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Olá Lions!

É fácil ficar desanimado quando lemos as notícias nos dias de 
hoje. Parece que há tanto de errado com o mundo e tantas pessoas 
a precisar de ajuda. Às vezes nosso instinto é afastarmo-nos.

Mas os Lions fazem o oposto. Nós enfrentamos os desafios. Os Lions sabem que 
sempre há espaço para o bem e que não há desafio demasiado grande para nós. 
Percebemos que pequenos atos de gentileza têm o poder de se multiplicar em 
enormes ondas de esperança que impulsionam os espíritos dos necessitados - e 
também elevam nossos próprios corações.

Estou incrivelmente orgulhosa de nossa campanha de publicidade mundial do 
“Kindness Matters” porque acredito que isso chegue ao cerne de quem são os Lions 
e por que fazemos o que fazemos. Nós vemos o indivíduo em necessidade e agimos, 
sabendo que tornar a vida mais fácil para uma pessoa tem um efeito cascata através 
das comunidades, nações e do mundo.

Durante esta época de férias, desejo-vos o melhor. E eu espero que também façam 
algo para alguém em necessidade, então esta época festiva será um pouco mais 
quente e um pouco mais brilhante para alguém, graças à vossa gentileza.

Vossa,

O

Para os Lions, a bondade 
vem naturalmente

Gudrun Yngvadottir
Presidente Internacional de Lions Clubes
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Olá Companheiras e Companheiros, 
Espero que se encontrem bem!
 

O Espírito de Natal é um estado de alma que por si só contagia o próximo, 
e até o mais distante. 

Ficamos mais tolerantes, mais saudosistas da família, e mais sensíveis a 
quem não pode ver ou estar com os seus. 

A bondade corre no sangue das pessoas em geral nesta quadra. Corre no 
sangue de todos e bombeamos desejos de feliz natal, de bom ano, de saúde, 
de sorte e de querermos fazer mais no próximo ano. 

Mais por nós, pelos que gostam de nós, e pelos que precisam de nós.
 
E se esta vontade está no sangue de todos, estará em dobro no sangue 

de um voluntário, de um Lion e de um Leo.
Que os corações de cada Lion e de cada Leo, consigam bombear lenta-

mente esta bondade, para que a mesma dure o ano inteiro. 
“Bom Ano” passar a “Bom Dia“ e desejado em cada dia. Aos outros. Em 

casa. No trabalho. No metro. Na rua. 
Fazer do espírito natalício, o espírito do ano inteiro. Afinal, não é esse o 

espírito?
 
Sejamos então os Reis Magos de hoje, a entregar Kikos, a entregar Lu-

cas, e quantas mais mascotes pudermos criar para continuarmos a fazer a 
diferença.

Façamos chegar a quem não tem, muitas vezes o mais simples: o calor 
de um abraço ainda por dar, a palavra que faltava ouvir, a esperança seme-
ada com o olhar, a fé na bondade humana, e a divisão do pão e da fartura.

Aceitemos o desafio de superarmos o que já fizemos, com o que ainda 
temos por fazer.

E há tanto ainda por fazer.
 

Um Bom Ano, depois de um Ano que foi Bom.
São os desejos da Equipa Editorial

editorial

 Inês Alves Serraninho
Editora

O
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 “Novas vozes significam novas ideias”, diz IP Gu-
drun Yngvadottir.

Ao falar para mais de 1.000 delegados reunidos na 
Convenção Internacional de 2018 em Las Vegas, Gudrun 
disse que não estava originalmente em sua agenda iniciar 
uma iniciativa feminina.

“Na verdade”, disse ela, “quando fiz as minhas pri-
meiras visitas oficiais, tive o cuidado de não tocar na par-
ticipação ou na liderança das mulheres. Mas, para minha 
surpresa, onde quer que eu fosse, perguntaram-me qual 
seria minha estratégia para promover mulheres em Lions 
Clubs International. As mulheres vinham até mim e di-
ziam como estavam à espera para ver o que eu iria fazer. 
Pensei para comigo: “Se não eu, quem?”, Senti que é isso 
que o Lions querem. Então aqui estamos nós!”

Por que é chamado 
de novas vozes?

“Ao viajar pelo mundo, vi muita diversidade na com-
posição e liderança entre homens e mulheres. Mesmo em 
muitos lugares onde as mulheres não eram membros ou 
líderes, elas estavam desempenhando um papel importan-
te nos bastidores - na organização de reuniões, na execu-
ção de projetos, na gestão de atividades. Elas estavam a 
trabalhar de forma silenciosa mas não tinham voz.

“Não precisamos de procurar mulheres - elas estão 
lá - tudo o que precisamos fazer é engrandecer as suas 
ideias, o seu talento e seu compromisso. Elas precisavam 
de uma nova voz. E eu pensei que este seria o momento 
certo para lhes dar uma plataforma para que juntos pos-
samos levar esta organização adiante. ”

Ao trabalhar com a Equipa de Ação Global, com os 
Governadores de Distrito e com os Presidentes de Con-
selho para criar conscientização, o New Voices identifica-
rá os Lions que fizeram a diferença, mas cujas vozes não 
foram ouvidas.

Novas vozes
• Celebra as contribuições das mulheres para o Lions
• Promove a paridade de género, concentrando-se no número 
crescente de mulheres em Lions Clubes
• Trabalha para fechar a lacuna entre homens e mulheres em 
posições de liderança

criando  
novas  
vozes

A iniciativa Novas Vozes celebra 
a contribuição das mulheres 
para o Lions Clubs International 
e concentra-se no aumento do 
número de mulheres nos Lions 
Clubes e em fechar a lacuna 
entre o número de homens 
e mulheres em posições de 
liderança.

envolva-se!
visite o site: https://weserve.org/
newvoices para saber mais sobre o 
programa.

Leia os perfis: Inspire-se e aproveite as 
histórias contadas pelos líderes de equipa das 
Novas Vozes de todas as áreas jurisdicionais, 
uma vez que eles partilharam os seus 
pensamentos e experiências enquanto Lion.

partiLhe a sua própria experiência: 
publique a sua história nas redes sociais 
sobre como seu trabalho como Lion apoiou 
mulheres em número de mulheres em 
cada clube, liderança, serviço e marketing, 
e habilite-se a ser convidado para um 
seminário exclusivo com a IP Gudrun em 
Milão.

https://www.facebook.com/groups/
lionsnewvoices/

envie-nos um e-mail: contate-nos em 
newvoices@lionsclubs.org e conte-nos 
qual foi o seu contributo para a 
iniciativa de incentivar o potencial 
das mulheres nos nossos clubes.



 >
 In

te
rn

a
cI

on
a

l

novembro
dezembro

5
LION

2018

HistOrial
revista liON é uma publicação ofi-
cial da associação internacional de 
lions Clubes, editada por autoriza-

ção da Diretoria internacional em 35 edi-
ções e em 18 idiomas: inglês, espanhol, 
ja ponês, francês, sueco, italiano, alemão, 
finlandês, coreano, portu guês, holandês, 
dinamarquês, chinês, grego, norueguês, 
turco, tailandês e hindi.

FiCHa téCNiCa

Conselho de Governadores: Presidente: Nuno 
Ferrão (Lions Clube Montijo); Vice-presidente: 
Isabel Ismael (Lions Clube Covilhã); Vice-Pres-
idente: Pedro Crisóstomo (Lions Clube Castelo 
Branco); Secretário: José Almeida (Lions Clube 
Senhora da Hora); Tesoureiro: João Paulo Dinis 
(Lions Clube Montijo).

Conselho de redação:  Inês Alves Serraninho 
(Lions Clube da Boavista); Vera Rodrigues (Lions 
Clube Póvoa de Varzim); Miguel Ramalhosa (Lions 
Clube da Boavista), Ralph Robbins (Lions Clube 
de Coimbra). Editor: Inês Alves Serraninho (Lions 
Clube Boavista); E-mail: revista.lion@lionsclubes.
pt Propriedade da Edição: Revista Lion - Versão 
Portuguesa, registado no ICS sob o nº 110355, 
Distrito Múltiplo 115 de Lions Clubes / Rua Basílio 
Teles, 17-3ºC - 1070- 020 LISBOA – PORTUGAL 
/ telefone +351 217 263 939 / E-mail: secretaria.
dm115@lionsclubes.pt / NIPC nº 501 293 531

tradução de textos: Ralph Robbins. 
Design e paginação: António Cândido

impressão: FIG – Indústrias Gráficas, SA 
tiragem: 2.600 exemplares 
Depósito legal: 349526/12+

EXECUtiVE OFFiCErs

President Gudrun Yngvadottir, Iceland; immedi-
ate Past President Naresh Aggarwal, India; First 
Vice President Dr. Jung-Yul Choi, Korea; second 
Vice President Judge Haynes H. Townsend, 
United States; third Vice President Brian E. 
Sheehan, United States. 

DirECtOrs

sECOND YEar DirECtOrs

Doo-Hoon Ahn, South Korea; Sandro Castel-
lana, Italy; Hastings E. Chiti, Zambia; William 
Galligani, France; Thomas Gordon, Canada; 
Nicolás Jara Orellana, Ecuador; Ardie Klemish, 
United States; Alice Chitning Lau, China; Connie 
LeCleir-Meyer, United States; Virinder Kumar 
Luthra, India; Dr. Datuk K. Nagaratnam, Malay-
sia; Don Noland, United States; Regina Risken, 
Germany; Yoshio Satoh, Japan; Patricia Vannet, 
United States; Gwen White, United States; 
Nicolas Xinopoulos, United States. 

First YEar DirECtOrs

Muhammad Adrees, Pakistan; Qazi Akram Uddin 
Ahmed, Bangladesh; Shoichi Anzawa, Japan; 
Billy J. (B.J.) Blankenship, United States; Gary 
F. Brown, United States; Rodolfo Espinal, Do-
minican Republic; Liao-Chuan Huang, MD 300 
Taiwan; Jongseok Kim, Korea; Dr. Nawal Ju-
galkishor Malu, India; Geoffrey Leeder, England; 
Mark S. Lyon, United States; Heimo Potinkara, 
Finland; JP Singh, India; Steve Thornton, United 
States; Juswan Tjoe, Indonesia; A. Geoffrey 
Wade, United States; Dr. Walter Zemrosser, 
Austria

a
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atualIzação de lcI Forward

rede global permite maior alcance. os lions sabem que podem fazer 
muito mais em cojunto do que sozinhos. Às vezes, essas mãos que 
ajudam estão na nossa própria comunidade. e, às vezes, estão do outro 
lado do mundo.

clubes reúnem-se para erIgIr  
nova sala de aulas  
numa escola nas FIlIpInas

o Lions clube de Kariya, de aichi, Japão, doou 
1.300.000,00php (us $ 24.500) para a constru-
ção de uma sala de aula para alunos do 7º ano 
da escola elementar Datu Lompipi, em Marilog, 
cidade de Davao, filipinas. os Lions japoneses 
queriam fornecer as instalações adequadas para a 
aprendizagem dos alunos e procuraram um Lions 

clube anfitrião na cidade de Davao. o Lions clube 
Maharlika de Davao city respondeu ao convite e 
contratou os locais que construiram a sala de aula. 
os dirigentes do Lions clube Maharlika de Davao 
visitaram os Lions japoneses em Kariya, aichi, 
Japão, para consolidar a amizade entre os clubes 
e reforçar o seu compromisso com a conclusão do 
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projeto. a construção da sala de aula foi concluída 
na segunda semana de junho. cinco Lions Kariya 
participaram da inauguração na cidade de Davao 
em 24 de junho de 2018.

os Lions Kariya não teriam conseguido 
este Legado centenário sem a ajuda dos Lions 
Maharlika da cidade de Davao, e é um testemu-

nho de que Lions clubs international é, realmen-
te, uma rede global de voluntários que traba-
lham juntos para atender às necessidades das 
comunidades em qualquer parte do mundo. 

como a parceria com outro clube 
pode expandir seu serviço?
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No seu 16º aniversário, Brooklyn Driver recebeu a sua carta de condução. Na 
adolescência, ela também capitaneou a sua equipa de ténis, viajou pela Europa 
e tornou-se numa atiradora qualificada. Não é fácil para uma adolescente norte-
americana de Lafayette, Tennessee, que aos 18 meses foi diagnosticada com 
numerosas complicações oculares e subsequentemente foi-lhe dito que ela nunca 
conduziria um carro, praticaria desporto ou funcionaria normalmente por causa 
dessas complicações.

um mundo em necessIdade  
uma base de apoIo
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a minha vida, tornando realidade o 
aparentemente impossível”.

Fundação Global.
ImPacto local.
Em muitas comunidades, os Lions 
são mais conhecidos por atender 
indivíduos com deficiência visual. 
Mas o trabalho do Lions se expande 
muito além do campo da visão. Na 
verdade, os Lions oferecem conforto 
e cuidados em oito áreas críticas, e 
a Campanha 100 da LCIF: Serviço de 
Empoderamento da LCIF garantirá 
que os Lions tenham fundos para 
servir bem no futuro.

aumentar 
o ImPacto do servIço

u visão: Através da Campanha 100, 
a LCIF ajudará a erradicar a cegueira 
infeciosa, reduzir a cegueira evitável 
e a deficiência visual, além de 
melhorar a qualidade de vida das 
pessoas com cegueira ou deficiência 
visual.

u Juventude: O programa Lions 
Quest já atendeu mais de 16 milhões 
de jovens. Por meio da Campanha 
100, a LCIF melhorará o acesso à 
educação de qualidade, serviços 
de saúde, oportunidades sociais e 
recreativas e programas positivos de 
desenvolvimento. Descubra mais em 
www.lions-quest.org.

u alívio de desastres: Por meio da 
Campanha 100, a LCIF se preparará 
e responderá a desastres naturais 
para proporcionar alívio de curto 
prazo e recuperação de longo prazo 
das comunidades em todo o mundo.

u causas humanitárias: Através da 
Campanha 100, a LCIF patrocinará e 
entregará programas que atendam 
às necessidades distintas de popu-
lações vulneráveis e em situação de 
risco afetadas desproporcionalmen-
te por fatores sociais e econômicos.

luta contra 
a dIabetes

u diabetes: Diabetes é uma das 
principais causas de morte, de ce-
gueira e deficiência visual em todo o 

mundo. É também a sexta principal 
causa da morte das mulheres. Por 
meio da Campanha 100, a LCIF res-
ponderá a essa epidemia, ajudando 
a prevenir a doença por meio de 
iniciativas abrangentes de saúde.

exPandIr nossas 
causas GlobaIs

u cancro Infantil: A cada dois 
minutos, uma criança é diagnos-
ticada com cancro, com taxas de 
sobrevivência de crianças em países 
com baixos rendimento até 10%. Por 
meio da Campanha 100, a LCIF forta-
lecerá os serviços médicos e sociais, 
aumentando a esperança de vida 
global das crianças com cancro e 
melhorando a sua qualidade de vida.

u Fome: a LCIF trabalhará em prol 
de um mundo no qual ninguém 
passe fome. A Campanha 100 
permitir-nos-á melhorar o acesso 
aos alimentos, investindo em infra-
estrutura e melhoria nos sistemas 
de transporte que aumentam a ca-
pacidade dos bancos de alimentos, 
centros de alimentação e instalações 
de distribuição.

u meio ambiente: Em todo o mun-
do, cerca de 1,8 bilhão de pessoas 
usam uma fonte de água potável 
contaminada por matéria fecal e 
40% são afetadas pela escassez de 
água. Por meio da Campanha 100, 
protegeremos a saúde ambiental, 
gerando um impacto ecológico posi-
tivo a longo prazo.

lIgue para 
o suporte
há um mundo com 
necessidades. feliz-
mente, os Lions estão 
aqui para servir atra-
vés de iniciativas de 
mudança de vida fi-
nanciadas pela nossa 
fundação. por favor, 
participe da campa-
nha 100 e #Be100. 
Doe agora em lcif.org/
donate.

Graças ao Lions, Brooklyn superou 
os seus obstáculos. Durante 10 anos, 
ela recebeu cuidados no Centro 
Leonístico da Visão do Tennessee, 
no Vanderbilt Children’s Hospital, em 
Nashville. “Sem os Lions, eu nunca 
teria realizado tanto e visto o mun-
do”, diz Brooklyn. “A Lions Clubs In-
ternational Foundation [LCIF] mudou 
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lIons Quest ensIna 
aprenDizaDo sociaL 
eMocionaL 
para crianças 
na esLováquia

O Lions Quest chegou, pela primeira vez, aos 
estudantes na Eslováquia e agora tem o primeiro cão 
treinado pelo Lions-Quest.

Por Jamie Konigsfeld

Os Lions da Eslováquia re-
ceberam um donativo de 
US $ 10.000 da Fundação 
de Lions Clubs Interna-
tional (LCIF) para criar o 

programa piloto do Lions-Quest no 
seu país. O subsídio ajudou a traduzir 
as “Skills for Adolescence” do sétimo 
ano para eslovaco e ajudou a realizar 
workshops para formar 40 professores 
no sul da Eslováquia.

Ambos os workshops foram con-
cluídos com sucesso até o final de ju-
nho de 2018. Além disso, o primeiro 
cão treinado pelo Lions Quest já con-
cluiu o workshop! Endy é um cão-guia 
para o tradutor eslovaco que trabalhou 
nos workshops. No sul da Eslováquia, 
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o húngaro é uma língua comumente 
falada e esta sessão de formação do 
Lions-Quest foi apresentada em hún-
garo. Com os participantes de língua 
húngara e eslovaca, um tradutor es-
teva presente para garantir que todos 
pudessem entender o programa. A 
formadora sênior Gabor Papp diz: “A 
tradutora (Noemi) foi uma ótima in-
térprete. Na verdade, Endy, o cão, era 
em termos de visão para Noemi, o que 
a Noemi era para mim em termos de 
audição e compreensão.”

Os workshops foram um sucesso, 
então a Fundação concedeu um se-
gundo donativo de US $ 15.000 para 
continuar a implementar o Lions-
-Quest. Os Lions poderão realizar 
mais três workshops, finalizar a tra-
dução para eslovaco dos materiais e 

começar a formar treinadores locais 
do Lions-Quest.

Depois do programa estar total-
mente implementado, os Lions espe-
ram que o mesmo seja credenciado 
e adicionado ao regisro nacional de 
programas aceitáveis. Isto abrirá 
portas para escolas em todo o país e 
espera-se que aumente a conscien-
cialização, o envolvimento e as con-
tribuições financeiras do Lions para 
possíveis expansões do programa.

Os alunos do sétimo ano que 
estão a beneficiar do Lions-Quest 
ganharão as capcidades necessá-
rias para construir vidas saudáveis 
e produtivas. O Lions-Quest cria ca-
ráter ensinando as crianças sobre 
comportamento positivo, combate 
ao bullying, consciencialização sobre 

drogas e álcool e sobre serviços. Eles 
também criam uma conexão positiva 
com a escola, promovendo um am-
biente seguro e saudável para conti-
nuar a sua educação.

Os estudantes da Eslováquia têm 
um futuro brilhante pela frente. Para 
ajudar a expandir o Lions-Quest ou 
estabelecê-lo em novas áreas, consi-
derem fazer um donativo para o fundo 
do Serviço de Empowerment da Fun-
dação de Lions Clubs International.

Visite LCIF.org/BE100 para sa-
ber como a Campanha 100 atenderá 
aos jovens por meio de um melhor 
acesso à educação de qualidade, 
serviços vitais de saúde, oportunida-
des sociais e recreativas inclusivas e 
programas positivos de desenvolvi-
mento.
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membros dos corpos socIaIs

O mandato dos atuais membros dos corpos sociais da 
Fundação termina em 31.12.2018.

Cabe ao Conselho Nacional de Governadores do 
DM115, entidade instituidora da Fundação, nomear atem-
padamente os Membros do Conselho de Curadores da 
Fundação.

Posteriormente o Conselho de Curadores nomeará os 
Membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal.

Por fim, o Conselho de Administração nomeará os 
Membros do Conselho Executivo da Fundação.

O mandato dos novos membros nomeados deverá 
iniciar-se em 01 de Janeiro de 2019 e terá a duração de 
dois anos, terminando em 31.12.2020.

É já conhecida a nomeação do novo Conselho de 
Curadores que ficou assim constituído – Efetivos: Fernan-
do Marques Jorge, António Gama Brandão e Carlos Santos 
Costa. Suplentes: Manuela Vieira Soares e Maria Avelina 
Angeiras.

pedIdo reconHecImento 
de utIlIdade públIca

Continua em apreciação na Secretaria-Geral da Pre-
sidência do Conselho de Ministros o Pedido de Reconhe-
cimento de Utilidade Pública da Fundação, solicitado nos 
termos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro.

subsÍdIos atrIbuÍdos 
pela Fundação no ano de 2018 

Durante o ano de 2018 foram atribuídos e pagos os se-
guintes subsídios, no montante total de 20.868,75 euros:

DM 115: 
– Prémio da Música  – 2.500 euros;
D115cs: 
– LC Lisboa Sete Colinas – 768,50 euros; LC Castelo 

Branco Centro (Núcleo Torres Vedras Histórica) – 1.000 
euros; e LC Lisboa Belém – 1.000 euros;

D115cn:
- LC Aveiro - Santa Joana Princesa – 1.000 euros; LC 

Bairrada – 600 euros; LC Vila Praia de Âncora - 1.000 eu-
ros; LC Águeda – 5.000 euros; LC Covilhã – 3.000 euros; LC 
Guimarães – 2.000 euros; e LC Braga – 3.000 euros. 

representação nas vIsItas 
a portugal dos presIdentes 
InternacIonaIs de lIons clubes 
naresH aggarwal 
e gudrun YngvadottIr 

A Fundação dos Lions de Portugal esteve representa-
da nas visitas oficiais a Portugal dos Presidentes Interna-
cionais Naresh Aggarwal e Gudrun Yngvadottir.

representação 
da Fundação noutros eventos

A Fundação dos Lions de Portugal esteve represen-
tada em todos os eventos para a qual foi convidada, no-
meadamente:

Lc Braga – Cerimónia reconhecimento bolsas de es-
tudo; 

Lc Ílhavo – Feira da Saúde “Olhares.Lions”;
Lc vila praia de Âncora – 19.º Encontro Lionístico Lu-

so-Galaico.

Instituidor: Distrito Múltiplo 115 de Lions Clubes.
Fundação reconhecida oficialmente por Despacho Ministerial N.º 13495/2014  de 2016.10.23 

(DR., II s., de 2016.11.07). 
sede nacional: Rua do Cais, n.º 13 - 3100-440 Pombal (Portugal)

contacto: Email: fundacaolionsportugal@gmail.com

Fundação lIons

FUNDAÇÃO DOS LIONS DE PORTUGAL EM ACÇÃO 
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A Mensagem do Presidente

aiNda e sempre a Nossa FuNdação …
… a FuNdação dos LioNs de porTuGaL

A Fundação dos Lions de Portugal está a terminar uma 
etapa que foi decisiva para a sua afirmação, consolidação  e 
capacitação para vencer o futuro.  

A Lei-Quadro das Fundações obrigou a adequação da Fun-
dação ao novo quadro legal com a alteração dos estatutos, 
o seu reconhecimento oficial e o registo na base da dados 
da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 
procedimentos que são necessariamente morosos e que 
terminaram com sucesso no final de 2014.

Não podemos esquecer o valioso contributo dado para 
este processo burocrático e administrativo  pelo Amigo e 
Companheiro Jurista Filipe Albuquerque Matos, a quem a 
Fundação está eternamente grata.

Também foi necessário pôr de pé toda a estrutura dos 
corpos sociais, com mandatos bi-anuais, que se iniciaram em 
Janeiro de 2015, estando agora a terminar, no final de 2018, 
o segundo mandato, cujo exercício totalmente generoso é 
digna de ser realçado.

Por outro lado à Fundação foi necessário dar cumprimen-
to às novas regras de registo e transparência impostas pela 
Lei-Quadro das Fundações, criando nomeadamente um sítio 
na internet e onde se disponibiliza a informação necessária a 
quem dela necessite, graças ao apoio do nosso Amigo e Com-
panheiro João Pedro Silva.

Acresceu ainda a necessidade de dotar a Fundação 
dos Lions de Portugal  de uma sede condigna, entretanto 
colmatada na cidade de Pombal, graças à disponibilidade da 
Câmara Municipal daquela cidade, liderada pelo Senhor Dr. 
Diogo Mateus e com o apoio do Presidente do Conselho de 
Curadores, Carlos Vieira e dos Companheiros Avelino Neves 
António e Nelson Silva. 

Seguiu-se um trabalho exigente de dotar o espaço das 
condições físicas necessárias e dignas para o seu funciona-
mento, que está terminado, relevando o inexcedível apoio 
dado pelo Companheiro Nelson Silva e que acolhe o espólio 
da Fundação que estava disponível. 

Ao mesmo tempo a sede da Fundação tem sido coloca-
da à disposição dos Lions e do Lionismo, nela se realizando 
diversas reuniões  do DM115, GAT, Círculo de Past Governado-
res e da Associação de Solidariedade Inter-Lions, graças à sua 
centralidade em relação ao País.

A par disto, a Fundação tem tido um grande trabalho de 
divulgação dos seus objetivos e da sua disponibilidade para 
ajudar os Clubes e os Distritos.

Esteve na primeira linha de apoio ao Distrito 115CS no 
apoio às vitimas dos incêndios que fustigaram gravemente 
a sua área de influência e apoiou os pedidos que lhe foram 

chegando por parte dos Clubes e que têm crescido graças 
à grande divulgação da Fundação nos média e na Revista 
LION e que este ano de 2018 atingiram o montante pago de 
20.868,75 euros. 

A Fundação também tem estado atenta às tentativas iso-
ladas para enfraquecer a capacidade de cumprimento os seus 
objetivos, nomeadamente a tentativa do corte ou extinção da 
sua principal base financiadora provinda dos Lions, levadas 
sob proposta às Convenções Nacionais do seu Instituidor, o 
DM115,  não se eximindo a analisar interna e amplamente as 
propostas e sobre elas tomar posições públicas claras, funda-
mentadas e inequívocas na salvaguarda da Fundação, dando 
delas conhecimento aos Clubes Lions e que têm merecido o 
apoio da larga maioria dos delegados.

No balanço destes dois primeiros mandatos que agora 
encerram (2015-16 e 2017-18) é também justo relevar o 
empenhamento dos membros dos seus corpos sociais que, 
num excelente trabalho de equipa, a serviram generosa e 
empenhadamente, num trabalho coletivo muito dedicado 
e que aqui reconheço nos restantes membros do Conselho 
de Administração, do Conselho de Curadores na pessoa do 
seu Presidente Carlos Vieira, do Conselho Fiscal na pessoa 
do seu Presidente Companheiro PDG António Serra Cruz e 
do Conselho Executivo nas pessoas do dos seus Presidentes 
Companheiros António Rocha (2015-16) e PCC Carlos da Silva 
Lopes (2017-18).

Entendo ainda relevar que a Fundação é hoje uma insti-
tuição credível mais capacitada, mais forte, mais operacional, 
mais divulgada e mais conhecida e plenamente preparada 
para enfrentar os desafios do futuro, assumindo-se como um 
apoio imprescindível aos Distritos e aos Clubes Lions que a 
ela recorrem dentro dos objetivos que lhe estão consagrados.

Estamos, pois, satisfeitos pela Missão Cumprida e por 
termos feito parte da tripulação da Fundação dos Lions de 
Portugal que esteve remando neste dois biénios para que a 
Fundação ganhasse a força e o rumo do porto seguro, sem 
esquecer e reconhecer todos aqueles que a serviram num 
enquadramento legal anterior e abriram portas para o seu 
novo e atual enquadramento.

Desejamos, sinceramente, que este rumo se mantenha no 
futuro e não desmereça o seu passado.

E a terminar, como habitualmente, vos digo:
ACREDITEM NA FUNDAÇÃO DOS LIONS DE PORTUGAL, 

POIS ELA É VOSSA E … APROVEITEM-NA.

José neiva santos
Presidente do Conselho de Administração.
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COMPANHEIRAS (OS), 
venham À convenção!

a próxima convenção Internacional é aqui ao lado, em milão, no  
futuro,dificilmente será tão perto de portugal. 

 

Inscrevam-se!
CONTACTOS DA AGêNCIA: Tel. 217 621 380; E-mail: 

benfica@topatlantico.com[1] 

Os nossos Companheiros Lions podem sempre falar 
com a agente  responsável, D. ROSÁRIO MORA, que pres-
tará todas as informações e  dúvidas que tiverem.  

Para a Inscrição (viagem + inscrição na Convenção) 
os Lions devem  efectuar o pagamento de € 300,00 p/p 
- TRANSFERêNCIA BANCÁRIA para  esta conta abaixo, 
mencionando o PROCESSO NR. 185 530 0535. 

AS TAXAS: - Estão todas incluídas (aeroportuárias, 
portos, serviços,  hoteleiras e cidade). 

CONTA (BCP): NIB: 0033 0000 4531 6057 9360 5 ou 
IBAN: Pt50 0033 0000 4531 6057 9360 5, Swift Code: 
BCOMPTPL

InFormaçÕes complementares: 

- A estadia em Milão (4 noites) está incluída c/ pe-
queno almoço;

- O Cruzeiro é em regime de alojamento e pensão 
completa – todas as refeições;

A Agência faz também a Inscrição na Convenção 
(obrigatória 1 por  quarto) – tem o custo p/p de US$ 150,00 
até 10 Janeiro 2019; depois  desta data e até 31 de março, 
são $200,00 p/p

Há toda a vantagem que a INSCRIçãO SEJA EFECTUA-
DA ATé 10 DE  JANEIRO, por forma a garantir os preços e 
garantir os lugares de avião  que estão bloqueados, assim 
como o Hotel, em Milão. 

CL Fernando Antunes 

ESTIMADOS (AS) LIONS,

PELA 4ª VEZ NA HISTóRIA 
LIONS, terá lugar na Europa a 
Convenção  Internacional de 
Lions Clubes... na cidade de 
MILÃO, ITÁLIA, DE 5 A 9  DE 
JULHO DE 2019. Será também a 
primeira vez que a Convenção 
será  presidida por uma mulher, a 
IP GUDRUN YNGVADOTTIR, quem 
recentemente  visitou o Distrito 
Múltiplo 115 – Portugal, e que 
tantas e boas  recordações nos 
deixou.

Durante a CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL, os mais de 
20.000 Lions de todo o  mundo, 
têm a possibilidade de se reunir 
com Companheiros (as) de mais  
de 120 países e áreas geográficas 
com idiomas e culturas muito  
diferentes, marchar lado a lado 
pelas ruas da cidade anfitriã durante  
o DESFILE DAS NAÇõES, participar 

em SEMINÁRIOS e VOTAR no 
futuro da  Associação. Destacamos 
as três SESSõES PLENÁRIAS 
repletas de ação, o  empolgante 
SALÃO DE EXPOSIÇõES e o SHOW 
INTERNACIONAL, eventos que  
decorrerão no MICO - CENTRO 
DE CONVENÇõES DE MILÃO que 
está entre os  maiores centros de 
convenções da Europa e do mundo, 
local ideal para  todas as atividades 
da 102.ª CONVENÇÃO DE LIONS 
CLUBS INTERNATIONAL.

MILãO, a cidade anfitriã da 
Convenção Internacional, é uma 
cidade  cosmopolita e um dos 
principais centros económicos e 
industriais da  Europa, também 
conhecida mundialmente como 
a capital do design, com  maior 
influência global no comércio, 
na indústria, música, desporto,  
literatura, arte e mídia, razões para 
ser uma das cidades principais  do 
mundo.

Para a deslocação a Milão e 
participação na 102.ª Convenção  
Internacional, a Assessoria preparou 
o PROGRAMA que segue em anexo; 
no  caso de desejar juntar-se à 
COMITIVA DO DM-115, deve enviar a 
FICHA DE  INSCRIçãO para a Agência 
ou directamente através dos 
contactos  indicados. A INSCRIÇÃO 
é feita para a Agência de Viagens 
cujos dados,  constam simplesmente 
do Nome do Companheiro, do Lions 
Clube e do  contacto de telemóvel.

As CONDIÇõES de pagamento 
são as que mencionamos no 
prospeto, mas quem  quiser poderá 
também pedir Plano de Pagamento/
Crédito de Viagem.

No caso de dúvidas ou de 
esclarecimentos adicionais, aguardo 
o vosso contacto.

Cordiais Saudações Lionísticas,

CL Fernando Antunes
Assessor convenção 

internacional 
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102ª Convenção 

Internacional 
Comitiva Distrito Múltiplo 115 
 

A cidade anfitriã da Convenção Internacional, é uma cidade 
cosmopolita onde 14% da população é de origem estrangeira. A 
cidade continua como um dos principais centros económicos e 
industriais da Europa e é um dos mais importantes centros da União 
Europeia para negócios e finanças, com a sua economia sendo uma 
das mais ricas do mundo. Milão é conhecida mundialmente como a 
capital do design, com maior influência global no comércio, na 
indústria, música, desporto, literatura, arte e mídia, tornando-se 
uma das cidades principais do mundo.  
 
 
 

Projetado por Mario Bellini, o Milano Congressi - MiCo 
está entre os maiores centros de convenções da Europa 
e do mundo. Com quase 56.000 m2 e mais de 70 salas de 
reunião, o MiCo é o local ideal para todas as atividades 
da 102ª convenção do Lions Clubs International. 

Localizado no centro de Milão, os Lions apreciarão pois tudo está a poucos passos de 
distância...      
A uma curta caminhada da 
Última Ceia de Leonardo ou de 
um rápido passeio de Metro 
até ao famoso Duomo, o 
Castelo Sforza ou a área da 
moda, todos os participantes 
poderão facilmente conhecer a 
cidade de classe mundial de 
Milão. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Programa * A 
 

05 Julº — LISBOA/PORTO — MILÃO 
Comparência no Aeroporto 2 horas antes da partida para as 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da Tap 
AirPortugal. Chegada e após o desembarque, transporte para o 
Hotel e Alojamento.  

06 a  08 Julho — MILÃO 
Estadia no IH Milano Lorenteggio Hotel ou similar, em regime de 
alojamento e pequeno-almoço. Dias livres para participação na 
102ª Convenção de Lions Clubs International e actividades de 
carácter particular; visita opcional da cidade de Milão.  

09 Julº — MILÃO — LISBOA/PORTO 
Manhã livre. Em hora a indicar localmente a após o 
Encerramento da Convenção, transporte para o Aeroporto. 
Depois das formalidades de embarque, partida em voo regular 
da Tap AirPortugal. Chegada e,…  
 
Fim da Viagem  
 

Milão ...  
é a capital da Lombardia e tem a área metropolitana mais 
populosa de Itália com 1,3 milhão de pessoas e 3,2 milhões na 
área mais ampla que circunda o centro. Os seus achados 
arqueológicos remontam a 222 a.C. Com efeito, esta cidade 
transalpina serviu como capital do Império Romano do 
Ocidente. Ao longo da antiguidade, da Idade Média e até 
mais tarde, Milão prosperou muito devido à sua localização 
dominante na Itália continental. Embora a cidade tenha sido 
danificada durante a Segunda Guerra Mundial, recuperou e 
assistiu a um enorme boom económico que explica o seu 
grande crescimento e expansão. 
Hoje, Milão oferece uma magnífica mistura de arquitectura 
histórica e modernos arranha-céus. Milão é particularmente 
conhecida pela bela Catedral do Duomo e pela abundância de 
lojas de moda de gama alta. 
 

Programação dos Eventos 
 

05 Julho 
19h30/22h30 — 
Banquete de Formatura dos DG’s  

06 Julho 
09h00 — Desfile Internacional  
11h30 / 20h00 — Salão de Exposição  
17h30 / 21h00 — Show Internacional 

07 Julho 
10h00 / 13h00 —  
Sessão Plenária de Abertura 
09h00/18h00 — Salão de Exposição 
14h00 / 17h00 — Seminários 

08 Julho 
10h00 / 12h30 —  
Segunda Sessão Plenária 
09h00/18h00 — Salão de Exposição 
13h30 / 17h00 — Seminários 
20h00 / 22h00 
— Banquete dos Governadores 

09 Julho 
07h30 / 10h30 — Votações 
10h00 / 13h30 
— Sessão de Encerramento 
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Fórum europeu  - sKopJe
25 A 27 DE OUTUbRO DE 2018

A presença do nosso Distrito 115 
neste Fórum Europeu foi composta 
pelos PID Borralho e Gorgulho, CC 
Nuno Ferrão, DG Isabel Ismael, DG 
Pedro Crisóstomo, 1º VDG Teresa 
D’Ávila, PDG Carlos Torres, Secre-
tária do Distrito CS Ana Ferrão. O 
IPCC José Carvalho Lopes, o PCC 
Fernando Jorge, o PDG Américo 
Marques e a CL Isabel Jorge partici-
param em vários dos eventos previs-
tos no programa.

No dia 25 o PDG Carlos Torres 
participou nas reuniões do Comité 
Euro-África como delegado do Dis-
trito 115. Ainda nesse dia, muitos 
companheiros marcaram presença 
na sessão plenária da GAT e na ses-
são sobre os 70 anos de lionismo na 
Europa. Mas o início do dia passou-
-se a ouvir Xavier Santos, o jovem 
português que marcou presença no 
concurso europeu de música, este 
ano tendo a flauta como instrumen-
to.

Da parte de tarde assistimos a 
várias reuniões, nomeadamente so-
bre irmanações entre clubes, Lions 
Quest e, finalmente, tomámos par-
te na Cerimónia de Abertura, com 
o auditório completamente cheio. 

Depois de participarmos na festa 
Get Together, fomos a uma cerimó-
nia de prova de vinhos, num hotel, 
organizado pelo Lions Clube Mater 
da Macedónia. Foi uma noite muito 
agradável, de partilha de experiências 
com os muitos Lions jovens, do Clu-

be local, e de outros países que tam-
bém se associaram a esta festa. 

No dia 26, fomos ouvir Xavier 
Santos, pois em 17 concorrentes foi 
apurado para a final com mais 5 ou-
tros jovens. Após alguma ansiedade, 
veio o resultado da assistência, ten-
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do o concorrente nacional vencido a 
votação, com igualdade de votos da 
concorrente polaca. Pouco depois, 
veio a classificação do júri, tendo 
Xavier Santos obtido um excelente 
3º lugar. Que alegria e que orgulho 
para todos nós, podermos assistir, ao 
vivo, à consagração do nosso talen-
toso músico !

Da parte da tarde assistimos à 
apresentação do Fórum de 2019 em 
Talin e participámos na reunião do 
Observatório de Solidariedade do 
Mediterrâneo. No final do dia, de-
correu a 1ª parte do Conselho Eu-
ropeu onde foram apresentadas as 
resoluções. O DG Pedro Crisósto-
mo participou no Comité Euro-Ásia 
como delegado do nosso Distrito 
115. Toda a nossa delegação esteve 
presente no jantar típico local, por 
sinal mal servido e em que só podí-
amos estar em pé, face à ausência de 
mesas e cadeiras.

No dia seguinte, tivemos algum 
tempo para conhecer a casa da Ma-
dre Teresa, tendo o CC Nuno Ferrão 
participado, depois do almoço, na 2ª 
sessão do Conselho da Europa, onde 
todas as resoluções foram aprova-
das, incluindo a entrada da Sérvia e 
a candidatura da Croácia para a or-
ganização do Fórum em 2021. Após 
a sempre bonita cerimónia de encer-
ramento e a passagem da bandeira 
do Fórum para os próximos organi-
zadores, decorreu o jantar de Gala, 
no Hotel Aleksandar Palace, onde só 
marcaram presença o CC, os DGs, 
o PDG Torres e a Secretária do Ga-
binete Ana Ferrão. Tivemos a agra-
dável companhia na nossa mesa dos 
PID Fabrício de Oliveira, do Brasil, e 
José Luís Dominguez, de Espanha, e 
de suas mulheres. Foi uma noite com 
muita música e de bons momen-
tos de dança, por parte de todos os 
membros da nossa delegação.

Sem dúvida que estes encontros 
internacionais são muito úteis em 
troca de experiências, contactos e 
na obtenção de novas ideias. Aí nos 
apercebemos da grandeza da nossa 
Associação e da sua excelente orga-
nização.

Até Tallinn, de 4 a 6 de Outubro 
de 2019 !

CC Nuno Ferrão
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 Prémio Nacional de Literatura  
“Lions de Portugal”  
REGULAMENTO  
 
 
1. Finalidade  
O prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal, no valor de 2.500 euros, destina-se a 
galardoar o autor da uma novela inédita. Através deste prémio, a Associação Internacional de 
Lions Clubes – Distrito Múltiplo 115, patrocinada pela Fundação Lions de Portugal, pretende 
contribuir e estimular a produção e divulgação desta produção literária inédita junto da 
população em geral.  
 
2. Apresentação a Concurso  
2.1. As obras concorrentes têm de ser escritas em língua portuguesa.  
2.2. A apresentação dos originais deverá ser realizada na seguinte forma: texto impresso a 
dois espaços, não podendo exceder as 200 páginas A4.  
2.3. As obras concorrentes serão entregues na Rua Basílio Teles, nº. 17 – 3º. C, 1070 020, 
Lisboa, ou na Rua Brito Capelo, 223 A, 4º. Piso, escritório 18 – 4450 073, Matosinhos, ou 
enviados por correio registado para qualquer uma das direções indicadas.  
2.4. A data limite para os concorrentes apresentarem ou enviarem os originais será o dia 15 do 
mês de Março. As entregas em mão deverão ser feitas nos dias úteis até essa data de 15 de 
Março, das 14h às 18h.  
2.5. Por cada obra concorrente serão entregues cinco exemplares da respetiva obra para 
posterior distribuição pelos membros do júri.  
2.6. Os exemplares devem ser entregues em sobrescrito lacrado contendo no exterior um 
pseudónimo e, no interior, outro envelope lacrado com a identificação do autor.  
2.7. Os exemplares, uma vez entregues aos membros do júri, não serão devolvíveis.  
 
3. Constituição do Júri  
O júri é constituído por três personalidades do meio académico e literário, pelo assessor do 
Distrito Múltiplo 115 para o Prémio Literário e por um representante da Fundação Lions de 
Portugal.  
 
4. Apuramento e Classificação  
4.1. É rigorosamente mantido o anonimato dos concorrentes nos termos seguintes:  
O envelope lacrado, com a identificação do autor correspondente à obra premiada, apenas 
pode ser aberto pelo júri em reunião expressamente convocada para o efeito. Os restantes 
envelopes lacrados, após a divulgação pública do vencedor, serão entregues aos concorrentes 
que os reclamarem. Os que não forem reclamados, no prazo de dois meses, após a divulgação 
pública, serão destruídos.  
4.2. Não haverá atribuição de prémios ex-aequo do Prémio Lions de Portugal, podendo ser, 
contudo, atribuídas menções honrosas.  
4.3. O júri poderá deliberar a não atribuição do prémio.  
4.4. A classificação será exarada em ata a homologar pelos Governadores dos Distritos 115 CN 
e CS, pelo Presidente do Conselho Nacional de Governadores e pelo Presidente da Fundação 
Lions de Portugal.  
4.5. Da classificação homologada não haverá recurso.  
 
5. Publicitação e Entrega do Prémio  
5.1. O prémio será publicitado durante o mês de Junho.  
5.2. A entrega do prémio decorrerá em cerimónia pública, em data subsequente a comunicar.  
 
6. Publicação da Obra premiada  
A obra premiada poderá vir a ser publicada sob os auspícios da Fundação Lions de Portugal, 
recebendo o autor 10% dos exemplares publicados. 

OBRAS DEVEM SER ENVIADAS ATÉ DIA 15 DE MARÇO 

lIons lançam  
concurso nacIonal de lIteratura 
Estimular e divulgar a produção literária e permitir o aparecimento de novos 
escritores é o objetivo do Lions ao promover anualmente o seu concurso literário.

O “Prémio Nacional de 
Literatura Lions de Portugal” 
destina-se a galardoar o autor 
da melhor novela inédita. Os 
trabalhos têm de ser entregues 
até ao dia 15 de março de 2019 
e os vencedores serão divulga-
dos durante o mês de junho

As obras concorrentes têm 
de ser escritas em língua por-
tuguesa e o vencedor receberá 
um prémio no valor de 2500 
euros. 

“Através deste prémio, pa-
trocinado pela Fundação Lions 
de Portugal, pretende contri-
buir e estimular a produção 
para posterior divulgação de 
uma produção literária inédita 
junto da população em geral”, 
refere Nuno Ferrão, presiden-
te do Conselho Nacional de 
Governadores de Lions Clubes 
Portugal. 

“O Lions, a maior organi-
zação mundial de Clubes de 
serviço voluntário do Mundo, 
com mais de 1,4 milhões de 
membros espalhados por 47 
mil clubes em 208 países e regi-
ões, está essencialmente preo-
cupado em responder às neces-
sidades das suas comunidades, 
mas não deixa de apoiar as ma-
nifestações artísticas e culturais 
e sobretudo o surgimento de 
novos valores”, destaca ainda 
Nuno Ferrão.

O júri é constituído por 
três personalidades do meio 
académico e literário e por dois 
elementos ligados ao Lions, o 
assessor responsável pelo con-
curso e por um representante 
da Fundação Lions de Portu-
gal.

O prémio foi criado em 
2011.
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ASSOCIAÇÃO 
DE SOLIDARIEDADE INTER-LIONS

A Associação de Soli-
dariedade Inter-Lions do 
DM115 de Lions Clubes, 
com 35 anos de existên-
cia, foi criada com base no 
espírito solidário dos Lions 
para com o seu semelhan-
te, tal como disse o Fun-
dador do Lionismo Melvin 
Jones,

“ninguém pode ir muito 
longe se não fizer algo 
pelo seu semelhante”

E quem é o nosso se-
melhante?

Todo o Homem é nosso 
semelhante e assim, deve-
mos realizar actividades, 
apoiar Instituições, fazer 
campanhas de solidarie-
dade, etc. Esta acção Lio-
nística não pode também 
deixar de se estender ao 
semelhante que está mais 
próximo de nós e que, em 
certos momentos menos 
bons, esteja carente de 
uma atitude amiga, me-
recendo por isso a nossa 
pronta solidariedade e que 
são os nossos Companhei-
ros e Companheiras.

Qual então a solidarie-
dade para com a família 
Lions?!

No cultivar consciente 
do mesmo espírito com 
que partilhamos os nos-
sos percursos Lionísticos, 
a Associação de Solidarie-
dade Inter-Lions, nesses 
momentos, além do apoio 
material suportado pe-
los sócios dirige também, 
considerando muito mais 
importante, uma palavra 
de conforto em nome de 
todos os seus Membros, 
transmitindo assim a So-
lidariedade sentida pelos 
Companheiros e Compa-
nheiras, e isso é também 
“LIONISMO”.

Para atingir este ob-
jectivo, numa integração 
voluntária e sem qual-
quer jóia ou quotas a 
apagar, conta com um 
quadro social composto 
por Companheiros e Com-
panheiras Lions e fami-
liares mais próximos e ex 
sócios Lions que, embora 

por vários motivos deixa-
ram o Lionismo, mas que-
rendo continuar a prestar 
com o seu espírito soli-
dário a Família Lionística, 
permanecem na Associa-
ção com todos os seus di-
reitos e deveres.

A Associação de Soli-
dariedade Inter-Lions con-

tinua ao dispor de todos os 
Companheiros e Compa-
nheiras e seus familiares 
que se queiram associar e 
assim participar nesta SO-
LIDARIEDADE dedicada à 
família Lionística. 

Presidente da Direcção
  PCC Jorge Ferreira

Lions Clube de Caldas da Rainha

Juntos nas Caldas
NÓS SERVIMOS
Com alegria, amizade e solidariedade
POR UM MUNDO MELHOR !

Faça já a sua inscrição em www.convençõeslions2019.pt
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Nos dias 13 a 18 de Novem-
bro, o Distrito 115 Centro 

Sul, recebeu uma comitiva de 21 
Companheiros Lions do Distrito 
LC4 Brasil e de 12 Lions Clubes 
deste Distrito Lion do Brasil:

Lions Clube Nova Lima 
Jambreiro, Lions Clube Belo 
Horizonte ouro , Lions Clube 
Belo Horizonte Floresta , Lions 
Clube Belo Horizonte Gutierrez 
, Lions Clube Belo Horizonte 
Nova Suíça, Lions Clube Belo 
Horizonte Itacolomi, Lions 
Clube Ouro Preto, Lions Clube 
Pompeu , Lions Clube Corvelo, 
Lions Clube Betim, Lions Clube 
Vespasiano e Lions Clube La-
goa Santa

Estes Lions deslocaram-se 
à Portugal na companhia do 
Governador do DLC4 Leandro 
Nascimento, para celebrar um 
protocolo de Irmanação com 
Clubes Portugueses e Distrito 115 
Centro Sul. Estiveram presentes tam-

bém 4 dos últimos 5 Past 
Governadores e os 2 Vice 
Governadores do D LC4 
Brasil.

Foram 3 dias de Visita 
a Castelo Branco e Idanha-
-a-Nova que culminaram 
com uma Assembleia de 
Jantar em Castelo Branco, 
com a presença de cerca 
de 100 Lions, entidades 
civis e convidados, para 
celebração das irmana-
ções, com a presença dos 
Governadores do D115 CS 
Pedro Crisóstomo e do 
D115 CN Isabel Ismael.

O LC de Castelo Bran-
co Centro celebrou uma 
irmanação com os Lions 
clube de Nova Lima Jam-
breiro e Belo Horizonte 
Ouro.

Nesta mesma ocasião 
m Castelo Branco, o LC da 

Covilhã celebrou uma irmana-
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nos dias 14 a 19 de novembro, o Distrito 
115 centro sul, recebeu uma comitiva de 8 

companheiros Lions do Distrito 414 - tunísia , 
de 2 clubes, tunis Doyen e sfax thyna.

estes Lions deslocaram-se à portugal na 
companhia da Governadora do D414 Maha 
Bousnina, para celebrar um protocolo de ir-
manação com clubes e Distrito 115 centro sul.

o Lc de sfax thyna celebrou uma irmanação 
com o Lions clube de Lisboa Belém, cujos pre-
sidentes são amira trigui e fernando antunes.

os assessores responsáveis pelas relações 

internacionais destes 2 Distritos sao José peco-
raro e José santos costa.

trocaram-se experiências de serviço, 
partilharam-se momentos de convívio entre 
Lions destes 2 países e saíram ideias e projec-
tos para futura cooperação entre clubes.

“criar e fomentar um espírito de boa com-
preensão entre os povos da terra” é esse um 
dos objectivos do Lionismo e foi desta forma 
conseguido, dar um primeiro passo na relação 
entre Lions destes 2 países e que esperamos 
venha a dar frutos nos anos vindouros.

ção com o LC de Belo Horizonte Ouro.
Trocaram-se experiências de 

Serviço, partilharam-se momentos 
de convívio entre Lions destes 2 pa-
íses e saíram ideias e projectos para 
futura cooperação entre Clubes.

Esta irmanação foi fruto da boa 
relação entre os Governadores que 
participaram no seminário de Go-
vernadores eleitos na Convenção de 
Las Vegas em Julho passado e foi um 
sonho concretizado visando cumprir 
um dos objectivos do Lionismo: 

“Criar e fomentar um espírito de 
boa compreensão entre os povos da 
Terra” 
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A Presidente Internacional 
Gudrun Ingvadottir e o ma-

rido PID Jon Thorntheison, visi-
taram o Distrito 116 Espanha 
nos dias 1 a 3 de Novembro.

Esta visita da IP Gudrun, 
realizou-se na Galiza, passando 
Por Santiago de Compostela, La 
Corunha e outras localidades.

Durante esta visita foi fun-
dado um novo Lions Clube em 
La Corunha. 

O Governador do Distrito 
115 Centro Sul, Pedro Crisósto-
mo, deslocou-se a Espanha a 
La Corunha, a convite da Go-
vernadora Paula Gundrin, para 
participar na visita da Presi-
dente Internacional Gudrun 
Ingvadottir ao Distrito 116, Es-
panha. 

Foram visitadas diversas 
instituições, a Presidente Inter-
nacional foi recebida na Cate-
dral de Santiago de Composte-
la e esta visita foi amplamente 
divulgada na comunicação so-
cial da região.

Foi uma oportunidade para 
troca de experiências e forta-
lecimento das relações entre 
estes 2 países, à semelhança 
de outras iniciativas realizadas 
por outros Lions e Clubes de 
ambos os países.
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Fundado o 1.º leo KIds  
do dIstrIto 115 centro sul

O Lions Clube de Castelo Branco Centro, fundado em 
1981, cuja Presidente este ano, é a CLa Margarida Conceição, 
fundou um Clube Leo Kids, aceitando o desafio do GST do 
D115 Portugal.

São 10 filhos, netos e sobrinhos de Lions, que formam 
este no Clube Leo Kids.

Foi fundado durante a Assembleia de Jantar do mês 
de Novembro do Lions Clube de Castelo Branco Centro na 
presença de muitos Lions e convidados que se regozijaram 
com a bonita iniciativa e com o entusiasmo e a alegria das 
crianças que têm entre os 5 e os 11 anos.

As responsáveis/Conselheiras deste novo Leo Kids 
são as Companheiras Ana Gaio e Ana Sofia Jorge. 

Os Leos Kids, pela relação familiar com os Lions deste 
Clube, já participavam habitualmente e esta é uma forma de 
se sentirem parte integrante do Clube, aumentando a sua 
motivação para acompanharem os pais e avós e o contrário 
também será verdade.

Esta iniciativa foi muito bem acolhida por todos e estamos 
certos que irá ser factor de crescimento e motivação para 
criancas (Léo Kida) e adultos (Lions).

A Região A e Divisões 1 e 2 do 
Distrito 115 Centro Sul, reuniu na 

sede do Lions Clube de Abrantes, a 
4 de Novembro, onde foram apre-
sentadas as directrizes da Directoria 
Internacional, da Presidente Inter-
nacional e as iniciativas promovidas 
pelo Distrito.

A Presidente Eugénia Borges, do 
Lions Clube de Castelo Branco Centro, 

presidiu a está reunião, coordenando 
o trabalho das Presidentes de Divisão 
Odete Abrantes e Fernanda Aparicio. 

Saíram desta reunião, novas 
ideias e projetos para os Clubes 
desta Região.

As áreas da Visão, Diabetes, 
Meio Ambiente, Alívio a fome e Luta 
contra o Cancro Pediátrico, foram 
tema de discussão entre os pre-

sentes, trocando ideias para ações 
conjuntas entre os Clubes.

No final da Reunião, esteve tam-
bém presente o Governador Pedro 
Crisóstomo.

Desta Região, fazem parte os 
Lions Clubes de Abrantes, Belmonte 
Pedro Álvares Cabral, Castelo Branco 
Centro, Cova da Beira, Elvas, Estre-
moz e Vila de Rei.
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> lIons clube de vIlamoura

Organização de mais uma edição
da caminhada pela diabete

À semelhança de anos 
anteriores,  o LIons Clube de 
Vilamoura organizou uma ca-
minhada da Diabetes, No dia 
14 de Novembro, mobilizan-
do clubes LIons, associações 
locais, autarquia e escolas que 
participaram, numa Cami-
nhada bastante participada, 
que percorreu 5 kms.

Antes da Caminhada, os 
participantes concentraram-
-se em frente ao centro au-
tárquico de Quarteira, onde 
fizeram exercícios de aque-
cimento com uma Personal 
Trainer e puderam realizar 
rastreios diversos com pro-
fissionais de saúde que ali se 
encontravam.

O controlo da Glicemia 
foi realizado a quase todos os 
participantes numa acção de 
sensibilização e alerta para a 
problemática da doença em 
causa.

Foi dado o tiro de partida 

pelo presidente do Lions Clu-
be de Vilamoura, CL Jorge 
Madeira na presença do Sr Pre-

sidente da Junta de Freguesia 
de Quarteira, do Governador 
do Distrito 115 Centro Sul, CL 

Pedro Crisóstomo e outras en-
tidades locais.

O percurso levou os par-
ticipantes a percorrer algumas 
das ruas principais de Quar-
teira e Vilamoura, passando 
também pela Beira-mar, com 
devida sinalização e forte de 
estradas pela Polícia.

Foi um passeio muito 
agradável pelo percurso, pela 
elevada participação e pela 
temperatura que naquela 
data, só no Algarve, parecia 
ainda um dia de Verão.

Estiveram presentes 
LIons dos Clubes de Faro, 
Tavira, Vilamoura, Loule, 
Caldas da Rainha e Castelo 
Branco.

No final da acção, reali-
zou-se uma palestra sobre 
Diabetes, a cargo a CLa 
Mara Marques, Assessora 
da Diabetes do Distrito 115 
Centro Sul, sensibilizando 
para o tratamento, diagnós-
tico e deteção precoce da 
doença, bem como do tema 
“pé diabético”. Foi muito in-
teressante e suscitou a aten-
ção, curiosidade e perguntas 
dos presentes.

> lIons clube almada-teJo

Lions Clube de Almada-Tejo entregam 
pelo vigésimo quinto ano consecutivo 
o prémio Teixeira de Matos

Anualmente atribuído pelo 
Lions Clube Almada-Tejo, o 
Prémio Teixeira de Matos, foi 
instituído há vinte e cinco anos, 
em homenagem a um dos seus 
principais dinamizadores e 
fundador, destinado a distin-
guir o melhor aluno ou aluna 
do 12º. Ano da Escola Secun-
dária de Cacilhas- Tejo.

Este ano o Prémio Tei-
xeira de Matos foi atribuído à 
aluna Mariana Araújo Moura 
que concluiu o Curso Técni-
co de Design Gráfico, com a 
classificação de 18,4 valores.

O prémio pecuniário 
foi entregue, no decorrer 
da Assembleia Jantar come-
morativa do 28º Aniversário 
da Entrega da Carta Cons-
titutiva do Clube, no dia 23 
de Novembro, que se reali-
zou no Hotel Tryp Lisboa 
Caparica Mar, na Costa da 
Caparica. Fizeram entrega 
o Governador do Distrito 
Múltiplo 115 Centro Sul CL 
Pedro Crisóstomo, em visi-
ta oficial e o Presidente  CL 
José Gueifão 
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> lIons clube de lagoa (açores)

Acampamento Internacional Lions Açores: Clube 
confia no pleno sucesso da realização açoriana 
numa organização 
do lions clube 
de vila Franca os 
jovens participantes 
viverão experiências 
inesquecíveis em 
ilhas de natureza e de 
mistério!

Estão em curso os prepa-
rativos para o grande encon-
tro internacional de juventu-
de que vai decorrer, na Ilha de 
São Miguel, no mês de julho 
do próximo ano. Trata-se do 
Acampamento Internacio-
nal Lions Açores que, numa 
organização do Lions Clube 
de Vila Franca do Campo, 
vai trazer aos Açores jovens 
de vários países do mundo, 
numa viagem de descoberta e 
de conhecimento destas ilhas 

no meio do mar.
É a primeira vez que os 

Açores vão receber um even-
to lionístico com estas carac-
terísticas. O Presidente do 
Lions Clube de Vila Franca, 
Companheiro Luís Veríssi-
mo, esteve reunido com a Di-

reção do Lions Clube de La-
goa (Açores), para apresentar 
os preparativos em curso e 
para solicitar a colaboração 
dos Lions da Lagoa na inicia-
tiva, colaboração essa que foi 
assegurada e que se traduzirá 
no acolhimento a jovens visi-

tantes, em ambiente familiar, 
e posteriormente, na concre-
tização de atividades durante 
o período do próprio acam-
pamento.

O Lions Clube de Lagoa 
(Açores) declara-se assim, 
empenhado em contribuir 
para o pleno sucesso da reali-
zação açoriana, vestindo, por 
inteiro, a camisola do Acam-
pamento Internacional Lions 
Açores e correspondendo 
com compromisso, entusias-
mo e alegria às solicitações 
dos companheiros Lions de 
Vila Franca do Campo. Se-
rão duas semanas de grande 
cumplicidade lionística para 
proporcionar aos jovens visi-
tantes uma oportunidade es-
pecial que lhes fique marcada 
para o resto das suas vidas.

GenerosIdade dos lIons da laGoa
CONTRIbUIU PARA UMAS FESTAS DO NATAL MAIS FELIZES

A Assembleia de Natal do Lions Clube 
de Lagoa (Açores) recolhe, por tradição, 
produtos alimentares de primeira neces-
sidade que são entregues a instituições 
de ação social do Concelho de Lagoa, para 
apoio a famílias carenciadas. Uma vez 
mais, este ano, foi grande a generosida-
de dos companheiros e companheiras do 
Lions Clube de Lagoa (Açores), que doa-

ram cerca de 400 produtos de alimenta-
ção, que permitiram constituir oito grandes 
cabazes de Natal que foram entregues ao 
Núcleo da Cáritas Diocesana da Freguesia 
do Cabouco e ao Agrupamento da Asso-
ciação de Escutas de Portugal da Freguesia 
do Rosário. Na preparação dos cabazes 
contou-se com a prestimosa colaboração 
dos Jovens Solidários do nosso Lions Clube 

que assim, se associaram a uma iniciativa 
de natureza solidária que, todos os anos 
pelo Natal, enche de alegria os corações 
dos Lions da Lagoa. Esta doação natalícia 
de alimentos é a forma encontrada pelo 
Lions Clube de Lagoa (Açores) de afirmar 
a utilidade do Serviço lionístico, numa épo-
ca em que as necessidades parecem mais 
difíceis de suportar.
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Jantar de aniversário enaltece 
trabalho realizado ao longo dos anos

O Lions Clube de Canta-
nhede, que celebra este ano 
Lionistico , o seu 54º aniver-
sário, realizou a sua primeira 
assembleia jantar no passado 
dia 28 de Setembro contando 
com a privilegiada presença 
do governador do D 115CS, 
Pedro Crisóstomo e sua es-
posa e filha e o Past Governa-
do, CL Manitto Torres. Nesta  
Assembleia o Presidente do 
Lions Clube de Cantanhede 
apresentou aos presentes, o 
plano de actividades traçado 
pela Direção, para o presente 

ano lionístico.
Vários foram os Compa-

nheiros que usaram da pala-
vra para se congratular com 
as actividades realizadas no 
passado ano lionistico;  como 
o excelente trabalho realizado 
com banco de leite , activida-
de que se realiza desde 2013, 
que apoia 35 famílias do Con-
celho, os cabazes de Natal en-
tregues às 35 famílias que in-
tegram o projecto, aquisição 
de livros e material  escolar 
para 3 jovens carenciados no 
valor de 700 eur  o jantar de 

Natal a favor da APPACDM 
de  Mira, cuja receita angaria-
da totalizou os 800 euros  e 
felicitar a nova Direção pelo 
plano de actividades apresen-
tado,  que foi acolhido por to-
dos com grande entusiasmo.  

O companheiro Filipe  
Matos realizou uma palestra 
sobre a historia do Clube de 
Cantanhede e sublinhou o 
facto de ser este, hoje, o  5º 
Clube mais antigo de Portu-
gal.

Entre Companheirismo 
e amizade foi vivido um mo-

mento alto desta Assembleia 
,a admissão de 5 novos só-
cios com idades compreen-
didas entre os 38 e 45 anos , 
cidadãos que irão reforçar o 
quadro social do Clube com 
espírito de missão. 

O Governador Pedro Cri-
sóstomo , na sua intervenção 
teve palavras de felicitação e 
reconhecimento para o Clube 
pelo trabalho que tem reali-
zado , lembrando os objec-
tivos do seu mandato e os 
grandes desafios do nosso 
movimento . Terminou a sua 
intervenção oferecendo um 
certificado de apreciação à 
Companheira Dulce, viúva de 
um sócio fundador e à Com-
panheira Olga pela dedicação 
ao movimento.

> lIons clube de cantanHede

> lIons clube de castelo branco

O Núcleo de Torres Vedras Histórica 
do Lions Clube de Castelo Branco Cen-
tro, angariou fundos e ofereceu uma 
Impressora Braille no valor de cerca de 
3000€, a um agrupamento de Escolas 
do concelho de Torres Vedras, que fica-
rá à disposição de muitos alunos invis-
tais e grandes ambliopes.

Este era um equipamento há mui-
to desejado e fuja necessidade se fa-
zia sentir no Concelho.

Esta entrega teve a presença da 
Direção da Escola, da responsável 
pela educação especial, do Sr Presi-
dente da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, do Governador do Distrito 115 
Centro Sul, Pedro Crisóstomo e de di-
versos Lions do Núcleo de Torres Ve-
dras Histórica.
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> lIons clube de leIrIa

Assembleia de Jantar/Conferência
Decorreu no passado dia 

30 de Outubro a Assembleia 
de Jantar/Conferência dos 
Lions Clube de Leiria que 
contou com a presença  do 
distinto orador convidado, 
Dr Manuel de Brito do Servi-
ço de Oncologia do Hospital 
Pediátrico de Coimbra que 
dissertou sobre a temática “ 
A Oncologia Pediátrica”.

De referir que, nessa 
mesma Assembleia, houve 
um espaço dedicado a uma 
pequena cerimónia  para assi-
nalar a entrega de um cheque 
no valor de 2019€ à Sra Pre-
sidente da Delegação da Cruz 
Vermelha Portuguesa de Lei-
ria, montante esse angariado 
através da recolha de tampas 

que reverteu a favor da recu-
peração de uma ambulância 
dessa mesma Delegação.

RALLy PAPER 2018
O Lions Clube de Leiria le-

vou a efeito, no passado dia 
11 de Novembro, o seu Rally 
Paper Solidário, celebrando 
também o dia de S. Martinho.

O evento teve como obje-
tivo a angariação de fundos, 
que resultou no apuramento 
de uma verba no valor de 
365€, destinados a apoiar o 
interessante Projeto LUCAS 
(https://bit.ly/2CExyhY) e 
contou com a participação de 
mais de 100  pessoas entre 
companheiros Lions, concor-
rentes e amigos que abri-
lhantaram o mesmo, fazendo, 
assim, face à visita inespera-
da de S. Pedro que, de acordo 
com as palavras do discurso 
final da Equipa Organizadora, 
não tendo sido convidado, fez 
questão de comparecer, sem 
ter dado tréguas. De realçar 
a participação de mais de 25 
crianças, denotando a adesão 
das famílias a esta atividade.

O Rally foi um grande su-
cesso e teve início às 9 horas 

a partir da sede do nosso Clu-
be. Não foi uma prova de ve-
locidade mas sim uma prova 
de franco e saudável convívio 
que contou com algumas boas 
surpresas para todos os pre-
sentes. Uma forma diferente 
de revelar importantes preo-
cupações ambientais, não ha-
vendo recurso a papel, sendo 
todo o questionário elaborado 
e respondido única e exclu-
sivamente através de meios 
eletrónicos  e todos os dísticos 
das respetivas equipas elabo-
rados por elas mesmas recor-
rendo, apenas,  a material re-
ciclável, dando-se primazia às 
suas criatividades.

Foi um Rally brilhante-
mente disputados nas ruas da 
nossa bela cidade e arredores 
que culminou num fantástico 
e apetecível almoço de distri-
buição de prémios, oferecido 
pelo Presidente do Clube e 
realizado em sua casa, sita 
num dos locais mais bonitos 
e bucólicos da nossa cidade, 

um autêntico postal ilustrado, 
Reixida/Cortes.

Durante todo o percurso e 
almoço foi constante a boa dis-
posição, momentos de grande 
partilha, alegria e companhei-
rismo com entrega dos pré-
mios aos três primeiros luga-
res. Em 1ºlugar ficou a equipa 
Tratores do Lis (Rui Francisco, 
ex Leo e Rita Simões), em 2º 
lugar Os Lagartos ( Ricardo 
Reis, Diana, Afonso e Duarte 
Reis ) e em 3º lugar Os três 
Mosqueteiros ( Filipe Pinheiro, 
Dora Pinheiro e Luísa Pinheiro)

E, tendo em conta que um 
excelente trabalho é sempre 

fruto de uma grande dedica-
ção, disponibilidade e amor 
à causa, aqui fica um grande 
bem haja à Equipa Organi-
zadora, ao CL Presidente e a 
todos os participantes.
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 outubro
Neste mês de Outubro 

tivemos a nossa habitual  
reunião mensal dedicada ao 
Serviço Global da Visão, um 
dos Quatro Pilares de Lions 
International:

Sendo este o Mês dedi-
cado a esta problemática, 
tivemos uma conferência 
realizada pela Directora do 
Serviço de Oftalmologia do 
SESARAM (Serviço  de Saú-
de da Madeira), com ótima 
explanação acompanhada de 
amostragem de diapositivos. 
No fim houve um espaço 
grande para diálogos entre a 
assistência e a conferencista, 
tirando dúvidas, etc.

Foi lançada a Campanha 
de Recolha de Óculos, com 
caixas distribuídas por farmá-
cias e escolas, com cartas às 
Câmaras e Juntas de Fregue-
sia pedindo colaboração e di-
vulgação, com divulgação no 
Facebook e, através de email, 
pelos nossos contactos. Ane-
xo o cartaz de divulgação da 
campanha.

Em principio a Campa-
nha seria feita, apenas no 
mês de Outubro, mas dado 
o interesse mostrado pelas 
populações, foi-nos pedida a 
prorrogação do prazo até ao 

fim do ano 2018 e assim será 
feito.

Temos já em nossa posse 
uma quantidade significativa, 
mas foi decidido em reunião 
de Direcção aguardar o fim 
do prazo estabelecido para, 
então, enviar tudo junto.

Relativamente à participa-
ção do Clube na Ajuda a Mo-
çambique, informo de que 
com grande satisfação nossa 
foram doados mais de meia 
centena de livros, incluindo 
enciclopédias, colecções e li-
vros diversos!

Já foram atribuídas 12 
Bolsas de Estudo a jovens 
alunos universitários e estão 
em apreciação mais algumas 
candidaturas, que vão depen-
der da angariação de fundos 
a fazer agora na Festa de São 
Martinho e na Feira e  Jantar 
de Natal.

A pedido do Lions Clube 
do Funchal, sempre atento a 
situações de carência, a Liga 
Contra o Cancro - Madeira 
atribuiu um donativo de 100 
euros, neste mês, para aqui-
sição de diversos artigos de 
higiene pessoal a uma doente 
oncológica, nomeadamente 
fraldas descaráveis, resguar-
dos de cama, cremes hidra-
tantes anti-escaras e outros. A 
partir de Novembro o valor 

passará a ser de 75 euros.
Continuamos a fazer a di-

vulgação do Lionísmo, atra-
vés das nossas actividades, 
artigos nas redes sociais, con-
tactos pessoa a pessoa.

 novembro

O mês de Novembro é 
dedicado a doenças de or-
dem vária, sendo chamado 
de NOVEMBRO AZUL, 
variando no nome da doença.

Uma das doenças que 
aflige milhões de pessoas, 
para a qual não há cura e que 
provoca tantas e tão variadas 
complicações, desde a ceguei-
ra às amputações e outras, é a 
DIABETES.

Sendo este o mês da cons-
ciencialização da doença en-
tende o Lions Clube do Fun-
chal, a exemplo do que faz o 
Lions Clubs International e o 
Distrito 115 CS de Portugal, 
aos quais nós pertencemos, 
organizar em parceria com 
o Ginásio de São Martinho 
uma sessão, que designou 
de “Conversas Sobre Diabe-
tes”, orientadas pelo médico 
endocronolista Dr. Ibraim e 
pela enfermeira especialista 
Carina António, do Centro 
de Saúde do Bom Jesus. 

Estas “Conversas” foram 
destinadas essencialmente 
aos utentes dos Ginásios de 
São Martinho, Santo António 
e Barreirinha (todos da Câ-
mara Municipal do Funchal), 
e aos sócios do Lions Clube 
do Funchal.

Tivemos casa cheia, cerca 
de sessenta pessoas (não con-
tando os nossos membros), 
que foi, sem dúvida, um nú-
mero muito significativo!

A Presidente do Clube, 
Companheira Lion Ligia Bra-
zão, falou um pouco sobre 
o Lions Clubs International, 
focando essencialmente os 
nossos objectivos, as nossas 
cinco grandes Áreas de Ser-
viços, numa luta, sem armas, 
contínua contra a Cegueira, a 
Diabetes, a Fome, o Cancro 
Pediátrico e apoiando a Ju-
ventude e o Ambiente.

A explanação do Dr. 
Ibraim foi brilhante. Falou, 
explicou, tirou dúvidas, riu e 
pôs-nos a rir! Foi fantástico!!!

A Enfermeira Carina 
falou sobre como conviver 
com a doença, como proce-
der, falando de alimentação e 
exercício físico. Foi óptima a 
tirar dúvidas e a explicar em 
termos práticos o que e como 
agir!

A nossa CL Conceição 

> lIons clube o FuncHal

ACTIvIDADES DE OUTUbRO E NOvEMbRO

Lígia apresentando a palestra e os palestrantesUm aspecto da assistênciavisão: a palestrante
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Gonçalves representou e 
muito bem o nosso Clube 
no 65º aniversário do Lions 
Lisboa Mater, agora em No-
vembro!!!

Como já tinha represen-
tado em Abril quando  o Dr. 
Naresh Aggarwal, 2017-18 
Lions International Presi-
dent, visitou, com sua Mu-
lher, Portugal!

O Lions Clube do Fun-
chal gosta de manter as boas 
tradições, e fez-se a tradicio-
nal Festa de São Martinho! 

Festa que não é só Festa... 
É um dos nossos eventos 

destinados à angariação de 
fundos para as necessidades 
do Próximo! Porque NÓS 

SERVIMOS! E porque os 
nossos Amigos gostam de 
nos ajudar a SERVIR juntou-
-se um grupo de cerca de 90 
pessoas, que nos deu um óp-
timo lucro! 

Um bem haja a todos 
quantos se juntaram a nós!!!

A Campanha de Recolha 
de Óculos iniciada em Ou-
tubro, como demos conhe-
cimento, irá prologar-se, pelo 
menos, até ao fim do ano 
2018 dadas as muitas solici-
tações de prolongamento que 
nos têm chegado.

Continuamos, sempre, a 
divulgar o Lionismo de todas 
as formas e maneiras a que 
temos acesso.

Festa de São Martinho

Festa de S. Martinho

> lIons clube de oeIras - teJo

dIa 21 de out O Lions Clube Oeiras-Tejo realizou um 
Rastreio à Diabetes e à Tensão Arterial, junto ao Passeio 
Marítimo de Algés. Para o efeito contou com a preciosa 
colaboração da nossa Companheira Dra. Palmira Rebocho, que 
disponibilizou uma ambulância 112 de Emergência Médica. 
Vários Companheiros do Clube colaboraram para que esta 
Atividade fosse possível . Foram realizados 75 Rastreios. A 
Atividade teve a presença da Presidente da Região C, Cl Maria 
Sam Pedro, e do Presidente da Divisão 6, CL Pedro Alexandre.

dIa 10 de nov. - O Lions Clube Oeiras-Tejo realizou uma 
Visita de Solidariedade à ‘Associação CRESCERSER - Casa do 
Parque’ em Carnaxide, que acolhe crianças dos 0 aos 14 anos. 
O Clube fez uma Doação  de roupa e brinquedos. A receção 
foi feita pela Diretora Técnica, Dra. Ana Faustino. Nesta 
Atividade o Clube teve a honra de contar com a presença do 
nosso Governador CL Pedro Crisóstomo.

dIa 07 de nov - O 
Lions Clube Oeiras-
Tejo realizou uma 
visita Cultural à Capela 
e Igreja da Nª Sª do 
Cabo de Linda a Velha, 
guiada pelo Sr. Padre 
Diamantino. A Capela foi 
edificada no Sec. XVIII. 
A Igreja foi sagrada no 
ano de 1996. Aos Sábados e Domingos a Capela está disponível 
para a Comunidade Ortodoxa. A visita contou com a presença da 
Presidente da Região C CL Maria Sam Pedro.
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> lIons clube de ÍlHavo

lIons clube de ÍlHavo  
organIzou Iv torneIo mÖlKKY da rIa

Pelo 4º ano consecutivo, 
o Lions Clube de Ílhavo, com 
a colaboração do seu LEO 
Clube, da Boardgamers de 
Aveiro, da Junta de Freguesia 
da Gafanha da Nazaré e da 
Associação Bússola Partilha-
da, levou a efeito no passado 
dia 9 de Setembro, no Jardim 
Oudinot, mais uma edição do 
TORNEIO MÖLKKY DA 
RIA.

Tínhamos razão ao afir-
mar que o interesse nesta 
modalidade era crescente de 
ano para ano; a comprová-lo 
registe-se a participação de 
20 equipas e o facto de que a 
organização teve que rejeitar 
quase outras tantas por ques-
tões logísticas e de tempo. 

Para além dos partici-
pantes e de muitos amigos e 
companheiros que assistiram 
com entusiasmo ao desenro-
lar da prestação das equipas, 
tivemos também o privilégio 
da presença da Governadora 
do Distrito 115 Centro Norte 
de Lions Clubes – CL Isabel 

Ismael, que veio dar o seu 
contributo de motivação ao 
Clube por mais esta iniciativa.

Para a posteridade, e pa-
rabenizados todos os concor-
rentes, queremos deixar uma 
palavra especial aos vencedo-
res, a saber:

1º. Magic Team

2º. 100 Stress
3º. Os Invencíveis
4º. Os Magníficos 
As fotos que anexamos 

são demonstrativas do conví-
vio salutar que se promoveu 
naquela tarde soalheira com 
o pano de fundo da Ria, pai-
sagem que muito contribuiu 

para o sucesso da atividade.
É este um dos nossos 

propósitos enquanto Lions 
- promover o bem-estar da 
população, divulgar costumes 
e tradições e estilos de vida 
saudáveis.

Ao desenvolvermos este 
tipo de atividades estamos 
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olHares.lIons
SAÚDE, SEGURANÇA, bEM-ESTAR, 
AUTO-ESTIMA, CULTURA, SOLIDARIEDADE 
E SERvIÇO NUM SÓ ESPAÇO

Mais uma vez, o Mercado Municipal de 
Ílhavo recebeu a 5ª edição de ”OLHARES.
LIONS”.

Trata-se de um evento que o LIONS 
CLUBE DE ÍLHAVO e o LEO CLUBE DE ÍLHAVO 
organizaram no dia 20 de Outubro no Mer-
cado Municipal de Ílhavo entre as 9h00 e as 
15h00 e que contou com o alto patrocínio e 
apoio da Junta de Freguesia de S. Salvador 
e com o contributo precioso de Instituições 
e Profissionais de várias áreas de activida-
de nos campos da Saúde, Segurança, Bem-
-Estar, Auto-Estima, Cultura, Solidariedade e 
Serviço do Concelho de Ílhavo.   

Este evento congregou num único es-
paço vários Olhares, leiam-se vários com-
ponentes do dia-a-dia das pessoas, diag-
nosticar, prevenir, propiciar a discussão e o 
debate, transmitir conselhos e alertas, prati-
car desporto e estilos de vida saudável, par-
tilhar experiências, divertir, enfim, ajudar os 
cidadãos a viverem melhor.

O Programa foi o seguinte:
• Aula de Karaté do SCVA
• Movimento é Vida
• Despiste Daltonismo, Oftalmológico, 

Auditivo, Cardiovascular e outros
• Aconselhamentos e Alertas
• Retinoblastoma; 
• Saúde Geral; 
• Estética, Alimentação, Vestuário
• Sensibilização Ambiental - poluição e 

de reciclagem
almoço: Colaboração de “OS BALDAS” e 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÍLHAVO -
Receitas destinam-se a apoiar esta Ins-

tituição.
Que outros Profissionais e Entidades es-

tiveram presentes neste encontro? 
Felizmente a lista é exaustiva, a saber:
VICYUS; SANGUE NOVO; Bombeiros 

Voluntários de Ílhavo; URBANRIA; FAR-
MÁCIA SANTOS; OPTICÁLIA; KARATÉ Vista 
Alegre; LES PETITS; RIBAS SPA; UPA; LIGA 
PORTUGUESA CONTRA O CANCRO; ROYAL 
SCHOOL OF LANGUAGES; EUROPGS; MUN-
DOTERAPIA; INPACKTO; LUIS OPTICA; GAPE; 
WOWFIT;TIAGO LOPES; WHAT???; IRF; RIA-
OPTICA CLINICA COSTA NOVA; O ILHAVENSE; 
DIARIO AVEIRO; RADIO TERRA NOVA; CMI; 
OS BALDAS; JUNTA FREGUESIA S. SALVADOR.

A população Ilhavense correspondeu ao 

nosso convite contando-se várias centenas 
as pessoas que, deslocando-se ao Mercado 
para efetuar as suas compras, tiveram opor-
tunidade de participar nas várias atividades.

O sucesso desta iniciativa só pôde ser 
alcançado pelos esforços de todas as insti-
tuições participantes, da Junta de Freguesia 
de S. Salvador e da População Ilhavense – a 
combinação perfeita para a satisfação dos 
Objetivos da nossa Associação Internacional 
em geral e do Lions Clube de Ílhavo em par-
ticular.

também focalizados a divul-
gar o nosso movimento e os 
nossos objetivos de modo a 
chegarmos a cada vez mais 
pessoas, e portanto, a servir 
mais e melhor.

Mais uma vez agradece-
mos às Instituições acima 
mencionadas que nos ajuda-
ram a realizar este evento e a 
alcançar mais uma jornada de 
sucesso.

PS: o que é o MÖLKKY? 
Trata-se de um jogo de 

família, jogado ao ar livre, in-
ventado por uma Companhia 
Finlandesa Lahden Paikka 
em 1996, baseado num jogo 
tradicional com séculos de 
existência – kyykkä.

É muito semelhante ao 
nosso tradicional “Jogo da 
Malha”. O jogo consiste em 
derrubar com um Pino (Ma-
lha), um conjunto de pinos 
numerados de 1 a 12, posi-
cionados com uma certa or-
dem a 4 metros de distância 
do lançamento, de modo 
a perfazer 50 pontos ou o 
mais próximo. O jogador que 
ultrapassar 50 pontos é pe-
nalizado e será eliminado se 
falhar 3 vezes consecutivas o 
derrube dos pinos alvo.

Hoje realizam-se tor-
neios internacionais deste 
jogo, tendo o Campeonato 
do Mundo de MÖLKKY de 
2017 sido organizado pela 
República Checa.
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  dIa mundIal da vIsão 

comemorando o Dia Mundial da visão e em 
colaboração com o centro helen Keller, o Lions 
clube Lisboa Belém organizou um rastreio visual 
aos alunos do 2º ano e 3º ano desse colégio. 

objetivos do 
rastreio visual: 
prevenção primária e 
Diagnóstico precoce. 
total de alunos: 77. 
18 casos 
identificados. 
1 oferta de óculos a 
um elemento adulto 
carenciado.

efetuamos este 
rastreio com a 
colaboração da 
empresa “oculista 
cristal D´ ouro “.

o Lions clube de Lisboa Belém continua com o seu voluntariado no ipo de Lisboa, com a voluntária cL paula Leonardo, e com 
o voluntariado na Loja solidária, com os voluntários habituais, as ccLL fernanda Gaspar, ana Maria pais, amélia santos, José 
arlindo santos e  paula Leonardo.  

25.º Aniversário da Carta Constitutiva, 
com entrada de dois Novos Sócios

No dia 2 de dezembro 
numa Assembleia em que 
reunimos cerca de 175 Compa-
nheiros de 31 Lions Clubes, vin-
dos de todo o Distrito 115 CS, 
comemorámos os 25 anos da 
Entrega da Carta Constitutiva. 
Uma Assembleia plena de Lio-
nismo e contámos com a Visita 
Oficial do nosso Governador 
Pedro Crisóstomo que com o 
seu altruismo homenageou 
vários companheiros do Lions 
Clube Lisboa Belém. 

A Companheira Sónia Mas-
carenhas Faustino recebeu 
um dos maiores galardões do 
Lions Clubs  International, a 
Comenda Melvin Jones. Tam-
bém a companheira Paula Le-
onardo foi homenageada pelo 
Lions Internacioanl. 

E assim se vive momentos 
altos de Lionismo na sua ver-
tente mais importante, Compa-
nheirismo e Amizade e ainda 
contámos com a entrada de dois 
novos Sócios que se vieram jun-
tar à nossa Associação Lion. 

gemInação do nosso lIons 
clube com o lIons club sFax 
tHYna, da tunÍsIa

No passado dia 17 de novembro foi a Gemi-
nação que o nosso Lions Club fez com o L C Sfax 
Thyna, da Tunísia, reforçando a Compreensão 
entre os nossos Povos e os Laços de amizade 
entre os nossos Sócios.

atIvIdade 
do cartaz
da paz 
e a atIvIdade 
da redação 
sobre a paz

Atividade do Cartaz 
da Paz e a atividade da 
Redação sobre a Paz re-
alizadas com a colabora-
ção de alunos do Centro 
Helen Keller. 

Com o tema “A Bon-
dade Importa “ 

O Cartaz da Paz é da 
autoria da aluna de 11 
anos, Joana Gavinho. 

A Redação sobre a 
Paz é da autoria da aluna 
Alexandra Araújo.

Momento da tomada de posse de dois novos sócios 
para a nossa associação Lion

Homenagem da LCIF à compa-
nheira Tiete Santos Costa, com o 
galardão da Chave Castelo

Homenagem da LCIF aos companheiros Fundadores, com 25 anos, e compa-
nheira com 15 anos de Serviço à Comunidade Homenagem do Governador 
Pedro Crisóstomo aos companheiros do nosso Lions Clube Lisboa belém

Homenagem da Fundação Lions Inter-
nacional à nossa companheira Sónia 
Mascarenhas Faustino que recebe um 
dos maiores galardões da Fundação Lion 
Internacional, a Comenda Melvin Jones.  

> lIons clube de lIsboa belém
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> lIons clube de lIsboa norte

Clube dá continuidade 
a projectos

O Lions Clube de Lis-
boa Norte esteve bastante 
ativo no final deste ano de 
2018. Entre as várias ações 
dinamizadas ou nas quais 
o clube participou, podem 
destacar-se algumas tais 
como: conseguiu doar 450 
euros para o cancro infantil 
através da venda de 90 Ki-
kos.

Este clube, organizou 
ainda um rastreio de saúde 
(Diabetes, Visão e Tensão 
Arterial) tendo este a duração 
de 2 dia e ocorreu no Centro 
Social de S. João de Brito e 
onde participaram a Presi-
dente Isabel Cupertino, a 2ª 
Vice-Presidente Fátima Dias 
e a CL Edith Spínola.

O Clube participou tam-

bém no Cartaz da Paz, com 
desenho de um aluno da Es-
cola Pedro Santarém.

Adicionalmente, o Clu-
be efez entregas de roupa 
masculina à Legião da Boa 
Vontade e marcou presença 
em vários eventos tais como 
as Comemorações do 65º 
aniversário da Fundação do 
Lions, evento organizado 
pelo Clube de Lisboa Mater e 
na Assembleia-Jantar do Lis-
boa Alvalade, partipando no 
seu 23º aniversário.

 O Clube , representado 
pela 1a Vice presidente, Fá-

tima Dias, faz ainda periodi-
camente visita a um Lar de 
idosos.
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> lIons clube de matosInHos

um congresso  
À descoberta da longevIdade

 Ao  completar  o  seu 
10º  ano de atividade, a Uni-
versidade Sénior Florbela 
Espanca, instituição fundada 
e dirigida pelo Lions Clube 
de  Matosinhos, que teima 
em fugir da normalidade e 
apostar no desenvolvimento, 
organizou um importante 
Congresso sobre a “LON-
GEVIDADE – CERTEZAS, 
DÚVIDAS E DESAFIOS”.

Mais de 240 pessoas par-
ticiparam nos trabalhos que 
decorreram durante o dia 15 
de Junho, nas novas insta-
lações da Real Vinícola, em 
Matosinhos.

Na continuidade de um 
trabalho de serviço diferente 
e inovador foram convida-
dos investigadores e perso-
nalidades universitárias para 
abordar, sob ângulos diver-
sos, uma problemática nova 
e desafiante  que comporta 
transformações benéficas e 
entusiasmantes, mas levanta 
dúvidas e inquietações que 
irão interferir no futuro de 
cada um e em todas as áreas 
da vida humana.

A Neurociência e a Neu-
rologia, a Ética e a Psicologia, 
a Política, a Sociologia e a  
Arquitetura procuraram con-
tribuir durante o Congresso 
para o melhor conhecimento 
desta nova realidade que é a 
Longevidade.

Uma realidade emergen-
te que tem de ser conhecida, 
pensada, refletida, para mu-
dar comportamentos e desfa-
zer mitos.

O trabalho desenvolvido 
pelos professores e alunos da 
Universidade ao longo dos 
meses, com vídeos, exposi-
ções, inquéritos e posters, 
completaram a pluridiscipli-

naridade e marcaram a quali-
dade do projeto.

O Lions Clube de Matosi-
nhos e a sua Universidade Sé-
nior, com o apoio da Câmara 
Municipal de Matosinhos, a 
participação de vários cientis-
tas e o recurso a protocolos de 
colaboração, desenvolveu um 
serviço importante pela sua 
oportunidade, e que se mos-
trou inovador no conteúdo da 
ação e nas estratégias utilizadas.

Um êxito inesquecível!
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> lIons clube de oeIras

Organização da venda de Natal  
e Tarde Musical solidária

O Lions Clube de Oeiras 
promoveu nos passados dias 
24, 25 e 26 de novembro a 
sua já habitual Venda de Na-
tal, mais uma vez nas insta-
lações do C.A.S.O. (Centro 
de Apoio Social de Oeiras), 
gentilmente cedidas pelo do 
Instituto de Apoio Social das 
Forças Armadas. Cerca de 

duas dezenas de vendedores 
apresentaram os seus produ-
tos, desde objetos de arte-
sanato a produtos gourmet, 
brinquedos, objetos decora-
tivos e bijutarias, entre ou-
tros, e sem esquecer o muito 
apreciado serviço de doces, 
salgados e cafeteria, que per-
mitiu aos visitantes tomar o 

seu lanche ou uma pequena 
refeição. 

Concomitantemente, 
realizou-se na tarde do dia 
24, no Auditório da Escola 
Secundária Sebastião e Sil-
va, local muito próximo do 
anterior, uma Tarde Musical 
Solidária que contou com a 
participação do conceituado 
músico Rão Kyao e da sua 
banda, do Coro Infantil de 
Santo Amaro de Oeiras, do 
Coro do SASOC/IASFA, 
constituído por residentes no 
Centro de Apoio Social de 
Oeiras, e ainda dos cantores 
Madalena Marques e Rogério 
Gil. 

Ambos os eventos se 
destinaram à angariação de 
fundos para oferta de caba-
zes/cartões de Natal, cons-
tituídos por produtos ali-
mentares e outros produtos 
básicos, a famílias carencia-
das do Concelho de Oeiras. 
As iniciativas apenas foram 
possíveis graças aos apoios e 

à colaboração prestados pela 
Câmara Municipal de Oeiras, 
pela União das Freguesias 
de Oeiras, S. Julião da Barra, 
Paço de Arcos e Caxias, pelos 
Serviços Intermunicipaliza-
dos de Água e Saneamento 
de Oeiras e Amadora e pela 
Direção da Escola Secun-
dária, para além dos artistas 
já referidos e dos sócios do 
Clube que desempenharam 
brilhantemente as funções de 
anfitriões e todas as tarefas 
inerentes à organização.

> lIon clube de arganIl
No passado dia 4 de dezembro, pelas 14:30 h, em sessão 

aberta à comunidade, foi lançado o livro “No Meu Tempo”, na Bi-
blioteca Municipal Miguel Torga, em Arganil. Esta obra versa his-
tórias e vivências das gentes da beira-serra, contadas na primeira 
pessoa. A elaboração e edição do livro é da responsabilidade do 
CLDS 3G (Conselho Local de Desenvolvimento Social de Arganil) e 
foi patrocinado pelo LC de Arganil, entre outras entidades.

AGRADECIMENTOS - REvISTOS
O CLDS agradece a colaboração do Agrupamen-

to de Escolas de Arganil, Centro Social e Paroquial do 
Sarzedo, Centro Social e Paroquial de Côja, Cáritas Dio-
cesanas de Coimbra (Lar Residencial Divino Salvador 
em Pombeiro da Beira, Centro de Dia de S. Martinho 
da Cortiça e Centro de Dia de Pomares) e Lions Clube 
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> lIons clube de santa catarIna - FIgueIra da Foz

Clube comemorou 25 anos de existência
O Lions Clube de Santa 

Catarina - Figueira da Foz, 
comemorou 25 anos de exis-
tência, na presença de cerca 
de 50 Lions e convidados.

Por ocasião deste aniver-
sário, realizou-se também a 
visita oficial do Governador 
do Distrito 115 Centro Sul, 
Pedro Crisóstomo.

O presidente do LIons 
Clube de Santa Catarina - 
Figueira da Foz, é o PCC 

Fernando Dias Esteves, que 
foi Governador do então 
Distrito Único 115 no AL 
1979/80 e foi o primeiro 
Presidente do Conselho Na-
cional de Governadores em 
1989/90.

Foram descritas as activi-
dades do Clube no presente 
ano e foi feita uma descrição 
das principais actividades e 
momentos altos destes 25 
anos de Clube.
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> lIons clube de são mIguel

Lions Clube organiza 
caminhada pela diabetes

 
O Lions Clube de São 

Miguel organizou uma cami-
nhada pela diabetes, em Pon-

ta Delgada, no passado dia 10 
de Novembro.

A caminhada, com a con-

centração nas Portas da Cida-
de, em Ponta Delgada, percor-
reu cerca de 7Km, terminando 

com uma aula de zumba.
A luta contra a Diabetes 

é “uma das nossas causas 
globais. A diabetes é uma 
das doenças mais perversas 
e crescentes no mundo de 
hoje, afetando pessoas de 
todas as raças, níveis sociais 
e idades”.

o lIons clube 
de são mIguel 
partIcIpa 
no rastreIo 
da dIabetes

o Lions clube de são 
Miguel, também participou 
no rastreio da diabetes, 
promovido pelo serviço de 
endocrinologia e nutrição 
do hospital do Divino es-
pirito santo, em que foram 
rastreados cerca de uma 
centena de pessoas.

ALMOÇO 
CONvívIO 
DE SÃO 
MARTINHO

Decorreu na 
Sede do Lions Clube 
de São Miguel  o já 
habitual churrasco, 
que contou com qua-
se cinquenta pesso-
as, tendo os apoios 
angariados como 
objectivo principal 
continuar a tarefa de 
ajudar os mais ca-
renciados.

APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTOS 
AO PRESIDENTE DA CâMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Os membros da nova direção dos Lions 
Clube de São Miguel dirigiram-se  aos Paços 
do Concelho para apresentar cumprimentos 
ao Presidente da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada..

Em audiência, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal aproveitou para manifestar, uma vez 
mais, a disponibilidade da autarquia para, den-
tro das suas competências e disponibilidades, 
continuar a apoia este movimento social, se-
diando em Ponta Delgada. Foi apresentado um 
memorando sobre os eventos a desenvolver e 
solicitado o apoio logístico do Município.
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> lIons clube da póvoa de varzIm

Lions da Póvoa entrega 1800 euros 
a instituição em Jantar de Natal

O Lions Clube da Póvoa 
de Varzim juntou na noite do 
passado dia 14 de dezembro 
perto de uma centena de pes-
soas no já tradicional Jantar 
de Natal.

Como vem sendo há-

bito, o Clube poveiro janta 
numa instituição de solida-
riedade do concelho com 
vista a reunir um donativo 
para entregar no fim à mes-
ma. Este ano a instituição 
que acolheu o clube foi o 

Centro Social e Paroquial de 
Aver-o-Mar.

Com este momento de 
convívio e partilha, o Lions 
Clube da Póvoa de Varzim 
angariou 1800 euros para esta 
instituição.

LIONS CLUbE RECONHECE MELHORES ALUNOS 
DO ENSINO SECUNDáRIO

O Lions Clube da Póvoa de Varzim re-
conheceu esta sexta-feira à noite, 30 de 
novembro, os melhores alunos do Ensino 
Secundário das escolas do concelho. 

Foram assim distinguidos os três me-
lhores alunos das Escolas Secundárias 
Rocha Peixoto (Pedro Miguel Aleluia de 
Freitas, Sofia Lopes Feira, Tatiana Serra 
Pinheiro), Eça de Queirós (Rita Bentes 

Araújo Pinto Gonçalves, Leonor de Al-
meida Felício Azevedo) e Colégio de 
Amorim (Maria Teresa Cavaleiro Borges 
Canastra Maia, Pedro Miguel Poínhas 
Gaspar, Rui Pedro Baltazar Mota da Cos-
ta) do ano lectivo 2017-2018.

A cerimónia, uma das iniciativas mais 
antigas do Clube que pretende premiar 
o esforço, dedicação, empenho e com-

petência dos jovens como forma de os 
motivar, teve lugar na Biblioteca Muni-
cipal da Póvoa de Varzim e contou com 
a saudação às bandeiras, a leitura do 
Código de Ética, a entrega dos prémios 
(diploma, cheque prenda FNAC, um livro 
dos 40 anos do LCPVZ e ainda uma lem-
brança do Município).

A sessão contou ainda com uma pa-
lestra intitulada “De que é feito o Univer-
so?”, por José Augusto Matos, que ani-
mou toda a plateia.

LIONS E GCR 
AGUÇADOURENSE 
PROMOvERAM
MAGUSTO

O Lions Clube da Póvoa de 
Varzim organizou, juntamen-
te com o Grupo Cultural e Re-
creativo Aguçadourense, um 
São Martinho. O evento teve 
lugar no dia 9 de novembro, 
às 20h30, no Pavilhão Multiu-
sos de Aguçadoura.

Cada entrada teve um 
custo de “1 castanha” que 
dava direito a caldo verde e 
castanhas.

A iniciativa foi animada 
com as atuações dos grupos 
MuSivida e Grupo de Teatro 
G.C.R.A.
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> lIons clube do seIxal

Em Outubro participou na 3ª Gala Solidária de Lions Clubes, 
uma actividade que juntou os Clubes de Almada, Almada-Te-
jo, Setúbal, Costa da Caparica (Praia do Sol), Seixal e Seixal-
-Miratejo. Esta gala reverteu a favor do Centro de Assistência 
Paroquial de Amora e foi possível conceder um donativo de 
1305.00€;

Em Novem-
bro, no dia 10 
foi promovida 
a Strides/Cami-
nhada de sensi-
bilização contra 
a Diabetes, a 
qual contou com 
a presença do 
Governador do 
D115CS, CL Pedro 
Crisóstomo. Du-
rante a manhã 
foi possível realizar rastreios à diabetes, com o apoio do Centro 
Humanitário da Foz do Tejo - Cruz Vermelha do Seixal e bem 
assim proferida uma pequena palestra sobre a diabetes pelo Dr. 
Ricardo Silva, do ACES Almada Seixal. Foi ainda realizada uma 
visita ao Ecomuseu Municipal onde foi abordada a importância 
do Rio Tejo na economia local.

Ainda no dia 10, o LC 
Seixal foi um dos par-
ceiros na 7ª edição do 
Desfile de Moda Sénior 
de Seixal e Sesimbra. 
Esta foi organizada plo 
Movimento Social Utopia 
Global e Love Project, 
tendo o nosso Clube pa-
trocinado a mesma com 
a oferta do lanche a to-
dos os intervenientes. 
Esta é uma actividade de 
promoção do bem estar 
sénior e da promoção 
cultural e social da po-
pulação sénior do Con-
celho.

No final de Novembro fez-se representar em reunião do 
Conselho Geral da Escola Secundária Manuel Cargaleiro, fican-
do decidido o apoio aos jovens dos 10º, 11º e 12º anos através 
da atribuição de prémios escolares aos melhores alunos desta 
escola.

> lIons clube de Faro

PALESTRA E jANTAR COM LIONS DE OLPE

no passado dia 12 de outubro, o 
lions clube de Faro, em parceria com 
o lions clube de olpe (alemanha) or-
ganizou, na biblioteca municipal de 
Faro, uma palestra sobre o tema: “de-
gelo do Árctico – Impactos Globais“ 
proferida pelo Prof. terry v. callaghan. 
o professor terry amplamente reco-
nhecido desde os anos 70 do séc. xx é 
professor catedrático em diversas uni-
versidades no reino unido, Finlândia e 
rússia. director do centro de Pesquisas 

sobre impactos climatéricos nas regi-
ões polares, está ligado, como mem-
bro Internacional das nações unidas 
para o meio ambiente a várias equi-
pas no estudo do clima árctico e nas 
mudanças das condições ambientais. 
em 2007 recebeu o Prémio nobel da 
Paz na qualidade de membro do Painel 
Intergovernamental para a alteração 
climática.  

de seguida realizou-se um jantar 
de companheirismo e amizade, com 

a presença de vários membros de am-
bos os clubes, durante o qual se come-
morou o décimo aniversário da gemi-
nação com o lions clube de olpe.

no dia seguinte, os companheiros 
dos 2 clubes, visitaram a casa das mis-
sionárias da caridade madre teresa de 
calcutá, onde estão acolhidos cerca de 
40 idosos. Fizeram a entrega de do-
nativos no valor de 1.500 euros para 
ajudar a minimizar algumas carências 
materiais daquela Instituição.
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> lIons clube senHora da Hora

Organização de jantar 
e Palestra sobre a visão

Como habitualmente co-
memoramos o Dia Mundial 
do Lionismo com um jantar 
de convívio e amizade na 
nossa sede, a que se seguiu 
uma palestra.

Casa cheia, sendo de real-
çar a presença do Presidente 
da União de Freguesias, Pro-
fessor Leonardo Fernandes, 
e da esposa, bem como de 
companheiras e companhei-
ros e de muitos amigos.

O nosso companheiro 
Salgado Borges, médico oftal-
mologista, brindou-nos com 
uma palestra subordinada ao 
tema “ Prevenção das Pato-
logias Oculares em Oftal-
mologia “, na qual, com uma 
plateia atenta e interessada, 
nos falou do incremento das 
patologias oculares devido 
ao aumento da esperança de 
vida, da influência das novas 
tecnologias ( computadores, 

smart phones, luzes led…) 
nas doenças oftalmológicas, 
nomeadamente o olho seco, 
e na importância de um ras-
treio precoce à ambliopia.

Sendo os Lions “os pala-
dinos dos cegos na cruzada 
contra a escuridão “, segun-
do o desafio de Helen Keller, 
gostaríamos de lembrar que 
o Professor Doutor Salgado 
Borges foi o responsável pela 
implementação dos rastreios 
à ambliopia no concelho de 
Santa Maria da Feira, onde 
foram rastreadas mais de 
45.000 crianças, tendo por tal 
motivo recebido em 2007 um 
Certificado de Apreciação do 
nosso Presidente Internacio-
nal Jimmy Ross.

Este ano já colaboramos 
num rastreio ao glaucoma, 
e em 2019 temos o projeto 
de implementar, sob a sua 
supervisão, em articulação 
com a Câmara Municipal de 
Matosinhos, e com a colabo-
ração da Escola Superior de 
Saúde do Porto, o rastreio à 
ambliopia no concelho de 
Matosinhos.  

> lIons clube vIana do castelo

Rastreios da visão  
e da diabetes

Assinalando o “Dia Mun-
dial do Lionismo, o Lions 
Clube de Viana do Castelo 
promoveu, no passado dia 09 
de Novembro de 2018, a rea-
lização de rastreios da visão, 
em colaboração com a Opti-
cália, e da diabetes, os quais 
tiveram lugar nas instalações 
de Viana Shopping, gentil-

mente cedidas para o efeito.
Relativamente ao rastreio 

Visual, foram efectuados 53 
rastreios, e quanto à diabe-
tes, 104 pessoas se subme-
teram ao respectivo rastreio, 
pelo que se pode considerar 
que constituiu um assinalável 
êxito a iniciativa do referido 
Clube.

MAGUSTO
Mais uma vez, e dando 

seguimento a velha tradi-
ção, o Lions Clube de Viana 
do Castelo, promoveu,  este 
ano,  a realização do habitual 
Jantar Magusto que teve lu-
gar no Restaurante “Os Três 
Potes”.

Para além dos elemento 
do Clube estiveram presentes 

diversos convidados, tendo 
todos participado, com ani-
mação, no magusto.

Uma das finalidades do 
movimento Lions é criar laços 
de amizade e companheiris-
mo entre todos os elementos 
dos clubes, o que conta com 
grande estímulo em iniciati-
vas desta natureza.



 >
 c

lu
be

s 
em

 a
çã

o

novembro
dezembro

41
LION

2018

> lIons clube de vIla praIa de Âncora

Clube promoveu encontro de outono 
em Riba de âncora e inaugurou exposição de arte 
na Galeria Guntilanis em vila Praia de âncora

Numa tradição que já 
ganhou raízes o Lions Clu-
be de Vila Praia de Âncora 
realizou no passado dia 13 
de Outubro mais uma acti-
vidade – LIONS - Encontro 
de Outono -, sobre o tema 
“Memória/Património/Gas-
tronomia/Arte”. 

O Encontro foi iniciado 
no Núcleo Museológico da 
Memória, Artes e Ofícios de 
Riba de Âncora, instalado na 
Antiga Escola da Instrução 
Primária Comendador José 
Bento Ramos Pereira, edi-
ficada em 1866, totalmente 
recuperada pela Câmara Mu-
nicipal de Caminha e Junta de 
Freguesia de Riba de Âncora.

Iniciou-se com a visita 
à “Sala de Aulas do Estado 
Novo” decorada ao rigor da 
época onde foram feitas di-
versas leituras de textos com-
pilados dos “Livros de Leitu-
ra Da 1.ª e 3.ª Classes”.

O Presidente a Junta de 
Freguesia de Riba de Âncora, 
Paulo Alvarenga, acompa-
nhou a visita e explicou com 
grande pormenor não só os 
materiais escolares ali expos-
tos, desde a régua, os cader-
nos, as penas, os tinteiros, os 
mapas, as fotos, o sino, até o 
óleo de bacalhau.

Nas outras salas do edifí-
cio foram apreciadas as artes 
dos palmitos típicos de Riba 
de Âncora, os estuques, o 
corte da pedra, as recolhas de 
leite e os instrumentos dos 
ofícios.

Seguiu-se uma visita 
aos recuperados “Moinhos 
D´Apardal”, movidos a água, 
abastecidos através dos seus 
canais em pedra e com o seu 
interior preparado a rigor 
para a moagem do grão de 

milho para obtenção da fari-
nha para o pão.

E foi o pão, com a farinha 
de milho moída nos moinhos 
e cozida em forno de lenha, 
que os cerca de 30 participan-
tes neste Encontro degusta-
ram no Forno Comunitário 
de Riba de Âncora, numa 
ementa tipicamente regional. 
Onde não faltou o presunto 
e o chouriço, a sopa antiga à 
lavrador (uma sopa de sus-
tento!) e um excelente arroz 
de feijão “de antre o milho” 
com pataniscas de bacalhau, 
terminaando com o arroz 

doce  e as sopas de cavalo 
cansado. 

A Flora Alvarenga e a Es-
tela Fernandes responsáveis 
pela confeção mostraram que 
a cozinha tradicional portu-
guesa “à moda d`aldeia” tem 
créditos firmados em Riba de 
Âncora.

O Encontro de Outono 
terminou com a inauguração 
da 2.ª Edição da Exposição 
Colectiva “arte(s) Lions” 
2018, que decorrerá até ao 
próximo dia 30 de Novem-
bro, na Galeria Guntilanis, 
em Vila Praia de Âncora.

A Exposição, com cura-
doria da Pintora Isabel Mar-
tins, é uma mostra que en-
volve fotografia, escultura e 
pintura e integra trabalhos de 
24 autores convidados, sendo 
o destaque dado este ano ao 
Pintor Mário Rebelo de Sou-
sa, pelo seu longo percurso, 
qualidade artística e reiterado 
apoio aos Lions.

Uma mosta muito apela-
tiva, diversificada e agradável 
que bem merece uma visita.

O Presidente do Lions 
Clube de Vila Praia de Ânco-
ra, Manuel Amial, agradeceu 
a disponibilidade dos artistas 
participantes, o empenha-
mento da curadora Isabel 
Martins, o trabalho de mon-
tagem do Pintor Mário Re-
belo de Sousa e o apoio da 
Câmara Municipal de Cami-
nha, a quem entregou Teste-
munhos de Reconhecimento.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Caminha, Mi-
guel Alves teve palavras de 
muito apreço pelo trabalho 
desenvolvido pelos Lions, 
enalteceu a iniciativa ao ser-
viço da cultura e reiterou o 
apoio a esta parceria entre a 
Câmara e o Clube.

Momento na Escola do Estado Novo

Inauguração da Expo “arte(s) Lions” 2018
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> lIons clube de vIla praIa de Âncora

clube acolHeu memórIas da pesca  
do bacalHau no Forte da lagarteIra

Uma delegação ilhavense 
rumou até ao Forte da Lagar-
teira em Vila Praia de Âncora, 
capitaneada por Tibério Para-
dela, um Homem habituado a 
sulcar os mares encapelados 
das águas frias dos Bancos da 
Terra Nova e da Gronelândia 
para a pesca à linha do baca-
lhau, a convite do Lions Clu-
be de Vila Praia de Âncora.

A Tertúlia realizada ao 
final da tarde do passado 
domingo, dia 5 de Agosto, 
no anfiteatro amuralhado do 
Forte, com uma temperatura 
agradável em tempo de estio 
e uma suave brisa bonançosa, 
foi conduzida pelo Presiden-
te do Lions Clube, Manuel 
Amial, que justificou a ini-
ciativa com a necessidade de 
rever memórias que tiveram 
grande impacto na comuni-
dade piscatória de Vila Praia 
de Âncora e de Ílhavo e que 
se vão perdendo no tempo.

Não estivéssemos nós no 
Ano Europeu do Património 
Cultural que nos convoca a 
todos para termos uma par-
ticipação ativa na defesa das 
nossas memórias colectivas.

Foi isso que o Vice-Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Caminha, Guilherme Lagi-
do abordou, agradecendo ao 
Lions Clube de Vila Praia de 

Âncora essa contribuição para 
uma cidadania mais activa, 
lembrando e preservando  a 
memória de tantos marinhei-
ros ancorenses que abraçaram 
a vida difícil da pesca do baca-
lhau e das suas famílias.

A ilhavense Zita Leal 
apresentou o Livro de Tibé-
rio Paradela e realçou o seu 
enorme contributo para essa 
preservação de memórias, 
dando-nos, de forma roman-
ceada, uma visão perfeita do 
que era uma campanha da 
pesca do bacalhau e da rude-
za desse trabalho, as mais da 
vezes, num ambiente maríti-

mo extremamente adverso.
Desde o início até ao fim 

da campanha, foram respi-
gados extratos dos textos do 
livro que foram lidos por ele-
mentos da assistência, dando 
uma nota muito interessante 
do seu conteúdo.

Depois deste introito ao 
Livro “Neste Mar é Sempre 
Inverno”, Tibério Paradela 
usou da palavra mostrando-se 
muito sensibilizado pela abor-
dagem que a intervenção da as-
sistência fez da sua obra e deu 
algumas notas justificativas que 
levaram o autor a publicar esta 
obra, numa homenagem aos 

Homens do Mar.
Depois a sessão teve um 

período aberto público, des-
tacando-se a intervenção de 
Celestino Ribeiro que é um 
conhecedor profundo destas 
viagens à pesca do bacalhau, 
contando de forma intimista 
e real inúmeras peripécias que 
mais o marcaram, não só na 
vida a bordo, como nos dóris, 
mas também nos momentos 
de lazer em St. John`s.

No final ainda houve tem-
po para degustar um prato de 
bacalhau, inserido na Semana 
“Aposta Bacalhau” a decorrer 
no Concelho de Caminha.

Mesa dos trabalhos

CLUbE PROMOvEU 
RECOLHA DE SANGUE 
NA PRAIA

Na tarde do passado dia 9 de Agosto a Praia 
de Vila Praia de Âncora foi palco de uma nova 
recolha de sangue pela unidade móvel do Ins-
tituto Português de Sangue, tendo sido atendi-
dos 32 dadores e recolhidas 26 dádivas. O Clube 
iniciou as campanhas solidárias de recolha de 
sangue em 25.01.2000.

Dádiva de sangue
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Clube promoveu 
XIX Encontro Lionístico Luso-Galaico 
e debateu o tema dos Caminhos de Santiago 
e reflectiu sobre o Lionismo

A comemoração, este 
ano, do 25.º Aniversário da 
realização da “I Xuntanza 
Transfronteiriza Galaico-
-Lusa de Clubes de Leones”, 
realizada em Vigo em 1993, 
merecia que se reavivassem 
os seus objectivos e se re-
conhecessem os méritos e o 
idealismo dos seus mentores.

 O Lions Clube de Vila 
Praia de Âncora tomou essa 
iniciativa e realizou o 19.º 
Encontro Lionístico Luso-
-Galaico, no passado sábado, 
dia 10 de Novembro, no Cen-
tro Cultural de Vila Praia de 
Âncora.

Este Encontro contou 
com a representação dos Clu-
bes Portugueses de Barcelos, 
Covilhã, Ílhavo, Matosinhos, 
Montijo, Ponte de Lima, Vila 
do Conde e Vila Praia de Ân-
cora e dos Clubes Galegos de 
La Corunha Teresa Herrera e 
Pontevedra, tendo tido a pre-
sença ou representação dos 
máximos líderes lionísticos 
de Portugal e Espanha e da 

Câmara Municipal de Cami-
nha.

No primeiro painel, de-
senvolveu-se o tema mobili-
zador deste Encontro “Cami-
nhos de Santiago - Caminho 
Português da Costa (Itinerá-
rio Cultural da Humanidade 
- Unesco”, inserido no Ano 
Europeu do Património Cul-
tural 2018,  tendo sido muito 
bem tratado pelos palestran-

tes Don Celestino Lores, de 
Pontevedra e Peregrino Prof. 
José Alfredo Costa, de Vila 
Praia de Âncora, mostrando 
o potencial deste elo comum 
de ligação Luso-Galaica.

No segundo painel, as 
intervenções sobre “Lionis-
mo  - Desafios e Perspectivas 
de Futuro” - do Presidente 
dos Lions de Portugal, Nuno 
Ferrão, da Governadora 

de Espanha, Paula Gundín 
González, da Governador do 
Centro-Norte de Portugal, 
Isabel Ismael  e da Secretária 
da Governadoria do Centro-
-Sul, Ana Ferrão, convergi-
ram na necessidade de uma 
maior dinâmica de serviço à 
comunidade, de interligação 
entre Distritos e de maior re-
forço na retenção e aumento 
de associados.

Os temas tratados foram 
objecto de amplo debate, 
que se mostrou muito útil e 
enriquecedor. No final foram 
aprovadas as Conclusões do 
Encontro.

Também a continuidade 
destes Encontros ficou asse-
gurada ao ser nomeado, por 
unanimidade e aclamação, o 
Clube de Leones da Corunha 
Marineda para a realização do 
20.º Encontro no próximo 
ano lionístico.

Conclusões do Encon-
tro Luso-Galaico. na pági-
na seguinte

CLUbE ACOLHEU DELEGAÇÃO INDIANA
As relações internacionais lionísticas 

e a troca de experiências inter-clubes 
são um vector de especial atenção do 
Lions Clube de Vila Praia de Âncora.

Neste Verão são muitos os peregri-
nos de passam pelo Concelho de Ca-
minha fazendo o tradicional Caminho 
Português da Costa rumo a Santiago de 
Compostela.

No início deste mês de Agosto o 
Lions Clube de Vila Praia de Âncora 
acolheu dois Companheiros do Lions do 
Clube de Pune Unique, Estado de Maha-
rashtra, do Estado da Índia – os Irmãos 

Prashant Kamalakar Shilotri e Ravindra 
Kamalakar Shilotri – na sua passagem 
rumo a Santiago de Compostela.

O Presidente do Lions Clube de Vila 
Praia de Âncora, Manuel Amial, deu-lhes 
as boas-vindas, tendo havido troca de 
experiências dos Clubes português e in-
diano.

Os peregrinos indicanos que ficaram 
instalados mo Albergue do Peregrino em 
Caminha, foram distinguidos com Diplo-
mas de Visita ao Clube anfitrião, marcan-
do assim a sua passagem por Vila Praia 
de Âncora.

> lIons clube de vIla praIa de Âncora

Momento protocolar

Delegação indiana com Presidente do Clube
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> lIons clube de vIla praIa de Âncora

XIX ENCONTRO LIONíSTICO 
LUSO-GALAICO DE LIONS DE CLUbES 
vILA PRAIA DE âNCORA - 10.11.2018

 
conclusÕes

Sob a organização e pa-
trocínio do Lions Clube de 
Vila Praia de Âncora rea-
lizou-se no passado dia 10 
de Novembro de 2018, no 
Centro Cultural de Vila Praia 
de Âncora, o XIX Encon-
tro Lionístico Luso-Galaico, 
por ocasião da comemora-
ção do 25.º Aniversário da 
“I Xuntanza Transfronteiriza 
Galaico-Lusa”, realizada em 
15 e 16 de Janeiro de 1993, 
pelo então Club de Leones 
de Vigo.

Estiveram representados 
neste Encontro os Clubes 
Portugueses de Barcelos, 
Covilhã, Ílhavo, Matosinhos, 
Montijo, Ponte de Lima, Vila 
do Conde e Vila Praia de Ân-
cora e os Clubes Galegos de 
La Corunha Teresa Herrera e 
Pontevedra.

Presentes ou represen-
tados estiveram as entidades 
lionísticas: LCIF – Líder da 
Árera IV-E Campanha 100, 
José Carvalho Lopes; Presi-
dente do Conselho DM115, 
Nuno Ferrão; Presidente do 
Conselho do DM116 (re-
presentado pela Secretária 
Paula Gundín); Fundação 
dos Lions de Portugal, Presi-
dente CA José Neiva Santos; 
D116A, Governadora Paula 
Gundín González, D115CN, 
Governadora Isabel Ismael; 
e Governador do D115CS 
(representado pela Secretária 
Ana Ferrão. 

Foram palestrantes o 
mentor destes Encontros, 
PCC Gerardo Acosta Santos, 
o Presidente da Fundação 
dos Caminhos de Santiago, 
de Pontevedra, Don Celesti-
no Lores, o Peregrino Prof. 

José Alfredo Costa, o Presi-
dente do DM115 Nuno Fer-
rão, a Governadora D116A 
Paula Gundín González, a 
Governadora do D115CN 
Isabel Ismael e a Secretária 
do D115CS, Ana Ferrão.

Este Encontro inseriu-se 
também no âmbito do Ano 
Europeu do Património Cul-
tural 2018, tendo sido elegido 
como tema cultural o Cami-
nho de Santiago, declarado 
“Itinerário Cultural da Hu-
manidade” pela Unesco. 

No final deste XIX En-
contro Luso-Galaico, os par-
ticipantes entenderam por 
bem aprovar, por unanimida-
de e aclamação, as seguintes:

conclusÕes/
/recomendaçÕes

1.encontros 
luso-GalaIcos

Face à intervenção do 
PCC Gerardo Acosta Santos 
reconhecer o mérito e o idea-
lismo pioneiro dos mentores 
da I Xuntanza Transfronteiri-
za Galaico-Lusa, realizada em 
15 e 16 de Janeiro de 1993, 
pelo então Club de Leones 
de Vigo;  

Reconhecer o apoio a 
esta iniciativa dada no ano 
seguinte do lado português, 
pelo Lions Clube de Viana do 
Castelo, ao realizar em 1994 
o 2.º Encontro Luso-Galaico;

Reconhecer a importan-
cia dos 18 Encontros que já 
se realizaram; 

Considerar que os En-
contros se sucederam dum 
e do outro lado da fronteira, 
mas começaram a definhar 
por falta de entusiasmo, im-

portando a sua reativação;
Considerar importante a 

iniciativa do Lions Clube de 
Vila Praia de Âncora de rea-
lizar esta 19.ª edição, come-
morativa dos 25 anos do 1.º 
Encontro e que ela deve ter 
continuidade no futuro;

O PCC Gerardo Acosta 
Santos relembrou a irmana-
ção entre o DM115 e DM116, 
ao tempo dos Governadores 
Trindade Martinez e José Ma-
ria Sagone, respectivamente, 
que não tem tido qualquer 
inciativa conjunta e que era 
importante e urgente desen-
volver, tendo sido feito um 
apelo nesse sentido;

Os Clubes Lions devem 
coordenar e potenciar as suas 
posições comuns que refli-
tam o sentir das suas comuni-
dades, sendo estes Encontros 
(Xuntanzas) Luso-Galaicos 
e inter-Disttritos um espaço 
privilegiado de reflexão e de-
bate nesse sentido;

Assim foi aprovada, por 
unanimidade e aclamação, a 
candidatura apresentada pelo 
Club de Leones de La Coruña 
Marineda, para realizar a pró-
xima Xuntanza Galaico-Lusa 
no próximo ano lionístico.

2.camInhos de 
santIaGo – camInho 
PortuGuÊs da costa

Os Lions podem e devem 
ser construtores de pontes de 
influência na aproximação da 
Comunidade Luso-Galaica, 
no debate das aspirações e 
dos problemas comuns e na 
procura de soluções;

As duas Comunidades 
têm em comum uma antiga 
relação histórica, cultural, 

afectiva e empresarial;
O Caminho de Santigo, 

nomeadamente o Caminho 
Português da Costa, é um 
corredor privilegiado por 
onde flue uma grande massa 
de peregrinos, potenciado-
ra da dinamização turística e 
cultural que exige melhores 
acessibilidades e mais infor-
mação inter-activa;

Os Lions sabem que há 
muitos Companheiros Lions 
que fazem o Caminho de 
Santiago e que cada vez mais 
procuram o contacto e apoio 
dos Clubes; Reconhecer a 
necessidade de apoio mais 
diversificado e profundo aos 
peregrinos, nomeadamente 
do Caminho Português da 
Costa, pugnando por mais 
e melhor oferta interactiva, 
turística, cultural e de aloja-
mento;

Mais e melhores ligações 
ferroviárias  e rodoviárias, 
nomeadamente urgente liga-
ção Porto-Vigo em comboio 
de alta velocidade e extensão 
da Auto-Estrada A-28 de La-
nhelas a Valença;

Reforço das iniciativas 
culturais desenvolvidas pelos 
Lions, nomeadamente a nível 
de exposições de arte, como 
a que decorre neste momen-
to em Vila Praia de Âncora, 
que envolvam artistas Luso-
-Galaicos e as escolas.

3.lIonIsmo
Reconheceu-se necessi-

dade urgente a revitalização 
e dinamização dos Lions Clu-
bes existentes e a Fundação 
de novos Clubes ao longo 
do Caminho de Santiago que 
possam dar corpo à constru-
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ção de pontes no apoio 
aos peregrinos e na mo-
bilização das comunida-
des;

Recomendou-se que 
os máximos responsáveis 
lionísticos Luso-Galaicos 
apoiem estes Encontros 
e nomeiem Assessores 
para as Relações Luso-
-Galaicas para dinami-
zarem, monitorizarem 
e acompanharem as re-
comendações saídas dos 
Encontros Luso-Galaicos 
de Lions Clubes; 

Incentivou-se o 
DM115 a relançar e dar 
conteúdo à Irmana-
ção entre o DM115 e o 
DM116 no âmbito da ir-
manação existente, con-
certando o facto com o 
Presdente do CNG do 
DM116 pertencer a um 
Cube da Galiza;

Relembrou-se a im-
portancia da Paz no 
Mundo preconizada 
pelo Lionismo e que 
todos os Lions devem 
ser construtores e edu-
cadores para este valor 
universal; Já dizia Maria 
Montessori que “Todos 
falam de paz, mas nin-
guém educa para a paz. 
As pessoas educam para 
a competição e esse é o 
principio de qualquer 
guerra. Quando educa-
mos para cooperarmos 
e sermos solidários uns 
com os outros, nesse 
dia estaremos educando 
para a paz”;

Neste sentido, tam-
bém, se concluiu que 
este XIX Encontro rea-
lizado em Vila Praia de 
Âncora, foi uma grande 
jornada de cooperação 
lionística Luso-Galaica, 
apelando ao serviço e 
à solidariedade com as 
nossas comunidades, 
constituindo um mo-
mento alto de educação 
para a Paz.

> lIons clube de vIla praIa de Âncora

Clube promoveu 
encontro do património 
sobre o tema território

O Lions Clube de Vila 
Praia de Âncora realizou um 
Encontro do Património, no 
passado dia 29 de Setembro, 
no Auditório do Museu Mu-
nicipal de Caminha. 

O evento, intitulado Ter-
ritório - Olhares Críticos, 
juntou um grupo de oradores 
que reflectiram sobre formas 
de olhar, pensar e actuar so-
bre o Território.

Desde as intervenções 
no património no concelho 
de Caminha pelo arqueólogo 
Sérgio Cadilha, passando pela 
apresentação do trabalho de 
dois jovens coletivos de arqui-
tetos, o Space Transcribers,  
pelo arquiteto Daniel Duarte 
Pereira  e o The Very Collec-
tive, apresentado pela arquiteta 

Margarida Amial, até à fotogra-
fia e ensaio sobre a paisagem 
portuguesa pelo geógrafo e 
professor da Faculdade de Ar-
quitetura da Universidade do 
Porto Álvaro Domingues, atra-
vés do seu último livro “Volta 
a Portugal”, este Encontro 
foi um espaço com reflexões 
abrangentes e visões inclusivas.

Esta iniciativa pretendeu 
responder ao apelo de parti-
cipação feito pela União Eu-
ropeia no âmbito deste Ano 
Europeu do Património Cul-
tural 2018, envolvendo as or-
ganizações, as comunidades 
e os cidadãos na procura de 
novos olhares sobre o patri-
mónio, dando-lhe uma nova 
visibilidade e reconhecendo a 
sua importância. 

Momento de intervenção 
de Margarida Amial

> lIons clube de santIago do cacém

no âmbito da actividade 
cancro pediátrico, o Lions 
clube de santiago, contribuiu 
para a remodelação do par-
que infantil do ipo – instituto 
português de oncologia de 
Lisboa, com um donativo de 
2.703,15 euros, que nos foi 
doado pela firma Luís Ma-
nuel da silva, Lda., para a 
aquisição do seguinte equi-
pamento - 1 pórtico de baloi-
ço duplo clover Lappset, da 
play planet; 2 assentos de 
borracha para baloiço Lapp-
set 160 cM, da play planet; 
6 m2 de pavimento sintético 
amortecedor c+K vermelho, 
da play planet e toda a mon-
tagem necessária para estes 
equipamentos.
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> lIons clube da boavIsta

Feira da Saúde no Largo do Calém – Outubro 
Colaboração e participa-

ção na Feira da Saude realiza-
da nos dias 20 e 21 de Outu-
bro em parceria com a União 
de Freguesias de Lordelo do 
Ouro e Massarelos na qual 
se realizaram inúmeros ras-
treios gratuitos, atividade de 
bem-estar e workshops. Nes-
ta iniciativa o nosso foco foi 
dedicado à apresentação do 
Projecto LUCAS a todos que 
nos visitaram 

Para além dos nossos 
voluntários pudemos contar 
com a colaboração dos nos-
sos Leo Kids, com a visita 
dos CCLL de Cabeceiras de 
Basto, com a visita da nossa 
Governadora Isabel Ismael e 
de companheiras de Forteau 
Lions Club Canadá que gen-
tilmente nos deram os para-
béns pelo projecto e levaram 
o Lucas para lá do Atlântico, 
enviando-nos posteriormen-
te este simpático post via Fa-
cebook do Clube.  

“Forteau Lions Club se-
cretary, Lion Linda Oake 
was recently vacationing in 
Portugal when she happened 
on a fundraiser by the Lions 

Clube da Boavista (Porto). 
They were selling home-
made stuffed toys as a fun-
draiser for pediatric cancer. 
Lion Linda had her photo 
snapped with the District 
Governor. There is also a 
picture of  Lion Linda, back 
at her home club displaying 
a stuffed toy she purchased. 
She was explaining to our 
members how proud she felt 
to be a lions member at that 
time and how encouraging it 
was to see lions across the 
world serving others”.

CAMINHADA “jUNTOS vAMOS COMbATER A DIAbETES” 
No passado dia 18 de novembro, 

mais uma vez o Largo do Calém foi o 
ponto de partida para a caminhada de 
sensibilização organizada com a colabo-
ração da UFLOM. Esta iniciativa na qual 
pudemos contar com um bom número 
de participantes apesar do dia cinzento, 
decorreu no âmbito da celebração do Dia 
Mundial da Diabetes e teve como prin-
cipal objetivo alertar a população para a 
importância da adoção de estilos de vida 
que ajudem a prevenir e combater este 
tipo de problemas de saúde. Foi também 
um excelente momento de convívio e 
amizade entre Lions, Leo Kids e amigos 
que se juntaram a nós respondendo posi-
tivamente ao nosso  desafio
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AÇõES DESENvOLvIDAS PELO CLUbE DE âMbITO SOCIAL 
Por deliberação unanime em AG do 

Clube, ficou acordado dar continuidade 
ao apoio através de cabazes de alimen-
tos a famílias assinaladas não só pelos 
Companheiros do Clube como pela Equi-
pa de Ação Social da União de Junta de 
Freguesias aonde estamos inseridos. 

Ficou também definido continuar a 
dar ajuda o apoio à Associação Bebés 
de S. João, assim como apoiar mensal-
mente com uma verba monetária a en-
fermeira Laura Irene Alberto Lichade, um 
ser humano muito especial que apesar 
de se encontrar debilitada fisicamente, 
tem ainda a seu cargo 48 crianças com 
diversas doenças físicas para além das 
emocionais devido a perda/abandono 
dos seus pais em consequência da Sida, 
doença que continua a matar a popula-

ção Moçambicana por falta de medica-
ção e informação adequada no interior 
da região de Tete. 

Até fecho desta revista é com enor-
me agrado que informamos ter já anga-
riado mais de 1.700€ que irão reverter 
na totalidade para o Porjecto LUCAS com 
o apoio dos nossos CL e de amigos que 
abraçaram com muito carinho esta im-
portante causa.

> lIons clube da boavIsta

jornadas Lionísticas - Zafra
No primeiro final de se-

mana de Novembro, a con-
vite do Clube de Leones de 
Málaga Ilusion, participámos 
nas Jornadas Lionísticas or-
ganizadas pelo Clube de Le-
ones de Zafra. 

Para além da excelente 
organização e de todo o cari-
nho no acolhimento sentido, 
realçamos a excepcional con-
fraternização entre Clubes 
Lions de Espanha, Tunísia e 
Portugal. Estiveram presente 
sete clubes de nacionalidades 
diferente, unidos pelo lema 
#WeServe. 

Precisaríamos de muitas 
páginas para descrever os ma-
ravilhosos momentos vividos 
durante esses dias. Tratou-se 
efetivamente de um encon-

tro cheio de Alegria, bom 
companheirismo, Amizade 
e porque esse era também o 
objetivo das Jornadas, reuni-
mo-nos para reflectir sobre 
Movimento Lion através da 
partilha de ideias fundamen-
tadas nas nossas experiências 
como Clubes de Serviço de 
regiões tão distintas. Uma 
muito profícua reunião de 

onde saíram várias ideias de 
muita esperança na continui-
dade desta missão.

Acompanhados pelo re-
conhecido historiador, aca-
démico e Cronista oficial de 
Jerez de los Caballeros fomos 
presenteados com diversas 
visitas culturais e desta for-
mas conhecemos profunda-
mente parte do Patrimônio 

Histórico e Artístico que tan-
to valoriza aquela região. Sen-
timo-nos gratos pela presen-
ça de Feliciano Correa que 
ao dar-nos a conhecer esses 
tesouros, proporcionou-nos 
momentos extremamente 
enriquecedores em todos os 
sentidos. Terminamos com 
reconhecido Obrigado aos 
Companheiros do Clube de 
Leones de Zafra pela dedica-
ção e pelo carinho na organi-
zação destas Jornada,  com 
um abraço muito especial 
aos proprietários dos #Ho-
telesViveDespacio, lugares de 
sonho, cheios de vida aonde 
se realizaram as animadíssi-
mas noites temáticas que ter-
minaram com chave de ouro 
com a atuação do reconheci-
do Joaquim Pareja-Obregón  
que atualmente é conhecido 
como o maior pianista de 
musica flamenga pura
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