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sumário

terceiro número da LION dá conta,
como habitualmente, da informação Internacional, das muitas atividades dos Distritos e, sobretudo, deixa
perceber a dinâmica dos Clubes e as suas
múltiplas atividades.

O

Entre essas muitas iniciativas ficamos
a saber que 600 árvores autóctones foram
plantadas em Arouca, o Jantar “Onda
Rosa” angariou mais de 6 mil euros em
Barcelos para a Liga Portuguesa Contra
o Cancro, mais de 1200 pessoas foram
rastreadas em Braga, 800 presentes foram
distribuídos por crianças carenciadas em
Cabeceiras de Basto, que o Lions de Fafe
caminhou com Aurora Cunha para alertar
para a diabetes, que o Lions do Funchal
ajudou a reconstruir uma casa destruída
pelos incêndios, que foram angariados 50
mil euros num peditório para a Liga em
Guimarães, o Torneio de Golfe em Palmela
ajuda a apoiar jovens em risco, que o Lions
da Póvoa do Varzim entregou um donativo
de 3 mil euros aos Bombeiros e que 3 mil
euros em bens alimentares foram oferecidos aos mais carenciados em S. Miguel.
São exemplos de iniciativas que representam muitas horas de trabalho voluntário, muita dedicação e uma quantidade
avultada de verbas angariadas e instituições apoiadas.
E a LION existe para dar nota desse
trabalho, daí a importância de mais Clubes
nos fazerem chegar a informação.
Nesta edição, ficamos a saber ainda
que as Convenções já mexem em Braga e
que tudo está a ser preparado, ao pormenor, para receber os Lions em abril.
Motivos de interesse não faltam.
Boas leituras e Boas Festas
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Perto de 800
milhões de
pessoas vão
para a cama
todas as noites
com fome e
uma pessoa
morre de fome
a cada 15
segundos
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Naresh Aggarwal
Presidente Internacional
de Lions Clubes

Reduzir a fome é uma
das nossas prioridades
ara os Americanos, o Dia de Ação de Graças é a celebração
por excelência. Mas, em muitas Nações, dar graças é
também uma parte da respectiva cultura. Na Índia, os
Hindus começam o dia no altar de suas casas a venerar
o divino com flores frescas e com o «prasadam» (uma
oferta de comida). Todos os festivais Hindus expressam
as bênçãos e as suas graças a Deus.
Retribuir em sinal de agradecimento é também uma parte da cultura
dos Lions. Nós servimos porque estamos gratos. Reconhecemos as nossas
vantagens e desejamos intensamente dar aos outros aquilo de que
precisam.
Infelizmente, por todo o mundo, há pessoas com falta de comida. Perto de
800 milhões de pessoas vão para a cama todas as noites com fome e uma
pessoa morre de fome a cada 15 segundos. A fome é um problema tanto
nos países em desenvolvimento como nos países desenvolvidos. De forma
chocante, 16 milhões de famílias dos EU estão subnutridas, enquanto 180
milhões no meu país, a Índia, têm falta de comida. Em África, a situação é
ainda pior. Milhões sofrem de fome crónica por causa da seca, dos conflitos
e por causa dos altos preços dos bens alimentares.
Graças à «Revolução verde» que aumentou a produção das colheitas,
a fome pode ser vencida. É, na maioria das vezes, uma questão de
disponibilizar comida que temos para quem dela precisa. Temos um exército
de voluntários, soldados rasos que desejam e podem acabar com a fome.
Compreendendo até que ponto a comida é obviamente vital e como os
Lions estão bem posicionados para reduzir este problema, o Lions Clubs
International deu prioridade ao alívio à fome como sendo uma das cinco
áreas de foco dos Lions. Por isso, os Lions, dão apoio a bancos alimentares
locais. Ajudam alimentando crianças carenciadas e escolas. Fazem doações
à LCIF, que, de forma regular dá importantes apoios aos projetos dos Lions
que contemplem o alívio à fome.
Faça o que puder. Como Madre Teresa dizia «Nem todos nós podemos
fazer grandes coisas. Mas podemos fazer pequenas coisas com grande
amor». Por isso, com o seu clube ou distrito alimente quem precisa. Os
Lions não faltarão a quem esteja em necessidade desesperada. Nesta festa
de Ação de Graças, todos os meses agradeço a todos os 1,4 milhões de
Lions e a cerca de 175.000 Leos, homens e mulheres e jovens, abençoados
e determinados a salvar e a melhorar vidas ao lutarem contra a fome.
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Os Lions

protegem
as crianças Indonésias

do Sarampo e da Rubéola
Por Jamie Konigsfeld

«Faremos deste mundo um lugar
melhor para as nossas crianças viverem», declarou o Presidente do Conselho Jono Koesmo, confiante no
sucesso dos esforços dos Lions para
protegerem as crianças da Indonésia
do sarampo e da rubéola. Tanto o
vírus do sarampo como o vírus da
rubéola prevalecem na Indonésia, e
são reportados milhares de casos por
ano. O sarampo é um vírus potencialmente letal para a vida que pode
deixar os seus sobreviventes com
problemas cerebrais, surdez e cegueira. A rubéola pode causar abortos e
defeitos nos recém-nascidos.
Evidentemente, os Lions não podem ficar sem nada fazer enquanto
são diagnosticadas milhares de crianças com estas doenças todos os anos.
Com fundos da Lions Clubs International Foundation (LCIF), os Lions
do Distrito Múltiplo 307 da Indonésia juntaram-se ao Governo Indonésio e ”Gavi, the Vaccine Alliance” na
campanha de imunização contra o
sarampo e a rubéola (MR).
Durante esta campanha de dois
anos, a meta é imunizar pelo menos
95 por cento, ou cerca de 70 milhões
de crianças Indonésias contra o sarampo e a rubéola. Depois da campanha,
o Governo da Indonésia vai repor a
vacina do sarampo com a vacina combinada MR no sistema de imunização
de rotina do país. O Governo espera
poder eliminar o sarampo e a rubéola
da Indonésia até 2020.
De forma a atingir este objetivo
monumental, a campanha será implementada em duas fases. A primeira fase teve lugar nas seis províncias
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Sabendo que mais uma criança fica protegida do sarampo e da rubéola,
os Lions da Indonésia sorriem numa sessão de vacinação

da Ilha de Java, durante Agosto e Setembro. Todas as escolas efetuaram
dias de vacinação nos quais as crianças entre os 6 e os 15 anos receberam
a vacina. A campanha foi ampliada a
clínicas locais, a hospitais e a centros
comunitários para chegar a crianças
entre as idades de 9 meses e 6 anos
que ainda não andavam na escola. A
segunda fase da campanha terá lugar
em 2018 e levará a vacina a crianças
nas restantes 28 províncias fora da
Ilha de Java.
Koesmo que está muito envolvido na campanha MR, descreveu
alguns dos desafios que os Lions
locais enfrentam nos seus esforços
para promover o conhecimento e
encorajar a participação. «Surpreen-

deu-me o facto de haver tantos mitos
e informação errada [acerca da vacinação] dada nas escolas e aos pais».
De forma a defender a vacinação
MR como salva-vidas, Koesmo disse
aos Lions para alcançarem as escolas
e os pais através das redes sociais, sites, seminários e outros tipos de canais de comunicação. Os Lions estão
também a visitar as escolas, os líderes
religiosos e os governos locais.
A vacina MR protege as crianças das infeções que potencialmente
alteram a vida e matam e que estão
largamente espalhadas na Indonésia.
A LCIF e os Lions continuarão a trabalhar juntos para assegurar que toda
e qualquer criança tenha a oportunidade de receber a vacina MR.

REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL
Chicago, Illinois, EUA
De 25 a 29 de junho de 2017
COMISSÃO DE AUDITORIA

1

. A comissão vai continuar a monitorizar e a acompanhar os planos de ação, bem como a proceder
com a identificação de candidatos
para as duas posições abertas.

COMISSÃO DE ESTATUTOS
E REGULAMENTOS

1

. Foi negada a queixa referente à

eleição do governador de distrito
do Distrito 355-B1 (Coreia) e declarado o Lion Hak-Young Yeo como
governador do Distrito 355-B1 para
o ano Lionístico de 2017-2018.

2

. Foi negada a queixa referente à
eleição de segundo vice-governador de distrito do Distrito 108-IB3
(Itália) e declarado o Lion Angelo
Chiesa como segundo vice-governador do Distrito 108-IB3 para o ano
Lionístico de 2017-2018.

3

. Foi mantida a queixa referente à eleição do vice-governador de distrito apresentada pelo
Distrito 300-C1 (DM 300 Taiwan),
declarada nula e sem força ou
efeito a eleição para segundo vice-governador de distrito do Distrito 300-C1 para o ano Lionístico
de 2017-2018, declarado vago o
cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano Lionístico de 2017-2018 e que esta vaga
deve ser preenchida de acordo
com o Estatuto e Regulamentos
Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação
da queixa de US$ 650,00 deve ser
devolvida ao requerente.

4

. Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do Distrito

301-D2 (Filipinas) e declarado o
Lion Generoso Del Rosario como
segundo vice-governador do Distrito 301-D2 para o ano Lionístico de
2017-2018.

5

. Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do Distrito
315-A2 (Bangladesch) e declarado o
Lion Mohammad Fakhruddin como
segundo vice-governador do Distrito 315-A2 para o ano Lionístico de
2017-2018.

6

. Foi mantida a queixa referente
à eleição do segundo vice-governador de distrito apresentada
pelo Distrito 322-D (Índia), declarada nula e sem força ou efeito a eleição para segundo vice-governador
de distrito do Distrito 322-D para o
ano Lionístico de 2017-2018, declarado vago o cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano
Lionístico de 2017-2018 e que esta
vaga deve ficar em aberto e não
ser preenchida neste ano, declarando que a taxa de apresentação
da queixa de US$ 650,00 deve ser
devolvida ao requerente.

7

. Foi mantida a queixa referente
à eleição do segundo vice-governador de distrito apresentada
pelo Distrito 323-E1 (Índia), declarada nula e sem força ou efeito a eleição para segundo vice-governador
de distrito do Distrito 323-E1 para o
ano Lionístico de 2017-2018, declarado vago o cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano
Lionístico de 2017-2018 e que esta
vaga deve ficar em aberto e não
ser preenchida neste ano, declarando que a taxa de apresentação
da queixa de US$ 650,00 deve ser
devolvida ao requerente.
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RESUMO EXECUTIVO DA

8

. Foi negada a queixa referente à
eleição de segundo vice-governador de distrito do Distrito 324-A3
(Índia) e declarado o Lion Geetha
Kamalakannan como segundo vice-governador do Distrito 324-A3 para
o ano Lionístico de 2017-2018.

9

. O Lions clube Sendai Core foi
orientado a revogar a afiliação
de Tsugumichi Hata por conduta
inadequada, deixando de ser Lion
e ex-dirigente internacional. Fica
declarado que Tsugumichi Hata não
poderá ser reconhecido no futuro
como Ex-Diretor Internacional por
Lions Clubs International ou por nenhum clube ou distrito, não devendo ter direito a quaisquer privilégios
decorrentes de tal título.

10

. O Lions clube Kwang Myong
foi orientado a revogar a afiliação de Byeong-Yeol Ahn por não
cumprir o requisito de bom caráter
moral.

11

. As Normas de Privacidade
no Capítulo XV do Manual de
Normas da Diretoria foram alteradas, solicitando-se que a Divisão
Jurídica proceda com a atualização
das Normas de Privacidade conforme necessário para cumprir com
os requisitos estabelecidos pelas
diversas leis globais de proteção à
privacidade que se aplicam à associação.

12

. Alterar os Regulamentos
Padrão de Distrito no Capítulo VII do Manual de Normas da
Diretoria para esclarecer a cláusula relacionada à data em que os
candidatos a vice-governador de
distrito devam declarar à Comissão de Nomeações a intenção de
concorrer ao cargo.

5

LION

novembro
dezembro
2017

> Internacional

13

. Foi alterado o Capítulo XV,
Parágrafo P do Manual de
Normas da Diretoria para ficar consistente com alterações anteriormente adotadas.

COMISSÃO
Das CONVENÇÕES

1

. A Comissão actualizou a diretoria sobre os planos para a Convenção de Chicago 2017.

COMISSÃO DE SERVIÇOS
A DISTRITOS E CLUBES

1
2

. Foi criada uma nova área sem
distrito na Bulgária.

. Foram reconhecidos os clubes
na República da Geórgia como
em uma região provisória.

3

. Foram nomeados os Lions Coordenadores para o ano Lionístico de 2017-2018.

4

. Foram alteradas as Normas
da Diretoria para reafirmar que
o Lion Conselheiro não pode servir
mais que dois clubes em nenhum
momento e que se deve requerer
que o Lion tenha servido como presidente de clube antes de ser nomeado para servir como Lions Conselheiro de um clube.

5

. Foi alterado o Manual de Normas da Diretoria para permitir
que os distritos provisórios sejam
criados ao longo do ano em vez de
exigir que somente se formem no
final do ano.

6

. Foi alterado o Manual de Normas da Diretoria para expandir
o apoio dos Lions coordenadores
e permitir que se refira a posição
como “conselheiro do país”.

7

. O Manual de Normas da Diretoria foi alterado para reconhecer as funções de coordenador da
Equipa de Ação Global e LCIF como
oficiais nos Estatutos e Regulamentos Padrão de Clube, Estatutos e
Regulamentos Padrão de Distrito e
Estatuto e Regulamentos Padrão de
Distrito Múltiplo.
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COMISSÃO DE FINANÇAS
E OPERAÇÕES DA SEDE

1

. Alterar para “Foi aprovada a revisão da politica de investimentos
para que reflita um peso combinado para o Russell 3000, MSCI ACWI
exUS e UBS Real Estate Investor Indices igual a 63%, usando como referência o índice MSCI ACWI.

2

. Foi aprovada a previsão do
quarto trimestre do ano Lionístico de 2017, refletindo déficit.

3

. O orçamento final foi aprovado para o ano Lionístico de
2018, indicado um déficit de US$
10.250.358.

4

. Foi aprovada a criação de uma
comissão com o Diretor Internacional G. S. Hora, Diretor Internacional Vijay Kumar Raju, Tesoureira
Catie Rizzo e Administrador Executivo do ISAMME Dr. Neville Mehta
autorizado a negociar o acordo de
compra para o Secretariado do ISSAME em Mumbai, Índia. O Comité
Executivo está autorizado a aprovar a compra da dita propriedade
mediante a confirmação do preço
final negociado para a compra, incluindo requisitos de impostos e
regulamentação.

5

. O Capítulo XXI, parágrafo B do
Manual de Normas da Diretoria
foi deslocado para um novo Capítulo XXIII, Fóruns de Área.

6

. Foi alterado o Capítulo XXI do
Manual de Normas da Diretoria,
excluindo-se integralmente a linguagem existente e a substituindo
conforme estabelecido no Anexo A.

COMISSÃO
DO DESENVOLVIMENTO
DE LIDERANÇA

1

. Analisou-se o progresso dos
programas de liderança, novas
iniciativas e planos de melhoria e
concluiu-se que estão alinhados com
as metas e objetivos anuais da comissão, enquanto também se identificou áreas de melhoria através de
abordagens de pesquisa e análise.

COMISSÃO
DE PLANEAMENTO
A LONGO PRAZO

1

. Foi autorizada a formação da
Equipe de Projeto do LCI Adiante,
composta por cinco Lions a serem
reconduzidos em 2017-2018 para
trabalhar com os funcionários na
implementação dos componentes
restantes do plano estratégico da
associação: LCI Adiante.

COMISSÃO
DE DESENVOLVIMENTO
DO QUADRO ASSOCIATIVO

1

. Foi aprovada a nova Equipa de
Ação Global a ser implementada
conforme descrito no Anexo B.

2

. Foi aprovada a criação de um
novo Capítulo XXIV da Equipa de
Ação Global no Manual de Normas
da Diretoria.

COMISSÃO
DE COMUNICAÇÕES
DE MARKETING

1

. Foram aprovados três pedidos
de subsídios do Centenário de RP
feitos por distritos múltiplos e únicos.

COMISSÃO DE ATIVIDADES
DE SERVIÇO

1

. Foram aprovados os nomes dos
vencedores dos Prémios para
Leos do Ano de 2016-2017.

2

. Foi adicionado um novo representante ao Painel Consultivo do
Programa de Leo Clubes.

3
4

. Foi atualizado o Capítulo II para
refletir as práticas vigentes.
. Foi atualizado o Capítulo XIII
para refletir as práticas vigentes.

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

CC José Carvalho Lopes
Presidente
do Distrito Múltiplo 115

uando conhecemos uma organização, a primeira impressão é muito importante.
No contacto com as pessoas passa-se algo muito semelhante, pois essa primeira impressão, se for positiva, vai criar
na nossa mente uma imagem quente, agradável, que prende
a nossa atenção, mas o contrário também é verdade.
Recuando no tempo trinta anos, constato isso mesmo, pois falando com
alguém muito bem conotado na minha cidade, me falava com entusiasmo
do Lions, e que me prendeu a atenção, com as atividades que faziam e com
o espírito subjacente ao tema.
Essa primeira impressão positiva senti-a quando participei numa atividade, na Noite de Fado a favor da APACI, e que continuou até ser convidado
para integrar o Movimento, no Lions clube de Barcelos. Era um espírito que
cativava num crescendo, até à altura em que foi preciso ser presidente.
Como me ensinaram, que quem está num Movimento deste cariz não deve
dizer NÃO a um convite, excetuando casos de força maior, aceitei o cargo. A
partir dessa altura, além do serviço prestado na comunidade, conheci muitas pessoas de quem sou amigo e que considero como se da minha família
sejam, não mais parei de participar na vida dos clubes e dos distritos e fui
padrinho de bons Lions para o Movimento.
As instituições são aquilo que as pessoas querem que elas sejam, com
altos e baixos.
Os seus Estatutos e Regulamentos definem a forma como elas devem funcionar, os objetivos a atingir e o público-alvo ter em conta. No entanto, elas são
o espelho de quem “governa”. Quem gere os destinos duma associação como
a LCI, tem o dever de trilhar o caminho de uma forma serena mas firme, tendo
sempre em mente o bem de todos, respeitando as orientações da Associação,
sem nunca esquecer as necessidades dos clubes e dos seus membros, o elemento mais importante da estrutura LIONS. Esta estrutura, que começa nos
clubes, também tem de respeitar as suas regras previamente estabelecidas, o
Protocolo Oficial da Associação que foi elaborado para eliminar a possibilidade
de dúvidas sobre a maneira apropriada de reconhecer os dignitários do Lions.
Não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem.
É certo que nunca poderemos agradar a todos. No entanto, as instituições
são organizações onde deve existir ordem, e o exemplo que os seus líderes
derem será seguido pelos vindouros.
Quando começamos a fazer parte integrante de uma instituição, se não
nos dão a devida formação, procuremos essa informação nas páginas da
WEB a um clicar de teclas ou através do “Dr. GOOGLE”.
Nada melhor do que perguntar quando algo desconhecemos, e há muito
a descobrir, pelos vistos.
Pensemos que ao desrespeitarmos uma pessoa que representa uma associação, estamos a ofender essa mesma associação, mesmo quando todos
dizemos que dela gostamos.
Quem acha que sabe tudo não está aberto para aprender, portanto não
aprende. E se não aprende, não sabe. Assim quem pensa que sabe tudo
na verdade nada sabe. Ao contrário, quem tem consciência que não sabe
e está pronto para aprender sabe muito, e quanto mais sabe percebe que
mais tem a aprender… Este é o verdadeiro sábio, aquele que tendo consciência da sua ignorância abre o coração para ouvir, ler, viver, enfim aprender.
Como dizia o conhecido filósofo Sócrates, Eu só sei que nada sei.
Vamos dar as mãos pelo bem da Associação.
Esta é a FORÇA DO NÓS, e…
NÓS SERVIMOS.

Q
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As instituições
e os seus rostos
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“Pergunte
que eu respondo”
Paulo Rodrigues
Governador
Distrito 115 Centro Norte

H

oje, no nosso programa do “pergunte que eu respondo”,
propusemo-nos entrevistar o Paulo Rodrigues - Governador
dos LIONS do Centro/Norte,
Fomos encontrá-lo em sua casa a ler correspondência,
sobretudo emails, que lhe tinham chegado de vários clubes

associados.
E depois de nos explicar com pormenor o que são os Lions, como funcionam, qual é a sua estrutura nacional e internacional, estávamos prontos a
iniciar esta entrevista, mas ele fez questão de, antes, nos relatar o que esta
IPSS faz em todo o mundo em matéria de solidariedade. Devemos confessar
que ficámos favoravelmente impressionados.
E iniciámos o nosso diálogo:
Jorn.- O senhor é o Governador do Lions, no Distrito Centro/Norte. Como
vê e sente o atual momento do Lionismo na sua área de influência?
Gov- Mais do que olharmos para trás e dizermos que a herança não foi
a melhor, temos sobretudo que pensar nas soluções ao nosso alcance para
conduzir o nosso Distrito a uma situação mais condizente com a sua história e potencialidades. Creio que passada esta fase inicial do mandato vamos
conseguir fundar alguns clubes, consolidar a situação de outros e alcançar
metas importantes em alguns Clubes que já estavam a viver uma fase de
crescimento. Admito que o saldo final possa ser bem positivo, sinal de que
podemos ambicionar fazer mais pelas nossas comunidades
Sabe, há um grande trabalho que está a ser realizado por todos os membros da Governadoria no sentido de ajudar os Clubes, transmitindo-lhes
ideias, fornecendo-lhes ferramentas e sobretudo insuflando entusiasmo.
Estou convicto que vamos conseguir acabar o mandato mais fortalecidos.
Jorn. - Ter mais Clubes e associados não significa obrigatoriamente mais
serviço. Como pensa que esse valor acrescentado para as nossas comunidades possa ser alcançado?
Gov- Fazer mais neste caso significa dispor de meios, ou mais meios. Por
natureza os meios são sempre escassos mas no caso particular do Lionismo
esses meios têm de ser obtidos junto da comunidade. E aqui os Lions funcionam como deveriam funcionar as receitas públicas, isto é, como bombas
aspirantes-preementes; colocando ao serviço das comunidades tudo aquilo
que delas conseguem angariar.
Por isso o problema está na capacidade de angariação de fundos.
Jorn- E acha que essa capacidade existe ?
Gov- Francamente acho que não; não se trata de falta de vontade, ou de
empenhamento, mas nem somos assim tantos nem, na maior parte dos casos, conseguimos a influência necessária para o conseguir.
Jorn- Trata-se então de um problema sem solução? Significa isso que a
ação dos Lions está limitada e se limitará, na maior parte dos casos, a ações
que, embora com significado, sejam quase sempre de dimensão menor?
Gov- Há exemplos de projectos de grande significado e dimensão. Mas
infelizmente, e digo-o frontalmente, não é a regra geral.
Se queremos ultrapassar essas dificuldades temos de ser criativos.
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Jorn- E o que significa ser criativo nestas circunstâncias?
Gov- Ser criativo significa fazer as mesmas coisas de forma diferente e
mais eficiente ou fazer coisas totalmente novas.

Jorn- Pode conhecer-se que coisas são essas?
Gov- Olhe, são coisas que depois de feitas parecem o
“Ovo de Colombo”.
Pensamos que através de parcerias diversas nós poderíamos canalizar para os Clubes meios financeiros importantes.
Jorn- Descreva-nos então o que conseguiu e quais os
resultados esperados.
Gov- Com todo o gosto.
Efetuámos uma parceria com a BP.
Vamos dispor de um cartão que permitirá que, quando nos abastecermos de gasolina ou gasóleo nos postos
da BP, nós ou os nossos amigos detentores do cartão, a
Fundação dos Lions de Portugal seja creditada por 0,005
€ por cada litro abastecido.
Desta forma a nossa Fundação, que tem imensas dificuldades de financiamento, poderá dispor de meios
acrescidos para ajudar os Clubes nas suas iniciativas de
serviço.
Concretizámos uma segunda parceria com a SABSEG,
que é a maior corretora de seguros em Portugal.
Os seguros transferidos para esta corretora, que garante em absoluto as condições vigentes de cada apólice
e a mesma companhia em que os bens estão seguros,
darão lugar a um encaixe pelos Clubes a que o associado
pertença, de um valor correspondente a 4% do valor dos
prémios.
E tanto contam os seguros pessoais, qualquer que seja
o ramo – casa, saúde, automóvel, etc – como das empresas ou instituições a que os Lions estejam associados.
Jorn- Parece-me muito interessante. Não foi difícil?
Gov- Difícil é ter as ideias. Depois é passa-las à prática.
Naturalmente que são negociações que nem sempre
são fáceis nem têm resultado garantido.
Jorn- Mas pelo que deduzo estas já estão concretizadas.
Gov- Em absoluto. Só falta a formalização que esperamos tenha lugar em breve.
Jorn- E acha que os Lions em geral estão recetivos,
eles apoiam?
Gov- Mas quem é que acha que não apoiaria? Não estamos todos a lutar pela obtenção de mais meios para
realizarmos mais solidariedade?
Não tenho dúvidas a esse respeito; estou tranquilo
porque a minha causa é tão só e apenas o Lionismo que
tem como divisa “Nós servimos”.

E este “nós servimos” significa “ nós ajudamos os que
mais necessitam de ajuda” e não qualquer outro conceito.
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Assumi para mim mesmo que a alternativa seria a última: fazer coisas totalmente novas.

Jorn- Mas não teme que, por exemplo, haja associados dos Clubes Lions que já tenham interesses, por
exemplo na área dos seguros?
Gov- Essa é uma questão muito pertinente.
Na realidade bem pode acontecer que haja Lions que
sejam angariadores de seguros e pensem que isto os
possa afetar.
Mas não, isso está perfeitamente assumido no contrato de parceria citado e assim, os angariadores, se os
houver, terão as suas condições de remuneração atuais
garantidas pela Sabseg. Terão apenas de, com esta corretora, negociar directamente as condições de transferência da carteira que possam possuir.
Nada disto é feito contra os interesses actuais de quem
quer que seja; é feito pelo Lionismo.
Jorn- E já agora diga-me, por favor. O senhor é o Governador do Centro/Norte (deixe-me dizer-lhe que é
um nome muito sugestivo para eliminar as “guerras”
Norte e Sul). Tudo isto que conseguiu é apenas para o
seu Distrito?
Gov- Ainda bem que levantou essa questão.
Embora tenha tido a iniciativa e negociado inicialmente apenas para o meu Distrito, foi possível, em atendimento perfeito e cordial com a minha companheira LION
Governadora do Distrito Centro/Sul – CL Gabriela Fernandes – estender todas estas parcerias a todo o Portugal
continental e insular.
Jorn- Tem mais alguma coisa “na manga” ou vai ficar-se por aqui?
Gov- Há muitas outras parcerias em estudo, umas mais
avançadas do que outras.
Se tiver curiosidade e disponibilidade de espaço podemos voltar a encontrar-nos para fazer o ponto de situação no final de Janeiro.
Jorn- Obrigado. Desejamos-lhe felicidades para o seu
mandato.
Gov- Também eu lhe agradeço esta oportunidade que,
infelizmente, não ocorre assim tantas vezes.
Jorn- Não perde pela demora porque fazemos questão que a seguir a esta entrevista, a que chamaríamos
“primeira página” se seguirá em breve uma “segunda“.
Nota importante:
Estas são as respostas verdadeiras a perguntas e jornalistas imaginários.
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Que orgulho!
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Gabriela Fernandes
Governadora
Distrito 115 Centro Sul

o início do Ano Lionístico, dirigi uma carta a todos os Presidentes de Clube, lançando-lhes o desafio de promoverem
uma atividade de serviço que envolvesse a respetiva comunidade, aquando da minha visita oficial.
Fi-lo na convicção de que são as atividades que projetam a imagem do nosso lema “Nós Servimos”, que divulgam quem somos e o que fazemos, que cativam a comunidade e consequentemente suscitam interesse.
Naturalmente, que uma vez reunidos todos estes aspetos, estamos no
caminho certo para nos tornarmos atrativos e angariarmos novos sócios.
Pois bem. Se eu bem o pensei, os Clubes melhor o fizeram!
Até meados de dezembro, visitei oficialmente cerca de um terço dos Clubes do Distrito 115 Centro Sul e, exceto um, todos os Clubes planearam e
realizaram a solicitada atividade.
Caras Companheiras e caros Companheiros, que orgulho!
Tenho tido o privilégio de presenciar e participar nos mais diversos tipos
de atividades, mas todas elas com um denominador comum: lindíssimas!
Apoio e entrega de bens e produtos a instituições de crianças e de idosos, a carenciados e a sem-abrigo; rastreios com várias valências; palestras;
seminários; fóruns; brifings; confeção de doces; vendas de Natal; Feiras da
Ladra, exposições e até o lançamento de um carimbo dos CTT alusivo ao
Centenário da nossa Associação.
Uma verdadeira panóplia de atividades de serviço que demonstra bem
que a capacidade dos Clubes e dos Lions que os integram é inesgotável.
Naturalmente, que estas atividades teriam sido realizadas de qualquer
forma, independentemente da Governadora estar presente ou não. Mas ter
fomentado esta partilha contribuiu para um relacionamento mais próximo
com os sócios e para lhes expressar o meu reconhecimento pelo que fazem
e pela forma como estão no Movimento.
Em cada atividade que participo, sinto a força da expressão “Onde há uma
Necessidade há um Lions” e isso é mesmo MUITO BOM!
É a verdadeira “FORÇA DO NÓS”.

N

Vencedor do Concurso

Cartaz da Paz
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Distrito Múltiplo

é de Águeda

O vencedor do Concurso Cartaz chama-se Gonçalo Pereira Tralhão,
tem 12 anos, e é aluno de uma escola de Águeda,
tendo sido patrocinado pelo Clube Lions local
Após apreciação do
júri, foi eleito, por unanimidade, o trabalho do aluno Gonçalo Pereira Tralhão, de 12 anos de idade,
aluno da EB2,3 Artur Nunes Vidal (Fermentelos),
com o patrocínio do Lions
Clube de Águeda, do Distrito 115 Centro Norte.
O júri do Distrito Múltiplo - que reuniu no dia
7 de dezembro, na sede
do Distrito 115 Centro
Norte, em Matosinhos,
foi constituído por Mário
Rocha, conceituado pintor português, natural de
Viana do Castelo e residente no Porto, promotor
da reconhecida iniciativa
“Arte na Leira”, em S. João
de Arga. Integrou ainda a
Companheira Maria das
Dores Quinta e Costa, que
tem trabalhos expostos
em Barcelos numa igreja importante da cidade
e já realizou várias exposições. Completava o júri
do concurso a advogada
e Companheira Lions Teresa Barroso Costa, que
também é uma artista plástica e já expôs na “Arte na
Leira”.
Estes três elementos
apreciaram os dois trabalhos vencedores, um de

cada Distrito.
O trabalho do Distrito 115 Centro Norte é da

autoria do aluno Gonçalo Pereira Tralhão, de 12
anos de idade, aluno da

EB2,3 Artur Nunes Vidal
(Fermentelos), com o patrocínio do Lions Clube de
Águeda.
O trabalho do Distrito
115 Centro Sul é da autoria da aluna Pietra Martinez, de 12 anos de idade,
aluna do Colégio Rainha
Santa Isabel, com o patrocínio do Lions Clube de
Coimbra.
O critério de seleção
teve por base as normas
definidas por Lions Internacional.
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Promovido pelo Distrito Múltiplo

Fórum deu a conhecer
projetos e
fomentou a discussão
O primeiro Fórum Lions, promovido pelo Distrito Múltiplo, realizou-se, no dia 18 de
novembro, na Expoeste, nas Caldas da Rainha, com o apoio do Clube Lions local
Neste Fórum os Clubes tiveram a oportunidade de participar em debates
relacionados com temas
de interesse do DM115,
como a importância e as
vantagens de termos o distrito múltiplo, antecedido
por uma intervenção do
PID José Gorgulho, tendo
havido diversas interven-
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ções sobre o tema. “Um
distrito múltiplo forte e
atento pode oferecer direção e suporte a líderes
de distritos e clubes para
ajudá-los a cumprir suas
funções de forma eficaz”,
defendeu.
Foi também projetado um vídeo da obra de
Melvin Jones, fundador da

nossa Associação.
Na ocasião, a Assessora do Distrito 115 CN,
Isabel Oliva-Teles, do
Lions Clube Santa Joana
Princesa, falou do LIONS
QUEST, dando a conhecer os seus objetivos e o
trabalho que tem vindo a
ser feito no âmbito dessa
assessoria.

Também o Lions Clube de Palmela deu a conhecer o seu interessante
projeto “Young Makers”,
um trabalho realizado com
alunos em vias de abandonar os seus percursos
escolares por desinteresse
e desmotivação. Este projeto foi iniciado há três
anos numa escola, estando

VAI ACONTECER
Luís Andrade será
o orador convidado
Encontro Companheiros
Melvin Jones em janeiro
No próximo dia 13 de janeiro, Vila de Rei volta a ser palco do XIX Encontro Companheiros
Melvin Jones. O início está marcado para as
11h e na sessão, destinada a Companheiros
Melvin Jones e Lions em geral, será feita
homenagem ao Companheiro Fundador,
celebrando-se assim o seu aniversário, vida
e obra, tendo construído a maior Organização de Clubes de Serviço Voluntário.
Nesta data, Lions de todo o mundo comemoram também a Semana da LCIF – Fundação, que já beneficiou até aos dias de hoje
milhões de pessoas com a atribuição de
milhares de subsídios.
O convidado para o dia 13 é Luís Andrade,
presidente do Observatório Internacional dos
Direitos do Homem.
Após a cerimónia vai decorrer o habitual
almoço convívio.

Dia 10 de fevereiro
Mealhada acolhe
II Fórum Lions
No próximo dia 10 de fevereiro, a Quinta dos
Três Pinheiros na Mealhada vai acolher o II
Fórum Lions Distrito Múltiplo 115.
O início está marcado para as 10h30 e a partir
daí todos os participantes poderão trocar
experiências e encontrar respostas a anseios
existentes na vida dos Clubes.
O Conselho Nacional de Governadores pretende
com esta iniciativa que os Clubes apresentem
para análise e discussão temas de interesse
geral, assim como casos de sucesso em atividades.
As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro.

Dia 3 de fevereiro
Workshop para futuros
líderes dos clubes
Para o dia 3 de fevereiro de 2018 está agendado
um workshop que vai apresentar temas como
a Visão, Missão e Objetivos aos futuros líderes
dos clubes em 2018/2019. Assim, serão dados
a conhecer os serviços que esta nova estrutura
proporciona aos dirigentes e clubes, num exercício que juntará a experiência de todos.
O evento terá a duração de um dia, em Matosinhos, e é organizado pelo GAT – Equipa de
Ação Global, o qual agrupa três áreas: liderança,
serviço, manutenção.
Os formadores serão o CL Carlos Ferreira e o CL
João Pedro.
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neste momento a ser desenvolvido em vários agrupamentos de escolas da região à espera que estas
equipas possam de algum modo
estender o seu trabalho a mais
alunos dessa zona geográfica.
O 2º VDG João Pedro Silva,
do Lions Clube de Barcelos, apresentou a ferramenta Webinard,
ideal para formação à distância
com vários participantes, ou seja
uma sala de aula na Web. Foi interessante a divulgação destas novas
formas de comunicar e participar
em formações na Web, disponíveis em várias plataformas, como
a do Lions Clubes Internacional.
Relativamente às convenções,
a realizar em 21 e 22 de abril de
2018, na cidade de Braga, o CL
Eduardo Pinto fez uma abordagem resumida do que vão ser as
Convenções, apresentando um
draft sobre as mesmas.
O Past Presidente do Lions
Clube de Braga. Eduardo Pinto,
clube organizador das Convenções, fez uma breve apresentação
dos locais das convenções em
Braga, os hotéis e seus custos,
sendo uma agradável surpresa
para todos os presentes, com algumas inovações.
O DG Paulo Rodrigues apresentou algumas parcerias realizadas e a realizar no seu distrito
umas, e outras a nível nacional,
como angariação de verbas para
bolsas de estudo para erradicação
cancro pediátrico, Seguros SABSEG, Cartão BP LIONS, entre
outras.
A DG Gabriela Fernandes
apresentou também as suas parcerias, como a Lotaria do Centenário Lions, GRUPÓTICO, aderindo também a algumas de âmbito
nacional atrás apresentadas.
Por último, mas não menos
importante, os clubes inscritos
apresentaram algumas das suas
atividades de sucesso.
Foi de facto uma jornada importante para os Lions que puderam participar neste FÓRUM,
saindo das Caldas da Rainha mais
ricos e mais preparados para ajudar quem precisa.
José Carvalho Lopes

Grande Prémio
de Música Lions

Candidaturas
até março
O Grande Prémio de Música Lions
tem como objectivo a divulgação da
música e o incentivo à sua prática.
Os Clubes Lions, ao patrocinar jovens
músicos nesta competição, colocam
o princípio do Lionismo em prática – a
promoção da fraternidade e a troca
entre os jovens de diferentes nacionalidades e culturas.
A este propósito, convem aqui
recordar que o Vencedor a nível
nacional no ano transacto, Carlos
Leite, jovem Cabeceirense patrocinado pelo Clube local, venceu também
o Concurso Internacional de Música
Lions que se realizou durante o Fórum
Europeu de Montreux, Suiça, o que
muito prestigiou o Lionismo nacional.
De notar que foram 19 os candidatos
ao Prémio em representação de toda
a Europa.
No presente ano, o instrumento
a concurso é a “Flauta” e tem como
peça obrigatória, a obra de Carl Philipp
Emanuel Bach – Sonata para solo Flauta La-Menor I e II andamento.
As candidaturas são aceites até
ao dia 15 de março de 2018. Para mais
informações sobre o Concurso, deve
consultar o Regulamento do Concurso
no “site nacional” www.lionsclubes.pt
Com o apoio e suporte da FLP
- Fundação Lions de Portugal, o
Vencedor recebe o prémio no valor de
mil e quinhentos euros e a participação assegurada como representante
de Portugal no Concurso Internacional
que se realiza em Skopje, Macedónia
– 25 a 27 de outubro 2018.
Incentive o Clube a patrocinar um
jovem candidato ao Prémio Música Lions... A nível nacional existem
muitos talentos. Ajude na divulgação
e possível carreira dos Jovens.
13

LION

novembro
dezembro
2017

> distritos

Distrito 115 Centro Sul

Governadora
visita Clubes dos Açores
A Governadora do Distrito 115 Centro Sul, Gabriela Fernandes,
visitou recentemente o arquipélago dos Açores.
Depois de aterrar na
Ilha de Santa Maria, onde
foi recebida pelo CL Hélder Pimentel, presidente da
Região dos Açores, coadjuvado pelo presidente do
Clube, CL João Lourenço,
e pela CL Cidália, secretária.
Depois de visitar os locais
mais emblemáticos da ilha,
a Governadora acedeu ao
desafio do Lions Clube de
Vila do Porto de Santa Maria e marcou presença no
Rastreio da Diabetes, Colesterol e Tensão Arterial.
A Governadora dirigiu-se depois à Câmara
Municipal, onde foi recebida pelo presidente,
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Carlos Rodrigues, a quem
agradeceu “toda a colaboração dada ao Lions Clube
de Vila do Porto de Santa
Maria”. A visita terminou
com uma assembleia-jantar com os sócios do

clube, momento que serviu para reconhecer a CL
Aida Sousa pelos 15 anos
de Serviço prestado. Gabriela Fernandes entregou
ainda uma Comenda Melvin Jones ao presidente

da Câmara, e um pin do
Presidente Internacional
Naresh Aggarwal ao CL
Hélder Pimentel, “reconhecendo o seu trabalho
em prol do Lions”.
Já na Ilha de S. Miguel,
a Governadora foi recebida na sede do Lions Clube local, entregando à CL
presidente deste clube os
Chevróns de LCI dos sócios que este ano Lionístico
completaram múltiplos de
cinco anos de Serviço.
De passagem pela Ilha
Terceira, a Governadora foi
recebida pelo presidente da
Divisão, CL Ricardo Barros,
e pela presidente do Clube

> distritos
daquela Ilha, CL Conceição
Menezes. Após uma visita à
Ilha, foram recebidos pelo
brigadeiro general Humberto Faria, comandante da
Base Aérea dos Açores, que
lhes mostrou a Base Aérea
nº4, além da sala e torre de
controlo.
Houve ainda tempo
para uma visita à Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo e para uma conversa com o presidente, José
Gabriel Meneses, da qual
resultaram possibilidades de
parceria do Lions Clube da
Terceira com a autarquia, a
nível da saúde, divulgação
das atividades, cedência de
espaços e outros apoios logísticos.
Neste último dia no arquipélago, Gabriela Fernandes participou na assembleia-jantar de visita oficial
com a presença dos sócios
do Clube, onde entregou os
Chevróns de LCI. A pedido
do Coordenador Distrital
da LCIF, PDG Carlos Torres, entregou também uma
Comenda Melvin Jones ao

CL Francisco Botelho. Ricardo Barros recebeu um
pin do presidente Internacional, Naresh Aggarwal,
pela sua dedicação à causa.
A Governadora reconheceu
ainda a presidente do Clube,
Conceição Menezes, “que
tem conduzido o Clube
com dedicação e entusiamo”.
1º Fórum dos Lions
dos Açores
conta com
Lions da região
e do continente
O 1º Fórum dos Lions
dos Açores, realizado nos
dias 1 e 2 de dezembro no
auditório da Escola Básica
e Secundária de Vila Franca do Campo, contou com
a participação de representantes dos nove Clubes da
Região e de nove Clubes do
continente.
Na abertura do certame, o presidente do Lions
Clube de Vila Franca, Luís
Soares, deu as boas vindas
aos participantes e apelou a
uma meditação sobre “ser-

-se mais comedido na crítica
e mais generoso no elogio,
procurando construir em
vez de destruir”.
Na sua intervenção, o
presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do
Campo, Ricardo Rodrigues,
realçou a importância do
Lions Clube na localidade,
defendendo: “é uma bênção porque são uns parceiros excelentes na procura,
na descoberta e na partilha
daquilo que são os recursos que o concelho tem”,
acrescentando: “para além
de cumprir zelosamente os
seus objetivos, o Clube é um
grande parceiro do município”.
Já o secretário Regional
da Agricultura e Florestas,
João Ponte, apontou como
desafio dos tempos atuais
a coesão social, explicando:
“é a experiência da segurança coletiva, das expectativas
de vida razoavelmente estabilizadas que nos permitem
fazer planos e aceitar sacrifícios no presente, em prol de
um futuro melhor”.

Por sua vez, a Governadora do Distrito 115 Centro
Sul, Gabriela Fernandes, lembrou que o “objetivo comum
de servir não pode nem deve
ser esquecido”, considerando
importante que os Clubes se
preparem para trabalhar com
a nova estrutura que o Lions
International propõe”, reforçando: “todas as reflexões
serão tanto ou mais profícuas
se utilizarem os recursos de
formação, apoio, divulgação
e intervenção que o Lions International disponibiliza”.
Por fim, Hélder Pimentel, presidente da Região dos
Açores, mostrou-se convicto
de que “se tem feito o melhor
dentro das possibilidades”,
confiante que o Fórum “serve para sedimentar o Código de Ética e alertar para
a necessidade de união entre todos os Lions Clubes.
“Cada ilha e cada presidente
sabem as linhas com que se
cosem e, por isso, o Fórum
será de certeza uma universidade de onde todos sairemos com um diploma de
ética Lionística”.
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MAISCURSOS.ORG

Dias 21 e 22 de abril

Braga acolhe
Convenção Nacional
dos Lions
A cidade de Braga vai acolher,
nos dias 21 e 22 de abril de 2018, a
XLIX Convenção Nacional DM 115,
além das XXIX Convenções distritais D115CN e D115CS, pelo que o
Lions Clube de Braga está a preparar-se para que tudo corra pelo melhor,
depois de, na última Convenção, ter
sido o Clube mais representado, com
um total de 27 elementos.
Agora, o Lions Clube de Braga
conta com o apoio dos 235 companheiros dos Clubes que apoiam a
realização da convenção: de Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães e
Vila Nova de Famalicão, clubes que
se caracterizam pela sua juventude,
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dinamismo e com perfeita capacidade para organizar este evento, garantindo o melhor acompanhamento
a todos os nossos companheiros e
amigos.
Todas as novidades estão disponíveis no site - www.convencaolions.com. O site vai ter disponível
toda a informação atualizada relativa à “XLIX Convenção Braga
2018”, desde o programa detalhado
à possibilidade de se realizarem ali
as inscrições para o evento. A proposta passa por um programa irreverente e desafiante para todos os
participantes, desde logo pelo Programa cultural (gratuito para confir-

mações ate 31 de dezembro) que incluirá circuitos pela Cidade Milenar
de Braga, com visitas a locais e edifícios com relevância histórica; oportunidade para apreciar construções
seculares romanas, a serenidade dos
locais religiosos da Cidade e as belezas naturais e arquitetónicas, que
garantem uma experiência enriquecedora a vários níveis. O Programa
contempla, também, uma troca de
experiências entre os Clubes, onde
cada um terá a oportunidade de partilhar as suas atividades e a forma
como se relacionam com a comunidade no apoio à responsabilidade
social em cada região.

Organização do Distrito 115 Centro Sul e Lions Clube do Seixal
> distritos

Strides
contra a diabetes
Teve lugar no dia 11 de novembro, a Strides contra a diabetes,
promovida pelo D115CS e organizada pelo Lions Clube do Seixal.

Este foi um momento de grande mobilização
lionistica e que permitiu
a realização de várias atividades em simultâneo,
aliando a saúde, a informação, o desporto e a cultura.

Para a sua concretização, foi imprescindível o
apoio da Câmara Municipal do Seixal, que desde o
primeiro momento tornou
possível a sua realização,
dando contributos muito

relevantes para a dinâmica
desta iniciativa, bem como
a Unidade Coordenadora
Funcional da diabetes da
ACES de Almada e Seixal
e o departamento do Seixal Saudável.

Contámos ainda com
o apoio do Centro Humanitário da Foz do Tejo
– Cruz Vermelha do Seixal, cujos elementos realizaram rastreios à glicémia
e medição da tensão arte-

u
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rial – foram contabilizados 43 rastreios. O nosso
agradecimento à CL Ana
Almeida por ter apoiado
e articulado a aquisição
de tiras de glicémia e obtenção de equipamentos
para a realização dos rastreios.
Durante o momento
de concentração, contámos com a intervenção
da Sra. Vereadora da Cultura e Educação, Dra.
Manuela Calado, a qual
relevou as parcerias realizadas com os Lions do
Concelho e a importância
que a luta contra a diabetes tem para o Concelho

do Seixal.
Foi ainda possível conhecer o trabalho realizado pela associação Pata
D´Açúcar, associação portuguesa sediada no Concelho do Seixal e que recolhe
cães abandonados e os
treina no sentido de serem
companhia para diabéticos, conseguindo ainda sinalizar e detetar baixas de
glicémia, ajudando desta
forma a salvar vidas.
120 participantes
na caminhada
Com cerca de 120 participantes (entre Lions,

Leos e população local) foi
realizada a caminhada ao
longo da linda marginal do
Seixal, recentemente reformulada e que chamou a
atenção de quem passeava
ou fazia o seu jogging matinal neste local.
Terminou-se a caminhada da Quinta da Fidalga
onde nos aguardavam mais
20 Companheiros Lions e
onde foi possível ouvir uma
pequena palestra sobre a
diabetes, causas, prevenção
e alimentação saudável,
concluindo-se esta jornada
com uma visita ao Museu
Manuel Cargaleiro, localizado dentro deste espaço

magnífico do Seixal.
O encerramento dos
trabalhos foi feito com
um almoço de convívio e
confraternização lionistica, que reuniu cerca de 55
Companheiros e amigos.
Foi possível angariar
cerca de 150 euros, os
quais serão, oportunamente, entregues à Associação Pata D´Açúcar,
para apoiar o seu projeto e
dá-lo a conhecer junto da
população.
Aos participantes foi
distribuída alguma informação sobre a Diabetes,
cuidados a ter e receitas
para diabéticos, bem como

> distritos

PDG Carlos Manitto Torres
Assessor para a Diabetes D 115 CS

CONSCIENCIALIZAÇÃO
DA DIABETES

fruta e água. A fruta excedentária foi entregue a duas
instituições de solidariedade
social: Centro de Assistência Paroquial de Amora –
C.A.P.A. – e ao Instituto dos
Ferroviários, do Barreiro.
Esta foi uma jornada lionistica muito relevante, reunindo Companheiros que se
deslocaram desde Castelo
Branco, passando por Vila
de Rei e terminando em Vilamoura, podendo dizer-se que
fizemos cumprir o Lionismo
- através da sensibilização à
população, pela visibilidade ao
nosso Movimento, na Solidariedade, Companheirismo e
Amizade praticados.

A nossa vida depende de duas principais fontes de energia (o oxigénio
e a glicose).
A insulina é uma hormona produzida pelas células do pâncreas, que
regula a utilização da glicose pelas células do organismo.
A Diabetes é uma doença crónica que atinge vários órgãos e sistemas,
caracterizada por um aumento do nível de açúcar no sangue (hiperglicemia).
Em todo o mundo existem mais de 400 milhões de diabéticos e em
Portugal mais de um milhão.
Existem principalmente três tipos de Diabetes. A de tipo I, a de tipo II e
a Gestacional.
A Diabetes tipo I, cerca de 5% dos doentes diabéticos, atinge principalmente as crianças e os jovens. É uma doença autoimune, em que o organismo destrói as células que produzem a insulina no pâncreas, terminando
a sua produção. Por este motivo, estes doentes terão de fazer terapêutica
diária com insulina.
A Diabetes tipo II, cerca de 90 % dos diabéticos. Não é insulina dependente. Atinge maioritariamente os adultos que frequentemente têm
excesso de peso ou obesidade.
Cerca de metade destes doentes, desconhece que é diabético pois a
sintomatologia é escassa, levando a que alguns doentes na data do diagnóstico já apresentem complicações em vários órgãos do sistema cardio
cérebro vascular, sistema nervoso, pele, rim, olho, infeções frequentes, etc.
Uma alimentação correta e o combate ao sedentarismo através pratica
regular de atividade física, são uteis a qualquer pessoa e ainda mais no
controlo da doença diabética e prevenção de algumas complicações.
A Diabetes Gestacional é uma doença que surge na mulher grávida,
que não era diabética antes de engravidar. Pode causar aborto espontâneo
ou complicações na grávida e no bebé, durante a gravidez e parto. A doença acaba com o final da gravidez. Com alguma frequência estas diabéticas
gestacionais, se não tiverem boas normas de alimentação e atividade
física, virão mais tarde a ser diabéticas tipo II.
Lions internacional tem vários programas em que se pretende aumentar a informação e consciencialização sobre a diabetes, rastreios para um
diagnóstico mais precoce da doença e prevenção das suas complicações.
O D115CS, através dos Clubes Lions tem realizado ao longo do ano
palestras/debates sobre a doença diabética com profissionais de saúde,
doentes e seus familiares, e a comunidade em Abrantes, Vila de Rei, Setúbal, Elvas, Santiago do Cacém, Montijo, Rio Maior e outras localidades.
Realizou marchas Strides, para uma melhor consciencialização sobre a
Diabetes, no Seixal, Rabo de Peixe e Vilamoura.
Rastreios em várias cidades com avaliação da glicemia, gorduras no
sangue, tensão arterial, estado nutricional, sedentarismo, acuidade visual e
outros parâmetros para um diagnóstico precoce da doença e suas complicações.
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Lions Clube de

Arouca

Identificação:
Lions Clube de Arouca
Ano de Fundação:
02-05- 1989
Número de sócios:
23
Direção atual:
Lizete Gomes da Silva
Tavares - Presidente;
Cristina Martins Secretária; Ana Rita
Alcobia - Tesoureira
Clube Padrinho:
Oliveira de Azeméis
Contactos:
Endereço - Apartado 73
4540-909 Arouca
Facebook- www.
lionsarouca.pt
E-mail- lionsarouca@
gmail.com
Principais atividades:
Dádivas de sangue duas
vezes por mês. Alivio à
fome através de diversas
campanhas nacionais
com outros parceiros ou
programadas pelo próprio
clube. Campanhas de
sensibilização sobre a
importância da floresta
e da sua preservação,
reflorestação.

>

>

Lions Clube de Arouca

600 árvores autóctones plantadas
O Lions Clube de Arouca promoveu, no dia 19 de
novembro, uma ação de
reflorestação num terreno
baldio, no lugar de Bustelo,
freguesia de Moldes.
A iniciativa contou com
a participação de mais de
meia centena de voluntários e teve como objetivo
assinalar o Dia da Floresta
Autóctone, além de ajudar a reflorestar uma das
freguesias mais fustigadas
pelos incêndios naquele
concelho.
No total foram plantados 350 carvalhos, 150 castanheiros e 100 medronheiros,

numa atividade organizada
pelo Lions Clube de Arouca
em parceria com a Junta de
Freguesia de Moldes e ainda

o apoio de Vale do Viso –
Associação pelo Ambiente,
Desporto e Cultura da Celadinha.

Lions Clube de

Seixal

Identificação: Lions Clube
do Seixal
Ano de Fundação: 10 de
Março de 1990
Número de sócios: 20
sócios
Direção atual: Presidente:
Ana Cristina Matos André;
Secretária: Maria Teresa
Alves; Tesoureiro: João
Silva
Clube Padrinho: LC
Setúbal
Contactos: - Morada:
Rua da União, 9 - Seixal;
email: lionsclubeseixal@
gmail.com, facebook
: Lions Clube do Seixal
| www.facebook.
com/Lions-Clube-doSeixal-459397947592955/
Principais atividades:
Entrega de bolsas
de estudo a jovens
universitários, Entrega
de prémios aos melhores
alunos do 10º, 11º e 12º
anos da Escola Manuel
Cargaleiro; Realização de
Torneio de Golfe com vista
a apoiar entidades locais;
Recolha de alimentos,
brinquedos, roupas e
calçado para apoiar
familias carenciadas;
Realização anual de
uma caminhada Strides
de sensibilização contra
a diabetes; Realização
rastreios junto da
LION de
população local (diabetes,
novembro
medição tensão arterial,
dezembro
2017
etc)
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Lions Clube de Fafe

Caminhada com Aurora Cunha
alerta para flagelo da Diabetes
O Lions Clube de Fafe
promoveu uma caminhada pelas ruas da cidade, em
novembro, com vista a sensibilizar a população para o
problema da diabetes.
A iniciativa contou com
a participação de cerca de
uma centena de pessoas,
além da presença de Aurora
Cunha, atleta de alta competição que conquistou três
anos consecutivos o título de
campeã mundial de estrada
e vencedora de maratonas,
que apelou aos bons hábitos alimentares e à prática de

exercício físico como forma
de combater a diabetes.
Homenagem ao
Operário Futebol
Clube
O Lions Clube de Fafe
homenageou o Operário Futebol Clube de Antime, pelos
serviços prestados à comunidade, no jantar comemorativo dos 39 anos do Clube,
no dia 18 de novembro. Na
ocasião, o presidente do Clube, Rogério Faria, destacou o
empenho do Lions Clube de

Fafe em contemplar as grandes áreas de atividades do
Lions Internacional: Cancro
pediátrico, visão, diabetes,
ambiente e fome.
António Jorge Ribeiro,
presidente da direção do
Operário Futebol Clube de
Antime, agradeceu a homenagem e afirmou que também eles seguem o lema dos
Lions: servir a comunidade,
que no seu caso consiste em
formar jovens para a sociedade.
O Clube conta atualmente com 40 elementos.

> CLUBES em ação
>

Lions Clube Lisboa Alvalade

Rastreios de saúde a mais de 100 pessoas
O Lions Clube Lisboa
Alvalade realizou, no âmbito
do Dia Mundial da Diabetes,
assinalado em novembro,
um rastreio de saúde.
Sob o lema “Saúde em Ação”, o
Clube, em parceria com o Clube de
Lisboa Centro e a Junta de Freguesia
de Alvalade, promoveram, no Mercado de Alvalade Norte, uma ação
que permitiu analisar cerca de 120
pessoas com rastreios de glicémia,
colesterol, tensão arterial, nutrição e
índice de massa corporal, cuidados
de rosto, podologia, higiene oral, homeoptaia, osteopatia e fisioterapia.
Ao todo, foram assim realizados
cerca de 1100 rastreios, num evento
que contou ainda com a participação
da escola de Dança Klasic, que presenteou os participantes com uma
classe de “TANGO”, incentivando a
população ao exercício saudável em
qualquer idade, através da dança, e
ainda atividades físicas com música
para os mais jovens.
Quanto às restantes atividades, o

Clube continua todos os meses com
o serviço de voluntariado nos Hospitais Pediátrico de Dona Estefânia
e no IPO; já procedeu, neste trimestre, à entrega de 10 pares de óculos
(em parceria com a Óptica Berna e
a Junta de Freguesia de Alvalade) a
utentes carenciados sinalizados pela
Junta de Freguesia; entregou 15 sacos com roupa, agasalhos e mantas e
1 máquina de café, aos Escuteiros da
Igreja de Arroios para serem entregues em Avô- Oliveira do Hospital,
para as vítimas dos últimos incêndios em outubro; participaram no
concerto comemorativo da Visita
Pastoral a Vigaria IV, organizado
pela Junta de Freguesia de Alvalade

na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, onde atuou o
coro Lisboa Cantat); entregou na a
Misericórdia de Lisboa, roupa de
cama para uma familia carenciada
sinalizada.
Teve ainda lugar a inauguração da
nova sede do Clube, que promoveu
ainda a entrega do prémio de Clube de Excelência do Al 2015-2016 à
Past Presidente Irene Quininha, pelo
PDG Carlos Manitto Torres.
O Clube recebeu ainda recentemente a visita da Companheira do
Clube de Pompeia -São Paulo Brasil
e do Companheiro Holger Ehling do
Clube de Rhein Main de FrankfurtAlemanha.
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Lions Clube de Braga

“Lions Mission” já doou
270 mil euros a estudantes
economicamente carenciados
Em outubro teve lugar a 5ª
edição da “Lions Mission”,
iniciativa que consiste na
oferta de bolsas de estudo
no valor de mil euros cada a
estudantes economicamente
carenciados da Universidade
do Minho.
Este ano, o Clube conseguiu doar
mais de 50 bolsas de estudo, mas ao
longo dos anos, a iniciativa já permitiu a atribuição global de 270 mil
euros.
O 43º aniversário do LCB foi o
mote para o jantar de gala/cerimónia de atribuição destas bolsas, que
juntou cerca de 230 pessoas, na sua
grande maioria empresários do distrito de Braga. No evento, o presidente do LCB, Carlos Silva, lembrou:
“aqui as grandes figuras são aqueles que fazem parte da comunidade
empresarial da região”, sublinhando
que, desde 2013, que algumas empresas contribuem com estas bolsas
todos os anos, algumas contribuíram
já com cinco mil euros. Para agradecer o apoio, o LCB entregou às 29
empresas um “galardão de mérito”.
Para além destes, marcaram presença no evento o reitor da Univer-

sidade do Minho, António Cunha, o
Presidente da Associação Académica
da Universidade do Minho, Bruno
Alcaide, o vice-presidente da Câmara
Municipal de Braga, Firmino Marques,
Autoridades portuguesas da Associação de Lions Clubes, Membros do
Lions Clube de Braga, bem como personalidades da UMinho e representantes da sociedade civil bracarense.
Firmino Marques salientou a “importância do conhecimento, que abre
portas à esperança e à possibilidade de
muitos estudantes poderem trilhar o

Dia Mundial
da Diabetes
assinalado
No âmbito do Dia Mundial da Diabetes, o
Lions Clube de Braga, em parceria com a Associação Portuguesa de Podologia, o movimento
Braga a Correr, o Município e o Regimento de
Cavalaria 6, promoveu, no dia 13 de novembro,
uma caminhada e corrida pela Diabetes. A iniciativa teve como objetivo sensibilizar a população
para necessidade da mudança de estilos de vida e
adoção de hábitos saudáveis no combate à epidemia que afeta milhares de portugueses.
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seu caminho e com isso o país ser beneficiado”, reforçando que estes gestos que trilham “o caminho certo em
direção ao futuro”, merecem o agradecimento do município.
Já o Governador, Paulo Rodrigues, falou sobre as causas às quais o
Lions se dedica “43 anos dedicados
a causas nobres”, sublinhando o “esforço e dedicação” de cada um dos
“companheiros” Lions, pessoas que
se dedicam às causas, aos problemas
e à procura de soluções de forma
completamente voluntária.

Lions Clube de Braga

Mais de 1200 rastreios realizados
Sob o lema “Viver com Saúde”, o Lions Clube de Braga
levou a cabo um Programa de Educação e Rastreios de
Saúde, evento que contou com rastreios nas áreas do
Cancro Oral, Pé Diabético, Obesidade, Diabetes, Hipertensão, Retinopatias, Pressão intraocular e Acuidade
Visual.
No total da iniciativa, que contou com o apoio da Câmara
Municipal de Braga, foram efetuados mais de 1200 rastreios. Colaboraram ainda na operação a Liga Portuguesa
Contra o Cancro, Associação de Portuguesa de Medicina
Dentária Hospitalar, Associação Portuguesa de Podologia,
da CESPU (Escola Superior de Saúde do Vale do Ave), do
CEORLab (Clinical & Experimental Optometry Research
Lab) e do NEOUM (Núcleo de Estudantes de Optometria da
Universidade do Minho).

> CLUBES em ação

>

Objetivos traçados e posse de dois novos sócios
Carlos Silva, presidente do Lions
Clube de Braga, traçou os objetivos
para este ano lionístico que já está
em curso. Um dos objetivos passa
pela promoção do espírito e dos
valores do Lionismo.
Quanto às atividades previstas para este ano, o clube destaca
o Lions Mission17, que pretende
angariar junto dos Empresários da
Região do Minho, bolsas de estudo
para estudantes carenciados do
Ensino Superior; Natal Solidário, que
passa pelo apoio com prendas a
crianças carenciadas de uma Escola
da Região de Braga; o Viver com
Saúde, que visa disponibilizar vários
rastreios para a população de Braga;
e a Convenção de Braga que vai decorrer nos dias 21 e 22 de abril 2018.

De salientar ainda que a atual
direção tinha sido eleita no jantar/
Assembleia dos Lions Clube de
Braga, realizada no Restaurante Pa-

norâmico da Universidade do Minho,
onde tomaram posse dois novos
companheiros: Luis Quinta e Costa e
Manuel Neves.

Sunset solidário
apoia famílias
carenciadas
O Lions Clube de Braga promoveu a 3ª edição
do “Sunset Party Solidário”, angariando um total
de mais de mil euros que reverteram a favor de
famílias carenciadas com problemas de cancro.
O evento teve lugar em setembro, num hotel
da cidade e contou com a participação de
mais de 140 companheiras(os) e amigos que
quiserem apoiar esta missão dos Lions, a qual
teve animação do DJ Pedro Miranda e DJ Fabio
Silva e apoios do Hotel Meliã, MCS Design, Get
Bus, Fotógrafo Nuno Gonçalves, Puro Ambiente
Som.
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Lions Clube de

Cabeceiras
de Basto

Identificação: Lions Clube
Cabeceiras de Basto
Ano de Fundação: 2015
Número de sócios: 21
Direção atual: Presidente
– Ernesto Alexandre
Fernandes Correia de
Oliveira (4170315);
Primeiro Vice-presidente
– Ana Margarida Ribeiro
Correia de Oliveira
(4170317); Segundo
Vice-presidente – Paulo
Jorge Barbosa de Barros
(4170342); Secretário
– Elisa Maria Vilela de
Magalhães (4170372);
Assessor de Aumento de
Sócios do Clube – Marta
Fernandes Mendes
de Oliveira (4170320);
Tesoureiro – Sérgio Correia
Fernandes (4170365);
Diretor Social – Carla
Susana Rodrigues Franco
(4414710)
Clube Padrinho
LC Barcelos
Contactos:
R. Dr. Francisco Botelho,
179 - 4860-501 Cabeceiras
de Basto
lionsclubecabeceiras@
gmail.com
https://www.facebook.
com/lionsclubecabeceiras/
Presidente - Ernesto
Oliveira - Telm.
967260990
Principais atividades:
Recolha de Sorrisos
- Passeio BTT para
angariação de brinquedos
para o Natal das crianças
carenciadas. Projeto
ACONCHEGAR - plano
de visitas e apoio a
idosos que vivem
sozinhos e isolados.
Apoio na recuperação
de habitações. Rastreios,
recolha de óculos
usados, apoio a famílias
carenciadas (alimentos
e roupas), sensibilização
ambiental, e atividades
para jovens.

>

Lions Clube Cabeceiras de Basto

800 presentes para distribuir
por crianças carenciadas
O Lions Clube Cabeceiras de Basto promoveu, no
dia 10 de dezembro, uma
Manhã Solidária – Recolha
de sorrisos. O objetivo da
iniciativa passou por recolher um presente de Natal
para as crianças mais carenciadas do concelho, sinalizadas pelo NLI – Núcleo Local de Inserção.
Esta iniciativa contou com
o apoio da Câmara Municipal,
da União de Freguesias de
Refojos, Outeiro e Painzela,
dos Bombeiros Voluntários
Cabeceirenses, do Projeto Raízes, das Guias de Cabeceiras
de Basto, do Cabeceiras Bike
Team, da participação de todas as equipas de ciclismo
da região de Basto e algumas
vizinhas; e de várias empresas
da nossa região que espontaneamente se associaram ao
evento solidário.
Assim, mais de 50 ciclistas compareceram no local,
dos quais alguns, juntamente com cerca de 10 motards
(Quad Racing Basto), fize>

Lions Clube de Loulé

Oferta de instrumento
musical à paróquia
O Lions Clube de Loulé
presenteou, recentemente, a
Igreja de Nossa Senhora de
Fátima, em Almacil, com um
órgão.
O mesmo Clube atribuiu ainda a Comenda Melvin Jones, título máximo da
instituição, a uma das Companheiras Fundadoras do
Lions Clube de Loulé, Kirsten Pedersen.
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ram o percurso estabelecido,
bem como 35 crianças participaram nas experiências
científicas promovidas pelo
Projeto Raízes.
No final, foram recolhidos 800 presentes que serão
entregues no NLI – Núcleo Local de Inserção de
Cabeceiras de Basto (Serviços Sociais da Segurança So-

cial, Fundação A. J. Gomes
da Cunha, Centro Social e
Paroquial de Abadim, Comissão de Proteção Crianças
e Jovens, Núcleo de Apoio a
Crianças e Jovens em Risco),
para alegrar o Natal de 234
crianças sinalizadas.
Esta iniciativa teve ainda
o apoio dos Lions Clube de
Barcelos e Famalicão.

> CLUBES em ação
>

Lions Clube de Elvas

Comemoração do dia do diabético
com Caminhada
Foi com uma caminhada que o
Lions Clube de Elvas assinalou, em
novembro, o Dia do Diabético. Com
esta iniciativa, o Clube aproveitou
ainda para alertar a população dos
melhores cuidados a ter na prevenção desta doença, além de divulgar as
formas dos que sofrem desta patologia e seus familiares e amigos, de
melhor conviverem com ela.
>

Rastreio
da Miopia
sinaliza 17 casos
Também no âmbito da saúde,
o Lions Clube de Elvas promoveu,
como já vem sendo hábito, um rastreio de Miopia a mais de uma centena de crianças.
A atividade abrangeu 150

crianças de cinco turmas do 5º
ano do Ciclo de Santa Luzia de
Elvas.
No total, foram sinalizados 17
casos de crianças que poderão sofrer
desta patologia, sendo os pais/encarregados de educação, de imediato, alertados para que possam tomar
as devidas precauções no combate à
Miopia.

Lions Clube Viana do Castelo

Recolha de sangue e rastreios de Saúde
O Lions Clube Viana do Castelo fez a sua primeira “Recolha de
Sangue”, no dia 3 de outubro, com o
apoio do Instituto Português de Sangue e Transplantação, que fez deslocar do Porto a Viana do Castelo,
uma equipa profissional, que efetuou
a recolha no Instituto Politécnico de
Viana do Castelo.
Ainda em outubro, o Clube assinalou o “Dia Mundial do Lionismo”
com uma atividade de rastreios no
Estação Viana Shopping. Neste sentido, foram realizados rastreios à audição, visão e diabetes a 145 pessoas.
Entrada de novos sócios
Para assinalar o dia de S. Martinho, o Lions Clube Viana do Castelo organizou um jantar/magusto
que promoveu o convívio. O jantar
serviu ainda para a entrada de novos

elementos: o CL José Manuel Ferreira Vieira, que ingressou no Clube
apadrinhado pelo CL Filipe Oliveira,
do Lions Clube de Barcelos; e Maria
Gabriela Alves Barbosa, apadrinhada
pela CL Isaura Martins.

Na oportunidade, o Companheiro Borja Serafim, um dos sócios
fundadores do Clube, entregou o
“Chevron” de 25 anos de associado
ao Companheiro Past-Governador
João Sintra.
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Lions Clube de

GUIMARÃES

Identificação: Lions Clube
de Guimarães
Ano de Fundação: 1969
Número de sócios: 73
Direção atual: Presidente
– José Catarino dos
Santos; Secretária – Maria
Isabel Abreu; Tesoureiro –
António Mendes Lopes e
mais 8 membros.
Clube Padrinho
Lions Clube de Matosinhos
Contactos:
Rua Calouste Gulbenkian,
nº 613 – 1º Centro 4801910 GUIMARÃES
https://www.facebook.
com/Lions-ClubeGuimarães-Portugal
Principais atividades:
Comemoração do Dia
Mundial do Lionismo
(Visão); Campanha
Cartaz e Texto da Paz;
Comemoração do Dia
Mundial da Diabetes;
Peditório da Liga
Portuguesa Contra
o Cancro; Oferta de
material ao Serviço de
Oncologia do Hospital
Nossa Senhora da Oliveira
– Guimarães; Oferta de
próteses mamárias às
doentes oncológicas
mastectomizadas;
Palestras, Rastreios.

>

Lions Clube de

NORDESTE

>

Lions Clube de Faro

Homenagem
a Maria Clara Baptista
O Lions Clube de Faro
organizou um almoço convívio durante o qual prestou
“uma justa homenagem”
à CL Melvin Jones Maria
Clara Baptista, recordando os seus 99 anos e a sua
intensa atividade como
Membro do Lioness
Clube do Algarve e, posteriormente fundadora
do Lions Clube de Loulé
e, por último, pertenceu ao
Lions Clube de Faro.
“Foi há poucos dias que
nos chegou a triste notícia…
a CL Maria Clara tinha-nos
deixado. Não esperou pela
homenagem prevista para
os 100 anos”, comentou
fonte da direção do Clube,
acrescentando que “a CL
Maria Clara serviu desinteressadamente a sua comunidade e os seus semelhantes,
interessando-se ativamente
pelo bem-estar cívico, cul

tural, social e moral, dando
apoio a imensas Instituições
e Organizações carenciadas”.
Uma grande Lions
Foram muitos e enriquecedores todos os anos do

Identificação: Lions Clube
de Nordeste
Ano de Fundação: 1991
Número de sócios: 16
Direção atual: Pedro
Miguel Pacheco
Moniz (Presidente),
Nuno Miguel Ourique
Medeiros (Secretário)
e André Iglésias Neves
(Tesoureiro)
Clube Padrinho
Lions Clube de Povoação
Contactos:
http://www.facebook.
com/LCNordeste
Principais atividades:
convívios de idosos,
doação benévola de
Sangue, rastreios à visão,
consultas de optometria
e oftalmologia, ações
de plantação de árvores
e espécies endémicas,
oferta de cabazes de
alimentos, etc.
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Atribuição
de Comendas
Melvin Jones
O jantar de transmissão de funções do Lions Clube de Faro foi o
momento escolhido pelo Clube para
a entrega de três Comendas Melvin
Jones.
Assim, foram distinguidos com o
galardão máximo do Clube, a CL Júlia
Lima, e dois membros fundadores do
Clube, CL Mário Apolinário e CL António Soares, “pela dedicação, amizade
e fidelidade ao longo de 30 anos”.
Num momento de reconhecimento o CL Past Governador teceu ainda
algumas considerações acerca do significado e da importância da atribuição destas Comendas.

nosso convívio. Tivemos o
privilégio da sua companhia
nas muitas deslocações
a Tavira por ocasião da
fundação daquele Lions
Clube.
A CL Maria Clara
teve sempre uma presença muito forte nas
diversas atividades em
que esteve envolvida.
Foi uma mulher que
deixou recordações por
onde passou.
Teve uma família que
amava profundamente e de
que se orgulhava muito.
Soube ultrapassar as dificuldades e os obstáculos
com determinação, muita
coragem e alegria para Servir a Comunidade.
Cidadã de Serviço e de
Amor ao próximo, que fez
parte do seu processo de caminhada nesta vida terrena.
Até breve Maria Clara

>

Lions Clube de

Vila Nova
de Famalicão

Ano de Fundação: 1977
Número de sócios: 36

> CLUBES em ação

Identificação: Lions Clube de Vila
Nova de Famalicão

Direção atual: Presidente: Maria
José Abreu; Secretária: Liliana
Soares; Tesoureira: Sara Barbosa;
Past Presidente Imediato: Carlos
Barbosa; 1º Vice-presidente:
Fernanda Vieira de Castro;
2º Vice-Presidente: António
Germano Abreu; Diretora Social:
Maria das Dores Ramalho;
Assessor LCIF de Clube: Vítor
Cabral Ribeiro; Conselheiro Leo:
Joaquim Manuel Vieira
Clube Padrinho
Lions Clube do Porto

>

Lions Clube de Famalicão

S. Martinho comemorado
de forma solidária
O Lions Clube de
Famalicão promoveu,
em novembro, um
magusto solidário,
que contou com a
participação de mais
de meia centena de
pessoas.
O magusto solidário
pretendeu assim promover
o convívio, além de sensibilizar os presentes para os
princípios Lionísticos, possibilitando ainda a angariação

de fundos para que o Clube
continue a atuar nos campos
a que se propõe, ajudando a
comunidade daquele concelho.
Maria José Abreu, presidente do Lions Clube de
Famalicão, destacou a importância de iniciativas como esta
que possibilitam ao Clube obter verbas que permitem dar
resposta às solicitações que
vão sendo feitas e cuja validade e necessidade se comprovam, justificando a dedicação

daqueles que abraçam os ideais do Lionismo.
A Companheira presidente enalteceu ainda a colaboração de todos os que de
forma voluntária participam
nas atividades que os Lions
organizam e apoiam, agradecendo ainda o facto de nas
49 freguesias do concelho se
ter realizado com sucesso o
peditório da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, uma das
atividades de maior significado para o Clube.

Comitiva visita Lions Clube de Roissy
Alguns elementos do Clube, entre
eles, a presidente Maria José Abreu,
o 1º vice-Presidente Germano Abreu
e o Past Presidente Carlos Barbosa,
marcaram presença no jantar comemorativo do aniversário do Lions Clube de Roissy – Pays de France, realizado a 25 de novembro. A visita oficial
serviu para conhecerem de perto a
realidade, atividades e modo de atuação do Clube na sua Comunidade,
servindo também para estreitar laços
e estabelecer diretrizes de ação entre
as direções dos Clubes que assinaram
o protocolo de Irmanação em abril
deste ano e cujo trabalho cooperativo apresenta resultados sólidos e de
extrema validade no apoio à comunidade famalicense.

Contactos:
Morada: Alameda Luís de
Camões, 21 3º 4760 Vila
Nova de Famalicão. Email :
lionsfamalicao@gmail.com;
Facebook: https://www.
facebook.com/lions.famalicao;
Site: http://e-clubhouse.org/
sites/vilanovaf/;
http://lionsfamalicao.webnode.
pt/;
lionsclubecabeceiras@gmail.com
https://www.facebook.com/
lionsclubecabeceiras/
Presidente - Ernesto Oliveira Telm. 967260990
Principais atividades: Parceria
LC Famalicão/ LCRoissy – Pays de
France (Donativo de mobiliário
hospitalar, ajudas técnicas,
consumíveis clínicos e material
de incontinência a Unidades
Hospitalares, Corporações de
Bombeiros, Núcleos da Cruz
Vermelha, IPSS’s, Movimentos
Católicos e Ordem Religiosa de
acordo com as necessidades.
Empréstimo a particulares de
mobiliário e ajudas técnicas
totalmente gratuito). Miminhos
de lã e algodão (Entrega de
enxovais de bebé à Assistência
Social do CHMA EPE – Hospital
São João de Deus para
serem distribuídos a famílias
carenciadas dos Serviços de
Obstetrícia e Pediatria). Projeto
SIMBA (apoio a todos os projetos
direcionados às crianças e jovens
em situação de vulnerabilidade
social, nomeadamente nas
áreas da realização de sonhos,
alfabetização e ocupação de
tempos livres). Peditório Liga
Portuguesa Contra o Cancro.
Remodelação do Hospital de
Dia de Oncologia da Unidade de
Famalicão do Centro Hospital
do Médio Ave (Obra ao nível
estrutural e de equipamentos, é o
reflexo do trabalho desenvolvido
com a Liga Portuguesa Contra
o Cancro, e a materialização da
verba angariada no Peditório
da Liga). Vamos Colorir Esta
Ideia (Atividade de recolha de
bens alimentares, a realizar nos
jantares mensais, a favor dos
mais necessitados).Simpósio
Ser Criança (Parceria com a
Assessoria de Serviços Lionísticos
para Crianças D115CN).
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Lions Clube de

Oeiras-Tejo

Identificação: Lions Clube
Oeiras-Tejo (Nº 56002)
Ano de Fundação: 1994
Número de sócios: 22
Local de Reunião: Hotel
Amazónia-Jamor; Av.
Tomás Ribeiro, Nº 129,
2790-466 Queijas - Oeiras.
Clube Padrinho:
Clube Padrinho
Lions Clube Lisboa-Tejo
Contactos:
CL. PC. Constantino
Madureira; Rua do Lima Nº
16 - 1ºC; 2775-321 Parede
- Cascais. Tm. 916718560
(confermadureira@
gmail.com); Idem: CL. ZP
Guilherme Sardinha; Rua
de S. Pedro,297; 2765-154
Estoril.
Tm.934550067
(guilherme.s.sardinha@
gmail.com)
CL. Elizabeth Sá; Pta. José
Gregório de de Almeida,
Nº2 - 2º D; Massamá;
2745-805 Queluz.tm.
966062927 (elizabeth.
silvasa@gmail.com)
Principais atividades:
Visitas Culturais; Palestras;
Apoio a uma Instituição
que alberga crianças;
Atividades para ajudar
Instituições e pessoas
carenciadas; Atividades
para melhorar o Meio
Ambiente.

>

Lions Clube de

MEALHADA

Ano de Fundação: maio
de 2006
Número de sócios: 12
Direção atual: Presidente
Isabel Moreira; Secretário
Pedro Paiva; Tesoureiro
Carlos Pinheiro
Clube Padrinho: Lions
Clube de Aveiro
Contactos: Sede: Junta de
Freguesia de Mealhada. Av.
Dr. Manuel Lousada, 17-19 3050-343 Mealhada; E-mail
lionsclubemealhada@
gmail.com; Página de
facebook: https:// www.
facebook.com/Lions-Clubede-Mealhada197102226983983
Principais atividades:
Projeto Famílias Com
Alicerces: Recuperação
de casas degradadas de
famílias menos favorecidas;
Projeto “Apadrinhe uma
Criança”: atribuição
de bolsas a alunos do
primeiro ciclo de agregados
familiares com dificuldades;
Distribuição de brinquedos
no Natal a crianças com
dificuldades. Projeto
em preparação: Ciclo de
conferências com oradores
renome para discutir
LION de
assuntos da atualidade.
novembro
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Lions Clube de Santiago do Cacém

Clube apoia Centro de Dia
na aquisição de veículo
O Lions Clube de Santiago do Cacém contribuiu
com um donativo de 1500
euros para a aquisição pelo
Centro Social e Paroquial de
Santa Maria, em Vila Nova
de Santo André, de uma
viatura para transporte dos

>

utentes do Centro de Dia “O
Moinho”.
O Clube contou com o
apoio da Caixa Agrícola de
Santiago do Cacém para a
atribuição do valor.
Ainda no campo da solidariedade, o Clube entregou

76 litros de leite à Casa de
Jovens “O Farol”, em Vila
Nova de Santo André.
Já no campo da saúde,
realizou 191 rastreios aos
alunos do 1º ciclo da Escola
Básica Frei André da Veiga,
no concelho.

Lions Clube Flores – Pérola do Ocidente

Festival de Saladas promove
sabores da região
e ajuda a reconstruir casa
O Lions Clube das Flores - Pérola do Ocidente
organizou, no dia 18 de novembro, a segunda edição do
Festival de Saladas.
O evento, que surgiu
pela primeira vez em outubro do ano passado, revelou-se uma surpresa agradável
para todos superando, inclusive, as expetativas do próprio grupo. Este ano, a sala
contou também com lotação
esgotada para degustar os
sabores da terra e da região.
Além dos habitantes da ilha,
muitos estrangeiros de visita
aproveitaram para se juntar
e provar o que de melhor
Santa Cruz das Flores tem
para oferecer, numa noite
solidária.
No final, houve lugar a
um concurso que elegeu as
três saladas mais votadas.
Os fundos angariados
com esta iniciativa vão reverter para a recuperação da
Casa do Espírito Santo das
Casas de Baixo, na freguesia
de Ponta Delgada, do conce-

lho de Santa Cruz das Flores,
destruída por um incêndio
recentemente.
Jornada
da Diabetes
O Lions Clube Flores
– Pérola do Ociente promoveu, em novembro, a 2ª
Jornada da Diabetes. A iniciativa teve lugar na Escola
Básica e Secundária das Flores e contou com a colaboração da Unidade de Saúde
da Ilha das Flores, que disponibilizou para o efeito um
médico, José Fadul, e uma

enfermeira, Sofia Amaral,
ambos companheiros do
clube, além da nutricionista
Cláudia Pereira. Os convidados falaram aos presentes
sobre a doença e a importância da alimentação para combater a mesma, para uma
plateia de mais de 50 alunos
e 8 professores. No final, foram feitos rastreios à quase
totalidade dos presentes.
O Clube deixou a promessa de no futuro se realizarem
outras jornadas versando outros temas de interesse para a
comunidade escolar e população em geral.

Lions Clube dO Funchal

Recolha de radiografias para ajudar AMI
O Lions Clube do Funchal, através da recolha de radiografias, conseguiu apoiar uma das famílias vítimas
dum incêndio em 2016.
O desafio foi lançado ao Clube
pela Governadora do Distrito 115 CS
para a colaboração na 22ª Campanha

de recolha de radiografias. Esta atividade, promovida pela AMI (Assistência Médica Internacional), vai já na
22ª edição e, segundo a instituição, ao
longo dos últimos 21 anos, já foram
recolhidas quase 1 600 toneladas de
radiografias, num gesto que para além

de proteger o ambiente, permite que a
prata retirada da película volte a ser introduzida no mercado de matérias primas, gerando assim anualmente fundos suficientes para financiar um dos
16 equipamentos e respostas sociais da
AMI em Portugal.

> CLUBES em ação

>

Apoio a família
na reconstrução
de casa destruída
por incêncio
O Lions Clube do Funchal apoiou
uma das famílias afetadas pelos
incêndios de agosto de 2016, com
soalho, portas e parte eléctrica.
A família apoiada residente na
freguesia de São Roque, precisamente onde se iniciou o grande
incêndio, que desceu quase até ao
mar.

Angariação
de fundos para
bolsas de estudo

Primeira jornalista
da RTP na Madeira agraciada
O Lions Clube do Funchal regozija-se pela distinção da sua Companheira
Maria Luísa Silva, que foi agraciada pelo seu desempenho como primeira
jornalista da Radio Televisão Portuguesa na Madeira, aquando da comemoração do 180º aniversário do Liceu Jaime Moniz, no Funchal, o primeiro
a ser instalado em Portugal. A primeira sessão solene realizou-se a 10 de
Outubro de 1837.

Apoio no peditório anual
da Liga Portuguesa Contra o Cancro
Como já é um hábito de muitos
anos, o Lions Clube do Fundão colaborou com o Núcleo Regional da
Madeira da Liga Portuguesa Contra
o Cancro (NRM-LPCC) no seu peditório anual, em diversos dias, horas
e locais.

O Lions marcou ainda presença
num espetáculo de solidariedade a
favor do NRM-LPCC do cantor madeirense Miguel Pires, chamado West
End Dreams (The One Man Show),
integrado no “Novembro Azul”, mês
dedicado ao cancro do homem.

Em dia de S. Martinho, o Lions
Clube do Funchal juntou cerca
de 80 pessoas, entre membros, familiares e amigos, num
tradicional almoço de angariação de fundos que se destina à
atribuição de bolsas de estudos e
cabazes de Natal.

Lions alertam
perto de 600 pessoas
sobre a Diabetes
A 14 de novembro, Dia Mundial da
Diabetes, o Lions Clube do Funchal
lançou um alerta sobre esta
problemática, lembrando que é
uma doença crónica, incapacitante,
com complicações gravíssimas que
constituem um risco severo para
os doentes e suas famílias. Assim,
o Clube apelou ao controlo e à prevenção numa ação que alcançou
cerca de 600 pessoas.
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Lions Clube de

ALMADA

Identificação
Lions Clube de Almada
Ano de Fundação:
1 de fevereiro de 1963
Número de sócios:
dez (10)
Direção atual:
Luis Policarpo presidente e secretário
- lppolicarpo@yahoo.
com / tlm 934943220
Margarida Cepeda - Pastpresidente - Margarida.
cepeda@atral.pt /
Gabriela Nascimento
-Vice Presidente
- gabyvaznascimento@
gmail.com / 934896789
Luis Nascimento Tesoureiro - luisnasc66@
gmail.com

>

Lions Clube de Águeda

Recolha de sangue e rastreios
na Comunidade) GREI, da
USF (Unidade de Saúde Familiar de Águeda + Saúde).
No mesmo dia, no auditório da Associação Empresarial de Águeda, decorreu
ainda uma palestra subordinada ao tema «Diabetes Tipo
II», conduzida por Joana Simões e o Paulo Fernandes,
médicos.
Durante o evento foram
ainda efetuados mais de uma
centena de rastreios.

Clube Padrinho:
Lisboa- Mater
Contactos:
Página Facebook do
LCA: https://www.
facebook.com/groups/
lionsalmada/
Principais atividades:
Sarau de Ginástica.
Atividade angariação
de fundos a favor
entidades apoiadas.
Combate aos diabetes
através de rastreio,
sessões esclarecimento
em estabelecimento de
ensino. Atividades de
alívio à fome - angariação
de alimentos e distribuição
famílias identificadas.
Atividades ligadas à
visão com oferta de
óculos a crianças; entrega
de cabazes de Natal a
famílias carenciadas;
entrega de roupas famílias
carenciadas e participação
no sarau de solidariedade
Lions para angariação de
fundos a favor do serviço
de psiquiatria do Hospital
Garcia da Orta (em
conjunto com mais seis
clubes Lions do Distrito de
Setúbal).

O Lions Clube de Águeda dedicou os meses de outubro e novembro à saúde,
além da lembrança, com uma
missa de sufrágio e romagem
ao cemitério, dos Companheiros/as já falecidos.
Assim, nas instalações da
Associação Empresarial de
Águeda realizou uma recolha
de sangue, em colaboração
com o Grupo de Dadores de
Sangue do Concelho. O Clube sublinhou a elevada afluência de dadores à iniciativa.
>

Já no âmbito da Semana
Mundial de Serviços para a
Diabetes, o Lions Clube de
Águeda promoveu, no dia 16
de novembro, uma atividade,
aberta a toda a comunidade,
de rastreio e sensibilização
da diabetes, doença que já é
considerada um dos flagelos
do século XXI. A ação teve
lugar no Centro de Formação
Profissional de Águeda e
contou com a colaboração
técnica dos especialistas da
UCC (Unidade de Cuidados

Primeiro lugar
no Concurso
Cartaz da Paz
No âmbito do Concurso
do Cartaz da Paz, a nível do
Distrito 115 CN, o Lions Clube de Águeda entregou um 1º
e um 3º prémios a Gonçalo
Pereira Tralhão, aluno da Escola Básica 2/3 Prof. Artur
Nunes Vidal, e Maria Almeida Santos, aluna do Instituto
Duarte Lemos, de Trofa do
Vouga, respetivamente.

Lions Clube de Abrantes

Apoio a alunos em visita a Estrasburgo
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O Lions Clube de
Abrantes contribuiu
para que um grupo de
24 alunos do Agrupamento de Escolas
n .º 2 de Abrantes
assistisse à sessão da
EUROESCOLA, evento
que teve lugar a 6 de
outubro em Estrasburgo.

Lions Clube de Lagoa – Algarve

Apoio a estudante universitário
e famílias carenciadas

> CLUBES em ação

>

O Lions Clube de Lagoa –
Algarve vai voltar a apoiar
um jovem estudante
universitário com uma bolsa
de estudo no valor de 3 mil
euros.
A verba foi angariada no já tradicional Torneio de Golfe que o Clube
tem vindo a promover com vista à
atribuição da bolsa de estudo que
tem, por sua, possibilitado ao jovem
prosseguir o curso de Medicina.
A 17ª edição do torneio decorreu
em agosto, no Campo do Gramacho,
e contou com o apoio técnico do
Carvoeiro Golfe, S.A. e o patrocínio
de diversas empresas.
No decorrer do evento, o Clube
entregou ainda o reconhecimento de
Companheiro Melvin Jones ao CL
António Cavaco.
Já as verbas angariadas com as
inscrições dos cerca de 12 jogadores
e dos mais de 30 participantes no
almoço convívio, além de donativos

>

dos patrocinadores, possibilitaram
ao Clube também apoiar famílias carenciadas do concelho com alimentos e outros bens.
Quanto às verbas do “Lions em
Férias”, atividade que também decorreu no mês de agosto, serão convertidas em Cabazes de Natal, que serão
entregues a famílias carenciadas. Re-

corde-se que esta atividade, além de
solidária, tem como objetivo “honrar
os Companheiros Lions de outros
clubes que eventualmente possam
estar de férias no Algarve nessa altura, proporcionando-lhes agradáveis
e descontraídos momentos de são
convívio e companheirismo”, como
recorda o Clube.

Lions Clube de S. João da Madeira

Ajuda na reflorestação de Arouca
O Lions Clube de S. João da Madeira aceitou o desafio lançado pelo
Lions Clube de Arouca e participou na
Ação de Reflorestação do concelho.
Com esta iniciativa, realizada a 19
de novembro, foram plantadas 600
árvores (carvalhos e castanheiros)
nos baldeios de Bustelo, freguesia de
Moldes daquele concelho.
Já no campo da solidariedade, o
Lions Clube de S. João da Madeira
participou no jantar de solidariedade
e angariação de fundos levado a efeito pela e para a Associação de Jovens
Ecos Urbanos, que este ano teve
como tema “90 anos de Juventude
de S. João da Madeira”.
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Lions Clube Lisboa Belém

Bazar de Natal para apoiar Bombeiros
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O Lions Clube Lisboa
Belém inaugurou, a 16 de
novembro, na Avenida da
República, o “Bazar de
Natal”, espaço para venda de
bens. Parte das receitas vão
reverter para os Bombeiros
Voluntários de Pampilhosa
da Serra.

Ainda no apoio às vítimas dos
incêndios de outubro, vários companheiros entregaram diversos bens,
destacando-se uma arca frigorífica e
40 Kgs de roupa.
Recentemente, o clube admitiu
uma nova sócia, Ludovina Lopes,
no decorrer da comemoração do seu
24º aniversário.

No mesmo espaço, estão presentes bancas do Lions Clube Costa do
Sol Carcavelos e Lions Clube Lisboa
Sete Colinas.
O Clube recebeu ainda este ano
bens da “Associação Cívica Portimão
Sempre”, cujo produto da venda reverterá para ajudar os Bombeiros
Voluntários de Pampilhosa da Serra,
prevendo-se a entrega em fevereiro
do próximo ano, aquando da realização da atividade do D 115 CS sobre
o Meio Ambiente, com a colaboração do Lions Clube Lisboa Belém.

Rastreio auditivo
Ainda em novembro, o Clube
patrocinou um rastreio auditivo, no
“Centro da Sagrada Família”, em Algés, no qual foram rastreadas cerca
de 60 pessoas, enquanto no campo
da Diabetes, a presidente, Sónia Mascarenhas Faustino, com outros Companheiros, participaram na Caminhada Strides do D 115 CS.
Já Ludovina Lopes participou
no evento “Terra de Esperança”, na
Serra do Açor, na grande refloresta-

ção patrocinada pela GALP e ANEFA, que contou com cerca de 600
voluntários. Foram plantadas à volta
de 7.500 árvores numa área superior
a oito hectares.
Por último, o Lions Clube Lisboa
Belém doou cerca de 300 quilos de
roupa à Associação “Eu Partilho”,
que se destina a ajudar sem abrigo e
famílias carenciadas.

>

Data Fundação: 26 de junho
de1980 | Data da Entrega
da Carta Constitutiva: 12 de
dezembro de 1980 | Data da
Irmanação com Lions Clube de
Espinho: 9 de abril de 1994

Leo Clube fundado
Desde o seu início
que o Lions Clube da
Lusofonia aspirava
formar um Clube
Leo, ‘sonho’ agora
realizado.

Magusto solidário
junta dezenas
O Lions Clube da Lusofonia promoveu, no dia 10
de novembro, mais um jantar-magusto solidário, com
o objetivo de criar mais um
momento de companheirismo, partilha e alegria entre
os associados e familiares,
mas também entre os muitos amigos que se juntam à
festa.
Aliada ao convívio que

SANTA MARIA
DA FEIRA

Identificação: Lions Clube
Santa Maria da Feira

Lions Clube da Lusofonia

O Clube deu prioridade
ao trabalho com a juventude, formando assim, com a
ajuda do Leo Clube da Senhora da Hora e o apoio do
presidente do Lions Clube
da Lusofonia, Guilherme
Vilaverde, o Leo Clube.
Foi criado um grupo de
trabalho, constituído pelas
CL’s Manuela Machado e
Lurdes Vilaverde, mas “o
grande obreiro em todo
este processo”, como sublinha o Clube, foi o Leo
Vicente Pinho. “Uma vez
motivado para a causa,
veio a constituir-se como
seu grande dinamizador no
terreno, tornando-se no 1º
Membro fundador do Leo
Clube da Lusofonia, que
entronizou os seus primeiros oito membros no jantar
de Natal do Clube”, informou o clube.
No entanto, o Clube é já
uma realidade, pois já mereceu a aprovação pelo Lions
Internacional em 15 de novembro de 2017.

Lions Clube de
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>

Número de sócios: 19

Direção atual: Presidente:
Miralda Ribeiro; Secretária:
Rosa Maria Reis; Tesoureira:
Maria Adelina Sá

Clube Padrinho – Lions Clube
de Aveiro (extinto)
Contactos: Lions Clube de
Santa Maria da Feira
Rua D. Afonso Henriques, 10
Apartado 106
4524-909 SANTA MARIA DA
FEIRA

juntou cerca de 70 pessoas
esteve a angariação de fundos que permitirá ao Clube
dar melhores respostas às
ações solidárias que vai promovendo.
A festa, animada musicalmente por temas africanos, interpretados e tocados
pelo jovem músico cabo-verdiano Plácido Vaz, serviu ainda para a assinatura
de um protocolo de Cooperação entre o Lions Clube
da Lusofonia e a Associação
de Pais da Escola Básica da
Quinta de S. Gens – Senhora
da Hora, que visa ações conjuntas de índole educacional
e solidária.

Principais Atividades AL 2017/2018: Admissão
de quatro novos sócios.
Caminhada Caritativa com a
participação de mais de 500
pessoas. Comemoração do
Dia Mundial do Lionismo com
Eucaristia

Oferta de bens
a pessoas
carenciadas

Donativos: Bombeiros
Voluntários da Feira. 400,00
€ – 1.000 Garrafas de água
e 500 pacotes de leite. Três
Famílias de Santa Comba
Dão (vítimas dos incêndios)
350,00 € – 18 pratos rasos;
18 pratos de sopa; 18 pratos
de sobremesa; 18 taças de
pequeno-almoço (tudo em
porcelana); 18 talhares de
cada espécie (garfos, facas
e colheres); 3 travessas;
3 saladeiras; 2 tachos e 2
panelas. Obra do Frei Gil.
3.000,00€ - Armário de
Refrigeração 340 litros c/porta
de vidro; Termo/Dispensador
de leite de 6 litros; Panela de
Sopa; 12 jogos de lençóis; 22
toalhas de rosto; 22 toalhões
de banho; 30 forras de
colchão; 35 pares de peúgas
de desporto; 30 pijamas;
36 boxers; Diverso material
escolar e Produtos de higiene
pessoal.

Em período festivo de
Natal, o Lions Clube da
Lusofonia, numa ação solidária concertada com a
Santa Casa da Misericórdia
de Matosinhos, ofereceu à
Conferência Vicentina da
Imaculada Conceição cerca de 40 caixas com roupa,
brinquedos, calçado, livros,
mobiliário, artigos de pichelaria e de eletricidade. Os
artigos, recolhidos junto de
outras instituições, membros
e amigos, serão distribuídos
por pessoas carenciadas.

>

Lions Clube de

Ponte de Lima

Identificação: Lions Clube de
Ponte de Lima
Ano de Fundação: 1987
Número de sócios: 25
Direção atual: Direção atual:
Presidente: Paulo Pimenta;
Secretário: Sérgio Araújo;
Tesoureiro: Carlos Lago
Clube Padrinho: Lions Clube
de Vila Praia de Âncora
Contactos: Edifício do Sobral,
Apartado 20 - 4990 Ponte
de Lima
Principais atividades: Sou
vigilante da Floresta. Cartaz
da Paz. Rastreios nas Jornadas
da Saúde e Caminhada
LION
Solidária.
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Lions Clube de

Setúbal

Identificação: Lions Clube
de Setúbal (29149)
Leo Clube de Setúbal
Ano de Fundação: 5 de
aAbril de 1974
Número de sócios: 20
efetivos e 2 honorários
Direção atual: Presidente:
Maria José Nunes de Brito;
Secretário: João António
Dias Gomes: Tesoureira:
Rosália Carvalheiro
Ratinho Ferreira
Rodrigues; Diretora Social:
Luísa Maria Oliveira
Ribeiro
Clube Padrinho: Lions
Clube Lisboa Matter
Contactos: Endereço:
Apartado 7 - 2970
Setúbal; e-mail :
lionsclubesetubal@
gmail.com; Facebook:
lionsclubesetubal@
lionsclubesetubal;
Presidente: 966048038
Principais atividades:
Feira da Ladra (a favor
da Casa do Gaiato
de Setúbal). Palestra
temáticas (abertas à
Comunidade). Festa
temática (a favor da
APPACDM). Rastreios
(visão, audição, diabetes,
tensão arterial). Doação
de Sangue. Feira da
Saúde. Cartaz da Paz.
Campeonato de Pesca
(APPACDM). Ações de
combate à Fome (apoio a
Família carenciada). Ajuda
monetária no combate ao
Cancro Pediátrico. Recolha
de óculos. Participação no
Concurso de Fotografia.
Programa - Ser Mais
Solidário. Bolsa de Estudo
“ Jorge Raposo”. Apoio
à Casa do Gaiato de
Moçambique. Noite de
Fados. Doação de óculos.
Gala Lions / Atividade
conjunta (Psiquiatria
Hospital Garcia Horta).
Feira da Roupa (a favor
da Cáritas). Entrega de
Radiografias.
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Lions Marquês de Pombal

Lions e Leos organizam ação
solidária para os mais velhos
No dia 11 de novembro,
os Lions e Leos Marquês de
Pombal promoveram uma
tarde solidária no Centro Paroquial e Social Maris Stela,
na Vila da Guia, Pombal.
A ação contou com um
magusto e animação e alertou ainda os presentes sobre
a diabetes.
O Clube presenteou os
participantes com um mantinha.

>

A presidente do Clube Leo,
Carin Alexandra, com idosos da instituição

Lions Clube de Nordeste

Oferta de cabazes e de roupas
O Lions Clube de Nordeste retomou
a atividade de oferta de cabazes de alimentos a famílias carenciadas do concelho, dando continuidade ao projeto de
combate à fome iniciado em 2013 e que
tem auxiliado dezenas de famílias ao
longo dos últimos 4 anos.
O Clube entregou também roupas
para apoiar as vítimas dos incêndios
que assolaram o país neste ano, tendo
oferecido um significativo número de
peças para ajudar as famílias que neste
momento se encontram mais desamparadas.

Lions Clube da Maia

Magusto Solidário angaria verbas
para apoiar instituições
O Lions Clube da Maia realizou,
em novembro, mais uma edição do
seu magusto solidário, evento que
visa a angariação de fundos para
possibilitar a habitual oferta de donativos a diversas instituições de solidariedade social aquando do jantar
de Natal e também a manutenção e
expansão do Projeto Mãos Dadas,
cuja vertente principal é o combate
à solidão e exclusão social de idosos.
A exemplo dos anos anteriores,
todos os Companheiros do Clube
tiveram participação ativa nesta atividade, assegurando não só a decoração do espaço como também o
serviço.
Rastreio da Visão
O Lions Clube da Maia promoveu, entre 13 e 17 de novembro,
nas Escolas de Nogueira (Monte
do Calvário), Milheirós (Monte das
Cruzes), Frejufe, Folgosa (S. Cristina) Folgosa (E B 1 JI), S. Pedro
Fins (Arcos) e Escola Básica e Secundária de Nogueira, todas pertencentes ao Agrupamento Escola
do Levante – Maia, um rastreio da
visão.

A iniciativa, que incluiu a despistagem de erros refrativos (astigmatismo, hipermetropia e miopia) e
de problemas de convergência e/ou
acomodação, avaliou um total de 216
alunos do 1º ao 5º ano.
Inauguração
da nova sede social
O Lions Clube da Maia inaugurou recentemente a sua nova sede
social. O edifício, junto à Câmara

> CLUBES em ação

>

Municipal, conta com um miniauditório, salas de estar e de reuniões,
possibilitando assim aos elementos
boas condições de trabalho.
A cerimónia de inauguração contou com a presença de vários sócios
e do presidente da Câmara da Maia,
que foi de resto quem cedeu, em
regime de comodato, o edifício ao
Clube, “reconhecendo assim a obra
meritória que o Clube vem desenvolvendo ao longo dos seus 45 anos no
campo social”.
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Lions Clube de

Oeiras

Identificação: Lions Clube
de Oeiras
Ano de Fundação: 1978
Número de sócios: 26
sócios efetivos e 2 sócios
honorários

>

Lions Clube Oeiras-Tejo

Atividades culturais e solidárias

Direção atual: Presidente:
José Eugénio Tavares
Salgado; Secretário:
Ivo Alexandre Sousa;
Tesoureiro: Delfim
Teixeira; Diretora Social:
Ana Maria Morgado
Clube Padrinho: Lions
Clube Lisboa Mater
Contactos: Endereço
postal: Rua Dr. Neves
Eliseu, nº 25 2780-345
OEIRAS. Facebook: https://
www.facebook.com/
LIONS CLUB DE OEIRAS
Principais atividades:
Recolhas e doações
de alimentos, roupas,
brinquedos e outros
produtos. Venda de Natal
e outros espetáculos para
angariação de fundos
destinados ao apoio
a Instituições e famílias
carenciadas do Concelho
de Oeiras. Colheitas de
sangue em colaboração
com entidades oficiais.
Rastreios à visão e à
diabetes a crianças
e idosos utentes dos
equipamentos sociais
do Concelho, com a
colaboração de técnicos
especializados. Concursos
infantis sobre a temática
da PAZ. Visitas e passeios
culturais, comemoração
de datas relevantes,
convívios de incentivo
ao companheirismo.
Colaboração com as
entidades autárquicas
(Câmara Municipal e
União de Freguesias) e
com outras Associações e
instituições do Concelho,
através da participação
em atividades diversas.
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O Lions Clube Oeiras-Tejo regozija-se pelo lançamento do livro “Do Secundário à Universidade com
Sucesso ‘Bora lá’”, do CL
Jorge Rio Cardoso, que foi
em 2015 distinguido com o
Prémio ‘Empreendedorismo’ pelo Lions Internacional devido ao seu trabalho
no campo da Educação e
este Ano com o Prémio
Cultura atribuído pela Royal
Awards.
Ainda em setembro, o
Clube promoveu uma visita cultural guiada às Ruínas
e Museu Arqueológico do
Carmo, no âmbito do protocolo cultural entre o Clube e
a Tertúlia Monte da Lua. No
local, os participantes puderam observar os pormenores
do Túmulo de D. Fernando
I, um Alquimista agrilhoado
realizando a Magna Obra e a
Janela Manuelina, trazida do
Mosteiro dos Jerónimos.
Já em outubro, o Lions
do Clube Oeiras-Tejo colaborou na Campanha de
Recolha de Radiografias,
em parceria com a AMI,
conseguindo entregar cerca
de 5 quilos de Radiografias
em três Farmácias da Linha
de Cascais. A iniciativa contou com a colaboração de 6
companheiros.
No dia 24, o Lions Clube
Oeira-Tejo associou-se ao
Jantar de Gala da Associa-

ção ‘CrescerSer’ (Casas de
Acolhimento de Crianças)
no Casino do Estoril, que se
destinou a angariar verbas
para ajudar a melhoria de
vida das Crianças que ali são
acolhidas dos 0 aos 12 anos.
Clube apresenta
nova Companheira
A reunião do dia 7 de novembro contou com a presença de Palmira Rebocho,
psicóloga, que participou
na sessão a convite do CL
Fernando Cardoso, e após
tomar conhecimento dos
objetivos do Lionismo, decidiu ser membro do Clube
Oeiras-Tejo.
Lions de Oeiras-Tejo
participa em Strides
do Lions do Seixal
Ainda em novembro, dia
11, o Clube participou na
Caminhada Strides pela sesibilização contra a Diabetes
promovida pelo D115 CS e
organizada pelo Lions Clube
do Seixal, uma iniciativa que
rastreios, esclarecimento da
doença, realização do Círculo Azul, caminhada e ainda
uma visita à Qta. da Fidalga
e ao Museu e Atelier Manuel
Cargaleiro.
No mesmo dia o Clube
participou nos festejos do S.
Martinho em Oeirasm com a

oferta de castanhas assadas e
tendas de comidas e bebidas.
No final do mês, dia 25,
foi tempo do Lions Clube
de Oeiras-Tejo realizar uma
visita guiada à Igreja e Mosteiro de S.Vicente de Fora,
em parceria com a Tertúlia
Monte da Lua.

> CLUBES em ação
>

Lions Clube de Palmela

Torneio de Golfe
para apoiar jovens em risco
O Lions Clube de Palmela
realizou, em novembro, o IV
Torneio de Golfe Solidário, no
Clube de Golfe de Palmela,
no qual participaram 37
jogadores.
Além da vertente desportiva, a iniciativa contou com um almoço solidário, onde 65 pessoas se juntaram à causa que motivou a realização desta ação
solidária de apoio a uma instituição de
reabilitação de jovens em risco do concelho, o Centro Jovem Tejo.
>

Assim, com o apoio dos presentes e de vários patrocinadores que
contribuíram com prémios e ofertas
para poderem ser sorteadas, o Lions
Clube de Palmela conseguiu angariar
1295,87 euros para apoiar esta instituição em algumas das suas necessidades mais urgentes, nomeadamente
para a aquisição de uma máquina de
lavar roupa industrial.
Uma das empresas patrocinadoras doou ainda 15 computadores para
equipar a sala de aulas da instituição,
que apesar de manter os jovens em re-

gime de internato, sem estar previsto o
acesso dos mesmos à escola e promoção do sucesso escolar, a filosofia do
Centro Jovem Tejo assenta na valorização da educação destes jovens para
a reabilitação e inserção dos jovens na
sociedade. Através do trabalho contínuo de articulação com a escola, a
instituição criou um modelo inovador
composto por aulas na instituição e aulas na escola, com o acompanhamento dos técnicos da instituição, motivo
que levou o Lions Clube de Palmela a
apoiar o Centro.

Lions Clube da Trofa

Cinco recolhas de sangue em dois meses
Clube sensibiliza jovens
para a Diabetes
Com uma sessão de esclarecimento, sensibilização e rastreios, na
Escola Secundária da Trofa, o Lions
Clube assinalou, a 14 de novembro, o
Dia Mundial da Diabetes.
Caminhada de apoio a
instituição do concelho

O Lions Clube da Trofa realizou,
nos meses de outubro e novembro,
cinco colheitas de sangue. Ao todo,
cerca de 242 pessoas participaram,

tendo sido recolhidas, no total, 214
unidades de sangue.
Esta dádivas vão, segundo o Clube, permitir “apoiar 642 doentes”.

O Lions Clube da Trofa, em parceria com o Rotary Clube da Trofa,
promoveu uma caminhada a favor da
APPACDM da Trofa. O objetivo passou pela recolha de fundos para a recuperação das instalações da instituição.
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Lions Clube da Póvoa de Varzim

Entrega de dois mil euros à Casa do Regaço
Na sequência do jantar de
Natal do clube, realizado
a 8 de dezembro, e como
já vem sendo hábito, o
Lions Clube da Póvoa
de Varzim entregou um
donativo de dois mil
euros à Casa do Regaço,
instituição que acolhe
crianças em risco.
O jantar contou com a presença
de perto de 150 pessoas, que de forma solidária se associaram à iniciativa
que reverteu para a valência da Cruz
Vermelha local.
Ainda durante o jantar, houve
um momento musical proporcionado pelas crianças desta instituição,
que desta forma agradeceram aos
Lions presentes o facto de se terem
lembrado deles e contribuírem para
um Natal mais feliz.
De lembrar que para que o
evento decorresse com o mínimo
de custos possíveis, para se dar
um maior contributo à instituição,
alguns companheiros do clube cederam bens, como António Rigor
(vinho), Fernando Almeida (produtos hortícolas), Carnes S. José, José
Carlos Neves (panificação), Quinta d’Amares (vinho) e Lino Braga
(salgados).

Novos membros
Durante o convívio foram já
anunciados quatro novos Companheiros, que entrarão oficialmente
em maio, no jantar de aniversário do
clube. São eles: Paulo Almeida, professor, Paulo Sousa, professor e diretor da Banda Musical da Póvoa de
Varzim, Manuela Martins, arquiteta,
e Andrea Santos, advogada.
No final, Miguel Sousa Neves,
presidente do Clube, lembrou que a
Casa do Regaço é “uma casa estruturada para crianças que não estão
estruturadas na vida. É uma casa de

Clube recebe visita de CL de clube brasileiro
A reunião do Lions Clube Póvoa de Varzim do dia 19
de outubro, além da definição das datas e comissões para
as próximas iniciativas do Clube, contou com a visita do CL
Fernando de Almeida Lyra, do Lions Clube Fernandopolis
Cidade Progresso, Brasil, que de passagem por Portugal
não quis deixar de conhecer o clube poveiro.
Fernando de Almeida Lyra e a mulher, Eva Franciscon,
conheceram este ano numa viagem ao Chile o CL Franklin
Pinto e a mulher, Olga, e desde logo trocaram impressões.
De passagem pela Europa, não quiseram deixar de parar
em Portugal e visitar a Póvoa de Varzim. O sócio-fundador
do Lions Clube Fernandopolis Cidade Progresso, que conta
já com 25 anos de existência, felicitou o Clube poveiro
pelas atividades e encontrou mesmo uma semelhante a
uma atividade que também realizam no Brasil, a Feira da
Saúde, e deixou algumas dicas ao nosso Clube
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histórias de crianças”.
Já a presidente da Cruz Vermelha
da Póvoa de Varzim, Luísa Tavares
Moreira, explicou que o donativo
“vai ajudar os meninos/as”, agradecendo o apoio de todos os colaboradores, “que fizeram os possíveis para
que tudo corresse bem”.
Presente no jantar, o presidente
da Câmara Municipal, Aires Pereira,
sublinhou o facto do “Lions Clube
se lembrar destas instituições”, realçando: “estas crianças hoje têm o
que de melhor está disponível no
concelho e nós somos a famílias que
eles têm”.

> CLUBES em ação
>

Lions Clube da Póvoa de Varzim

Lions reconhece melhores
alunos do ensino secundário
O Lions Clube da Póvoa de
Varzim promoveu, no dia 3
de novembro, uma das suas
iniciativas mais antigas, a
entrega de Prémios Escolares
aos melhores alunos do
ensino secundário da Póvoa
de Varzim.
Ao todo foram reconhecidos pelo
seu desempenho escolar 15 jovens,
numa cerimónia que contou com a lo-

tação do auditório da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto esgotada.
Foram então reconhecidos pelos
excelentes resultados 5 alunos da Escola Secundária Eça de Queirós (José
Edgar Cabreira, Inês Silva, Catarina
Loureiro, Beatriz Andrade e João
Frutuoso), 5 da Escola Secundária
Rocha Peixoto (Gonçalo Sousa, Ana
Margarida Curval, João Coutinho,
Rafael Costa e Adriana Carreira) e 5
jovens do Colégio de Amorim (Ná-

dia Azevedo, Pedro Marques, Sofia
Oliveira Silva, Gonçalo Salgueiro e
Diogo de Sá).
Após a entrega dos diplomas aos
melhores alunos do concelho, foi tempo para a palestra, este ano intitulada
“A experiência profissional pela voz de
poveiros”, que contou com o testemunho de três poveiros: Adriano Nunes,
designer em Inglaterra, Ricardo Azevedo, enfermeiro-chefe em França, e
Luís Mesquita, preparador físico na
China. O objetivo foi partilhar a sua
experiência com os jovens que agora
iniciam a sua formação superior, desmistificando os preconceitos da emigração, e encarando-os antes como
uma mais valia para o futuro e uma
ferramenta para a vida.

Entrega de prémio a jovem
concorrente do Cartaz da Paz
Este ano, o Lions Clube da Póvoa de Varzim aderiu à iniciativa Cartaz da Paz, um dos projeto mais emblemáticos do
Lions International, que estimula jovens de todo o mundo a
expressarem a sua visão sobre a Paz. Assim, o Clube local
ofereceu no passado dia 20 de novembro um tablet ao Pedro
Daniel Arantes Souto, jovem estudante da Escola Básica 2/3
de Beiriz. Com este gesto, o Clube pretende lançar as bases
de um concurso anual às crianças do 5º ao 7º ano das escolas
básicas do concelho, sob o tema A Paz no Mundo.

Entrega de donativo
angariado
na Feira da Saúde
aos Bombeiros
No dia 10 de novembro, o Lions Clube da Póvoa de Varzim entregou a verba angariada no
âmbito da Feira da Saúde, realizada em julho,
aos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim.
O Clube entregou assim uma verba de 3 mil
euros que servirá para ajudar a instituição na
sua atividade em prol do bem estar dos poveiros.
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Lions Clube de Guimarães

Dia da Diabetes assinalado
com diversas iniciativas
Em novembro, o Lions Clube de
Guimarães promoveu várias iniciativas no âmbito do Dia da Diabetes.
Nesse sentido, no dia 14, médicos
sócios do Clube deram entrevistas
nas rádios locais para falar da patologia, além da distribuição de apontamentos pela cidade a lembrar o
dia, como a iluminação de edifícios
públicos a azul, apresentação de
painéis alusivos na Praça do Toural
e rastreios. Estes, por sua vez, vão
continuar a acontecer em 2018, começando já em janeiro, dia 28, em
S. Torcato, seguindo-se no dia 25 de
março nas Taipas, dia 27 de maio em
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Pevidém, culminando a17 de junho
no Largo do Toural com a Jornada
de Encerramento que vai contar com
animação musical, aulas de ginástica
e uma Caminhada “Pela Saúde – Não
à Diabetes”.
Angariados 50 mil euros
em Peditório para a Liga
Nos primeiros dias de novembro, o Lions Clube de Guimarães
realizou um peditório a favor da
Liga Portuguesa Contra o Cancro.
A campanha contou com a participação e colaboração de muitos

companheiros, além de voluntários
de diversas instituições, num total
de mais de 200 pessoas. As receitas estão ainda a ser apuradas, mas
rondarão os 50 mil euros, 20% do
qual vai reverter para os Serviços
de Oncologia do Hospital Nossa
Senhora da Oliveira, em virtude
do protocolo existente entre a Liga
Portuguesa Contra o Cancro e o
Lions Clube de Guimarães.
Cartaz da Paz
com grande adesão
Em relação ao Cartaz da Paz,
iniciativa do Lions International, o
Clube de Guimarães recolheu um
total de 42 desenhos, estando agora
em fase de análise para selecionar 10.
A iniciativa contou com a adesão de 10 escolas do concelho e na
presença do pintor Vasco Carneiro e

Lions Clube do Seixal

Alerta para
riscos da diabetes
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mais dois elementos do Clube, irão
ser selecionados os vencedores.
Divulgação do movimento
no Dia Mundial
do Lionismo
O Lions Clube de Guimarães
não quis deixar de assinalar, a 12 de
outubro, o Dia Mundial do Lionismo, com duas ações. De manhã, a receção com um apontamento musical
e com a leitura de dois poemas pela
Turma 6º C e um grupo de alunos de
Educação Especial, na Escola Básica 2/3 D. Afonso Henriques. Estes
alunos plantaram na escola uma árvore, oferecida pela Câmara Municipal, responsabilizando-se por ela,
numa iniciativa de alerta para a proteção ambiental. À tarde, foi tempo
de visitar a Escola Martins Sarmento numa atividade de divulgação do
movimento lionístico com um grupo
de alunos e professores, tendo como
objetivo a sensibilização para o voluntariado.
Palestra sobre a Bial
O Lions Clube de Guimarães
promoveu uma palestra, em outubro, subordinada ao tema “BIAL
– a produção, a inovação e outras
atividades”, que teve como orador
Luís Portela, do conselho de administração da Fundação Bial. Depois
da apresentação, que esteve a cargo
de António Gama Brandão, o orador
falou sobre a empresa, cuja liderança
assumiu aos 27 anos.

O Lions Clube do Seixal organizou a Strides contra a Diabetes
do D115 CS. O desafio foi lançado pela Governadora, Gabriela
Fernandes, e contou com o apoio
da Câmara Municipal do Seixal,
Unidade Funcional da Diabetes da
ACES Almada e Seixal e CVP do
Seixal.
A iniciativa contou com a participação de cerca de 150 pessoas,
entre Lions, Leos e população local
que se associou à atividade.
Já no campo da solidariedade,

Clube associou-se ao Leo Clube
da Costa de Caparica e ofereceu
roupas, brinquedos e calçado para
a sua ação junto das populações
afetadas pelos incêndios no centro
do país.
Movimento apresentado
em festa de escola
O Lions Clube do Seixal participou, no dia 21 de novembro, na
festa do 32º aniversário da Escola
Manuel Cargaleiro. Na cerimónia,
que contou com a presença de
mais de 250 pessoas. A presidente do Clube, Ana André fez uma
breve apresentação do Movimento
Lions, das suas principais atividades e ações locais e mundiais.
Foram ainda entregues os prémios aos melhores alunos do 10º,
11º e 12º anos, que totalizaram cerca de 450 euros.
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Lions Clube de

Amadora

Identificação: Lions clube
de Amadora
Ano de Fundação: 19 de
março de 1985
Número de sócios: 14
Direção atual: Presidente:
Isabel Borges; Secretária:
Ana Amaral; Tesoureira:
Cristina Ribeiro; Diretor
social: Acácio Peralta
Clube Padrinho: Lions
Clube da Parede
Contactos: Facebook:
lions clube de
Amadora, E-mail:
lionsclubedeamadora@
gmail.com
Principais atividades:
Jornada Doce e o Sarau
de ginástica. A Jornada
Doce são dois dias em
que todos os sócios do
Clube e alguns amigos
se dedicam à confeção
de marmelada. O doce é
depois vendido a amigos,
colegas, familiares,
companheiros, e é essa
angariação de fundos
que permite sermos o
Pai Natal das crianças
da Casa de Acolhimento
Temporário, instituição
que apoiamos há vários
anos. O Sarau de Ginástica
é organizado pelo Lions
Clube de Amadora há
13 anos e é um grande
Sarau de angariação de
fundos que proporciona
a para a colónia de férias
da criança da Casa de
Acolhimento.

>

Lions Clube de

COIMBRA

Identificação: Lions Clube
de Coimbra
Ano de Fundação:
Fundado em 1964
Número de sócios: 49
sócios;
Direção atual: Presidente:
Mário Chaves Loureiro;
Tesoureiro: A. Oliveira
Antunes; Secretário:
Isabel Cristina Carvalho;
Diretor Social: António
Albuquerque.
Clube Padrinho: Lions
Clube de Figueira da Foz.
Contactos: Centro
Comercial Girassolum,
3º piso - loja 326 3000328 COIMBRA; - e-mail:
lionscoimbra@gmail.com;
- Web: WWW.facebook.
com/lions clube.coimbra/
Principais atividades:
Serviços solidários,
intervenção social
em vários domínios
(imprensa, representação
no RUAS, Olá Coimbra).
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Lions Clube de Vilamoura

Dia dedicado à diabetes com
caminhada, rastreios e palestra
O Lions Clube
de Vilamoura
promoveu, no dia 11
de novembro, uma
Caminhada pela
Diabetes, como tem
vindo a acontecer nos
últimos três anos.
A Caminhada dividiu-se
em dois percursos: um de 6
e outro de 10 quilómetros,
tendo como ponto de concentração, quer de partida
quer de chegada, o Centro
Autárquico de Quarteira.
Além da Caminhada, decorreram outras atividades,
como uma palestra sobre
“Alimentação Saudável” por
Mara Marques, do Clube das
Caldas da Rainha; um Rastreio da Diabetes que avaliou cerca de 150 pessoas; a
distribuição de 50 Kits aos
participantes na Caminhada,
qua incluíam colete, água e
fruta; degustação, no final da
caminhada, de pratos confecionados pelos cozinheiros
especialistas em alimentação
saudável Gonçalo e Otília,
com receitas cedidas pela CL
Mara Marques.
Foram ainda distribuídos
pelos participantes diversos
textos sobre a Diabetes por

forma a alertar as pessoas
para os seus riscos e formas
de prevenção.
No final, o Clube conse-

guiu ainda angariar um donativo de 250 euros que será
destinado a iniciativas de solidariedade.

Lions Clube de Barcelos

Entrada de oito novos sócios
e reconhecimentos na festa dos 38 anos
O Lions Clube de Barcelos
admitiu oito novos sócios
no decorrer do jantar
comemorativo dos seus 38
anos, no dia 2 de dezembro
Durante a cerimónia, presidida
pela CL presidente, Lucinda Fonseca, foram apresentados os oito
novos sócios do clube, e ainda
reconhecidos vários patrocinadores (Pedrosa e Rodrigues, Barata
Garcia, Fundação Caixa Agrícola
de Nordeste, ACC – Materiais de
Construção, SISTEL – Sistemas
de Escritório, Ótica2, P&amp; P
– Têxteis, S.A. e ainda o livro “A
VIAGEM” da CL Jeracina Gonçalves) que apoiam bolsas de estudo
a estudantes universitários do concelho.
Marcaram ainda presença no
jantar o Governador, CL Paulo Ro-

drigues, e representantes de mais de
duas dezenas de clubes, além de sócios e amigos do Clube de Barcelos,
num total de mais de uma centena de
pessoas.
Na sessão, foram atribuídas várias distinções de reconhecimento
internacional pelo Governador, nomeadamente uma Placa Melvin Jo-
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nes à CL Beatriz Oliveira; Chevrons
de antiguidade - 15 e 30 anos - respetivamente aos CCLL Domingos
Lima e Domingos Monteiro, e ao
CC, CL Carvalho Lopes, e Insígnias
de reconhecimento pelos bons serviços prestados ao Lionismo, aos Past
Presidentes CL Maria Abília Senra e
CL Alberto Martins.

Jantar solidário “Onda Rosa”
ajuda na luta contra o Cancro
O Lions Clube de Barcelos organizou, no dia 27 de outubro, o Jantar
Onda Rosa a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. O evento contou
com a participação de 570 pessoas
que, reunidas numa ação de solidariedade, contribuíram assim com
um total de 6.153euros para a Liga
Portuguesa Contra o Cancro, para o

apoio aos doentes e investigação
na prevenção e no tratamento desta doença.
A sessão contou com um momento que tocou os presentes, o
testemunho de Olinda Ribeiro, já
atingida pela doença.
“O resultado foi uma vitória estrondosa da solidariedade, manifes-

tada na oferta dos objetos para sorteio, na grande adesão que o mesmo
obteve, no apoio logístico da Câmara
Municipal, no apoio da própria Liga
através dos seus representantes em
Barcelos, no Conservatório de Música
de Barcelos, que nos presenteou com
duas peças de piano, e na presença
de todos”, sublinhou o Clube
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Lions Clube de

Flores - Pérola
do Ocidente

Identificação: Lions
Clube Flores - Pérola do
Ocidente (65239)
Ano de Fundação: abril
de 2002
Número de sócios: Sócios
no ativo: 38
Direção atual:
Presidente - Armando
Meireles - 91 776 33 53 meirelesarmando@gmail.
com; Vice-presidente
- Cidália Tavares - 96
707 95 89 - Secretário Arlinda Nunes - 91 534 52
70; Tesoureiro - Hélder
Fraga - 292 593 155
Clube Padrinho: Lions
Clube de Lagoa (Açores)
Contactos: Endereços: Av.
do Emigrante, nº. 8
9960-431 Lajes das Flores
Lionsclubeflores@gmail.
com
Facebook - lions clube
flores - pérola do ocidente
Principais atividades:
Noite de fados. Noite dos
sabores internacionais. Dia
internacional da mulher.
Dia do pai e/ou da mãe.
Dia da família. Jornada da
diabetes e Cabazes do
natal e da páscoa

>

Lions Clube de

Lisboa Norte

Ano de fundação:
23/11/1977
Número de sócios:15
Direção atual: Presidente:
Maria Isabel Cupertino;
Secretária: Maria Paula
Leonardo; Tesoureiro: João
Coelho Fernandes
Contactos: Websithttp:www.e-clubhouse.
org/sites/lisboanorte;
Facebook - Lions Clube
Lisboa Norte; E-mail paulaleonardo@gmail.
com; mibcupertino@gmail.
com
Principais atividades:
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Voluntariado semanal na
Liga Portuguesa Contra
o Cancro. Recolha de
roupa e outros bens, para
entrega na Obra Social
do Bairro 6 de Maio
na Damaia. Recolha de
brinquedos para entrega
no IPO de Lisboa. Jantares
de solidariedade, a favor
das vítimas dos incêndios;
de instituições de crianças
autistas; etc. Recolha
de alimentos Minipreço,
para entrega na Obra
Social de S. João de Brito
em Alvalade. Entrega de
fraldas, leite, roupas, à
associação Ajuda de Mãe.
Leitura de poesia nas
escolas
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Opereta poética: Manuel Amial, Francisco Presa, Rosa Virgínia Magalhães, Fátima Presa,
Maria Eduardina Presa, Maria da Luz Colaço, Maria Isabel Lima Martins e Maria José Areal
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Lions Clube de Vila Praia de Âncora

Tertúlia literária
divulgou cultura e língua
O Lions Clube de Vila
Praia de Âncora organizou, no dia 18 de
novembro, uma tertúlia literária. O evento
teve lugar na “Casa
do Orfeão” e como
tema Sophia de Mello
Breyner Andresen.
A sessão foi conduzida
por Maria José Areal, com
moderação de Maria Isabel
Lima Martins, e contou com
sala cheia.
Na plateia estavam, entre
outros, o presidente da Assembleia Municipal de Caminha, Luís Mourão, o presidente da Divisão 1 de Lions
Clubes, Agostinho Santos, e
o presidente do Orfeão de
Vila Praia de Âncora, Francisco Presa.
A Presidente do Lions
Clube de Vila Praia de Âncora, Maria Eduardina Presa,
após o momento protocolar
de Saudação às Bandeiras e
da Leitura dos Objetivos e do
Código de Ética do Lionismo,
feita por Alberto Magalhães e
Maria da Luz Colaço, respetivamente, deu as boas-vindas e
justificou esta aposta na cultura e na língua portuguesa lembrando: “um dos objetivos
do Lions Clube de Vila Praia
de Âncora é promover livre e
ampla discussão de assuntos
de interesse cultural, interes-

sar-se ativamente pelo bem
estar público, cultural e social
da Comunidade e fomentar
um espírito de compreensão
entre as pessoas. Por isso, na
prossecução destes objetivos,
o Clube tem em agenda uma
série de Tertúlias sobre assuntos e temas diversos que contribuam para o nosso enriquecimento pessoal e coletivo”.
No mesmo sentido, a presidente reforçou que nos objetivos do Clube “está a clara
aposta na cultura e na língua
portuguesa”, recordando que
esta foi já a terceira tertúlia
realizada nos últimos tempos.
“Depois das Tertúlias com
Maria José Areal à volta do
seu livro de contos “Rendas
do meu Decote” e com Maria
da Luz Colaço com o seu livro de poesia “Por Dentro das
Palavras”, estamos aqui hoje
com esta Tertúlia Literária sobre Sophia de Mello Breyner
Andresen, coordenada pela
Maria José Areal e com moderação da Maria Isabel Lima
Martins”.
Por sua vez, Maria José
Areal passou em revista a
vida da poetisa, nascida no
Porto em 6 de novembro de
1919 e falecida em Lisboa
em 2 de julho de 2004 e que
foi uma das mais importantes poetisas portuguesas do
século XX. Falou da sua origem dinamarquesa pelo lado

paterno, da sua amizade com
autores influentes como Jorge de Sena, da sua postura de
resistência ao regime como
foi a poesia “Cantata da Paz”
para os Católicos Progressistas, mais conhecida pelo seu
refrão “Vemos, Ouvimos e
Lemos, Não podemos Ignorar!”, da importância do seu
mar da Granja na sua poesia,
da sua vasta produção literária poética, passando pelos
contos infantis, o teatro, o
ensaio, as traduções.
Durante a Tertúlia foram
respigados vários poemas de
Sophia em “opereta” lidos
por vários assistentes, terminando em uníssono com
o belo poema “O mar dos
meus olhos”.
Seguiu-se um período de
debate em que foram colocadas várias questões, focados alguns poemas e elogiada esta iniciativa cultural do
Lions Clube de Vila Praia de
Âncora.
No final, a presidente do
Clube confessou: “esta Tertúlia foi um excelente momento cultural que nos encheu
a alma. Saímos daqui muito
mais enriquecidos. Creio que
todos partilham deste meu
sentimento. Certamente teremos em breve novas Tertúlias e novos temas em debate
onde pontuará sempre a defesa da língua portuguesa”.

Lions Clube de Ílhavo

Feira da Saúde e Cultura “Olhares.Lions”

O Lions Clube de Ílhavo
voltou a promover, em
outubro, a Feira da Saúde
e Cultura, uma atividade
destinada aos habitantes do
concelho.
Esta atividade vai já na 4ª edição
e contou com uma grande adesão,
com os participantes a procurarem
os serviços de saúde disponibilizados, nomeadamente rastreios da
glicémia e tensão arterial, exames
oftalmológicos, cancro pediátrico,
ressonância quântica, massagens de
relaxamento, cuidados de autoestima, aconselhamento de alimentação
saudável, alertas saúde oral e cancro,

a par de aulas de ioga e de karaté,
conversas de mães, recolha de óculos
usados.
No total, foram assistidas 615
pessoas, numa atividade lionística
em parceria com 36 entidades, empresas e associações, que se revelou
de extrema importância, oferecendo
serviços variados à população.
O Clube destacou nesta edição a
forte participação de jovens, que se
envolveram nas várias atividades desportivas ali praticadas.
O evento contou com a presença
do Governador do Distrito 115 Centro Norte de Lions Clubes, Paulo
Rodrigues e de alguns membros do
seu Gabinete, tendo tido palavras de
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muito apreço para esta excelente iniciativa dos Lions.
O Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador, João Campolargo, teve também oportunidade de visitar a Feira da Saúde, utilizar os seus
serviços, felicitando a organização na
pessoa da presidente do Lions Clube de Ílhavo, Teresinha Novo, pela
iniciativa e pelos serviços que vem
prestando à Comunidade Ilhavense.
Por sua vez, Teresinha Novo
agradeceu a forte adesão do público,
a colaboração prestada, os apoios
concedidos e deixou a promessa de
uma nova edição para o próximo ano
pondo em prática o lema do Lionismo “Nós Servimos”.

Encontro de Jogos de Tabuleiro
com fins solidários
O Lions Clube de Ílhavo, em parceria com a Boardgames de Aveiro e o Hotel Ílhavo Plaza & SPA, levou a
efeito, no dia 18 de novembro, o II Encontro Lions de Jogos
de Tabuleiro, iniciativa que contou com a participação de
algumas dezenas de pessoas que se reuniram para disputar alguns jogos tradicionais e não só.
Esta iniciativa para além de servir um dos objetivos do
Movimento Lionístico de “Interessar-se ativamente pelo
bem-estar cívico, cultural, social e moral da Comunidade”, tinha também como objetivo de angariação de produtos para
os cabazes de Natal de 2017 que o Clube se comprometeu
a entregar a 17 família carenciadas do concelho de Ílhavo.
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Lions Clube de

Lisboa Belém

Ano de Fundação: 1993
Número de sócios: 54
Direção atual: Presidente
- CL Sónia Santos Costa
Faustino; Secretária - CL
Fernanda de Lurdes
Gaspar; Tesoureiro CL Anselmo Lopes;
Presidente. Imediato - CL
Maria Aida Ferreira;
1.º Vice-Presidente - CL
António Cunha Horta; 1.º
Diretor Social - CL Jaime
Silveira; 2.º Diretor Social
- CL Henrique Oliveira;
Diretor Animador - CL
Altino Ferreira
Clube Padrinho: Lions
Clube de Lisboa Tejo
Contactos: Página
no facebook: Lions
Clube de Lisboa-Belém:
https://www.facebook.
com/Lions-Clube-deLisboa-Bel%C3%A9m682252388543569/;
Presidente - CL Sónia
Santos Costa Faustino
(sonia.santos.costa@
fbcs.pt), Secretária - CL
Fernanda de Lurdes Gaspar
(fernanda1950gaspar@
gmail.com); Tesoureiro
- CL Anselmo Lopes
(anselmolopes@
linkseguros.pt)
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Principais atividades:
Voluntariado com duas
equipas no 1º e 2º sábado
de cada mês, na Loja
Solidária da Junta de
Freguesia de Belém; Bazar
de Natal, de meados
de novembro até ao
Natal, com a venda de
livros, roupas, artigos de
decoração e utensílios
diversos; Distribuição de 20
Cabazes de Natal a pessoas
carenciadas; Em Fevereiro
de 2018, vai realizar uma
atividade na Pampilhosa
na Serra, que está prevista
com a participação de
diversos Clubes do Distrito
115 Centro Sul, com vista
a ajudar os Bombeiros
Voluntários daquela vila
e a proceder à plantação
de árvores na zona dos
incêndios do verão de
2017; Conforme tem
acontecido em todos os
anos lionísticos anteriores,
vai promover atividades
para angariação de fundos
com o objetivo de ajudar
a APADP – Associação
de Pais e Amigos de
Deficientes Profundos, no
Cacém; Participação na
Feira da Saúde, da Junta
da Freguesia de Belém;
Donativo anual à LCIF;
Rastreio Auditivo, no Centro
Sagrada Família (CSF), na
Rua Dr. António Luís Gomes,
em Algés, a 24 Nov. 2017,
das 10h às 17h.
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Lions Clube de S. Miguel

Angariação de 3 mil euros
em bens alimentares para
oferecer aos mais carenciados
Como já vem sendo hábito, o Lions Clube de S. Miguel promoveu, com sucesso, uma
campanha de recolha de alimentos numa superfície comercial, que decorreu com o apoio
de alguns companheiros que voluntariamente estiveram no local, nos dias 24 e 25 de novembro, para recolher os bens.
Ao todo, foram angariados alimentos na
ordem dos 3 mil euros, que serão entregues a
famílias carenciadas sob a forma de cabazes
de Natal.

Recolha de sangue ajuda
a repor reservas em unidade hospitalar
No campo da saúde,
numa parceria com o Serviço
de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo,
Zona Militar dos Açores, o
Lions Clube de S. Miguel promoveu uma recolha de sangue. O objetivo passou por
repor as reservas naquela
unidade hospitalar.
“É uma generosa entrega às causas humanitárias e
solidárias a favor da comunidade em que se integram,
a qual só tem sido possível
com o apoio incondicional

dos Serviços de Hematologia
do Hospital Divino Espírito
Santo, e, desta feita, com a
colaboração imprescindível
da Zona Militar dos Açores
que prontamente disponibilizou, não só as suas instalações para esta ação humanitária, como ainda a divulgou
junto dos civis e militares do
Regimento de Guarnição nº2
e Unidade de Apoio do Quartel General, tendo conseguido a participação de meia
centena de voluntários”, reforçou o Clube de S. Miguel.

Dia Mundial da Diabetes
assinalado com rastreio e caminhada
Lembrando que a diabetes é uma das principais causas da cegueira, o Lions Clube de S.
Miguel promoveu, em parceria com a AMI e a Associação de Diabetes da Ilha de S. Miguel e
Santa Maria, um rastreio de despiste desta doença.
Além do rastreio teve lugar uma caminhada de sensibilização contra esta doença silenciosa que culminou com uma aula de zumba.

Lions Clube Rabo de Peixe

Recolha de alimentos para distribuir
por famílias carenciadas
O Lions Clube Rabo de Peixe
organizou uma campanha de recolha
de alimentos, com o objetivo de ‘encher’ cabazes de Natal para apoiar famílias carenciadas residentes na Vila

de Rabo de Peixe.
No final, o Clube mostrou-se satisfeito com o resultado, assegurando
que a população foi solidária e aderiu
à iniciativa, contribuindo com diver-

sos bens que vão permitir ao Clube
entregar Cabazes nas vésperas de
Natal e aliviar, de certa forma, dificuldades económicas de várias famílias.

> CLUBES em ação

>

Caminhada Strides e rastreio na luta contra a Diabetes
O Lions Clube Rabo de Peixe não deixou passar em branco o Dia da Diabetes e promoveu, a 19 de novembro, um conjunto de ações com vista a alertar a população para esta doença. Durante a manhã, decorreu, no Centro Comunitário e Juvenil
de Rabo de Peixe, uma palestra com o tema “Diabetes Hoje” e uma caminhada pela Vila, como forma de sensibilizar a população para os riscos que a Diabetes tem na vida de cada um. Houve ainda tempos para um rastreio e medição da tensão
arterial, com uma adesão considerável da parte dos habitantes.

Receita de livro reverte para atividades solidárias
O Lions Clube de Rabo
de Peixe promoveu uma
assembleia convívio, que
teve lugar no Espaço Quinta,
em Rabo de Peixe, ocasião
que foi aproveitada para
o lançamento do livro da
pintora açoriana Lena Gal,
sócia do Clube, denominado
“A simbologia na pintura de
Lena Gal”. Américo Natalino
Viveiros fez apresentação da
obra de Lena Gal
Este livro foi possível executar
pela partilha feita entre a editora
Gráﬁca Açoreana e a Câmara Municipal da Ribeira Grande, que adquiriu parte da edição, sendo que o
remanescente reverterá para o Lions
Clube de Rabo de Peixe.
Num ambiente de disponibilidade e a amizade, o momento de “jau-

la aberta” constituiu um momento e
companheirismo e de partilha de experiências lionísticas, em que os convidados reﬂetiram sobre os objetivos do
leonismo e os melhores caminhos para
se trilhar despindo-se dos formalismos
que, por vezes, se tem a tentação de
enfatizar, concluindo-se que há ainda
muito espaço para a solidariedade.
A Vice-Presidente da Câmara da
Ribeira Grande fez um retrato ﬁel da
real situação social do Concelho e da
necessidade que se antevê de uma colaboração ativa de todas IPSS’s, mormente dos Lions, que os consideram
imprescindíveis, pois só com parcerias
consolidadas e voluntariosas é possível
procurar mitigar as necessidades que
se encontram no dia a dia.
A autora Lena Gal agradeceu as
palavras que lhe foram dirigidas e
manifestou a sua satisfação por fazer
parte do Lions Clube de Rabo de Pei-

xe, sentindo-se muito honrada por
representar em diversas convenções
leonísticas no Continente este Clube
e a defesa intransigente de uma terra
que aprendeu a amar pelas mãos do
saudoso casal da Baviera Alexander e
Helga Acker.
A Presidente do Lions Clube
de Rabo de Peixe, Lídia Silveira, fez
uma referência às várias atividades
levadas a cabo pelos Lions daquela
Vila e enfatizou as ações próprias do
Natal, mormente a recolha de alimentos para preparação dos cabazes
destinados a pessoas carenciadas, em
parceria com os Vicentinos de Rabo
de Peixe. Referiu ainda a entrega das
lembranças de cada sócio, que este
ano, em vez de troca de presentes pelos membros do Clube, se destinam
a entregar às crianças das escolas e
creches de Rabo de Peixe.
António Pedro Costa
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Lisboa
Alvalade

Identificação: Lions Clube
de Lisboa Alvalade
Ano de Fundação:1995
Número de sócios:21
Direção atual: Presidente
- CL Maria Helena Cunha;
Secretária - CL Maria José
Leote; Tesoureira - CL
Maria Celeste Duarte
Clube Padrinho: Lions
Clube da Amadora
Contactos: Facebook :
Lions Clube de Lisboa
Alvalade (Grupo e Página
de Clube)
Principais atividades:
Rastreios de Saúde
(Colesterol, Glicémia,
Tensão arterial, Nutrição e
Índice de Massa Corporal,
Ginecologia- Despiste
do Cancro do Colo do
Útero). Recolha de roupas
e agasalhos, mantas e
Kit’s de higiene, para
entrega aos sem abrigo
e outras Instituições tais
como: Casa de Apoio
aos Palopes (Pensão
Camões), Associação do
Bom Pastor, Misericórdia
de Lisboa. Voluntariado
nos Hospitais de Dona
Estefânia e IPO. Recolha
de Óculos para reciclagem.
Recolha e reciclagem de
óculos em bom estado,
patrocínio de lentes
graduadas, para entrega
a utentes carenciados
referenciados pela Junta
de Freguesia de Alvalade.
Outras atividades de
recolha de fundos, tais
como leilões/Rifas de
quadros a óleo, oferecidos
ao Clube.

>

Lions Clube de

Viana do Castelo

Identificação: Lions Clube
de Viana do Castelo
Ano de Fundação: 1978
Número de sócios: 22
Direção atual: Presidente:
Manuel Brito Machado;
Secretário: José Gonçalves
Pequeno; Tesoureiro:
Duarte Conceição Marques
Clube Padrinho: Lions
Clube do Porto (Foi o
Past-Governador Armindo
Rodrigo Leite)
Contactos: Praça 1º.
de Maio, 46-4900534 V.Castelo /joseg.
pequeno@gmail.com /
Machadão@gmail.com
/ dccmarques@gmail.com
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Lions Clube Lisboa Mater

Clube apoia APPACDM
Lions dos Clubes de Lisboa Mater, Almada Tejo e
de Castelo Branco, familiares, amigos e jovens futuros
Lions reuniram-se, na Quinta dos Inglesinhos, instalações da APPACDM - Associação dos Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental,
para confraternizarem com
os jovens aí residentes e ajudarem a instituição com o
seu contributo.
Na ocasião, o presidente CLMJ José Dias Coelho,
recordou a Associação Internacional, traçando o início da sua História e dos
primeiros 100 anos que se
comemoram neste ano de
2017. O CLMJ António
Cortesão, membro também
da direção da APPACDM,
agradeceu o apoio do Clube e de todos os presentes,
em nome do Presidente da
APPACDM que não pôde
estar presente. Foram angariados 800 euros.

Clube construiu
a primeira casa
da Aldeia SOS
de Bicesse
A primeira Aldeia de
Crianças SOS portuguesa foi
construída em Bicesse (Cascais) e inaugurada a 29 de
outubro de 1967. A Aldeia é
constituída por oito casas familiares, para além de outros
edifícios e espaços lúdicos
comuns.
Na Aldeia de Bicesse vivem 56 crianças, com as suas
sete mães SOS. Pela Aldeia
já passaram cerca de 280 jovens, hoje cidadãos adultos
que constituíram em tempo
as suas próprias famílias.
Actualmente, as idades
das crianças e jovens variam
entre os 3 e os 23 anos. Para
além da escola, os jovens
frequentam cursos profissionais e as crianças participam
em actividades desportivas e
culturais.

O nosso Clube construiu
a primeira casa desta aldeia,
a Casa Lions. Estiveram presentes na comemoração do
seu cinquentenário os Companheiros do Clube PDG
Pierluigi Chiodaroli d’Avila e
VDG Maria Teresa d’Avila,
que usou da palavra em
nome do Clube.
Distinções e entrega
de donativo
à APPACDM na festa
dos 64 anos
No decorrer da comemoração do 64º aniversário da
outorga da Carta Constitutiva,
no dia 10 de dezembro, a Governadora Gabriela Fernandes
entregou à Past-Presidente
Imediata Maria Teresa Botelho Medeiros o chevron dos
4 diamantes, em virtude do
Clube ter cumprido, no ano
transacto, as quatro metas
propostas por LCI quanto a
acções de serviço.

> CLUBES em ação
Na oportunidade, foram ainda entregues certificados de Excelência
aos Secretários do Clube
respectivamente Maria Teresa d’Avila (2015-2016) e
Pierluigi Chiodaroli d’Avila
(2016-201) pela comunicação através de MyLCI das
atividades do Clube. Foram igualmente entregues
certificados de apreço de
antiguidade ao Presidente
José Dias Coelho e CLMJ
Manuel Fernandes Jorge.
Procedeu-se à entrega
de 2600 euros à APPACDM de Lisboa, na pessoa

>

de Ana Silvestre, representante dessa Associação,
verba angariada em dois
eventos solidários.
O Clube aceitou também com agrado a sugestão da Governadora de se
efectuar nesse dia uma acção de serviço. Foram para
a Casa Lions os cabazes
de Natal que os sócios do
Clube angariaram. Com a
Mãe Emília, presente neste
Aniversário, a Governadora
e alguns sócios do Clube dirigiram-se, após terminada a
Assembleia, à Casa Lions ao
encontro dos seus meninos.

Lions Clube de Vila de Rei

Palestra alertou para Diabetes
O Lions Clube de Vila de Rei levou a cabo, dia 28 de outubro, uma
palestra sobre a Diabetes.
A sessão contou com as intervenções de um médico, assessor do
Clube para a doença; uma enfermeira, que falou sobre a consulta e sobre
o novo programa; uma nutricionista,
que falou sobre alimentação; e uma
doente que sofre da doença que
apresentou o seu testemunho.
Segundo o Clube, a iniciativa
traduziu-se “num sucesso”, defendendo: “o Lionismo, mais uma vez,
marcou a sua presença, desta feita na
divulgação desta doença tão perigosa
por silenciosa que é”.
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Lions Clube de

Póvoa de Varzim

Identificação: Lions Clube
da Póvoa de Varzim
Ano de Fundação: 25-071977
Número de sócios: 88
Direção atual: presidente:
Miguel Sousa Neves; vicepresidente: José Manuel
Almeida; secretária:
Diana Gomes; tesoureiro:
Margarida Silva.
Clube Padrinho: Lions
Clube do Porto
Contactos: https://
www.facebook.com/
LionsClubPV/
Principais
atividades: Entrega de
Prémios Escolares. Cartaz
da Paz. Jantar de Natal.
Torneio de Paddel. Chá
Dia da Mulher. Jantar
Aniversário. Feira da
Saúde. Rastreio Visual
a 1.000 crianças dos
infantários de 3 anos
de idade. Criação da
Bolsa de Valores em
parceira com a autarquia
para socorrer casos de
necessidade individual
urgente assim como
apoio a bolsas de estudo
a alunos carenciados.
Participação no Concurso
de Música da Associação
Pró-Música da Póvoa de
Varzim. Participação no
concurso LIONS de Música.
Apoio a Instituições de
solidariedade social que
envolvam crianças no
Concelho da Póvoa de
Varzim.

>

Lions Clube de

oliveira
azeméis

de

Identificação: Lions Clube
de Oliveira de Azeméis
Ano de Fundação:
23.01.1983
Número de sócios: 18
Direção atual:
Presidente: Patrícia
Soares; Secretário:
Pedro Cabral; Tesoureiro:
Manuel Lima
Clube Padrinho: LC
Albergaria-a-Velha
Contactos:
Endereço: Avenida do
Espírito Santo, 15 3720-563 Travanca OAZ;
Facebook - @
lcoliveiradeazemeis;
e-mail: lionsclubeoliveira
deazemeis@gmail.com
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Lions Clube Santa Joana Princesa

Novo equipamento
para rastreios visuais a crianças
O Lions Clube Santa
Joana Princesa, apoiado
pela Câmara Municipal de
Aveiro através dum protocolo de cooperação financeira, adquiriu equipamento
de acuidade visual para as
atividades de rastreios visuais. “Este investimento permitirá realizar os rastreios

visuais com mais pormenor
e capacidade técnica. Com
uma Comissão no Clube
direcionada e com capacidade e conhecimento técnico nesta área, pretende-se
atuar com mais eficácia e
abrangendo cada vez mais
as zonas de proximidade
rural, que possivelmen-

te serão as que possuem
maior taxa de incidência de
casos a intervir”, explicou a direção do Clube,
recordando que foram já
realizados rastreios nas
Escolas do Ensino Básico
de São Jacinto e Santiago
a um total de mais de 70
crianças.

Homenagem a Gaspar Albino no 29.º Aniversário
O Lions Clube Santa
Joana Princesa
homenageou Gaspar
Albino, a título
póstumo, no decorrer
do almoço do seu
29º. aniversário.
Foram muitos os
Lions e entidades
a associarem-se à
cerimónia, no dia 15
de outubro
Na celebração, foram admitidos três novos sócios e
entregue o Prémio Claudette Albino à melhor aluna de
Artes do Agrupamento de
Escolas José Estêvão.
O programa da homenagem iniciou-se com a celebração de uma missa na
capela da Nossa Senhora da
Penha de França, da Vista
Alegre, em Ílhavo.
Já no decorrer do almoço,
que contou com a presença de
familiares do homenageado,
nomeadamente os seus filhos
Cláudia e António, a presidente do Lions Clube de Santa
Joana Princesa, Isabel Oliva-Teles evocou a sua memória,
recordando algumas facetas
da sua vida.
Gaspar Albino fez o

O momento da entrega do Prémio Claudette Albino
pelos seus filhos

Curso Geral de Comércio,
na Escola Industrial e Comercial de Aveiro, tendo-lhe sido atribuído o prémio
do Grémio do Comércio de
Aveiro para o melhor aluno
do seu curso.
Aos dezoito anos (a Lei
de então não permitia doutro modo), como estudante-trabalhador, fez na mesma
época de exames, no Liceu
Nacional de Aveiro, o 2º
e o 5º anos, com dispensa
de provas orais. Foi o aluno mais bem classificado a
Desenho. No ano imediato,
fez o 7° ano dos Liceus (alínea de Direito), no mesmo
estabelecimento de ensino,
sempre como estudante-trabalhador.
Após exame de admissão, matriculou-se na

Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra,
como “voluntário”. Tendo
chegado a matricular-se no
quarto ano do curso de Direito, a sua vida profissional
obrigou-o a interromper a
frequência.
Com base no seu Curso
Geral de Comércio, começou a trabalhar numa empresa de pesca de bacalhau
de Aveiro, com a categoria
profissional de praticante de
escritório. Decorrido pouco
tempo, foi promovido, passando a desempenhar funções de ajudante de guarda-livros.
Atingida a maioridade,
foi nomeado guarda-livros
e chefe da contabilidade de
duas empresas de um grupo
económico aveirense.

> CLUBES em ação

Caminhada por “Uma Vida sem Diabetes” junta Lions e Rotários
O Lions Clube Santa Joana Princesa juntou-se ao Rotary Club de Aveiro para a promoção de uma iniciativa de
combate à “epidemia do século XXI” - a Diabetes.
Nesse sentido, a 25 de novembro, mês de consciencialização contra a Diabetes, organizou uma caminhada pela
Cidade de Aveiro, que contou com a participação de companheiros dos dois clubes, convidados e cidadãos em geral
que, unidos pela vontade e missão, vestiram o colete azul apelando por “uma vida sem Diabetes”.
A iniciativa pretendeu alertar os cidadãos de Aveiro para a adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis, por
uma vida sem diabetes.

rio do Clube
Dado que a gestão da
empresa de pesca onde trabalhava a tinha conduzido
a uma situação de falência
técnica, em Assembleia
Geral dos seus sócios
foram-lhe delegados poderes de gerência, com a
incumbência de recuperar
não só o património empresarial, como também
o património pessoal de
sócios-gerentes comprometido em avales. Foi-lhe
facultado o direito a ser
sócio na empresa de pesca. Mercê da sua ação, não
só conseguiu a recuperação financeira da empresa,
como também, ao longo
dos anos, diversificando a
sua atividade, conseguiu
convertê-la numa empresa
de sucesso. Nesse sentido,
fundou uma das primeiras
sociedades luso-marroquinas de pesca, com sede
em Casablanca, Marrocos.
Alargou também a atividade da Empresa à construção naval.
Tendo alienado todas as suas participações
no sector das pescas, em
1985, torna-se empresário
gráfico.

Homem de intensa
atividade pública
Gaspar Albino foi vereador da Câmara Municipal de Aveiro, responsável
pelo Pelouro da Cultura;
1º Secretário do Conselho
Municipal de Aveiro; vogal
da Assembleia Municipal
de Aveiro; Foi presidente da
Direção da Companhia Voluntária de Salvação Pública
Guilherme Gomes Fernandes – Bombeiros Novos de
Aveiro – durante mais de
dez anos, tendo sido sob a
sua presidência construído o
seu atual quartel; Foi presidente da Mesa de Encontros
de Direções da Federação
dos Bombeiros do Distrito de Aveiro, promovendo
a generalização de digno
seguro de vida e outros benefícios para os soldados da
paz, a nível de Distrito, os
quais, posteriormente, vieram a ter acolhimento em lei
geral; Foi diretor do Pelouro
Cultural do Clube dos Galitos, de Aveiro. Organizou a
primeira exposição dos Artistas Aveirenses
Publicou o livro Formação e Dinâmica de Grupo;

Foi colaborador de diversos
órgãos de informação.
Ganhou o primeiro
prémio de desenho em
concurso mundial promovido por ART Instruction
Schools, de Minneapolis, Minnesota, Estados
Unidos da América e, enquanto bolseiro, ganhou
prémios de curso, quando
tinha dezoito anos;
Expôs pintura e desenho, individual e coletivamente. Está exposto
nos Estados Unidos, em
Espanha, em coleções públicas e privadas. O Museu
de Santa Joana Princesa de
Aveiro adquiriu um seu retrato de Santa Joana para o
seu acervo. Consta do livro
de recensão Portuguese Artists Of The 20th Century.
Publicou um “livro-objeto”
Fernando Pessoa – Interpretações, com litografias
suas de visualizações dos
heterónimos de Fernando
Pessoa, com a colaboração
literária do escritor José de
Melo. Ilustrou diversos livros de poesia e de conto
e fez capas e design gráfico
para livros de diversa índole.
Foi membro fundador

da AVEIRO-ARTE e Presidente da 1ª Direção. É fundador do CETA – Círculo
Experimental do Teatro de
Aveiro. Foi também sócio
fundador da AMUSA –
Associação dos Amigos do
Museu de Aveiro, de que foi
o primeiro presidente da sua
Assembleia Geral.
Dedicou grande
parte da sua vida
ao Lions
Foi presidente fundador
do Lions Clube de Aveiro
bem como do Lions Clube
de Santa Joana Princesa. Foi
Governador do Distrito 115
- Centro Norte, por duas vezes, a segunda em substituição da sua e nossa saudosa
Claudette. Foi Presidente do
Conselho Nacional de Governadores.
Gaspar Albino era
também um apaixonado
por Aveiro, dedicado à sua
terra e às suas gentes.
(texto que serviu
de base à evocação
feita por Isabel OlivaTeles na homenagem a
Gaspar Albino)
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Abraçar

Portugal
Para celebrar o Dia Internacional Leo (5 de dezembro),
os Leos lançaram-se novamente à rua com o mote de
Abraçar Portugal. Esta é uma forma simples, vincada pela
irreverência própria do espírito Leo, de sair à rua divulgando
o movimento e servindo em simultâneo. Estas ações

decorreram nos dias 8 e 9 de dezembro, em Faro, Porto,
Coimbra, Covilhã e Lisboa. A Iniciativa “Abraçar Portugal”
deu os seus primeiros passos há 5 anos, e desde então
que os Leos a têm desenvolvido ano após ano. A atividade
realizou-se em Lisboa, Porto e Coimbra no dia 8 de
dezembro, e na cidade da Covilhã no dia 9 de dezembro.
A atividade consistiu num desfile de Leos pelas ruas das
cidades, oferecendo um abraço a todos, gesto este que
por mais pequeno que seja pode mudar significativamente
o dia de alguém. “Este ano em especial, comemoramos
três datas queridas para o movimento, nomeadamente
os 100 anos de Lions International, os 60 anos do Leo Club
Program e os 40 anos dos Leos em Portugal”, referiu Bruno
Fonseca, presidente dos Leos.

Leo Clube Santa Joana Princesa Aveiro

Recolha de roupa, brinquedos e livros
A Fábrica dos Sorrisos
é uma campanha solidária
de recolha de roupa, brinquedos (novos, usados ou
danificados) e livros, organizada pelo Leo Clube Santa Joana Princesa Aveiro. O
objetivo é sensibilizar toda
a comunidade de Aveiro,
principalmente a comunidade académica a doar
estes bens a pessoas com
certas carências sociais e,
dessa forma, ajudar a proporcionar um Natal mais
feliz a todas elas.
Esta campanha de recolha decorreu, entre os

52

LION

novembro
dezembro
2017

dias 4 e 15 de dezembro,
na Universidade de Aveiro,
com pontos de recolha espalhados pelo campus.
Depois de angariados,
os bens serão doados à
Cáritas de Diocesana de
Aveiro, à Associação de
Melhoramentos de Eixo e
os brinquedos que estejam
danificados revertem para
o Nerd – Núcleo de Robótica Diversificada, responsáveis pela iniciativa
“ShareToy” que consiste
na angariação, reparação e
doação desses brinquedos
a crianças.

Bruno Fonseca
Presidente
DM Leo 115

om o aproximar da quadra natalícia, são muitas as oportunidades que temos para nos lançarmos ao terreno e promover serviço em conjunto com muitas outras instituições que
fazem desta quadra a sua “época alta” de atividade.
O apoio já habitual às recolhas promovidas pelo Banco
Alimentar são contributos importantes, e representam uma
cooperação vital para a intercooperação entre entidades e instituições que
pretendem assim promover o alívio à fome. É, sem dúvida, uma iniciativa de
referência que se alinha com um dos 5 focos das atividades Lion, e na qual
todos já estamos habituados a participar, e deve ser um hábito estendido a
mais companheiros para que o envolvimento seja cada vez mais de maior
quantidade e melhor qualidade.
Ainda no espírito da quadra, tem sido notória a preocupação dos clubes
Leo em promover iniciativas que permitam “apadrinhar” crianças de famílias
carenciadas e instituições, possibilitando-lhes a atenção e a magia tão própria da época para as crianças. Estas iniciativas devem encher-nos a todos de
orgulho, não pelos brinquedos e prendas a que as crianças passam a receber,
mas sim pela ação de o receber, por desta forma o movimento se tornar um
veículo de sensibilização social, dando a oportunidade de valorizar o esforço
de quem tem possibilidade e vontade de colorir e encantar o Natal para estas
crianças e famílias.
Com a chegada de dezembro, abraçamos os 60 anos do Programa de Clubes Leo em todo o mundo. Celebramos esta data com ainda mais entusiasmo e alegria, por se assinalarem também os 40 anos do movimento Leo
em Portugal. A celebração destas datas deve orgulhar todos os Leos que
já contribuíram com a sua disponibilidade e entrega ao movimento durante
este período, a par com todos os Lions que de alguma forma contribuíram e
se envolveram para que hoje seja possível contar com mais de 20 clubes a
nível nacional, com mais de 200 Leos prontos a inovar e reinventar a forma
de apoiar as necessidades da comunidade que vão conhecendo a cada dia e
a cada ação. A boa fase que o movimento atravessa deve-se ao investimento que todos fazem e, à medida que crescemos em dimensão e em espírito
de união, só teremos mais razão e motivação para ver a família Leo/Lion
aumentar.
Não quero terminar sem desejar a todos um Natal Feliz e repleto de sorrisos, e que o melhor do natal sejam os presentes: os amigos presentes, os
familiares presentes, um espírito de alegria e generosidade que não é só da
época, mas sim de todo o ano.
Quero sim terminar a desejar que o melhor do Natal seja Ser/Estar presente junto dos que nos são queridos e dos que precisam do nosso trabalho
e da nossa atenção. Dos que precisam da nossa união presente, e que nos
retribuem sempre generosamente com a sentida satisfação de um sorriso.
Isso é um presente inesperado pelo qual vale todos os dias sorrir a servir!

C

> LEOS

40 anos do movimento Leo
em Portugal
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Leo Clube de Fafe

> LEOS

Admissão de novos sócios
O Leo Clube de Fafe realizou, no dia 11 de novembro,
o jantar de oficialização de novos sócios e segundo aniversário
O jantar contou com
a presença de elementos
do Leo Clube de Fafe mas
também com a presença
de Leos de outros clubes
de vários pontos do país,
nomeadamente
Faro,

Coimbra, Barcelos, Trofa,
Figueira da Foz e Espinho.
Estiveram ainda presentes
elementos dos Lions de
Fafe.
Enquanto
presidente do Leo Clube de Fafe,

Angariação de alimentos
para o canil de Fafe
O Leo Clube de Fafe realizou uma angariação de alimentos para os animais do
canil de Fafe, conseguindo
um total de 1360.6 kg de comida para cão e 104.9 kg de
comida para gato.
Foram também angariados 84 litros de lixívia para
a limpeza das instalações do
canil.
Esta iniciativa teve lugar
no Intermarché e no Modelo,
nos dias 18 e 19 de novembro, aos quais o Leo Clube de
Fafe agradece por ter facultado o espaço.
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Sara Cunha, agradece a
presença de todos, sublinhando que “tornaram o
jantar mais um brilhante
momento de companheirismo”.
No total, o Leo Clube

de Fafe oficializou nove
novos sócios.
O jantar decorreu na
churrasqueira A Desportiva, a quem os Leos agradecem “o excelente atendimento”.

Leo Clube de Fafe

Entrega de donativo
aos bombeiros
> LEOS

Entretanto, no dia 27 de outubro, decorreu em Fafe, o
43º. Congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses. O
Leo Clube de Fafe aproveitou o evento para proceder
à entrega de 1900 euros, que ao longo dos meses
de agosto e setembro conseguiu angariar junto da
população fafense.
“É com enorme orgulho que mais uma vez e já sendo
tradição o fizemos, enquanto jovens sabemos que
não podemos mudar o mundo, mas sabemos também que o pouco que cada um de nós faz pode, ser o
início da sua mudança”, disse Bruna Costa.

Clubes Leo ajudam a apadrinhar
crianças neste natal
Para promover um natal mais alegre a crianças de instituições locais e famílias
carenciadas, são várias as iniciativas promovidas por alguns clubes Leos:
Leo Clube Covilhã /Leo Clube Senhora da Hora
Estrelas de Amor

Leo Clube da Trofa

Uma iniciativa já com grande adesão no ano passado, volta em força com
mais clubes a aderir.
Os clubes identificam o género e idade da criança atribuída aos padrinhos,
tendo estes apenas que pensar com muito carinho no que aquela criança
gostaria de receber no dia de Natal. Depois é só fazer chegar a prenda embrulhada a um dos leos e dar luz a uma estrela que brilhará mais nas famílias
e/ou instituições apoiadas!

O Leo Clube da Trofa vai proporcionar um Natal ainda mais feliz a 26 crianças do ASAS, promovendo a aquisição dos brinquedos
que compõem a lista de natal de
algumas das crianças da ASAS.
Basta aos interessados escolherem
o presente que querem oferecer
e assim poderão dar um sorriso a
uma criança.

Leo Clube Coimbra II
Projeto Pai Natal
Esta iniciativa pretende promover o apadrinhamento de uma carta com um desejo de uma criança
da Casa de Formação Cristã Rainha
Santa e do Lar “O Girassol”.
Numa parceria com o Núcleo
de Estudantes de Medicina Dentária da Associação Académica de
Coimbra, o Leo Clube Coimbra II
que ajudar a torna este Natal especial para as crianças da Casa de
Formação Cristã Rainha Santa e do
Lar “O Girassol”.
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