 11 e os 96 anos.
Das diferentes valências disponíveis, contamos com a colaboração
da Escola Superior de Tecnologia

da Saúde de Lisboa, ESTeSL, que
realizou 103 medições dos níveis de
Colesterol e Glicémia, por alunos da
Licenciatura Ciências Biomédicas
Laboratoriais, sob a responsabilidade
da presidente do LC Lisboa Centro,
CL Ana Almeida. A ESTeSL foi também responsável pela avaliação nutricional de cerca de 60 pessoas.
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Lions clube de Leiria

> CLUBES

Lions ajudam Politécnico de Leiria
a criar biblioteca braille
Com o apoio do Lions
Clube de Leiria, o Instituto
Politécnico de Leiria está a
criar a primeira biblioteca
braille no país

mas opções culturais que a restante
população”.

O Centro de Recursos para a
Inclusão Digital do Politécnico de
Leiria (CRID) vai criar uma biblioteca em braille, que ficará situada
na Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais. A biblioteca, com
o mote “Mãos que leem” será única no país, pela particularidade de
integrar obras de vários géneros, e
conta com o apoio do Lions Clube
de Leiria.
A biblioteca será dotada com novos títulos mensalmente. Célia Sousa,
coordenadora do CRID, explica que
“queremos disponibilizar um espaço
em braille que englobe não só obras
técnicas, que é o que geralmente

A professora e investigadora da
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria conta que “imprimir em braille é
muito dispendioso, pelo que contar
com o apoio do Lions Clube de Leiria
é essencial para a prossecução deste
projeto, porque além dos recursos
humanos e das competências necessárias à adaptação do livro, há outros
custos, nomeadamente o papel e impressores específicos. Este será com
certeza um dos impedimentos para a
editoras editarem obras em braille, o
que condiciona muito as opções das
pessoas cegas”.

acontece – incluídas numa biblioteca
“normal” -, mas também romances e
outras obras, para que a comunidade
cega possa ter uma verdadeira biblioteca, diversificada e com opções para
todos os gostos e necessidades”.
“Queremos fazer a diferença, não
só para que a população em geral se
ponha no lugar da pessoa com deficiência, mas essencialmente para que
este público possa ter acesso às mes-
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A presidente do Lions de Leira
na cerimónia onde foi
anunciada a iniciativa

Apoio do Lions
é “essencial”

35 obras disponíveis
na biblioteca
até ao final do ano
O CRID, com o imprescindível apoio do Lions Clube de Leiria,
compromete-se a adaptar pelo menos uma obra por mês, para integrar
a biblioteca, sendo que de momento
já tem prontos para impressão 23 títulos. Até ao final do ano de 2017,
o CRID espera ter 35 obras disponíveis na biblioteca. Na perspetiva
de Célia Sousa, esta iniciativa pioneira a nível nacional, que permitiu
que “obras que todos conhecemos
- e que temos possibilidade de ler
- possam chegar a públicos diferentes, recorrentemente privados de as
lerem”, foi o primeiro passo deste
novo projeto da biblioteca de braille
do Politécnico de Leiria.
O Centro de Recursos para a
Inclusão Digital do Politécnico de
Leiria tem vindo a fazer um trabalho
pioneiro na inclusão das pessoas com
deficiência, em particular na adaptação para braille. Já adaptou, autono-

mamente e numa iniciativa pioneira
no país, oito obras para braille, como
“Viver a vida a amar” de Fátima Lopes, “Desnorte” de Inês Pedrosa,
“Navios da noite” de João de Melo,
entre outras. Todas passaram a integrar o acervo da Biblioteca Afonso
Lopes Vieira, em Leiria, através de
um protocolo com o Município de
Leiria. Além disso, o CRID já editou
dois livros infantis multiformato, e
outro material informativo. Numa
iniciativa absolutamente inédita, lançou o primeiro guião cultural inclusivo (braille, áudio descrição, língua
gestual portuguesa e pictogramas) no
mundo, para o Mosteiro da Batalha.
Hoje, todos os espaços culturais de
Leiria contam com guiões inclusivos,
sendo o Museu de Leiria construído
de raiz para pessoas com deficiência.

> CLUBES

Clube remodela
centro de acolhimento
O Lions Clube de Leiria
remodelou o Centro de
Acolhimento da cidade, que
necessitava de obras na
cozinha
A ideia partiu de um elemento
da direção do Lions Clube de Leiria,
que conhecia o trabalho do Centro
de Acolhimento da cidade e a necessidade de algumas obras na cozinha
nomeadamente de novos armários.
O projeto inicial acabaria no entanto por ser alargado à medida que iam
sendo detetadas “outras necessidades
de intervenção” e que as ofertas de
material e de equipamentos iam chegando, conta Celeste Francisco. A
inauguração foi em maio, na comemoração do 32º aniversário.   
A intervenção contemplou a colocação de novas janelas, com substituição de azulejos, da canalização,
da instalação elétrica e de alguns eletrodomésticos. Houve também intervenção na sala de estar e de refeições
que foram pintadas, na casa de banho
dos funcionários e no corredor. O
pátio exterior localizado nas traseiras
levou uma nova cobertura.
As obras foram financiadas com
verbas angariadas com atividades
promovidas pelo Lions Clube, nomeadamente o Baile de Carnaval de
2016, e com materiais doados por
empresas e amigos do Lions Clube.
O Centro de Acolhimento é uma

Raul Amado (Governador do DM 115 Centro Sul),
Carlos Manito Torres (Past Governador), Celeste Francisco
(Presidente Lions Leiria), Gonçalo Teixeira Dinis, (Pároco da Sé de Leiria)

obra da Paróquia de Leiria, que tem por
missão acolher todos quantos manifestem carências primárias. A proveniência das pessoas acolhidas no Centro de
Acolhimento é muito variável. Vêm
de todo o país incluindo estrangeiros.
Mais homens do que mulheres. O
utente mais jovem tinha 9 meses o mais
velho foi uma senhora de 87 anos.

Não tem qualquer subsídio estatal, sendo todas as despesas assumidas na íntegra pela paróquia.
Agradecemos a todos os companheiros e amigos que participaram
direta ou indiretamente nesta concretização.
Celeste Francisco

Apoio a estudantes
universitários
O Lions Clube de Leiria esteve
presente, no dia 16 de novembro,
na abertura do ano letivo do Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e
entregou duas bolsas de estudo,
no valor de 500 euros cada, a duas
alunas do Mestrado de Solicitadoria.
Ana Custódio, uma das alunas
que recebeu a bolsa, Carina
Capa da Costa, Presidente do
LC de Leiria e Nuno Mangas,
Presidente do IPL
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Lions Clube
de Oliveira de Azeméis

> CLUBES

Colheitas de
sangue e apoio
a estudante
e famílias
Lions Clube da Lusofonia

Rastreios visuais
e de daltonismo
O Lions Clube da Lusofonia
está a fazer rastreios visuais
e de daltonismo a alunos de
diferentes escolas básicas
localizadas neste concelho
O Lions Clube da Lusofonia
continua a desenvolver as suas atividades, para corresponder às diferentes solicitações que a este Clube vão
chegando, ou para dar continuidade
a outras em desenvolvimento.
Dentro destas, será de destacar
que o conteúdo do contentor de 40’
que o LCL fez chegar à Guiné-Bissau e de que se deu nota no último
número desta revista, está já em fase
de distribuição pelas entidades guineenses que foram selecionadas para
o receber, isto a exemplo de outro
contentor anteriormente enviado,
através da ONG “HELPO”, este
com mobiliário para equipar duas
salas de aula para um jardim de infância, que aquela ONG fez chegar
a uma Instituição de Nampula, em
Moçambique.
Por outro lado, prosseguem as
ações de colheita de sangue, com a
regularidade determinada pelo IPST,
com quem este Clube mantém o necessário protocolo.
Por solicitação da Câmara Municipal de Matosinhos, está o Lions
Clube da Lusofonia em ação de apoio
a rastreios visuais e de daltonismo a
alunos de diferentes escolas básicas
localizadas neste concelho, ações
essas que, no presente ano, tiveram
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início em 2 de novembro e se prolongarão até ao dia 19 de janeiro de
2017. Até ao fim de novembro foram
desenvolvidas ações em nove escolas
do concelho e examinadas 202 crianças, tendo sido detetado daltonismo
numa delas.
Com o fim de angariar fundos
para dar continuidade às diversas
ações solidárias, o Clube promoveu
um animado jantar/magusto, no passado dia 11 de novembro, no qual estiveram presentes cerca de 90 pessoas.
O agrado foi evidenciado por todos
os convidados, mas também, e há que
dizê-lo, pelo Tesoureiro do Clube,
pelo “reforço de verba” que viu entrar
no seu tão depauperado cofre!
Para que a “chama” do Lionísmo não esmoreça neste pequeno
núcleo do Movimento Lionístico,
que o Lions Clube da Lusofonia representa, a orientadora do Clube, CL
Manuela Machado, tem vindo a promover ciclos de formação lionística
aos CL’s presentes nas Assembleias
Gerais ordinárias, mas também a
convidados externos ao Clube que
se têm prestado a assistir a essas tão
interessantes e animadas ações de
formação.
No passado mês de novembro,
o Clube começou com a publicação
regular de uma Newsletter.O fim em
vista é o de dar informação para todos quantos – diferentes entidades e
amigos – se prestam a ajudar, ou se
interessam por conhecer as missões
para que o Clube se vai devotando.

Em parceria com o Instituto
Português do Sangue, o Lions Clube
de Oliveira de Azeméis promoveu
sete colheitas de sangue e tipagem
de medula óssea, em diversos locais
do concelho, a saber: instalações da
Cerciaz, instalações da Associação
de Solidariedade Social de Travanca,
EB1 de Macieira de Sarnes, no Sporting Clube de Bustelo, nas antigas
instalações das juntas de freguesia de
Palmaz e Madaíl, e ainda nas instalações da Universidade Sénior de Oliveira de Azeméis.
Como resultado destas ações, foram realizadas um total de 374 colheitas de sangue e 7 de tipagem de
medula óssea.
Para além das colheitas de sangue, o Lions Clube de Oliveira de
Azeméis apoia mensalmente uma
estudante carenciada do ensino superior com uma bolsa de estudo e
quatro famílias com 21 elementos
com a entrega de cabazes contendo
produtos alimentares e de higiene.

Lions Clube do Montijo

> CLUBES

490 alunos rastreados

O Lions Clube do do Montijo
promoveu, pela 3ª vez, um
rastreio visual, de 14 a 24
de novembro, aos alunos do
7ºano de todas as escolas do
concelho do Montijo.
Ao todo foram rastreados 490
alunos. O rastreio foi efetuado pelo
CL Jorge Lima, optometrista do Institutoptico do Montijo, o qual foi coadjuvado pela CL Mª Alfredo Dinis e
CL José Manuel Sarreira Lopes.
Dos 511 alunos previstos compareceram, devidamente autorizados, 490 dos quais 128 apresentaram
problemas de visão. Destes 39 são do
escalão ASE A.
Todos os alunos que apresentaram problemas de visão e sejam subsidiados pelo ASE – escalão A, serão
sujeitos a um exame mais pormeno-

rizado no Institutoptico, em data a
indicar, a fim de se saber se necessitam ou não de usar óculos.
A atribuição de óculos a estes
alunos será da responsabilidade do
Lions Clube do Montijo.
Os alunos que não pertençam
a este escalão e necessitem de uma
consulta oftalmológica, esta será da
responsabilidade dos pais.
A cada aluno foi entregue um
cartão com os resultados do seu exame. Às escolas foram também comunicados os resultados do rastreio.
Entretanto, no dia 26 de novembro, o clube promoveu uma palestra,
proferida pelo Dr. João Barbosa,
cujo tema foi: “Os limites da Informação e a Segurança das pessoas”.
O Lions Clube do Montijo participou ainda nas Marcha pela Diabetes organizadas pelo Lions Clube de
Vilamoura e pelo LC do Seixal.
Para comemorar o Dia Mundial
da Diabetes, dia 14 de novembro, o
Clube solicitou a colaboração da Enfermeira Carla Giro, do Centro de
Saúde, para proferir uma palestra de
sensibilização sobre esta doença, no
Auditório da Escola Jorge Peixinho,

onde estiveram presentes 90 alunos
do 9º e 10ºanos, professores e companheiros Lions. Esta palestra teve
por fim o esclarecimento sobre o que
é a diabetes, a sua prevenção e o seu
controlo.
No fim da palestra, o PDG Nuno
Ferrão fez uma pequena intervenção
baseada na projeção de um pequeno
filme sobre o lionísmo.
Em outubto, o Clube promoveu
o Concurso Cartaz da Paz em três
escolas do Montijo, no entanto, só a
Escola Poeta Joaquim Serra respondeu ao apelo. No total, foram apresentados 50 cartazes, os quais foram
avaliados na Assembleia Geral do
Clube, no dia 11 de novembro.
O Clube participou ainda no
Torneio de Golfe Solidário, organizado pelo LC de Palmela e apoiou
os Agrupamentos “Escola D. Pedro
Varela” e “ Escola Poeta Joaquim
Serra”, respetivamente 80 e 60 alunos, com o patrocínio da Empresa
“ Stec-Raporal”, que nos forneceu,
neste mês, cerca de 23 Kg de fiambre e 4 Kg de presunto rolado para
as sanduiches destinadas ao reforço
alimentar destes alunos.
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Lions Clube de Pombal Marquês de Pombal

Momento de partilha
com idosos
O Lions Clube de Pombal Marquês de Pombal tem já por tradição
realizar o magusto numa instituição
social de apoio a idosos, como forma
de promover momentos de partilha.
Este ano, a visita foi feita ao Centro
Social da Ilha, no dia 5 de novembro,
tendo contado com uma forte participação dos sócios do clube. A animação não faltou e houve mesmo pedidos para que aconteça mais vezes,

principalmente porque foi um dia
diferente, de contacto directo com
os idosos, com histórias partilhadas e
momentos musicais a potenciar esta
tarde de companheirismo.
Apoio a família
Uma das componentes que o
Lions Clube de Pombal Marquês
de Pombal que tem pautado na sua

ação é o apoio social, ao qual não é
alheio sempre que há solicitação de
cooperação. Foi esse o caso de um
casal residente no concelho de Pombal, que viu chegar ao seu seio duas
bebés gémeas, que são um misto de
felicidade e amor, mas também de
preocupação face às evidentes necessidade e dificuldades económicas.
Contactado pela divisão de acção
social da autarquia, o Lions fez questão
de dar o seu apoio a esta família, nomeadamente com o donativo de leite
e fraldas para as crianças, contribuindo assim para o bem-estar das bebés e
dos pais, mais confortados pelo facto
de conseguirem assim acautelar as necessidades dos rebentos.

Lions Clube de Paços de Ferreira

Angariação de fundos para construir
Centro de Apoio Comunitário
O Lions Clube de Paços de Ferreira organizou, no dia 19 de novembro, o magusto e jantar de angariação
de fundos para a construção do CAC
- Centro de Apoio Comunitário.
Para além de muitos convida-
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dos estiveram presentes 20 meninos e meninas carenciados, que
no âmbito de um projeto na Associação Paços 2000, criaram a
Orquest› art, que abrilhantaram
com um magnífico espetáculo.

Em de 8 de outubro, decorreu o já
habitual torneio de pares de golfe/2016, com o apoio da Câmara
Municipal de Paços de Ferreira e da
associação empresarial. Houve prémios para todos os jogadores.

Lions Clube de Palmela

> CLUBES

Torneio de Golfe Solidário apoia
Associação de Convívio para Idosos
O Lions Clube de Pamela
promoveu, no dia 12 de
novembro, o seu 3º Torneio
de Golfe Solidário, com vista
à angariação de fundos para
a Associação de Convívio
para Idosos de Cabanas.
Servir com Inovação é o lema escolhido pelo Lions Clube de Palmela
para o período 2016/2017, ao abrigo
do qual o Clube pretende dar resposta aos seus pilares de atuação, Saúde,
Educação e Desenvolvimento Económico, procurando dar respostas às
necessidades do concelho de forma
diferenciada.
O programa “ Lions Young
Makers”, que arrancou no passado
dia 2 de dezembro, já na 2ª edição, é
disto um bom exemplo. Este programa desenvolve-se em parceria com o
Maker Space, situado no Centro de
Empresas Maquijig e a Escola Secundária Hermenegildo Capelo, ambos em Palmela, e tem por objetivo
capacitar e sensibilizar jovens com
um percurso escolar menos bem-sucedido, para novas competências
técnicas que os permitam pensar um
futuro mais promissor. O Clube tem
procurado mobilizar parceiros locais
e nacionais para apoiarem este projecto cujas áreas de trabalho são a robótica, electrónica, e modelação 3 D.
Palmela, apesar de ser um conce-

lho com um relativamente baixo número de habitantes (cerca de 60,000
hab.), tem poucas respostas sociais,
pelo que, participar do desenvolvimento de algumas instituições já
existentes é muito importante para
garantir um bem-estar social essencialmente à população mais idosa. Assim, no dia 12 de novembro, o Clube
realizou o seu 3º Torneio de Golfe
Solidário, com vista à angariação de
fundos para a Associação de Convívio para Idosos de Cabanas. Foi um
dia muito bem passado cujos fundos
angariados vão permitir melhorar a
zona de refeições desta associação.
Saudamos a forma parceira como
apesar dos apenas três anos do Clube,
nos vamos afirmando localmente o
que nos permite encontrar alguns os
apoios institucionais locais, nomeadamente a nível da autarquia, que já re-

conheceu o mérito do clube e a forma
atenta como este tem procurado levar
a bom porto a sua missão, reforçando
as respostas sempre tão necessárias.
Na procura de fomentar o intercâmbio entre os diferentes movimentos associativos do concelho,
este ano, o Clube fez-se representar
no Concurso do Cartaz da Paz, elaborado por um elemento da Expedição 29 do Agrupamento 643 do Corpo Nacional de Escutas. Foi louvável
a forma disponível como estes jovens aceitaram participar, conseguindo integrar esta proposta de trabalho
no seu plano de actividades. O nosso
agradecimento aos seus chefes e em
especial aos exploradores pela sua
dedicação e pela forma tão genuína
com que se entregaram a um tema
que a todos nos diz tanto. Juntos a
trabalhar a educação para a Paz

LIONS CLUBE DE SANTA CATARINA

Doação de 500 pares de óculos
Integrada no Programa de Lions Internacional, “Semana Mundial
em Prol da Visão”, que se realizou de 16 a 23 de outubro, o Lions Clube
de Santa Catarina / Figueira da Foz, concluiu uma acção desenvolvida ao longo de vários meses, com o apoio e colaboração do Centro
Óptico da Figueira da Foz, que se traduziu na doação de 500 pares de
óculos novos destinados a pessoas carenciadas.
Este material seguiu para o “Centro de Reciclagem de Gafas”
em Alicante, para classificação e posterior entrega a quem dele
necessita.
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Lions Clube Santa Joana Princesa

> CLUBES

Visita ao Centro
de Acolhimento Infantil
No âmbito do dia dos direitos
das crianças, elementos do Lions Clube Santa Joana Princesa visitaram o
Centro de Acolhimento Infantil de
Aveiro, uma das valências da Cáritas
Diocesana de Aveiro enquanto grupo
de trabalho e consciencialização para
os Direitos das Crianças e de forma
a melhor compreender o modelo organizacional, missão e necessidades
desta entidade. Constatou-se que este
centro acolhe temporariamente 18
crianças (capacidade máxima) até aos
13 anos, muitas delas entregues por
ordem do Tribunal. Apercebemo-nos
de que aqueles bebés e crianças usam

roupas e brinquedos usados, sendo
que teriam um especial prazer em receber uma prenda nova, apenas para
elas, pelo Natal. Desta forma, o Lions
e Leo Clube Santa Joana Princesa irão
oferecer uma prenda pelo Natal a cada
uma destas crianças.

Caminhada alertou para a diabetes
O Lions Clube Santa Joana
Princesa realizou, no dia 19
de novembro, em parceria
com o Rotary Clube de
Aveiro, mais uma caminhada
pela cidade de Aveiro, de
sensibilização à Diabetes.
A caminhada teve início às 10h
no Centro Comercial Fórum de
Aveiro e seguiu-se pela cidade, mobilizando companheiros de ambos
os clubes e cidadãos que viram nesta
atividade uma excelente oportunidade para sensibilizar os rostos por
quem passávamos. O Lions Clube
Santa Joana Princesa procura consciencializar a população sobre a importância dos cuidados com a doen-
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ça, que é já considerada a epidemia
do século XXI. Problemas metabólicos do organismo e hábitos de vida
como o sedentarismo, obesidade, má
alimentação e a hereditariedade contribuem para que esta doença reine
nos índices de maior taxa de mortalidade por doença, a nível mundial,
segundo dados da Federeção Internacional de Diabetes.
Para as pessoas que não sabem
que têm a doença também se torna
fulcral delinear e implementar acções
de prevenção, dado que o número
de pessoas com a Diabetes tenderá
a alastrar.
Foi com um colete vestido, que
todos os que participaram nesta caminhada procuraram relevar: “Diabetes,
uma doença a prevenir e a combater”.
Apesar dos dias de mau tempo
que nos acompanharam nessa semana, este dia foi-nos presentado com
sol e momentos de boa disposição
e companheirismo. Hábitos como
este são essenciais para a promoção
de um estilo de vida mais saudável.
Ser Lion é mesmo isto, é contribuir
e mobilizar as pessoas para estilos de
vida mais felizes e saudáveis.
Cristiana Dias

Lions Clube de São Miguel

Clube angaria
verbas para ação
solidária
O Lions Clube de
São Miguel promoveu um almoço de
S. Martinho, no dia
12 de novembro. O
momento serviu para
angariar fundos para
a ação solidária do
clube, centrada nos
problemas de visão
e distribuição de cabazes alimentares a
famílias carenciadas.
Ainda no âmbito
deste convívio, a Presidente do Lions Clube
de S. Miguel, CL Luísa
Magalhães, entregou
os “chevrons” come
mo
rativos dos 30
Anos de Lionismo aos
CL Francisco Afonso e
Osvaldo Couto.
Entretanto, retomando uma tradição
do dia de Todos os
Santos, envolta de um
grande espírito de solidariedade e partilha
- «o Pão por Deus» o Lions Clube de São
Miguel promoveu, no
dia 1 de novembro,
um chá solidário, que
contou com a presença especial de um
membro da ACAPO
e de alguns companheiros e amigos. Ao
sabor de vários chás e
doçarias, a partilha de
vivências, tradições e
testemunhos serviram
para angariar verbas
que revertem para o
pagamento de consultas oftalmológicas
e para a aquisição de
óculos para crianças
pertencentes a famílias carenciadas.

Ajuda à construção
de sala de informática
de casa de jovens
nome de “Sala Lions”. Neste evento,
estiveram presentes o presidente do
Clube, secretário, tesoureiro e esposa
e o presidente das atividades. Foram
recebidos pelos responsáveis técnicos da instituição.

Concurso Cartaz
sobre a Paz
> CLUBES

LIONS CLUBE DE SANTIAGO DO CACÉM

O Lions Clube de Santiago do Cacém, em parceria com a Escola Básica Frei André da Veiga, promoveu o
concurso de pintura do Cartaz sobre
a Paz. Participaram 21 alunos. No final, foi nomeado um júri de selecção
que, por voto secreto, escolheu o
cartaz vencedor.

Angariação de fundos

O Lions Clube de Santiago do
Cacém fez a entrega, no dia 22 de
novembro, de equipamento de informática à Casa de Jovens “O Farol”,
para a criação da sua sala de informática. Foram entregues dois computadores (CPU), dois monitores LCD
de 22, uma Impressora e dois MS
Office, no valor de 1073,19 euros.
A esta sala, a instituição atribui o

O Clube realizou, no dia 4 de novembro, um espetáculo de variedades
no Auditório António Chainho, para
angariação de fundos destinado à aquisição de equipamentos informáticos
para a criação da sala de informática
desta instituição. Este espetáculo teve
a participação gratuita de artistas e
músicos da nossa terra, sendo eles os
seguintes: Rancho Folclórico Ninho de
uma Aldeia; Maria Adélia Botelho &
Jovens Acordeonistas de Santiago do
Cacém; Guitarras da Escola do Mestre
António Chainho e o Conjunto Musica Popular “ Tem Avondo”.

Lions Clube da Trofa

Clube apoia
APPACCM
O Lions Clube da Trofa realizou um jantar de Fados Solidário, no
dia 2 de dezembro, no restaurante
“LINA”, na Trofa. O proveito desde jantar é para apoiar a APPACCM
da Trofa, de duas formas diferentes,
mas complementares: Dando um
“mimo”, em forma de Cabaz de Natal
a todos os colaboradores da APPACDM da Trofa, que fazem um magnifico trabalho com as crianças e jovens
que a frequentam, e contribuindo para
a realização de obras de melhoramento
nas instalações da APPACDM da Trofa, nomeadamente pintura de quatro
salas, que apesentam graves problemas

de humidade.
A noite foi abrilhantada pelos fadistas Conceição Brito, Joaquina Rodrigues, Paula Canossa, Jaime Martins e Mário Costa, na Viola Carlos
Santos e na Guitarra João Martins.
Entretanto, o Clube participou no
concurso Cartaz da Paz, com o trabalho de Maria Oliveira e associou-se às
comemorações do Dia Mundial dos
Diabetes, com a sensibilização para os
cuidados básicos de saúde.
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Lions Clube Seixal Miratejo

Receitas de passeio cultural
revertem para cabazes de natal
O Lions Clube Seixal Miratejo
promoveu um passeio cultural, no
dia 15 de outubro. As receitas angariadas com este evento destinam-se à
compra de 20 cabazes de Natal  para
serem entregues durante o mês de
dezembro a 20 famílias carenciadas,
a exemplo do que tem sido feito nos
últimos anos. Participaram nesta ini-

ciativa, entre Companheiros Lions e
Amigos, 46 pessoas.
O passeio começou com uma visita à Fragata D. Fernando II e Glória, seguindo-se depois o Palácio Real
na Base Naval de Lisboa, no Alfeite
e a Escola de Fuzileiros, em Vale de
Zebro. Depois do almoço, houve
ainda tempo para visitar o Museu do

Fuzileiro e observar os vestígios do
Moinho de Maré e percorrer a galeria
dos antigos “Fornos de Biscouto”.
O Clube agradece “a colaboração
prestada pelo Senhor Comandante
Rocha e Abreu que nos acompanhou
e nos deliciou com os seus conhecimentos acerca de tudo o que nós
visitámos”.

LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Entrega de bens
ultrapassa os 24 mil euros
O Lions Clube de Vila Nova
de Famalicão realizou,
no dia 3 de dezembro, a
sessão solene de entrega
de materiais de conforto,
higiene, cuidado e proteção
resultante da parceria com o
Lions Clube de Roissy – Pays
de France.
O evento decorreu no edifício da
Frutivinhos – Cooperativa Agrícola
de Vila Nova de Famalicão, tendo o
Presidente do Clube, CL Carlos Barboas, iniciado a sessão agradecendo
à Cooperativa e à Empresa Transportes Nogueira o apoio logístico
essencial para o sucesso desta ação,
não esquecendo o trabalho e generosidade do Clube de Roissy.
Dando continuidade ao trabalho
que vem sendo realizado pelo Clube
junto da Comunidade Famalicense,
foram entregues 11 lotes de materiais
de incontinência, penso e proteção,
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um donativo cujo valor total ascende
os 24.500 euros.
Procurando abranger cada vez
mais o concelho e as várias entidades
que auxiliam a população, o Lions
Clube de Famalicão apoiou seis movimentos católicos, três corporações
de Bombeiros – Voluntários Famalicenses, Voluntários de Vila Nova
de Famalicão e Voluntários de Riba
D’Ave e dois núcleos da Cruz Vermelha – Ribeirão e Oliveira São Mateus.
Destaque na sessão para o momento da assinatura do Termo de

Compromisso e Responsabilidade
por cada um dos representantes das
entidades presentes, confirmando
a utilização do material assente nos
princípios do altruísmo, dedicação,
dádiva, gratuidade e consciente triagem sócio económica, de acordo
com os parâmetros de ação de cada
uma.
O Lions Clube de Famalicão
continua assim a materializar a máxima “Nós Servimos”, não esquecendo aqueles que no terreno assistem
os que mais necessitam.

Lions Clube de Lisboa Alvalade

Lions Clube Lisboa Belém

Loja de Natal
O Lions Clube Lisboa Belém
inaugurou a sua “Loja de
Natal”, na Av. da República,
n.º 64, em Lisboa.
O Governador do Distrito 115
Centro Sul, DG Raúl Amado, honrou
com a sua presença o momento do
“corte da fita” da sua inauguração, na
companhia da sua esposa e companheira Graça. Esta simbólica cerimónia
teve também a presença da Presidente

Entrada da nova sócia e o Governador
colocando o PIN do Lions

do Conselho Nacional de Governadores, CC Tiete Santos Costa, que é
a coordenadora desta atividade, como
tem sido em anos anteriores, sendo
uma das maiores atividades do Clube.
Também esteve presente, nesta inauguração, a PCC Avelina Angeiras com
uma banca do Lions Clube da Costa
do Sol - Carcavelos.
A receita da venda dos produtos
será para doar a instituições de solidariedade social.

> CLUBES

1300 rastreios
efetuados

O Lions Clube de Lisboa Alvalade organizou
um rastreio, em parceria com os Clubes de Lisboa Centro e Lisboa Mater, nas instalações do
Centro Comercial Roma, e com o apoio da Junta
de Freguesia de Alvalade. Foram rastreados
126 fregueses e foram realizados cerca de 1300
rastreios, de Audição - Colesterol - Glicémia Medição Tensão Arterial - Nutrição - Avaliação
Vascular - Aconselhamento médico - Cuidados
de rosto - Osteopatia - Saúde Oral - Visão
Entretanto, o Lions Clube de Lisboa Alvalade participou nas atividades da Junta de
Freguesia no dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e procedeu à oferta de óculos
graduados a utente carenciada, referenciada e
remetida pela Junta de Freguesia de Alvalade.

O Past- Presidente António Ramos
foi distinguido com a Comenda Melvin Jones

Admissão de nova sócia
e distinção Melvin Jones
O Lions Clube Lisboa Belém
admitiu uma nova sócia no
decorrer da comemoração do
seu 23º. aniversário, no dia
20 de novembro.
Trata-se de Julieta Escudeiro, que
teve como madrinha a Presidente do
Clube Aidinha. Na ocasião, o Presidente Imediato, CL António Ramos,

foi agraciado pelo Clube com a Comenda Melvin Jones, pelo exercício
de Atividades do AL 2015/16.
Vários Companheiros do Clube também foram distinguidos pelo
Lions Internacional pelo número de
anos ao serviço da comunidade.
O Clube também foi reconhecido
pelas Atividades do Centenário, com
um chevron de quatro diamantes.

O Clube homenageou ainda a Companheira
Irene Quininha, “um grande pilar dentro do Clube, que com a sua amizade e grande Companheirismo tem mantido o Clube sempre unido
e coeso”.
O Lions Clube de Lisboa Alvalade continua
o seu trabalho de voluntariado nos Hospitais
de Dona Estefânia e I.P.O., através das Companheiras Maria Manuela Castelo e Maria de
Lurdes Rodrigues.
O Clube entregou ainda um enxoval de
bebé a uma mãe com dificuldades económicas
e entregou 20 garrafões cheios de tampinhas,
no Hospital de Dona Estefânia.
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Lions Clube Lisboa Mater

> CLUBES

Teresa d`Avila avança
com candidatura
a Vice Governadora
O Lions Clube Lisboa Mater reuniu, no dia 27 de setembro, em Assembleia Geral, desta vez dedicada
exclusivamente ao endosso da candidatura de Maria Teresa d’Avila ao
cargo de 2ª Vice-Governadora para
o próximo AL 2017/2018, conforme desejo expresso pelos Companheiros presentes na anterior AG de

13 de outubro de 2015. Os sócios
compareceram em grande número e os que não puderam comparecer enviaram à Presidente a sua anuência a esta
candidatura que se
entende prestigiante
do nosso Clube e do
nosso Distrito.

Teresa d`Avila
avança com
candidatura a
Governadora
- muda para
Teresa d`Avila
avança com
candidatura
a Vice
Governadora

Magusto na Quinta dos Inglesinhos
- APPACDM

Saúde em ação
No dia 19 de novembro realizou-se, no Centro Comercial Roma, um
rastreio de saúde com múltiplas valências.
Organizado pelo Lions Clube Lisboa Alvalade teve o concurso do
nosso Clube e do Lions Clube Lisboa
Centro. Dirigido maioritariamente à
população sénior de Lisboa abrangeu 126 pessoas. Esteve presente o
Presidente da Junta de Freguesia de
Alvalade Dr. André Caldas. Do nosso
Clube estiveram presentes o Presidente da Divisão 7 CLMJ Eduardo
Pessoa Santos, a Presidente CL Maria
Teresa Botelho de Medeiros, a Directora Social e Presidente da Comissão
de Rastreios do Lions Clube Lisboa
Mater CLMJ Maria Ivone Aleixo, o Secretário PDG Pierluigi d’Avila, a 2ª Vice-Presidente e Directora de Sócios
e Comunicações CLMJ Maria Teresa
d’Avila. Estiveram também presentes
o CLMJ António Jorge Simões Monteiro e sua mulher Berta.
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Realizou-se no dia 12 de novembro, mais um Magusto nas instalações
do Lar Residencial da APPACDM Associação dos Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, em Pêra de
Baixo (Costa da Caparica), na Quinta
dos Inglesinhos. O Lar da Quinta dos
Inglesinhos é um Lar de apoio para 12
clientes, que provêm na sua maioria
dos programas de formação profissional, estando integrados em mercado de
trabalho, ou em actividades ocupacionais noutras estruturas da APPACDM.
Para além dos sócios do Clube estiveram presentes CCLL do LC Almada

Tejo, antigo CL do Clube, novos sócios do nosso Clube, familiares e amigos.
Foi entregue à representante da
APPACDM, Ana Silvestre, um cheque no valor de 480.00 euros, proveniente de anterior evento a favor
desta Instituição, a Churrascada do
AL 2015/2016. Neste evento a verba
angariada foi de 640.00 euros.
Foi apresentado e dirigido por
Pedro Bonniz um torneio de sua
autoria com temas vários de muito
interesse que puseram à prova a memória e o saber dos participantes.

Lions Clube Lisboa Norte

> CLUBES

Visitas ao IPO e distribuição
de sopa aos sem abrigo
Entrega de roupas e agasalhos, louças,
artigos de casa, calçado, brinquedos
ao Centro Social do Bairro 6 de Maio

Visão – História
de Vida
Na Assembleia Geral de 11 de
outubro, mês dedicado à Visão, o
Clube organizou uma palestra História de Vida, tendo sido palestrante
a Drª Maria de Lourdes Silva Reis.
Esta palestrante referiu com detalhe
a sua experiência de vida e o seu contacto com deficientes visuais. A AG
foi aberta a convidados e a familiares
dos sócios. A palestra encontra-se na
íntegra no Youtube.
Cuidados paliativos
pediátricos
A nossa AG, realizada no dia 25
de outubro, contou com a presença
do 2º VDG Pedro Crisóstomo, do
PDGI Carlos Manitto Torres e do
PCC Fernando Marques Jorge, actual
Presidente da Câmara Municipal de
Oleiros. Estiveram presentes CCLL
dos Clubes Cascais Cidadela, Castelo
Branco, Lisboa Centro e Palmela. A
nossa AG contou com a presença da
CL Helena Salazar, do LC Palmela,
nosso Clube afilhado, que proferiu
uma palestra que muito agradou a
todos os presentes: Cuidados paliativos pediátricos. Foi entregue pela
Presidente CL Maria Teresa Botelho Medeiros um Reconhecimento
pela sua esclarecedora intervenção.
Do cv da CL Helena Salazar salientamos: Psicóloga, Mestre em Cuidados Paliativos, membro da Direcção
da APCP - Associação Portuguesa
de Cuidados Paliativos, membro da
Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, Assessora Distrital A Mulher
e a Família.

Entrega de brinquedos ao IPO

O Lions Clube Lisboa Norte
mantém semanalmente duas
atividades: voluntariado
no IPO e confeção de sopa
e alimentos quentes para
serem distribuídos pelos
sem-abrigo.
Também com carácter periódico,
a presidente do Clube, Isabel Cupertino, faz recolha de roupas de homem, mulher, criança, de casa, calçado, livros e muito mais, que entrega
ao Bairro 6 de Maio na Damaia, para
os mais carenciados. Fez também entrega de roupas e agasalhos à Caritas
e à Legião da Boa-Vontade.
O Clube deu 50,00 euros para a
ACAPO, através do Clube Sete Colinas, para adquirirem um aparelho
específico de oftalmologia. Ainda
nesse âmbito, a presidente faz recolha de óculos para reciclagem.
O Lions Clube Lisboa Norte
participou na Visita Cultural organizada pelo Clube Seixal Miratejo e
pela Marinha. Houve a visita à Fragata D. Fernando e Glória, seguindo-se
visita ao Palácio Real do Alfeite e ao
Museu de Vale de Zebro.
Também no âmbito da Cultura,
o Companheiro do Lisboa Norte
lançou um livro de Poesia no Palácio
Foz, dia 13 de outubro, com apresentação do Dr. Guilherme D›Oliveira

Martins e umas palavras do Padre
Vitor Melícias. Esteve presente o
General Ramalho Eanes e Esposa,
numa sala repleta. Esteve presente
também a presidente do Clube Isabel
Cupertino e a CL Anabela Amaral.
Jantar de solidariedade
a favor da APPDA
No dia 21 de outubro, no restaurante Clara, teve lugar um Jantar de
Solidariedade a favor da APPDA – Associação Portuguesa das Perturbações
do Desenvolvimento e Autismo, com
a presença da presidente da Instituição, Dra. Paula Figueiredo, a quem a
presidente do Clube, Isabel Cupertino
entregou um cheque de 600,00 euros.
Esteve presente o Past Governador
Carlos Torres, vários Clubes e amigos,
numa sala repleta com 90 pessoas.
No âmbito do combate à iliteracia, o Clube faz leitura de histórias a
alunos de diversas escolas.
No mês de dezembro e por altura do Natal, as voluntárias da Liga
Portuguesa Contra O Cancro, fazem
a entrega de brinquedos às crianças
internadas no IPO. Este ano, o Lions
Clube Lisboa Norte resolveu fazer
uma recolha de brinquedos que,
posteriormente, doou à Dra Helena
Grilo, coordenadora de voluntariado
da LPCC.
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LIONS CLUBE DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

> CLUBES

Simpósio da família, recolha de sangue
e homenagem a dadores
O Lions Clube de Vila Praia
de Âncora realizou, no dia
8 de dezembro, no Centro
Cultural, um Simpósio da
Família, sobre o tema “LIONS
– Uma oportunidade para
Famílias Solidárias”.
A dinamizar o tema esteve a ancorense Teresa Gama Brandão, filha
do saudoso médico ancorense Dr.
Mesquita da Silva, que já ocupou o
alto cargo lionístico de Governadora
de Distrito e Presidente do Conselho
Nacional de Governadores do nosso
País.
Teresa Gama Brandão falou da
influência dos seus pais no moldar
da sua personalidade e atitude comprometida em ajudar quem precisa,
fazendo do voluntariado no Lions
Clube de Guimarães, a que pertence, um meio privilegiado para mudar
pela positiva a vida das pessoas.
Sessão de abertura com Teresa Gama Brandão,
Eduardina Presa e José Neiva Santos

Homenagem aos Dadores de sangue com 10 dádivas

suas comunidades, enquadrados na
Associação Internacional de Lions
Clubes, a maior associação de clubes
de serviço do mundo que este ano
está a comemorar o seu Centenário.
Este Simpósio dedicou também uma especial atenção à cultura
acolhendo uma conversa à volta do
Livro Conto de Natal “Carro Vermelho” da Dra. Maria José Areal,
dinamizada pela Dra. Isabel Lima e
pela autora.
Recolha de sangue
e medula

Deu exemplos concretos do
seu voluntariado na área da promoção da saúde e da esperança junto
dos doentes, fazendo-o geralmente em companhia do seu marido,
médico reformado Dr. António
Gama Brandão, relevando quanto é
estimulante deixar um sorriso e uma
esperança na cara de alguém que
sofre.
A Presidente do Clube, Eduardina Presa, na sessão de abertura, falou da importância do voluntariado e
do trabalho que os Lions fazem nas
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O Clube aproveitou a altura para
comemorar o Dia Internacional do
Voluntário, promovendo uma recolha de sangue e medula no mesmo
Centro Cultural, tendo sido atendidos 25 dadores e recolhidas 21 dádivas, e para reconhecer os dadores
de sangue pela sua dedicação, generosidade e altruísmo a favor da vida,
entregando distinções aos dadores
com 10 e 20 dádivas já concretizadas
e depositando um ramo de flores e
guardando um minuto de silêncio
junto ao Marco Lionístico existente
no Centro Cívico.
Os dadores reconhecidos pelas
10 dádivas realizadas, que receberam
um Diploma atribuído pelo Instituto
Português de Sangue e da Transplan-

tação e um Diploma de Reconhecimento dos Lions foram:
Álvaro Lomba Marinho, Carlos
Fernandes Alves de Castro, Carlos
Manuel Figueiras Bás, Florbela
Ribeiro Castro, Isaldina Maria Sacramento Lajoso Camelo, Maria Cristina Fernandes Alves Costa (a título
póstumo) e Tânia Daniela Almeida
Mendes.
Os reconhecidos pelas 20 dádivas realizadas, que receberam uma
Medalha Cobreada atribuída pelo
Ministério da Saúde e um Diploma
de Reconhecimento dos Lions foram:
Geraldina Brandão Oliveira,
Marcos Paulo Fernandes Martins,
Maria Dores Andrade Matos, Maria
Cristina Fontainha Presa, Maria Jesus
Mesquita Garcia Pereira e Pedro Miguel Marinho Magalhães.
No final junto ao Marco Lionístico existente no Centro Cívico, foi
colocado pela Presidente do Clube,
ladeada pelo Presidente da Junta de
Freguesia de Vila Praia de Âncora,
Carlos Castro e pelo viúvo da dadora
de sangue Maria Cristina Costa, Professor José Alfredo Costa, um ramo
de flores e guardado um minuto de
silêncio em homenagem aos dadores
de sangue falecidos.
Foi um gesto de homenagem e
gratidão que foi partilhado por da-

> CLUBES

dores de sangue e suas famílias de
forma muito sentida.
O Lions Clube de Vila Praia de
Âncora aproveitou também para realizar o seu tradicional Convívio de
Natal, durante o qual houve momentos belos de poesia alusiva à época
natalícia e a admissão de três novas
sócias que vão reforçar, ainda mais, a
dinâmica solidária do Clube.
Na sua mensagem final a Presidente Eduardina Presa mostrou-se
satisfeita com a diferença positiva
que o seu Clube tem feito na comunidade, deu as boas vindas às novas
sócias e agradeceu a ajuda que tem
tido na condução dos destinos do
Clube.

Homenagem aos dadores
de sangue com 20 dádivas

Tertúlia literária com Maria da Luz Colaço
A Casa do Orfeão, em Vila
Praia de Âncora, acolheu, no
dia 16 de novembro, mais
uma Tertúlia Literária, desta
feita, tendo como convidada
a Prof. Maria da Luz Machado
Colaço, numa conversa à
roda do seu livro de poemas
“Por dentro das palavras”.
A abrir a tertúlia o Orfeão de Vila
Praia de Âncora, dirigido pelo maestro Francisco Presa, fez uma pequena atuação cantando três peças. A
presidir à sessão esteve Maria Eduardina Presa, Presidente do Lions
Clube de Vila Praia de Âncora, rodeada pela autora Maria da Luz Colaço
e pela apresentadora Maria Isabel
Lima Martins. Depois de agradecer
a presença dos restantes membros
da mesa, da generosa assistência e
a atuação do Orfeão, disse, nomeadamente, que “um dos objetivos do
Lions Cube de Vila Praia de Âncora
é promover livre e ampla discussão
de assuntos de interesse cultural,
interessar-se ativamente pelo bem
estar público, cultural e social da Comunidade e fomentar um espírito de
compreensão entre as pessoas”.
A apresentação da poetisa esteve
a cargo da Dra. Maria Isabel Lima
Martins que traçou o perfil da autora
e fez uma análise aprofundada do livro, realçando a beleza dos poemas,

A mesa da sessão

a sensibilidade e a grandeza dos sentimentos que deles emana.
Na altura, foram lidos alguns poemas representativos da sua escrita,
que foram muito apreciados pela assistência.
A autora Maria da Luz mostrou-se sensibilizada com esta iniciativa,
deu algumas notas pessoais do seu
processo criativo que já vem de longe e disse que continua a escrever
cada vez com mais entusiasmo e que
a sua natural simplicidade e timidez
levaram-na a resistir a esta iniciativa,
que foi possível por considerar que
se encontrava em família.
No final, houve tempo para troca
de impressões sobre o processo criativo da Maria da Luz Colaço e do encanto que ela nutre pelo Minho e por
Afife, onde viveu, e por Vila Praia de
Âncora onde se radicou.

Ao encerrar a sessão, a Presidente
dos Lions, Eduardina Presa, entregou
à autora e à apresentadora diplomas de
reconhecimento pela colaboração com
os Lions, agradeceu a parceria com o
Orfeão de Vila Praia de Âncora, referiu
que a tertúlia tinha sido “um excelente momento cultural que nos encheu
a alma” e anunciou para breve novas
iniciativas e novos temas em debate.
Maria da Luz Colaço é diplomada pela Escola do Magistério de
Coimbra e especializada pelo Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, de Lisboa.
Trabalhou no Centro de Saúde
Mental Infantil de Coimbra tendo-se
reformado no ano de 1992.
Atualmente é orfeonista do Orfeão de Vila Praia de Âncora e exerce voluntariado, nomeadamente no
Lions Clube de Vila Praia de Âncora.
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LIONS CLUBE DE VISEU
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Donativo de 24 mil euros
para compra de mamografo-ecógrafo
O Lions Clube de Viseu
entregou um donativo de
24.482,34 Euros ao Hospital
de São Teotonio de Viseu, no
âmbito da contribuição para
compra de um mamografoecografo.
O Lions Clube de Viseu entregou
ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu
o donativo no valor de 24.482.34 euros, angariado ao longo dos últimos
dois anos, no âmbito da campanha
de contribuição para a aquisição do
Mamografo-Ecografo. Além deste
valor, serão ainda entregues os valores de 5.000,00 Euros pelo Município de Tondela, e 10.000,00 Euros
anunciados pelo Município de Viseu,
o que totaliza um valor muito próximo dos 40.000,00 Euros.
A entrega ocorreu numa breve
cerimónia, no salão nobre do Hospital de São Teotónio - Centro Hospitalar Tondela Viseu, com a presença do Presidente do Conselho de
Administração Dr. Ermida Rebelo,
Vogal executivo e Lion Dr. Rui Melo,

A entrega do donativo ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Dr. Paulo Coelho, Maria de Lurdes
Correia (Marilu) (Lion), Dra, Martha
Regina (lion) e Enfermeira Diretora
Maria Cassilda Pereira das Neves.
A campanha foi iniciada em 2014
pelo então presidente dos Lions Clube de Viseu, Dr. José Costa e terminou em julho passado, coincidindo
com o fim do mandato.
“A toda a comunidade, empresas,
instituições e organismos públicos
que direta ou indiretamente partici-

param nesta causa, queremos deixar
a nossa profunda gratidão”, referiu
fonte da direção do Clube.
O Lions Clube de Viseu mantém a sua atividade na identificação
e ajuda de situações de precaridade
e pobreza na comunidade, trabalhando junto com as instituições mais necessitadas. A intervenção em causas
mais pequenas e numa intervenção
mais direta, são os objetivos propostos para o corrente ano Lionístico.

Lions Clube Seixal

Prémios aos melhores alunos
e entrega de roupas e brinquedos
O Lions Clube Seixal
participou na campanha
“Missão Continente”, numa
parceria com a CVP Seixal
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O Clube procedeu igualmente à
entrega dos prémios aos melhores
alunos do 12º ano da Escola Manuel
Cargaleiro, no valor de 150.00€ cada
um, totalizando 300.00 euros.
Promoveu, em parceria com os
Clubes de Almada, Almada Tejo
e Setúbal a Gala de Solidariedade
a favor da APPACDM de Setúbal,
através da qual foi angariado o valor
de 2.010 euros. No jantar de confraternização que se seguiu à Gala foi
feita a entrega da Comenda de Melvin Jones à CL Célia Caritas pelo seu
trabalho no decurso do AL 2015/16.

O Clube procedeu ainda à entrega de roupas, brinquedos e outros
bens à Loja Solidária do Centro Paroquial de Arrentela.
Realizou a Caminhada/Stride de
sensibilização contra a Diabetes, que
contou com a participação de Companheiros dos Clubes de Montijo,
Lisboa – 7 Colinas e Lisboa-Centro,
num total de 17 participantes. A
CVP Seixal prestou apoio, realizando
rastreio de Glicémia aos 17 participantes, em instalações cedidas pelo
Centro de Assistência Paroquial de
Amora.

LIONS CLUBE DE VILA DO CONDE

O Lions Clube de Vila do Conde comemorou o Dia Mundial do
Lionismo – dia 8 de outubro - com
uma visita à sede da APAC de Vila
do Conde, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Cegueira, cujo
trabalho apoiou e se comprometeu a
patrocinar no futuro. De seguida, no
dia 13 de outubro – Dia Mundial de

Luta Contra a Cegueira -, convidou
a Direção da APAC a participar na
Assembleia Geral do Clube. Aí foi
aprofundado o conhecimento sobre
a atividade da associação e sobre a
intenção de criar uma biblioteca virtual para cegos. Para apoiar essa ação
foi feito um donativo de 400 euros
à APAC.

> CLUBES

Apoio à criação
de biblioteca virtual
para cegos

Entrega de donativo a Paulo de Jesus,
presidente da Associação Portuguesa
de Apoio à Cegueira

Candidatura para criar clínica sénior
O Lions Clube de Vila do Conde
está associado com o TECTO, pertencendo ao seu Conselho Consultivo, e
participando em cursos da Universidade Sénior. A necessidade de equipar
um hospital de fisioterapia para indivíduos da terceira idade foi identificada
pelo Clube que tomou a iniciativa de
desenvolver um processo de candidatura à Fundação Lions International
para financiamento. A “SeniorClinic”

que se pretende instalar e que terá as
seguintes valências: fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, gabinete de apoio psicoeducativo e social;
gabinete de apoio psiquiátrico, enfermagem, medicina geral (fisiatria, ortopedia, neurologia).
A primeira reunião formal de trabalho ocorreu no passado dia 5 de novembro e teve a participação do LC da
Trofa, que se associará ao projeto.

Visita às instalações da futura SeniorClinic

Donativo de 6 mil euros para a Liga
Portuguesa Contra o Cancro
O cartaz distinguido com a
menção honrosa

Cartaz da Paz
premiado
O Lions Clube de Vila
do Conde participou no
concurso do Cartaz da
Paz deste ano lionístico,
e um dos cartazes por si
patrocinado foi premiado, no Distrito, com uma
menção honrosa – o cartaz pintado pela Aluna
Bruna Sampaio, da Escola D. Pedro IV.

Esta é a atividade maior do ano
lionístico do Lions Clube de Vila do
Conde, que já vem de há muito tempo.
No dia 19 de novembro, na Quinta do
Alferes, em Vairão, realizou-se o magusto deste ano, no qual participaram
212 pessoas com muita alegria pelo
muito prazer em contribuir para uma
instituição tão importante e próxima
como é a Liga Portuguesa Contra o
Cancro. A festa, animada por um conjunto de fados de Coimbra que atuou
graciosamente, foi vivida com muita
alegria e amizade por todos os participantes e rendeu 6.140.00 euros, que
foram entregues aos representantes da
Liga presentes no Magusto, na pessoa
do Senhor Arq. Henrique Coelho.
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Lions Clubes de Almada, Almada-Tejo, Seixal e Setúbal

Os Lions Clube de Almada,
Lions Clube Almada-Tejo,
Lions Clube do Seixal e
Lions Clube de Setúbal,
numa iniciativa conjunta,
organizaram a Gala de
Solidariedade Lions a favor
da Associação Portuguesa
de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental de
Setúbal (APPACDM), com o
objetivo de angariar fundos
destinados à renovação
e conservação do seu
equipamento.
Esta iniciativa, que contou com
o apoio da Câmara Municipal de Almada, nomeadamente através da cedência do Auditório Fernando Lopes
Graça, produção de material gráfico
de divulgação do evento, transporte de artistas e apoio técnico, levou
cerca de seis meses a ser planeado e
montado.
O esforço compensou uma vez
que o Auditório esgotou, graças à adesão de Companheiros e Amigos que
nos acompanharam, resultando numa
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doação no valor de 2000 Euros.
O espetáculo, conduzido e apresentado pela locutora da Rádio Renascença Miriam Gonçalves, que
tradicionalmente nos acompanha
neste tipo de eventos, contou com a
presença de diversos artistas na área
da música e dança tradicionais portuguesas; Associação Grupo Coral e
Etnográfico Amigos do Alentejo do
Feijó, da fadista Piedade Fernandes,
do Sexteto de Guitarras Hexacorde, em representação da Escola de
Música Luísa Todi, do grupo Moços
d’uma Cana, do Grupo de Cavaquinhos da Casa do Povo de Corroios
e do Grupo Etnográfico Raízes de
Sobral Gordo.
A apresentação da APPACDM
foi feita pelo seu Presidente, Dr. José
Salazar, após a exibição de um pequeno filme realizado pelos técnicos
que ali desenvolvem a sua atividade
profissional.
Durante a Gala foi também exibido um filme alusivo aos 100 anos
do Lionismo, tendo o CL Governador Raul Amado, na circunstância,
usado da palavra, saudando a iniciativa e o seu evidente sucesso.
No final do espetáculo, que durou aproximadamente três horas,
seguiu-se um jantar de convívio com
cerca de sessenta companheiros, familiares e amigos, onde se sentiu a
satisfação e alegria com os resultados
obtidos, fruto de um notável espírito
de equipa, entre Clubes Lions.
Durante o jantar foi feita uma
saudação em particular à coordenadora do projeto CL Sandra Eugénio,
tendo o Past-Governador CL Manitto Torres entregado à Coordenadora da Divisão 8, CL Célia Carita,
a Comenda Melvin Jones em reconhecimento de serviços prestados ao
lionismo.
Paulo de Sousa

Pedro Patrão
Amado

> LEOS

> CLUBES

Gala de Solidariedade
a favor da APPACDM
de Setúbal

Presidente do Distrito
Múltiplo 115 Leo

Humanizar
o Serviço:
TER emoção
vs. SER emoção

H

oje vivemos numa sociedade construída e
direcionada para os
“Teres Humanos” e,
por demasiadas vezes,
a mais pura essência de sermos Seres
Humanos é momentaneamente desvalorizada ou mesmo esquecida. O que podemos fazer enquanto organização que
procura mudar positivamente a comunidade? Podemos começar por Humanizar
o Serviço.
Acreditamos que o primeiro passo
para alcançarmos a plenitude desta humanização, passa por humanizarmos as
nossas relações entre seres humanos:
na relação com quem prestamos ajuda,
na relação entre Leos, e na relação entre Leos e Lions. O que queremos levar
desta experiência? Emoção! Podemos
moldar-nos à sociedade atual, e servir
a comunidade de forma a que todos os
intervenientes possam Ter emoções?
Podemos, mas nós queremos mais. Queremos Ser emoção!
Ser emoção gera momentos e cria memórias. E este ano, os Leos de Portugal
estão a criar novas e fantásticas memórias, que se espelham na alegria genuína vivida nos encontros nacionais. Esta
emoção, verdadeiramente contagiante,
gera uma maior motivação e empenho
de todos no propósito que partilhamos
- o Serviço à comunidade – e que tem
sido inspirador de norte a sul do país. A
alegria traz-nos ainda maior dinamismo,
mas mais importante, traz-nos compromisso e paixão. Por fim, a alegria enaltece a partilha e valoriza o próximo.
A todos os Leos e Lions de Portugal:
Sejam emoção, Sejam alegria!

> LEOS

LEOFORMA 2016:
um evento de valor acrescentado!
O evento de orientação leonística e formação mais aguardado do ano foi promovido
pelos Leos de Pombal com o apoio do DM Leo 115 e teve lugar nos dias 26 e 27 de
novembro de 2016.

O primeiro dia arrancou
com um fantástico painel de
experiências de voluntariado seguido de um interativo
workshop de Public Speaking.
Mais tarde, contou com um
momento destinado aos Leos
de Portugal de âmbito nacional
e internacional, e ainda com um
dinâmico e divertido momento
de atitude UAUme! Deixamos
aqui mais uma palavra de agradecimento a todos os oradores
convidados: Maria Ciunca (Leo
Club Graz – Austria), Dr. Nuno
Quintal (Cardiologista), Gorete
Gonçalves e Catarina Serralheiro (Projeto Rabo de Peixe Sabe
Sonhar), David Mourão (Public
Speaking), Gonçalo Cristóvão
(MyLCI – Visão de Leo Clube), Pieter Haex (Leo Europa
Fórum 2017 – Netherlands),
Pedro Amado e Bruno Soares
(Organização de Eventos) e
Ana Teresa Penim (Coaching).
Seguiram-se depois algumas visitas de âmbito cultural, a visita
à Sede da Fundação dos Lions

de Portugal, o jantar oficial e
momentos de companheirismo
O segundo dia contou com
uma visita matinal à sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal,
e terminámos o nosso fim-de-semana leonístico com a visita
ao Canil Municipal de Pombal,
onde foram entregues as latas de
alimentos doadas pelos participantes do LEOFORMA 2016.

Mensagem do Presidente DM Leo 115, Pedro Patrão Amado:
“Agradecemos uma vez mais aos Leos e Lions de Pombal que apoiaram este LEOFORMA
2016. Parabéns a todos! Este foi um evento de valor acrescentado e trouxe aos Leos de
Portugal uma enorme alegria por tudo o que juntos vivenciámos. O que transforma um simples fim-de-semana num fim-de-semana simplesmente incrível, é o que cada um faz com
pequenos detalhes e todos fizeram-no com excelência. Este evento confirmou também a
certeza que já tínhamos quando afirmámos que íamos levar o LEOFORMA para Pombal este
ano. Foi um sucesso! A mobilização que conseguimos foi muito especial e este fim-de-semana será sempre recordado com grande orgulho, pois deixou muitas e boas memórias. Tudo
aconteceu graças ao empenho e dedicação, à amizade e ao espirito de Serviço. Obrigado à
Presidente do Leo Clube de Pombal e CLeo Ana Carolina Jesus, obrigado aos Leos e Lions de
Pombal, e obrigado a todos aqueles que participaram e contribuíram para o enriquecimento
deste fim-de-semana muito especial”.

novembro-dezembro
setembro-outubro 2016
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> LEOS

Abraçar

Portugal

Leos e Lions foram
para as ruas dar abraços
No dia 5 de dezembro comemorou-se mais
um Dia Internacional LEO e os Leos de Portugal prepararam-se para uma das iniciativas
mais especiais do ano. De norte a sul do país,
nos dias 3, 4 e 8 de dezembro de 2016, Leos e
Lions foram para as ruas do Porto, da Covilhã,
de Coimbra, de Lisboa e de Faro para ABRAÇAR
PORTUGAL. Foram dias de afetos, de partilha e
de humanização do serviço, que deixaram todos de coração cheio. Obrigado a todos os que
que não perderam este abraço e ajudaram a
promover esta fantástica iniciativa.

Pombal recebeu LeoForma de excelência
O Leo Clube de Pombal, em
parceria com o Distrito Múltiplo
Leo, organizou mais uma edição
do LeoForma, que decorreu
em Pombal, no último fim-desemana de novembro. O evento
acolheu Leos de todo o país,
contando com a participação de
cerca de 70 pessoas.
O sucesso da iniciativa foi medido
pelas felicitações dos participantes e pelo
entusiasmo notado nos momentos promovidos. O dia mais importante foi o
sábado, com os trabalhos a decorrer nos
mini auditório do Teatro-Cine de Pombal.
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Este dia começou com importantes
partilhas de experiências de voluntariado, protagonizadas pela companheira
Leo Maria Ciucan (Leo Clube de Graz –
Áustria), pelo Dr. Nuno Quintal (cardiologista) e por Gorete Gonçalves e Catarina Serralheiro (projecto Rabo de Peixe
Sabe Sonhar). Também houve espaço
para falar sobre o movimento Leo, com
intervenções sobre o My LCI (Gonçalo
Cristóvão), o Leo Europa Fórum 2017
(Peter Haex) e sobre organização de
eventos (Pedro Amado e Bruno Soares).
Outros dois momentos de grande
dinâmica foram o workshop de Public
Speaking, com David Mourão, e a sessão

sobre coaching e a atitude UAUme!, com
Ana Teresa Penim.
Naturalmente, o evento também
teve outros momentos, que deram a
conhecer a cidade de Pombal e algumas
das suas instituições. De destacar a visita
ao Museu Municipal Marquês de Pombal, ao Museu de Arte Popular e ao Celeiro do Marquês, bem como a visita ao
quartel da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Pombal.
O LeoForma terminou com a entrega das latas resultantes do desafio “Tens
Lata?”, ao Canil Municipal de Pombal,
onde foi possível contactar com a triste
realidade do abandono de animais.

