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Caros Lions,

O que é a bondade?

É tudo o que os Lions fazem: Quando estão ao serviço. Nas suas comunidades 
e fora delas.

Mas a bondade é uma daquelas palavras que podem ser usadas em excesso e o seu significado 
real por vezes perde-se. A bondade é um acto que melhora a vida de qualquer ser vivo, mesmo que 
só por um momento. Não será isso que realmente fazemos quando servimos alimentos ou damos 
o nosso tempo aos outros? Não estamos a procurar dar às pessoas um momento para que elas se 
sintam importantes? Um momento em que elas não se sintam sózinhas?

A bondade pode ser uma coisa pequena: uma árvore plantada numa rua da cidade. Ou pode ser 
algo de grandioso: um Distrito Lionístico inteiro que reúne todos os seus recursos para construir um 
Centro Comunitário focado no apoio a uma determinada causa, importante para a comunidade.

Mas um acto de bondade é também bom para a pessoa que o pratica. E isso é verdade para todos 
os actos de bondade. Especialmente nesta época do ano, é importante lembrar que doar dinheiro 
é também um acto de bondade. Ao doarmos, nós reconhecemos que existem algumas coisas que 
estão para além da nossa capacidade de corrigir de imediato. Estamos a dizer: “Isto é maior que 
eu mas eu quero ajudar.” Ora uma das melhores maneiras de ajudar é doar à nossa fundação, a 
Fundação Internacional de Lions Clubes (LCIF).

Como Presidente Internacional, desejo que todos sejam recompensados por aquilo que derem. 
Que os seus actos de bondade como Lions aqueçam os vossos corações nesta época.

Atenciosamente,

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

C

A BONDADE AQUECE QUEM A DÁ 
E QUEM A RECEBE

Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional de Lions Clubes
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Neste número da Lion, o terceiro deste Ano Lionístico que já vai a 
meio, além da habitual informação que nos chega de Lions Internacio-

nal, entre as quais a mensagem do IP Jung-Yul Choi, Presidente Internacional, 
temos a entrevista à CC Isabel Moreira, Presidente do CNG, as páginas a cargo 
dos Governadores dos Distritos, DG Teresa d`Ávila e DG João Pedro Silva, e 
da Cleo Débora Silva, Presidente do DM Leo, damos ainda conta de outros 
assuntos de interesse. O IPDG, Pedro Crisóstomo, fala-nos da realização de 
duas acções de Formação, uma em Lisboa e outra em Madrid e o PCC Américo 
Ribeiro do Círculo de Past-Governadores (CPG) de que é o actual presidente.

No entanto, grande parte das notícias desta “Lion” dizem respeito às mui-
tas  actividades desenvolvidas pelos clubes, focadas em torno das cinco gran-
des áreas globais de necessidade: Diabetes; Visão; Fome; Meio Ambiente; e 
Cancro Infantil. Um alargado número de clubes dão-nos conta das múltiplas 
iniciativas realizadas nestas áreas, com muitas horas de trabalho voluntário a 
favor dos mais carenciados. 

Creio que, se outros motivos de interesse não houvessem, só para dar 
a conhecer todo este trabalho que os nossos clubes – Lions e Leos - levam 
a efeito, a “LION” em português faria sentido. Por isso e porque queremos 
continuar a levar até todos a notícia do trabalho desenvolvido, exortamos os 
clubes a fazerem-nos chegar a informação sobre as actividades que realizam. 
Já agora atempadamente. Relembro que para a Lion nº 4, a primeira de 2020,  
as notícias deverão chegar ao editor até o dia 5 do próximo mês de Fevereiro.

Para todos, Votos de Próspero Ano Novo.

editorial

CL Henrique Matos
Editor

N
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103ª Convenção 
Internacional 
Lions Clubes

 
 

  Singapura 
A cidade anfitriã da Convenção Internacional é uma cidade-ilha limpa e verde que se 
situa no coração do sudeste asiático, lar de seis milhões de pessoas de várias etnias. 
O inglês, mandarim, bahasa, melayu e tâmil são os quatro idiomas oficiais, sendo o 
inglês o idioma mais usado. É essa diversidade que define Singapura e criou um 
caldeirão de culturas singulares que envolvem as artes, a música, a literatura e, mais 
importante, a comida. A infraestrutura de classe internacional desta cidade 
proporcionará uma experiência inesquecível a todos os Lions visitantes. A convenção 
oferece a oportunidade para os Lions se reunirem uma vez por ano para discutirem 
os assuntos actuais e importantes, que formarão o futuro de Lions Clubs 
International bem como fazerem novas amizades. Após a Convenção, continuamos 
por terras da Indochina ...!

 

   Centro de Convenções e Exposições Sands 
O   local   de   todos   os   eventos   da   Convenção,   Sands   -   Centro   Internacional   de 

Convenções e Exposições está localizado no coração do centro da cidade de Singapura. Com mais de 120.000 m2, é o 
maior e mais versátil local de exposições e reuniões de Singapura.

 

 Programa A 
23 Junho – LISBOA/PORTO - DUBAI
Comparência no Aeroporto para as formalidades de embarque, três horas antes da partida para a cidade do Dubai em 
voo da Emirates Airline. Noite e refeições a bordo.

24 Junho – DUBAI
Chegada ao Aeroporto Internacional do Dubai. Após o desembarque, visita de ½ dia à cidade do Dubai – de origens 
humildes,  como  uma  pequena  vila  de  pescadores,  até  a  atual  metrópole  é  uma  cidade  fascinante  e  cheia  de 
contrastes.  A  nossa  visita  leva-nos  do  Burj  Al  Arab,  passando  por  palácios  modernos,  paramos  na  Mesquita  de 
Jumeirah, depois a área de Bastakiya, para admirarmos as antigas casas com torres de vento, construídas por ricos 
mercadores, o imponente Palácio de Zabeel. Mais adiante, visitamos o Forte Al Fahidi, uma estrutura de 200 anos de 
idade que abriga o Museu do Dubai e preserva o passado da cidade como importante centro de comércio e exploração 
de pérolas. Continuamos para Dubai Creek, (num barco tradicional) metrópole de esplêndida arquitetura, os souks de 
especiarias e ouro. Tarde livre.   À noite, jantar-cruzeiro Dhow - barco tradicional árabe, cenário ideal para uma noite 
verdadeiramente romântica. Alojamento no hotel.

25 Junho – DUBAI - SINGAPURA
Depois do pequeno almoço, continuação da visita da cidade do Dubai - vamos descobrir as suas faces históricas e 
futuristas com um passeio pelos principais pontos turísticos da cidade, como Palm Jumeirah, a marina, o Atlantis 
Hotel, o Souk Al Bahar, localizado na Cidade antiga, nos arredores do icónico Burj Khalifa. Almoço na zona do Dubai 
Mall. Entrada e subida à Torre Burj Khalifa. No final da tarde, transporte para o Aeroporto Internacional do Dubai. 
Após as formalidades de embarque, partida em voo da Emirates Airline para Singapura. Refeições e noite a bordo.

26 Junho – SINGAPURA
Chegada ao Aeroporto de Changi em Singapura. Após o desembarque, transporte privativo para o Hotel e 
alojamento.

27, 28 e 29 Junho – SINGAPURA
Estadia  no  Hotel  em  regime  de  alojamento  e  pequeno-almoço.  Dias  inteiramente  livres  para  participar  na  103ª 
Convenção Internacional de Lions Clubes e atividades de carácter particular.

30 Junho – SINGAPURA - DUBAI
Em hora a determinar, transporte privativo para o Aeroporto de Changi. Assistência nas formaliddes de embarque e 
partida em voo da Emirates Airline com destino ao Dubai. Noite e refeições a bordo.

01 Julho – DUBAI - LISBOA/PORTO
Chegada ao Aeroporto Internacional do Dubai e mudança de voo. Partida em voo da Emirates Airline para o destino. 
Refeição a bordo. Chegada e após o desembarque, ... Fim da Viagem

 

Programação dos Eventos

Sexta-Feira, 26 de Junho
22h30 Banquete dos  Governadores Eleitos

Sábado, 27 de Junho
10h-17H00   Inscrições

17h00   Início Desfile Internacional

Domingo, 28 de Junho 
10h-12h00   Sessão Plenária de Abertura 
10h-17H00   Abertura Salão Exposições 
12h-17H00   Certificação e Votação
14h-17H00   Seminários
17H-18h00   Show Internacional

Segunda-feira, 29 de Junho 
10h-12h00   Segunda Sessão Plenária 
10h-17H00   Abertura Salão Exposições 
12h-17H00   Certificação e Votação
20h-22H00  Banquete PIP´s, PID´s, PDG´s

Terça-Feira, 30 de Junho
07h-09h30 Inscrições
07h-09h30   Abertura Salão Exposições 
07h-09h30   Certificação e Votações 
10h-12h00   Sessão de Encerramento

 
 

 
Venha explorar o belo país de Singapura – 
um destino de grande história, cultura e 
diversão. A Cidade do Leão está pronta para 
proporcionar aos Lions de todo o mundo 
uma Convenção Internacional diferente de 
qualquer outra.

 
Do ponto de vista cultural e económico, 
Singapura destaca-se. Assim como os Lions, 
a cidade-nação possui uma história rica e 
um futuro arrojado. É líder global em 
tecnologia e inovação. É diversa e aceita 
todas as pessoas. Demonstrou o poder do 
espírito humano para fazer coisas óptimas 
para o mundo – assim como os Lions.
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Ficha de Inscrição
Nome:    

Morada:     

Localidade:     

CP.  Tel.:   

E-mail:    

Lions Clube     

Nome/Prenome

______________________________________

______________________________________
 

I – Inscrição convenção 

 Nº Pax     Total

Lion  (1) US$ 175 ——    $ ———
Lion  (2) US$ 225 ——    $ ———
Lion  (3) US$ 250 ——   $ ———
(1) até 10/01/2020
(2) de 11/01 a 31/03/2020  (3) no local

Total A US$ ——––

II — Programa de Viagem 

 Progª A Progª B Nº Pax Total

Duplo       € 1.600    € 2.655       ——    €   —— 
Sup. Indal   € 375        €770        ——    €   —— 
NB: - Progª B   –Minimo 25 pax

- Preços p/pessoa

Total B € ——––—

Este programa de Viagem está sujeito às 
“Condições Gerais” da topatlantico - 
RNAVT nr. 1833, que aqui não são 
reproduzidas, mas que serão entregues a 
pedido. Além disso, tem ainda as seguintes

Condições Especiais  

Inscrição— pagamento por pessoa 

(1) até 30/11/2019 ........................ € 200,00
 (2) até 30/12/2019  …………………...10%
(3)  até 31 de Janeiro 2020…..………….10% 
(4) até  28 Fevereiro 2020 ............... .20% 
(5)  até  31 Marº 2020  .......................... .20%
(6)  até 30 Abril 2020  ………….…….. 20%
(7)  Pagamento Final  .................. 31/05/2020

Incluindo  —  Passagem  Aérea  no  percurso 
indicado com direito ao transporte de 20 Kg 
de  bagagem; taxas de aeroporto, segurança e 
combustível (€104,00); estada em hotéis de 
4**** superior com pequeno-almoço; 
visitas e refeições conforme os Programas – 
Progª B-Pensão Completa; circuito em 
autocarro privativo com Guia; taxas de 
Serviço e Turismo; seguro de viagem.

Excluindo — Inscrição na Convenção, 
visitas facultativas, bebidas, extras pessoais 
e serviços não mencionados.
Nota – Sempre que se verifiquem variações 
significativas no custo dos transportes, 
combustível ou flutuações cambiais, 
reservamo-nos ao direito de alterar os 
preços, ao abrigo do nº 2 do Artigo 26º, do 
Decreto-Lei nº 263/2007
 
 
Al. Pre. Álvaro Proença , 4B 
1500-475 Lisboa
Tel. 217 621 380
benfica@topatlantico.com

 Programa B         Programa A + Extensão à Malásia      
30 Junho – SINGAPURA - MALACA
Às  15h00,  saída  do  hotel  em  direcção  à  fronteira  de  Singapura  com  a  Malásia,  onde 
continuaremos   a   viagem   até   à  cidade   patrimonial   de   Malaca.  Chegada   ao   hotel   e 
alojamento. Jantar no hotel. Depois, saída para um relaxante cruzeiro no rio Melaka. Ao 
deslizar  pelas  margens,  passamos  por  Kampung  Morten  -  uma  vila  malaia  do  velho 
mundo que fica bem no coração da cidade.

01 Julho – MALACA - KUALA LUMPUR
Pequeno almoço  no hotel.  Pelas 09h00,  início  da visita  da  cidade  histórica localizada a 
150  km  de  Kuala  Lumpur,  cujo  centro  foi  declarado  Património  da  Humanidade  pela 
UNESCO. Malaca é um estado histórico da Malásia, rico em edifícios históricos, marcos

antigos e estruturas coloniais desde que as forças coloniais chegaram à Malásia. Durante um período de 400 anos, 
Malaca foi colonizada pela primeira vez por portugueses, por holandeses, britânicos e finalmente ocupada pelos 
japoneses durante a II Guerra Mundial. Após conhecer Malaca, partida para a capital, a cidade de Kuala Lumpur. 
Chegada, jantar e alojamento no hotel.

02 Julho – KUALA LUMPUR
Depois do pequeno almoço, saída para a visita da cidade – manhã para explorar a 
arquitetura, cultura e história da Malásia. Visitamos a Mesquita Nacional, o Tugu Negara
-   Memorial   de   Guerra,   o   Tribunal   Federal   em   estilo   mourisco,   a   antiga   estação 
ferroviária, peça impressionante da arquitetura Maometana, o Clube de Cricket de estilo 
Tudor  e  o  Palácio  do  Rei,  entre  outros.  Visitamos  as  Torres  Gémeas  Petronas,  dois 
arranha-céus  edificados  pela construtora  espanhola  Acciona,  concluídos  em  1998,  com 
88 andares. Até julho de 2019, era o 14.º edifício mais alto do mundo, com 452 metros. O 
almoço será servido no hotel e a tarde é livre. Jantar no hotel.

03 Julho – KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS
Após  o  pequeno  almoço,  partida  em  direção  a 
Cameron  Highlands,  localizada  a  cerca  de   1.542

metros  acima  do  nível  do  mar.  Ao  longo  do  caminho,  visitamos  as  famosas 
cavernas  Batu,  onde,  após  uma  subida  de  272  degraus,  poderá  visitar  o  belo 
complexo   de   templos   hindus.   Depois   do   Almoço,   em   restaurante   local, 
continuamos   até   às   cachoeiras   de   Lata   Iskandar   em   Tapah.   Chegada   a 
Cameron Highlands no final da tarde. Alojamento e jantar no hotel.

04 Julho – CAMERON HIGHLANDS - PENANG
Pequeno almoço no hotel. Às 09h00, início do emocionante passeio matinal de 
4x4 por terrenos acidentados na deslumbrante montanha Gunung Brinchang...
vistas panorâmicas das cidades e vales a partir da incrível altura de 2.000 metros.  Paragem no “Jardim do Chá”. Após 
o almoço no hotel, saída para Bukit Merah, a única estrutura para a preservação do Tango Orang (orangotango) de 
toda a Península da Malásia.  Segue-se um  curto  passeio  de barco até a ilha de Orang  Utan. Esta ilha,  única no seu 
género é um importante centro de estudo, pesquisa e educação para a proteção dessa espécie em risco de extinção. 
Depois, continuamos até Penang, aonde chegaremos no final da tarde. Alojamento e Jantar no Hotel.

05 Julho – PENANG
Pequeno   almoço   no   hotel.   Às   09h00,   vamos   conhecer   a   cidade   – 
visitamos o maior templo budista do sudeste da Ásia o Templo Kek Lok 
Si,  a  Estátua  de  Bronze  da  Deusa  da  Misericórdia,  um  passeio  pelo 
Pagode de sete andares   que abriga mais de 10.000 estátuas de Buda. A 
partir daqui, seguimos em funicular para o pico mais alto de Penang, o 
Penang  Hill,  onde  ficararemos  surpreendidos  com  a  magnífica  vista 
panorâmica de George Town e do continente. Regresso a Georgetown, 
local  que  pelas  suas  principais  atrações,  tornaram-na  património  da 
UNESCO.   Visitamos   o   templo   Tailandês   com   a   estátua   do   Buda

Reclinado com 33 metros comprimento, além de várias estátuas coloridas de Yaksha e outras figuras míticas. Depois 
de  almoço,  visitamos  o  Khoo  Kongsi  (1902),  casa  de  um  grande  Clã  chinês  de  arquitetura  elaborada  e  altamente 
ornamentada.  Segue-se  Little  India  e  Chinatown  onde  descobriremos  uma  Igreja,  um  Templo  Chinês,  um  Templo 
Indiano e uma Mesquita Muçulmana que estão a uma curta distância na rua "Estrada da Harmonia". No bairro colonial 
onde admiraremos os edifícios emblemáticos, a Torre do Relógio, o famoso Clan Jetty com casas construídas sobre 
palafitas. No final do passeio, regresso ao hotel e jantar.

06 Julho – PENANG - IPOH - KUALA LUMPUR - DUBAI
Pequeno   almoçono   hotel.   Partida   para   Ipoh,   cidade   que   se   transformou   de   uma   sonolenta   vila   malaia   na 
movimentada metrópole que é hoje. O período de expansão começou por volta de 1880 e durou até 1930, devido à 
mineração de estanho. Essa riqueza é refletida na arquitetura do período. Muitos edifícios da época permanecem na 
parte antiga da cidade, a oeste do rio Kinta, como a Estação Ferroviária de Ipoh, o Majestic Station Hotel, a Câmara 
Municipal  e  o  antigo  Edifício  dos  Correios.  Por  fim,  visitaremos  o  Templo  da  Caverna  Sam  Poh  Tong,  um  templo 
chinês  em  cavernas,  influência  da  forte  cultura  chinesa  nesta  cidade.  Em  hora  a  determinar,  transporte  para  o 
Aeroporto Internacional de Kuala Lumpu para cumprimento das formalides de embarque. Chegada e jantar.   Partida 
em voo da Emirates Airlines com destino ao Dubai. Noite e refeições a bordo.

07 Julho – DUBAI - LISBOA/PORTO
Chegada ao Aeroporto Internacional do Dubai e mudança de voo. Partida em voo da Emirates Airline para o destino. 

Refeições a bordo. Chegada e após o desembarque ... Fim da Viagem
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LIONS CRIAM MUDANÇAS
Aproximadamente 80% da defi ciência visual global pode ser evitada. Como “Cavaleiros dos 

Cegos”, os Lions levam essa estatística a sério e trabalham para melhorar a vida das pessoas que, 
em todo o mundo, correm o risco de perder a visão. 

No Burkina Faso, um projeto SightFirst de dois anos fornece acesso aos serviços ot almológicos 
em zonas onde este serviço não está acessível. Apoiados por um subsídio de US $ 110.746 da 

LCIF SightFirst, os Lions e uma organização local, One Dollar Glasses, fundaram quatro clínicas 
ot almológicas onde os doentes fazem exames à vista sem qualquer custo para eles. Além disso, 

os óculos são fornecidos a um preço muito mais baixo do que custam nos mercados locais ou até 
gratuitos para quem não pode pagar. O projecto, que começou em 2018, pretende atingir 124.000 

pessoas e distribuirá 26.400 pares de óculos.
Conheça algumas das vidas que este projecto mudou ao longo de seu primeiro ano de existência:

FRANÇOIS

François não conseguia ver claramente a mais de 25 cm 
à sua frente. No entanto, este homem de 65 anos de idade 

deixou a sua casa às quatro horas da manhã para viajar 45 
km de motorizada. A viagem não foi fácil. As condições da 
estrada são muito más. Teve de acompanhar outros moto-
ristas de perto, para poder saber por onde ir e mesmo assim 
aconteceram-lhe alguns percalços pelo caminho. No entan-
to, esperava que a viagem valesse a pena.

Embora François precisasse muito de cuidados mé-
dicos com os olhos, isso não era acessível na sua aldeia. 
Então, um dia, um amigo de François falou-lhe  numa das 
novas clínicas para tratamento de problemas da visão que 
ajudavam as pessoas que não podiam pagar. François fez 
então a árdua caminhada e chegou à clínica onde um es-
pecialista examinou sua visão e determinou a prescrição 
correcta para seus óculos.

François conseguiu comprar um par de óculos por 
5.000 CFA (apenas US$10) e quando os colocou pela pri-
meira vez sentiu uma enorme alegria, dizendo que podia 
ver tudo perfeitamente.

François voltou para casa de motorizada sózinho, sem 
precisar de ajuda nem de ter de seguir ninguém.

SIGHTFIRST
O programa SightFirst da LCIF restaura e protege a visão há já quase 

30 anos e está presente em 102 países. Este programa extraordinário 
desenvolve sistemas abrangentes de tratamento ot almológico, for-
necendo ajuda a populações carenciadas.

Os projetos incluem a preparação de profi ssionais de ot almologia e pessoal admi-
nistrativo, melhorando as infraestruturas dos sistemas de ot almologia existentes, 
o acesso à educação, a reabilitação de pessoas cegas ou com defi ciência visual e 
aumentando a conscientização das pessoas sobre a importância da saúde ocular. 
Com o apoio de LCIF, lions e parceiros, o SightFirst concentra-se em desafi os de 
atendimento ot almológico em casos tão simples como um erro de refração não 
corrigido ou em algo tão complexo como é o caso de uma infecção bacteriana, 
como o tracoma, possibilitando aos Lions acabar com a cegueira evitável.
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DAR vida NOVA ÀS PESSOAS
O Programa SIGHTFIRST no Burkina Faso

 Por Jamie Konigsfeld

VISITE 
lcif.org/campaign100 

para saber como a Campanha 

100 está capacitando os Lions 

a liderar a tarefa de livrar o 

mundo da cegueira infecciosa, 

reduzir a cegueira evitável e a 

defi ciência visual e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas 

com cegueira ou defi ciência 
visual.

IDRISSA

Todas as manhãs, Idrissa acorda e vai para o pequeno 
restaurante onde trabalha. A sua especialidade são san-
duíches de abacate, feitas com tomate, cebola e abacate, 
numa baguete fresca. Idrissa gosta  do que faz, mas tem  
um problema - um grande problema. Idrissa vê muito 
mal. E, mesmo sendo o dono do negócio onde traba-
lha o jovem de 30 anos não tinha dinheiro para comprar 
óculos.

Embora precisasse de estar envolvido em todos os 
aspectos de seu negócio, Idrissa deixou de  poder usar 
uma motorizada para fazer entrega de sanduíches ao do-
micílio, sendo um seu irmão quem faz as entregas. Esta 
situação não lhe permite interagir com os com seus clien-
tes, nem procurar novas oportunidades para expandir seu 
pequeno restaurante.

Entretanto o seu irmão disse-lhe que ouviu no bairro, 
quando fazia a distribuição, a notícia da abertura de uma 
nova clínica que realizava testes de visão gratuitos e aqui-
sição de óculos a preços acessíveis. 

Na expectativa de  acabar com suas frustrações diá-
rias, Idrissa foi até a clínica onde fez o primeiro exame 
oftalmológico de sua vida. Logo que colocou os óculos 
que comprou após o exame a sua vida mudou num ins-
tante. A partir dali pode começar a entregar sanduíches 
novamente, visitar os seus clientes antigos, conquistar 
novos clientes e expandir o seu negócio. Aos 30 anos, 
Idrissa sente-se como uma nova pessoa e quer que outros 
tenham também a mesma experiência. Numa parede de 
seu pequeno restaurante, pendura um cartaz a promover 
a clínica, para que outras pessoas com difi culdades de vi-
são também possam ter a chance de mudar de vida.

CONSTAN

Há quatro anos atrás, Constan perdeu completamen-
te a visão. Uma doença ocular, o glaucoma, que muitas 
vezes não apresenta sintomas até estar em estado avan-
çado. Depois de algum tratamento não adequado acabou 
por fi car irreversivelmente cego. 

Em 2019, aos 29 anos, Constan não tinha emprego 
e não se podia sequer sustentar. Entretanto o SightFirst 
estabeleceu uma clínica oftalmológica nas proximidades. 
A clínica precisava de alguém que pudesse produzir ócu-
los e Constan tinha aptidões para esse efeito. Depois de 
ter recebido treino nessa área, Constan está ago-
ra empregado como produtor de óculos, ga-
nhando a vida e criando óculos que mu-
darão a vida de milhares de pessoas.

Graças ao apoio do programa 
SightFirst de LCIF, dos Lions lo-
cais e dos óculos de um dólar 
cada par, as pessoas em circuns-
tâncias de vida menos favorá-
veis   estão a conquistar a sua 
independência, incluindo Fran-
çois, Idrissa e Constan.
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UMA PARTILHA GENEROSA
Existe uma maneira diferente de fazer as coisas em Nova Escócia, 
Canadá, na manhã da véspera do dia de Natal. Os Lions de Kings-
tone oferecem o pequeno almoço a todos aqueles que o desejem. 
Uma partilha generosa.
Antes do arranjo da casa para a noite, antes da última compra, 
antes de  começar os cozinhados ou embalar os presentes, os Lions 
de Kingston oferecem o pequeno almoço à comunidade .
Enquanto a maioria ainda dorme, os Lions estão no Kingston Lions 
Hall com as luzes acesas, aquecendo os fornos e as grelhas com o 
cheiro de café fl utuando no ar frio de dezembro, porque às 6 horas 
da manhã as portas do Hall são abertas.
As panquecas, as salsichas e o presunto, os ovos mexidos, as batatas 
fritas, as torradas, o café, o chá e os sumos aguardam os madrugado-
res para o pequeno almoço na manhã da véspera de Natal. 

PEQUENO ALMOÇO PARA UM CENTENAS DE PESSOAS
Em 1993, no primeiro ano do pequeno almoço de Natal dos Lions 
de Kingstone foram servidas 100 pessoas. Em 2015, o número de 
participantes aumentou para 1.003 que foram servidos em pouco 
mais de três horas, diz-nos a  Lion Pat Nixon. Presentemente calcu-
la-se que são servidas uma média de 825 pessoas em cada ano.
Trabalhadores das empresas locais chegam mais cedo para tomar 
o pequeno almoço. As famílias seguem a tradição e reúnem-se.
“No Lions Kingston, reconhecemos que o trabalho que realizamos 
não poderia ser feito sem o apoio generoso e contínuo da comuni-
dade e das empresas locais e, por isso, estamos-lhes verdadeira-
mente gratos”, diz o Lion Rick Hiplik. "O café da manhã é uma forma 
de os Lions de Kingston agradecerem à comunidade local todo seu 
generoso apoio."

TODOS FAZEM DE PAI NATAL
O clube tentou fornecer gratuitamente o pequeno almoço, mas 
muitos membros generosos da comunidade não estiveram de acor-
do, também queriam participar e doar dinheiro para outros menos 
afortunados. Assim a partir de 2001, o pequeno almoço do Lions 
tornou-se um pequeno almoço com doação voluntária, obtendo-se 
todos os anos uma média de cerca de US $ 6.000.

PARA OS LIONS  DE KINGSTONE, O PEQUENO ALMOÇO É UMA MANEIRA DE AGRADECER À 
COMUNIDADE LOCAL PELO SEU GENEROSO APOIO
O Pai Natal e os seus ajudantes tem sempre tempo para uma visita, mas a verdadeira ajuda de fora do clu-

be vem dos escuteiros locais, dos líderes comunitários, da Igreja e de membros da família dos Lions, todos 

dispostos a servir quantidades generosas e também a lavar a louça.

Os géneros são adquiridos pelos Lions num supermercado local o Sobeys que, desde 2015, faz parceria 

com o Lions subsidiando o custo dos géneros.

Quando os últimos pequenos almoços são servidos, cerca das 10h, começa de imediato a limpeza das 

instalações que termina por volta do meio-dia, altura em que as luzes se apagam novamente no Kingston 

Lions Hall.

Setenta e cinco Lions de Kingston fi cam então livres para terminar seus próprios preparativos para a noite 
de Natal ou quem sabe para tirar uma soneca.

UM NATAL NA NOVA ESCÓCIA - CANADÁ
UMA MANHÃ “LION” ANTES DO NATAL
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O 7º Campeonato Europeu e Taça Mun-
dial de Golf Lions cuja receita se destina 
à Fundação de Lions Clubs International 
(LCIF) que se vai realizar no Resort de 
Golfe e Esportes de Barceló Montecasti-
llo, junto a Jerez de la Frontera, na vizinha 
Espanha, contará com presença da Presi-
dente LCIF, IPIP Gudrun Yngvadottir. 
De 24 de fevereiro a 1 de março de 2020, 
os nossos companheiros Lions da Anda-
luzia, Espanha, convidam-nos a  participar 
no torneio em benefício da Fundação de 
Lions Clubs International (LCIF). A Anda-
luzia é um paraíso para aqueles que adoram golf, ofe-
recendo mais de 100 campos e um clima excepcional, 
repleto de sol e calor durante todo o ano. O Resort de 
Golfe e Esportes de Barceló Montecastillo fi ca junto 
a Jerez de la Frontera, cercado por excelentes cam-

pos de golf e próximo a uma das mais belas cidades 
históricas da Espanha. 
O prazo para benefi ciar do preço de inscrição anteci-
pada termina a 31 de dezembro de 2019. 

Para mais informações sobre a 7º Campeonato 
Europeu e Copa Mundial de Golf do Lions em 
apoio a LCIF e à "Campanha 100", visite: http://
www.lionsgolf.es (o site está disponível apenas 
em inglês). 

7º CAMPEONATO EUROPEU E TAÇA MUNDIAL DE GOLF LIONS

MULHERES LIONS ESCALAM O KILIMANJARO
IPIP GUDRUN YNGVADOTTIR INSPIRA PROJECTO KILFORKIDS
Expedição de mulheres lions ao pico do Monte Kili-
manjaro angaria fundos para uma escola no Quénia.
No dia 6 de agosto de 2019, sete mulheres lions de 
uma equipe de dez mulheres alcançaram o pico do 
Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, com o objectivo de 
angariar fundos para uma escola de crianças no Qué-
nia. Até agora já conseguiram obter doações no valor 
US$42.000. 
O projecto Kilimanjaro para Crianças (KiliForKids) foi 
inspirado pela primeira mulher Presidente Internacio-
nal, Gudrun Yngvadottir. A criadora e coordenadora do 
projecto, Inna Flag, teve a ideia de provar que as mu-
lheres podem chegar a todos os picos.
As dez mulheres representaram a Itália, Inglaterra, Di-
namarca, Rússia, Polônia, Quênia, Romênia, Nepal, 
Emirados Árabes Unidos e Suíça.
O objectivo era escalar o Monte Kilimanjaro (5.895 
metros), a montanha mais alta do continente africa-
no, para conseguir angariar US$58.950 – um dólar por 
mulher por metro escalado - para construir uma escola 
para crianças.
Durante os seis dias da escalada caminharam 11 a 13 
horas por dia, lutando contra a chuva, o vento, o gelo e 
as doenças da altitude. "Dizer que escalar o cume de 
Kilimanjaro foi uma experiência difícil é colocar a ques-
tão de ânimo leve", diz Armine Oganesyan, do Lions 

Clube de Pelicanos de Ouro de São Petersburgo, na 
Rússia. "Foi um desafi o que excedeu os limites da nos-
sa imaginação." A escalada concretizou-se seguindo o 
conselho de um de seus guias experientes: “Não olhe 
para cima, mas sim para ver o que já foi feito até agora. 
Siga apenas os passos da pessoa que está na sua fren-
te. O pico chegará em breve.”
A escola será construída no Centro Amrita, perto da 
capital de Nairobi, que educa órfãos e crianças de fa-
mílias pobres. O objectivo é ampliar a capacidade do 
Centro de 200 para 600 crianças.
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ESCOLA 50 - 50
Um rapaz acabara de assistir a um fi lme sobre Helen 

Keller acompanhado dos seus pais quando a mãe lhe per-
guntou se ele conhecia alguém cego.

Ele respondeu-lhe que não.
“Mas há crianças cegas na tua escola”, lembrou-lhe 

a mãe.
“Não, não”, disse ele. “Nós somos todos iguais.”
A Lion Virgínia Jacko, de Miami, gosta de partilhar 

esta história sobre um dos seus alunos no pré-jardim de 
infância do Centro de Aprendizagem para crianças cegas 
e defi cientes visuais, no “Farol” de Miami. Resumindo diz 
Jacko, “é exactamente disso que se trata. Todos somos 
iguais.”

Virgínia Jacko, a presidente e directora-geral do “Fa-
rol”, instituição que é apoiada pelos Lions, no bairro 
latino Litlle Havana, em Miami, lidera na escola o pri-
meiro programa conhecido de pré-escola e pré-jardim de 
infância do país que reúne, em partes iguais, alunos com 
defi ciência visual e sem defi ciência visual. O Centro de 
Aprendizagem está agora a meio do seu terceiro ano aca-
démico e a três de um estudo de quatro anos realizado 
pela Universidade de Miami para avaliar o impacto desta 
inclusão nos mais jovens.

“O objectivo é uma imersão total”, diz Jacko. “Como 
adulta cega, recentemente, descobri que na maioria das 
vezes os cegos se juntavam sómente entre si e que os 
não cegos não sabiam como interagir com eles. Com esta 
escola ela acredita que é possível mudar isto.

UM ENVOLVIMENTO ESCOLAR 
TODO EM BRAILE

Nas salas de aula desta escola para todos, visuais e in-
visuais, educadores de infância certifi cados pelo Estado da 
Flórida para ambas as situações trabalham lado a lado. As 
crianças com e sem defi ciência visual brincam e aprendem 
juntas. Todos os brinquedos, livros, peluches, mesas e cadei-
ras tem os respectivos nomes impressos e em braille. “Mes-
mo para as crianças sem problemas de visão tudo à volta tem 
o nome impresso”, diz Isabel Chica, diretora de programas 
infantis. “Aqui também criamos um ambiente em braille”.

Se bem que todas as crianças estejam expostas ao 
braille, uma descoberta mais directa do braille depende de 
cada criança, diz ela. Qualquer criança, com ou sem defi -
ciência visual, que queira descobrir o braille pode fazê-lo 
mas a prioridade não é ensinar braille a todos. Mas sim 
dar às crianças o que elas precisam para ter sucesso.

“Nós queremos, desde cedo, desenvolver o relacio-
namento entre todas as crianças”, diz Chica. “Queremos 

U Uma escola de Miami reúne crianças com e sem problemas vi-
suais para uma inclusão total e partilhas de vivências ricas entre 
elas.

“O que é essencial, é que 
nós visuais e invisuais, 

somos todos iguais”  

Virgínia Jacko, Lion de Miami
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A AMIZADE É CEGA
UMA ESCOLA PARA TODAS AS CRIANÇAS 

que os invisuais possam crescer integrados na sociedade, 
e também queremos que os seus colegas, sem problemas 
de visão, possam trabalhar confortavelmente ao seu lado 
e que compreendam, não apenas o que signifi ca a defi -
ciência visual, mas também que saibam do que eles [os 
defi cientes visuais] são capazes.

TODA A GENTE NO MESMO NÍVEL

“Nós queremos nivelar o campo de jogos.”
“Se queremos contar uma história as crianças podem 

ter acesso em braille, em letras normais e em letras gran-
des”, explica Jacko.

Mia Pena, fi lha de Anel Achemendia, estava no pro-
grama de bebés invisuais do Centro desde 1 ano de idade 
e agora com 3 anos participa no programa 50-50 para 
crianças, de segunda a sexta-feira. Mia nasceu cega no 
olho direito e com baixa visão no olho esquerdo. “O 
médico recomendou-nos que visitássemos o Farol e, 
honestamente, isto foi para nós uma mudança de vida”, 
diz Achemendia. “Não consigo exprimir por palavras a 
minha felicidade pela existência deste lugar ou o quanto 
estou grato pelo que eles fazem pela nossa fi lha.

 «Para mim o programa 50-50 é o mais próximo pos-
sível da realidade. A vida real é assim mesmo. Mia não 
fi cará para sempre num ambiente de pessoas com defi -
ciência visual. Ela estará no mundo real com pessoas sem 
problemas de visão.”

Na escola Mia fez amizade com crianças com e sem 
problemas de visão e a mãe espera que daqui a alguns 
anos ela frequente uma escola pública do Condado de 
Miami-Dade, no bairro onde vivem, tal como sua irmã 
mais velha, Dalila Arias, que tem 7 anos. 

MIA, VÊ MUITO MAL E A SUA IRMÃ, 
DALILA,  TEM UMA VISÃO NORMAL

Dalila não tem falta de vista, no entanto, os seus seus 
pais optaram por matriculá-la no Centro de Educação In-
fantil no primeiro ano em que este abriu, sem imaginarem 
que um dia ela teria uma irmã com defi ciência visual. Anel 
Achemendia diz que esta experiência tornou Dalila mais 

empática e compreensiva com as pessoas diferentes. “Isso 
também a levou a perceber que as pessoas podem fazer 
muitas coisas, mesmo quando têm uma defi ciência visual. 
Ela é mais gentil e mais paciente com a irmã ”, diz-nos a 
mãe. “Ela vai ao “Farol” nos programas de verão, e isso 
é bom porque quando se está numa escola normal não se 
vêm muitas crianças com defi ciência visual”.

Segundo a Universidade de Miami muitos pais relatam 
que o conceito de escola 50-50 ajudou o seu fi lho a sentir-
-se mais confortável, em diversas situações sociais, tanto 
na escola como com as suas famílias. 

As crianças com defi ciência visual que evitavam os 
outros alunos começaram a desfrutar da sua interacção e 
de mãos dadas brincam e jogam juntos. Os pais de crian-
ças com visão normal agradecem à escola por ajudarem 
os seus fi lhos a terem mais empatia com os outros.

O PAPEL DOS LIONS NESTA ESCOLA 50-50
O Lions Clube de Downtown, Miami e o Rotary Club de Miami fundaram em conjunto o “Farol” de Miami para Cegos em 1930. 

Três anos depois, o Lions Clube comprou um pequeno bungalô no bairro de Little Havana para abrigar permanentemente a 
Instituição e em 1946 o clube construiu um grande anexo de dois andares junto ao bangalô que custou, pelos preços actuais, 
US$480.000! Ao longo dos anos seguintes, novas construções foram sendo feitas como resultado de angariação de fundos 
na comunidade, de tal modo que agora o “Farol” ocupa quase um quarteirão inteiro da cidade de Miami. Também foi adicio-

nada uma garagem e, em Agosto de 2017, o Centro de Aprendizagem para Crianças foi aberto com uma doação equivalente a 
US$30.000 da LCIF e US$30.000 do Lions de Miami para a construção de um parque infantil inclusivo.

“Temos uma sociedade 

caracterizada por ter pouca 

empatia”, diz Jacko. “Mas os nossos 

fi lhos apresentam uma pontuação 
muito alta neste aspecto.”

 Por Joan Cary



 >
 IN

TE
R

N
A

CI
O

N
A

L

12

NOVEMBRO

DEZEMBRO

LION

2019

ISABEL MOREIRA    PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE GOVERNADORES 

“Presidir ao CNG 
é um desafi o, uma 
responsabilidade 
e uma honra”

Entrevista de Henrique Matos

Isabel Moreira, Presidente do Conselho Nacional de Governadores (CNG), 
em entrevista à LION, fala da aposta no Prémio Literário Lions e da parceria 
com a Guerra & Paz editores, que garantirá que todos os livros vencedores 
serão publicados e defende que só “com atividades com dimensão” a 
marca LIONS conseguirá o reconhecimento da sociedade. Regozija-se 
pelo “excelente entendimento” existente no CNG e diz que uma das 
suas maiores motivações era colocar os Lions a trabalharem juntos, 
independentemente do distrito a que pertencem
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Gostaríamos de saber os motivos que 

a levaram a candidatar-se a Presiden-

te do CNG do Distrito Múltiplo 115. 

Pode dizer-nos quais foram?

- Aprendi nos Lions que não de-
vemos rejeitar os reptos que nos lan-
çam para servir e, foi em resposta ao 
desafi o lançado por Companheiros 
que muito estimo, que decidi avançar 
com a candidatura, acreditando que 
poderia dar o meu contributo e, qui-
çá, acrescentar algum valor ao exer-
cício da função, respeitando sempre, 
naturalmente, o trabalho de todos 
quantos me antecederam no cargo. 
Presidir ao CNG é um desafi o, uma 
responsabilidade e uma honra. 

Na sua opinião, que papel deve de-

sempenhar na estrutura do Movimento 

Lions um Presidente do Distrito Múl-

tiplo?

- Apesar de o que me apaixona e 
me move é fazer acontecer coisas, o 
papel do Presidente do Distrito Múl-
tiplo está perfeitamente claro e en-
quadrado nos estatutos, quando di-
zem que “o presidente do Conselho 
de Distrito Múltiplo será o facilitador 
administrativo do Distrito Múltiplo” 
e que todas as ações estão sujeitas à 
autoridade, direção e supervisão do 
conselho de governadores de Dis-
trito Múltiplo”. Os estatutos especi-
fi cam ainda algumas das atribuições 
do Presidente do Distrito Múltiplo, 
quando dizem que em cooperação 
com os Governadores de Distrito, 
deve fomentar os propósitos da as-
sociação, dar a conhecer as normas, 

eventos e programas internacionais 
e de Distrito Múltiplo, disponibilizar 
os objetivos e planos de longo pra-
zo para o Distrito Múltiplo, confor-
me estabelecidos pelo conselho de 
governadores; facilitar as operações 
da convenção do Distrito Múltiplo, 
entre outras. Não posso deixar de 
dizer que me regozijo pelo excelente 
entendimento que existe no CNG, 
como certamente terá havido nos 
anos anteriores naturalmente. O mé-
rito não é só meu obviamente, mas 
em grande medida dos Governado-
res que estão em exercício este ano. 
Recordo as conversas de preparação 
do mandato meses antes do seu iní-
cio e do espirito de colaboração e 
entrega que sempre pautou o nosso 
relacionamento. 

ENCONTRO MELVIN JONES 
EM VILA DE REI

Que outras actividades pensa ainda 

desenvolver na segunda metade do 

seu mandato? Há alguma questão de 

entre todas a que vai dedicar especial 

atenção até ao final do Ano Lonísti-

co?.

- Vamos ter já em janeiro, no dia 
11, o nosso Encontro dos Compa-
nheiros de Melvin Jones, em Vila de 
Rei, organizado em conjunto com 
o Lions Clube de Vila de Rei. Ain-
da em janeiro, no dia 18, teremos 
o simpósio da família e da mulher, 
com o tema brincar com as crianças 
não é perder tempo, organizado pelo 
Lions Clube de Ilhavo com o apoio 

da assessora, CL Teresinha Novo. Os 
assessores do Vigilante da Floresta 
(Companheiros Valentim Miranda e 
Graciete Alves) estão a preparar para 
março uma série de conferências, 
com oradores reconhecidos, sobre 
as várias questões ambientais. Vamos 
também ter a nossa festa do vigilante 
da fl oresta, na Sertã, organizado pelo 
clube local em colaboração com o 
Lions Clube de Castelo Branco. Es-
tamos ainda a equacionar promover 
uma palestra ligada às “New Voi-
ces”, com a assessora, a IPDG Isa-
bel Ismael. Teremos ainda as nossas 
Convenções nacional e distritais, em 
maio, em Barcelos, onde vamos ser 
acolhidos pelo Lions Clube de Bar-
celos. Aproveito para deixar aqui o 
repto aos Clubes para enviarem as 
suas propostas, porque só assim o 
movimento se aproximará daquilo 
que são as suas expectativas. Depois 
teremos ainda o intercâmbio e acam-
pamento internacional de juventude, 
nos Açores, organizado pelo Lions 
Clube de Vila Franca do Campo.

Estou igualmente expectante em 
relação ao desafi o que fi zemos a alu-
nos do IPAM (Porto) para desenvol-
verem connosco uma estratégia de 
marketing para o nosso movimento 
em Portugal, um trabalho que está a 
ser acompanhado pelo VDG Carlos 
Ferreira e pela CL Isabel Oliva-Teles, 
assessora do Lions Quest, um pro-
grama em relação ao qual também 
alimentamos grandes expectativas. 
De referir que acabámos recente-
mente de escolher o vencedor do 
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Prémio do Cartaz sobre a Paz, ao 
nível do Distrito Múltiplo, tendo a 
escolha recaído no trabalho da aluna 
Ana Isabel Costa Ribeiro, da Escola 
Didaxis – Riba de Ave, patrocinado 
pelo Lions Clube de Vila Nova de 
Famalicão.

Esteve há pouco tempo no Fórum Eu-

ropeu. Que impressões trouxe desse 

encontro de Tallinn?

- Depois de Tallinn já estive em 
Londres, a frequentar o curso de ins-
trutor certifi cado do Lions (LCIP)… 
Uma e outra experiência revelam-nos 
quão impressionante é a organização 
de Lions Clubs Internacional. 

Em Tallinn, tivemos uma comi-
tiva de Portugal, com Companheiras 
e Companheiros dos dois Distritos, 
que puderam partilhar experiências 
e trocar ideias com os mais de 1300 
Lions que marcaram presença no 
65º. Lions Europa Fórum, oriundos 

de 56 países. Participámos em semi-
nários e workshops e no espetacular 
desfi le das Nações, estivemos com 
o Presidente Internacional do Lions 
Dr. Jung-Yul Choi e votámos pro-
postas importantes para os Lions da 
Europa. Assistimos ainda à participa-
ção do nosso concorrente português 
no Concurso de Música, que embora 
não tenha trazido a vitória desta vez, 
teve uma participação honrosa no 
concurso. Aproveito para reconhecer 
aqui também o trabalho do assessor 
do concurso da música, CL João 
Paulo Dinis e do assessor do con-
curso europeu da música, PCC Fre-
derico Burnay. No Fórum falou-se 
ainda de GAT, clubes de especialida-
de, recursos digitais e do programa 
novas vozes. Foram três dias de in-
tensa discussão, encontros e troca de 
ideias entre os Companheiros Lions 
e LEOS, que marcaram presença. 
Mas acima de tudo, estas experiên-

cias servem para partilha de ideias e 
de conhecimentos, que acabam por 
nos contagiar e renovar as nossas 
energias e motivação. 

Em Londres, integrei o grupo de 
13 Lions que foram selecionados para 
participar no curso de instrutor certi-
fi cado Lions, que teve como orienta-
dores o PID José Gorgulho e a PDG 
Gabriela Fernandes. Foi uma experiên-
cia enriquecedora a todos os níveis. Re-
pare, é de extraordinária importância 
a formação para o nosso movimento 
e com a plêiade de instrutores que te-
mos garante a Portugal uma formação 
de qualidade. Saibamos nós coloca-los 
agora ao serviço da estrutura. 

TERCEIRO DISTRITO 
NA FORJA 

O Movimento tem sofrido mudanças. 

Duma maneira geral as mudanças são 

salutares porque levam quase sempre 

ao crescimento. Quais são as suas ex-

pectativas quanto ao futuro e cresci-

mento do nosso Movimento em Portu-

gal e no Mundo. Está optimista?

- Eu sou uma otimista por natu-
reza… acho que efetivamente conse-
guimos rejuvenescer os nossos clu-

“Essa foi, se quiser, a minha maior motivação para o 

cargo, colocar os Lions a trabalhar juntos e para os 

mesmos objetivos, independentemente de serem do 

Distrito Centro Norte ou do Distrito Centro Sul”
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bes e não tenho dúvidas que vamos 
conseguir manter a trajetória de cres-
cimento encetada há três anos. Cons-
tato, com satisfação, quando chego a 
um evento ou jantar, que há muitos 
Companheiros e Companheiras que 
já não conheço. Tempos houve em 
que conhecíamos toda a gente. Repa-
re, por sugestão do PID José Ribeiro 
Gorgulho, criámos este ano no Dis-
trito Múltiplo a comissão de estra-
tégia e planeamento a longo prazo, 
que é presidida pelo PID Joaquim 
Borralho, com o objetivo de pensar 
a criação de um terceiro Distrito em 
Portugal, mas também conduzir o 
processo da nossa candidatura ao 
cargo de diretor internacional.

Há alguma coisa que gostaria de já ter 

concretizado nesta altura do mandato 

e que ainda não conseguiu?

- Há sempre coisas que achamos 
que vamos conseguir fazer e depois 
verifi camos que, por um conjunto 

de circunstâncias, não conseguimos. 
O importante é que o balanço no fi -
nal seja positivo e que sintamos que 
contribuímos para acrescentar valor 
e que o Lions continue a mudar vi-
das, as nossas e as das pessoas com 
que nos vamos cruzando. Acho que 
nestes cargos aprendemos a ser pes-
soas mais tolerantes, porque às vezes 
também temos de lidar com situa-
ções que nos consomem energias 
desnecessariamente. 

DISTRITOS EXISTEM 
PARA SERVIR OS LIONS

Quer deixar alguma mensagem para 

todos os Lions e Leos do Distrito Múl-

tiplo 115.

- Naturalmente quero desejar a 
todas as Companheiras e Compa-
nheiros um feliz Natal e um exce-
lente Ano Novo. Agradecer, ainda, 
ao secretário e tesoureiro do Distri-
to Múltiplo, PCC Frederico Burnay, 

A MARCA LIONS
“FAZEMOS UM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO 
MAS FALTA AINDA RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE”

Estamos praticamente a meio do Ano Lionístico, as suas 

expectativas para o Movimento que estiveram na base da 

sua candidatura ao cargo, mantém-se? Estão a ser concre-

tizadas? 

- É minha convicção – e acho que partilhada por muitos 
Companheiros e Companheiras – que o Lions faz um tra-
balho extraordinário, mas ainda não conseguimos que esse 
trabalho fosse verdadeiramente reconhecido e valorizado 
no país. Vai-o sendo nas comunidades, por via do esfor-
ço e do trabalho dos Clubes, mas ainda continuamos a ser 
vistos como um grupo de pessoas que se junta para fazer 
uns almoços e uns jantares. E essa imagem, como sabemos, 
está muito longe de fazer justiça ao trabalho que desen-
volvemos. Contrariar essa imagem pública desde sempre 
esteve entre os meus objetivos e penso que, desse ponto de 
vista, estamos a dar passos concretos nesse sentido, sempre 
em perfeita comunhão de ideias com os Governadores de 
Distrito, que, como se sabe, constituem o Conselho Na-
cional de Governadores (CNG). E, na minha opinião, só 
conseguimos mudar a opinião que ainda existe através da 

realização de atividades com dimensão, que passem a ser 
identifi cadas com a marca Lions. Por isso, desafi ámos os 
Governadores de Distrito a trabalharem em conjunto no 
projeto de combate ao cancro infantil e de atribuição de 
bolsas para a investigação médica, um projeto que desde o 
início me apaixonou. Esse desafi o foi prontamente aceite 
e logo assumido como de todos. E isso deixa-me muito 
satisfeita. Resolvemos adotar para mascote o LUCAS, por-
que nos pareceu ser aquela que cumpria melhor os nossos 
objetivos de envolver também voluntários da comunidade 
no projeto. E assim nasceram as ofi cinas de construção de 
LUCAS, que se têm revelado um verdadeiro sucesso, muito 
graças também à fantástica equipa que lidera o projeto no 
terreno. Essa foi, se quiser, a minha maior motivação para o 
cargo, colocar os Lions a trabalhar juntos e para os mesmos 
objetivos, independentemente de serem do Distrito Centro 
Norte ou do Distrito Centro Sul. Mas, obviamente, há ou-
tras, que passam por – até porque sou da área – contribuir 
para uma melhor comunicação, promoção e divulgação do 
nosso movimento. 

“Só conseguiremos 

mudar a opinião que 

ainda existe do Lions 

através da realização 

de atividades com 

dimensão, que passem 

a ser identificadas com a 

marca Lions”
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A APOSTA NO PRÉMIO LITERÁRIO
PARCERIA COM A GUERRA & PAZ 
GARANTE PUBLICAÇÃO DOS LIVROS VENCEDORES

As diversas actividades até agora desenvolvidas neste AL 

pelo Distrito Múltiplo deixam-na satisfeita? Fale-nos delas. 

- Assim como o papel e as atribuições de um Presidente do 
Distrito Múltiplo estão defi nidos nos estatutos, também com 
as atividades isso acontece, embora isso não signifi que que não 
possam ser feitas de forma diferente. Se me permite, desta-
co o esforço feito, com a colaboração do assessor, CL João 
Morgado, no sentido de dar maior visibilidade e dimensão ao 
Prémio Literário Lions, em boa hora proposto pelo nosso sau-
doso Companheiro e amigo Gaspar Albino, que considero um 
dos projetos mais interessantes que temos, até pela visibilidade 
que nos pode dar e dessa forma contribuir para a mudança de 
imagem do movimento. Este ano, conseguimos fazer uma par-
ceria com a prestigiada editora Guerra & Paz, que assegura que 
os livros vencedores serão publicados, com o imprescindível 
apoio da Fundação Lions de Portugal, que assumirá, além do 
valor pecuniário do prémio (2500 euros), uma comparticipação 
importante para a edição do livro. Acabámos de fechar o acor-
do esta semana… O que quer dizer que o livro vencedor do 
prémio no Ano Lionistico 2018/2019 (no mandato do PCC 
Nuno Ferrão) vai estar à venda nas livrarias já a 4 de fevereiro, 

estando previstas algumas ações de lançamento do livro em 
clubes e territórios que manifestem esse interesse. 

A LIGAÇÃO AOS LEOS

Outra das minhas preocupações era tornar efetivo o en-
volvimento dos Leos e isso também penso que estamos a 
conseguir. Esta preocupação também não é nova, mas se 
calhar demos mais alguns passos este ano para demonstrar 
aos Leos que são parte de nós e que queremos o seu contri-
buto nas nossas iniciativas. Mas sinto que ainda há um longo 
caminho a percorrer para tornar esta ligação efetiva, em que 
os assessores Leo têm aqui um contributo decisivo. Por isso 
os desafi ámos para organizarem em conjunto com os Lions 
a cerimónia de transmissão de funções, no dia 20 de junho, 
que vai certamente realizar-se em moldes diferentes. Vamos 
também ter em fevereiro um bootcamp para Lions e Leos, 
que se vai realizar em Águeda. Além disso, há vários Leos a 
integrar o gabinete do Distrito Múltiplo do Lions. Aliás, não 
só temos desafi ado, como também temos sido desafi ados 
pelos Leos. 

o seu apoio e todo o trabalho que tem 
desenvolvido e agradecer ainda à equipa 
de assessores e assessoras do Distrito, 
lembrando que ainda temos metade do 
mandato para trabalhar. O meu reconhe-
cimento também pelo trabalho que está 
a fazer na LION, enquanto Editor, que 
sei, por experiência própria, que não é 
uma tarefa fácil… 

Dizer, por último, como aprendemos 
em Tallinn, que os distritos existem para 
servir os Lions e que, por isso, os clubes 
devem “exigir” que assim seja.  

“Acho que nestes cargos 

aprendemos a ser pessoas 

mais tolerantes, porque às 

vezes também temos de 

lidar com situações que 

nos consomem energias 

desnecessariamente”
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A obra vencedora em 2019, "Vi-
das por Fios", da autoria de José 
Martinho Gaspar, foi selecionada 
entre as 29 que estiveram a concurso 
na última edição. 

"Vidas por Fios" é, descreve o 
autor, “uma metáfora do nosso tem-
po, onde o mérito é amiúde secun-
darizado, onde se afi rmam protago-
nistas improváveis e onde o palco 
político abre, tantas vezes, pouco 
mais do que espaço para o desenro-
lar de anedotas sofríveis”.

Estimular e divulgar a produção 
literária e permitir o aparecimento 
de novos escritores é o objetivo do 
Lions Portugal ao promover, anual-
mente, o seu concurso literário, cria-
do em 2011. 

Refi ra-se que o Prémio Nacional 
de Literatura Lions de Portugal se 
destina a galardoar o autor da melhor 
novela ou romance. 

Entretanto, a edição deste ano já 

está em curso e os interessados em 
concorrer deverão enviar os seus 
exemplares até ao dia 15 de março de 
2020, sendo o vencedor divulgado 
em fi nais de maio.

De acordo com o regulamento, 
podem concorrer ao prémio cida-
dãos de nacionalidade portuguesa, 
maiores de idade, residentes ou não 
no país, quer tenham ou não obra 
publicada. E só serão admitidos a 
concurso trabalhos inéditos.

2500 EUROS 
E OBRA PUBLICADA

O vencedor, além de receber 
2500 euros da Fundação Lions de 
Portugal, terá a possibilidade de ver 
a sua obra publicada pela Editora 
Guerra & Paz que, este ano, se as-
socia ao prémio, no âmbito de um 
protocolo celebrado entre a Editora, 
os Lions de Portugal e a Fundação 

Lions de Portugal.
“Paralelamente aos projetos soli-

dários que desenvolvemos e que nos 
caracterizam, os Lions entendem ser 
fundamental dar o seu contributo à 
cultura e à arte em geral, pretendendo 
com este prémio fomentar a produção 
literária e ajudar ao aparecimento de 
novos valores, contribuindo também 
para o incentivo à leitura em Portugal”, 
refere Isabel Moreira, presidente do 
Distrito Múltiplo 115 de Lions Clubes, 
sublinhando a “importância desta par-
ceria com a prestigiada e reconhecida 
editora Guerra & Paz”. 

Os concorrentes devem enviar 
ou entregar os seus exemplares na 
Rua Basílio Teles, nº. 17 – 3º. C, 
1070-020, Lisboa, ou na Rua Monte 
Grande - Parque Avioso - S. Pedro, 
4475-059 Maia.

O regulamento do concurso 
pode ser consultado no site dos 
Lions de Portugal.

PRÉMIO LITERÁRIO DO LIONS 
COM NOVA EDIÇÃO A DECORRER
OBRA VENCEDORA EM 2019 VAI SER LANÇADA EM FEVEREIRO

"Vidas por Fios”, obra que venceu a edição de 2019 do concurso anual de literatura 
promovido pelos Lions de Portugal vai ser lançada em fevereiro

SOBRE JOSÉ MARTINHO GASPAR

"Vidas Por Fio" é a novela vencedora do prémio literário 
do Lions em 2018-2019, escrito por José Martinho Gaspar, 
professor de história, natural de Abrantes. Vencedor de vários 
prémios literários na modalidade de conto, publicou em 2012 
o seu primeiro livro de fi cção, intitulado Histórias Desencan-
tadas. Em 2015 trouxe a público um livro sobre a aldeia onde 
nasceu, intitulado Água das Casas: Memórias de uma comuni-
dade. Ainda em 2015, estreou-se na literatura para a infância, 
com Um Mundo Quadrado: Visto aqui deste lado. Em 2016 
publicou Sport Lisboa e Abrantes/Sport Abrantes e Benfi ca: 
100 anos. Voltou à fi cção em 2017 com Histórias de Ter de Ser.
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Dia 11 de janeiro 
ENCONTRO 
DE COMPANHEIROS 
MELVIN JONES 
EM VILA DE REI
O habitual encontro de Companheiros Melvin Jones 
está marcado para o dia 11 de janeiro, em Vila de Rei. 
A sessão contará com um orador convindado – a 
divulgar oportunamente – e é incentivada a presença 
de todos os Lions, para homenagear e celebrar o ani-
versário do nosso fundador (nasceu a 13 de janeiro 
de 1879). Após a cerimónia, seguir-se-á o almoço.
Haverá autocarros com saída de Lisboa e do Porto. 
Todas as informações seguirão por email para todos 
os Clubes. Mais informações poderão ser obtidas nas 
sedes dos Distritos. 

Formação “Lions Certified Instructor Program” 
em Londres

Nos dias 6, 7, 8 e 9 de dezembro, em Londres, realizou-se a formação “Lions Cer-
tifi ed Instructor Program” (LCIP), contando com a participação dos companhei-
ros: Angelino Ferreira (LC Águeda), Carlos Ferreira (LC Santa Joana Princesa), 
Carlos Manitto Torres (LC Cascais-Cidadela), Dinora Salsinha (LC Lisboa-Belém), 
Filipe Oliveira (LC Barcelos), Isabel Ismael (LC Covilhã), Isabel Moreira (LC Mea-
lhada), Joaquim Beja Simões (LC Águeda), José Carvalho Lopes (LC Barcelos), 
Natália Abreu (LC Nordeste), Nuno Ferrão (LC Montijo), Pedro Crisóstomo (LC 
Castelo Branco-Centro) e Sofi a Félix (LC Arganil).
Ministrada pelos Companheiros PID José Maria Gorgulho (LC Águeda) e PDG 
Gabriela Fernandes (LC Amadora), a formação avançada permite que os Lions 
que a concluem se tornem elegíveis para servir como instrutores qualifi cados nos 
institutos e seminários conduzidos por Lions Clubs International, para além de 
poderem ser formadores em eventos formativos organizados localmente.
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Companheiras e Companheiros, Ami-
gas e Amigos,

Na qualidade de Presidente do CIR-
CULO DE PAST GOVERNADORES – C.P.G., 

saúdo todos os Lions do DM 115 Portugal e, em particu-
lar, o Editor da Revista Lion, CL Henrique Matos, pelo 
convite para dar voz ao C.P.G. neste espaço.

Grato!

A Associação foi criada em 08 de Outubro de 1996, 
através de Escritura Notarial realizada no 2º. Cartório 
Notarial, em Matosinhos, pelo que acabou de comple-
tar 23 anos de existência.

São membros Fundadores os CCLL seguintes: Alci-
des Rosa dos Santos, António Augusto Maia Gomes, 
António Serra Cruz, Armindo Rodrigo Vieira Leite, Car-
los Quinta e Costa, Fernando Dias Esteves, João Manuel 
Pedrosa Russo, Jorge Galamba Marques, José Dias Cos-
ta, José Trindade Martinez, José Luís Brito Rocha, José 
Maria Ribeiro Gorgulho, Luís Gonzaga Duarte Xavier, 
Manuel dos Santos Machado, Manuel Machado Rodri-
gues, Miguel Macedo Teixeira, Nuno Morado da Rocha, 
Rui dos Santos Machado Valdez e Rui Machado da Cos-
ta Taveira.

O Presidente Fundador foi o CL Armindo Rodrigo 
Vieira Leite.

Ao disponibilizar-me para assumir a liderança do 
C.P.G., caso não houvesse qualquer candidato, foi com 
o espírito de prestar mais um serviço ao Movimento 
Lion, com lealdade, missão, determinação, entusiasmo, 
organização, partilha e muita vontade de criar laços de 
amizade e afetividade com todos, sem exceção. Con-
tribuir para que o C.P.G. continue a ser uma Associação 
forte, respeitável, aberta ao diálogo, cooperante com 
todas as Estruturas Lions, e, fundamentalmente, cola-
borar no sentido de o Movimento Lion, em Portugal, 
permanecer forte e coeso.

Lions Internacional reconheceu o papel, que todos 
os Past Governadores desenvolveram na sua missão de 
Governadores e, pelo facto, nomeou-nos Embaixado-
res da Equipa Global de Ação (GAT). Naturalmente que 
a nossa disponibilidade é total, no entanto, depende, 
sempre, dos atuais e futuros líderes.

Eu, a minha Direcção: Secretário – CL Frederico Duff 
Burnay; Tesoureiro – CL Carlos Santos Costa e todos os 
PDG’s queremos que o CPG possa ser mais um “elemen-
to preponderante” de convergência, partilha, diálogo, 
união e de completa abertura para todo o DM 115 – Por-
tugal.

  
O Movimento Lion e o seu abrangente e relevante 

projeto permite que todos se interessem e dinamizem 
na causa do Bem… O Bem faculta e oferece dividen-
dos imateriais, que intuem e edifi cam o próprio Bem a 
quem o ativa!  

Américo Ribeiro

Presidente AL 2019/2020

saúdo todos os Lions do DM 115 Portugal e, em particu-

C

CÍRCULO 
DE PASTGOVERNADORES
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No Sábado dia 30 de Novembro, 
realizou-se em Lisboa, em Telheiras 
nas instalações da Junta de Freguesia 
do Lumiar, uma formação Lionística.

Esta formação destinava-se a Novos Sócios mas foi 
aberta a todos os Lions que pretendessem participar. 
Teve como anfi triã, a Divisão 7 do Distrito 115 Centro 
Sul, Presidida pela CLa Clara Guterres e foi organizada 
pelos coordenadores do GLT do DM115 PCC João Russo e 
do D115CS IPDG Pedro Crisóstomo.

Estiveram presentes 23 sócios de 14 Clubes Lions: 
Lisboa Norte; Lisboa 7 colinas; Lisboa Alvalade; Lisboa 
Matter; Vila de Rei; Cova da Beira; Castelo Branco; Fi-
gueira da Foz; Oeiras Tejo; Cascais Cidadela; Odivelas; 
Lisboa Belém; Lisboa Centro;  e Lisboa Europa África

Estiveram presentes e participaram como formado-
res, o PDI Joaquim Borralho, o PCC Joao Russo, o CCE 
Carlos Torres, o IPDG Pedro Crisóstomo e a CLa Odete 
Abrantes.

Foram abordados diversos temas, como a Diversi-
dade e inclusão, a Gestão de confl itos, como registar 
atividades, sócios em MyLion e MyLCI e como utilizar 
as ferramentas destas páginas disponibilizadas por LCI, 
Estrutura da GAT, missão dos Lions, etc. 

Para esta formação foi seguida a programação das 
formações internacionais segundo as indicações de 
Lions Internacional, com manuais de participante, apre-
sentação PowerPoint e trabalhos de grupos e apresen-
tação interativa. Foram sessões muito animadas e par-
ticipadas por todos, numa troca de informação, ideias 
e experiências que certamente trarão benefícios aos 
sócios que participaram e aos seus clubes.

Esta formação foi a 4a realizada no Distrito 115/CS 
no atual AL 2019/2020 e insere-se numa programação 
de formações que tem sido realizada como objetivo de 
abranger um grande número de sócios e todas as áreas 
geográfi cas do Distrito. 

Pedro Crisóstomo

IPDG 

Esta formação destinava-se a Novos Sócios mas foi 

N

4ª SESSÃO DE FORMAÇÃO 
LIONISTICA NO DISTRITO 
LION 115/CS



 >
 D

IS
TR

IT
O

S

NOVEMBRO

DEZEMBRO

21
LION

2019

Este ano a formação internacional 
(FACULTY DEVELOPMENT INSTITUTE) 
para formadores Lions, realizou-se 
em Madrid e reuniu 79 Companhei-
ras e Companheiros de todos os paí-

ses da Europa que de distribuíram por 4 turmas nas 
línguas de Inglês, Francês, Italiano e Castelhano.

Estiveram presentes vários líderes Lions Europeus 
como formandos e formadores. Portugal esteve 
este ano representado pela CLa Odete Abrantes e 
pelo Past Governador Imediato Pedro Crisóstomo.

A formação decorreu durante 3 dias intensivos, as 
sessões tinham início às 7h25 da manhã e só termi-
navam já depois de jantar. Foram prestadas provas 
pelos formandos, gravadas em áudio e vídeo para 
avaliação dos formandos pela sede internacional.  

Foram tratados vários temas incluindo a Diversidade 
(tema do Presidente Internacional), dotes de oratória 
pública, propósitos de Lions Internacional, gestão de 
confl itos, entre vários outros. 

Pedro Crisóstomo

IPDG 

ses da Europa que de distribuíram por 4 turmas nas 

E

FORMAÇÃO 
INTERNACIONAL 
FDI MADRID 
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Coincide o fi nal do 1º semestre do Ano 
Lionístico com o fi nal do nosso ano civil, 
de mãos dadas com a época de solidarie-
dade por excelência – o Natal e o período 
de refl exão sobre as conquistas ou metas 

alcançadas, difi culdades vividas e projectos para um novo 
ano que começa. 

Os Clubes visitados do nosso Distrito 115CS, exactamente 
metade na nossa metade do Ano Lionístico, revelaram uma 
indómita vontade de ajudar a comunidade, com múltiplas 
acções de Serviço, de mãos dadas com parceiros empresa-
riais, associações solidárias e autaquias. 

Existem difi culdades? Sim, difi culdades existirão sempre, 

principalmente quando damos saltos de gigante no cresci-
mento do nosso quadro social. Assim se impõem a refl exão, 
a formação, os ajustes para a necessária inclusão. 

O nosso próximo semestre irá atender às necessidades 
apontadas pelos Clubes, privilegiando a organização de um 
Forum distrital, porta aberta às nossas Convenções, Institu-
tos para Lions emergentes e dirigentes, palestras temáticas, 
estabelecendo pontes com os nossos Companheiros irmãos 
mais velhos de Serviço.

É verdade que temos de abrir as nossas mãos e os nos-
sos corações, esquecendo também incompreensões e afron-
tas para que, verdadeiramente, possamos a uma só voz di-
zer em verdade

Unidos Servimos
na Diversidade

DG Maria Teresa d’Avila

Distrito 115/CS

alcançadas, difi culdades vividas e projectos para um novo alcançadas, difi culdades vividas e projectos para um novo 

C

CAMINHADA LIONÍSTICA

NOTÍCIA NO PORTAL DA CÂMARA DO FUNCHAL
MIGUEL SILVA GOUVEIA RECEBEU NOVA GOVERNADORA DE LIONS CLUBE 

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu, esta manhã, nos Paços do Concelho, a nova 
Governadora do Distrito 115 Centro Sul de Lions Clubes Internacional, Maria Teresa d’Avila, que se encontra de visita ofi cial 
à Região. Lígia Brazão, presidente do Lions Clube do Funchal, bem como alguns membros, estiveram igualmente presentes.  

Miguel Silva Gouveia, endereçou cumprimentos à nova Governadora, enaltecendo “o trabalho que tem vindo a ser rea-
lizado ao longo dos anos pelo Lions Clube do Funchal, no auxílio a muitas famílias funchalenses carenciadas, um contributo 
voluntário e incansável que permite melhorar a vida de quem mais precisa”.

O Presidente destacou também a boa relação mantida entre a instituição e o Município, “podem contar sempre com o 
apoio da Câmara Municipal do Funchal nas vossas iniciativas solidárias”, endereçando por fi m, votos de maiores sucessos à 
nova Governadora. Na ocasião, trocaram-se ainda as habituais lembranças.
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Estimados Companheiros,
 
Esta época do ano inspira momentos 

familiares, invoca recordações e aproxima-
-nos daqueles para quem estamos menos 
presentes.

Como Lions, sentimo-nos sempre próximos de alguém 
que podemos ajudar, não sendo indiferentes às suas prova-
ções, durante todo o ano. 

E esse é o nosso rosto.

Os Clubes Lions têm 
rosto... os rostos dos 
Companheiros que em 
cada instante unem os 
seus esforços pelo Clu-
be, pela comunidade. 

Cada rosto teve o 
condão de trocar o eu 
pelo nós, de dar de nós 
para eles, e nele, a co-
munidade vê o rosto 
de todos os Lions, pelo 
exemplo, pela entrega, 
superação, altruísmo, 
abnegação, missão e 
equipa.

O projeto LUCAS é mais um projeto com rosto! Este pro-
jeto de angariação de fundos, em colaboração com a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, destina-se a atribuir bolsas de 
investigação no cancro infantil em Portugal. 

Nos últimos dois anos as bolsas foram atribuídas a inves-
tigadores, com rosto, do IPATIMUP (Instituto de Patologia e 
Imunologia Molecular da Universidade do Porto) no desen-
volvimento de trabalhos de investigação relevantes e com 
impacto no curto prazo.

O alargamento do projeto para o âmbito Nacional resulta do 
entusiasmo dos Clubes disseminando a construção do LUCAS 
pelas Ofi cinas Locais, e veio incluir cada um de nós de forma 
direta nesta Luta, integrando a contribuição de cada um nesta 
dádiva que é de todos para nos aproximarmos da cura. 

Cada um de nós conta! 
Cada sorriso colado na face do LUCAS, cada transporte de 

materiais, cada mail ou telefonema a convidar para uma ofi -
cina, são tarefa relevante para que mais um passo em frente 
se dê.

A expressão e o sucesso do projeto LUCAS são bem o ros-
to de cada Companheiro Lion à escala nacional, do Minho ao 
Algarve, dos Açores à Madeira, que se envolve dando corpo 
e alma ao LUCAS, conferindo sentido à causa. 

Votos de um Feliz Natal e de um ano de 2020 cheio de 
sucessos pessoais, profi ssionais e Serviço.

Nós Servimos

João Pedro Silva

Distrito 115/CN

E

SOLIDARIEDADE 
COM ROSTO
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É na qualidade de Assessora das 
Atividades Culturais e das Comunida-
des do DM115 que hoje me dirijo a to-
dos os companheiros dos Clubes Lions.

Afi nal, o que nos move nesta as-
sessoria? Quais são os nossos objeti-

vos?
     Pois bem, o que nos move é uma vontade inata 

de podermos servir, culturalmente, as nossas comuni-
dades. 

Tendo como objetivos de ação a promoção de ati-
vidades culturais globais e de interesse para as comu-
nidades, o envolvimento das comunidades, de uma 
forma ativa, a bem do seu bem-estar cívico, cultural, 
social e moral e a fomentação da união e o bom com-
panheirismo entre todos, cabe-nos incentivar todos os 
clubes do DM115 a incrementarem iniciativas culturais 
junto das suas comunidades, tais como:

   - Apresentações de livros;
   - Sessões de leitura;
   - Recitais de poesia;
   - Exposições de pintura, escultura, fotografi a; 
   - Realização de saraus culturais;
   - Espetáculos de música, de teatro, de cinema;
   - Peddy-paper sobre o património;
   - Concurso de fotografi a.
É igualmente salutar envolver os autores e os vultos 

da comunidade, onde o clube se insere, nestas iniciati-
vas culturais. Fazer parcerias é uma opção a considerar.

A este propósito, divulgamos as seguintes iniciati-
vas culturais, já apresentadas em sede da PDG, Isabel 
Moreira:

1. Apresentação do livro “Segue na Linha do Mi-
nho”, crónicas de Fernanda Santos sobre costu-

mes e tradições portuguesas, com uma componente 
literária – Causa Visão. 

2.  EXPOÉTICA DE BRAGA – Convergência das Ar-
tes - Trata-se de uma mostra de manifestações 

de arte: pintura, escultura, fotografi a, música e litera-
tura, com especial destaque para a poesia, tendo como 
base a temática DIVERSIDADE. 

Trata-se de gerar ambientes inclusivos que favo-
reçam todos e cada um com o conjunto das suas ca-
raterísticas culturais específi cas. Diversidade refere-se 
a incluir todas as pessoas e fazê-las sentir queridas e 
bem-vindas. Na diversidade há beleza e força. 

A Expoética de Braga é um projeto coletivo de vá-
rios autores, sob a coordenação de Fernanda Santos 
e com apoio da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e do 
Município de Braga. 

Haverá trabalhos doados para uma causa LION e 
com abertura da atividade a todo o movimento Lions. 
Temos a possibilidade de contar com artistas interna-
cionais.

3.  Jornadas Literárias - as Jornadas Literárias têm 
como objetivo formar comunidades leitoras e 

sujeitos-leitores emancipados, críticos e esteticamente 
sensíveis.

A programação das Jornadas Literárias, a serem 
realizadas em 2020, conta com atividades que visam 
refl etir sobre a importância da literatura nas nossas vi-
das. Nesse sentido, a arte da literatura será associada 
à necessidade de refl exão sobre conceitos – em aberto 
– na contemporaneidade, tais como “Futuro”, “Liber-
dade”, “Convergências e “Diversidade”, os quais serão 
focos norteadores de espaços de leitura e de temas de 
debate.

Sugestão: Realizar-se no centro do país para os 
do norte e sul poderem deslocar-se mais facilmente. 
Apoio do CL Armando Cotim da Costa da Caparica.

4.  Ofi cina sobre a literatura para infância- par-
ceria com a assessoria Serviços para Crianças, 

Teresa Rodrigues, LC Costa da Caparica. Apresentação 
de livros infanto-juvenis e uma ofi cina “Livro instan-
tâneo”, com possibilidade de um concurso de leitura/
escrita.

5. Jantar Literário/Às escuras (palestra Helen Kel-
ler, lion member)

6.  Workshop A Formação do Agente de Leitura/
Contar histórias em cada clube- voluntários nas 

bibliotecas públicas, escolas, lares, ATLs, etc.
Estamos ao vosso dispor!

Fernanda Santos

Assessora das Atividades 

Culturais 

e das Comunidades DM115

É
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LIVRO SOLIDÁRIO A FAVOR DA VISÃO
 
A CL Fernanda Santos, Assessora das Atividades Cultu-

rais/Comunitárias do DM 115, lançou mais um livro da sua 
autoria, com o título "Segue na Linha do Minho", no dia 27 
de setembro, pelas 18h30, na Biblioteca Lúcio Craveiro da 
Silva, em Braga.

Perante uma sala cheia de amigos e companheiros 
Lions dos diferentes clubes, nomeadamente o Governador 
DM115 CN, João Pedro Silva, a solidariedade e a amizade 
falaram bem alto!

Esta obra é uma compilação de crónicas assinadas pela 
autora no Correio do Minho (Braga). É a segunda obra da au-
tora com vista a apoiar a inclusão, nomeadamente a visão.

Dada a carência de obras literárias em braille nas biblio-
tecas escolares, um dos objetivos é, também, com a receita 
deste livro, a aquisição de alguns exemplares em suporte 
papel/braille e capacitar várias instituições escolares.

 Assim, já se adquiriu a obra “Histórias do João Balão”, 
de Pedo Pestana, em braille e com CD incluído, que será 
distribuída por várias bibliotecas escolares.

 Esperamos o vosso convite para a apresentação de 
“Segue na Linha do Minho” nos vossos Lions Clubes.

SERVIR 
NA DIVERSIDADE

E como nós servimos 
na diversidade e na pro-
ximidade, com parte da 
receita já adquirida com 
o nosso livro solidário, 
"Segue na Linha do Mi-
nho", adquirimos alguns 
exemplares de Histórias 
do João Balão, em braille 
e com CD incluído, para 
serem doados às biblio-
tecas escolares de Espo-
sende.

A nossa viagem pros-
segue até o nosso objeti-
vo estar cumprido.
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 LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

MARCO LIONISTICO NASCE EM ALMADA
 
Para os Lions da nossa ci-

dade de Almada que há muito 
sonhavam com esse sinal vi-
sível que os encorajasse ainda 
mais a cumprir o ultimo item 
do seu Código de Ética - 
“SERVIR E NÃO SERVIR-
-SE” - esse dia chegou – 19 
OUT19. O dia em que come-
moramos o nosso 29º. Ani-
versário da Entrega da Carta 
Constitutiva. Com a presen-
ça de muitos companhei-
ros, amigos e convidados e 
entidades municipais, de que 
destacamos a Presidente da 
Câmara Municipal de Alma-

da, Dra. Inês de Medeiros, 
o Vereador Miguel Salvado, 
a Presidente do CNG, CC 
Isabel Moreira, a DG Teresa 
d`Ávila, o FVDG/CN Car-
los Ferreira e a Presidente do 
LC Santa Joana Princesa nos-
so clube padrinho, CL Isabel 
Oliva-Telles.

Obra do pintor Almaden-
se Carlos Canhão e projecto 
do nosso CL Gueifão de Oli-
veira, o MARCO LIONISTI-
CO está implantado no Par-
que Urbano de Almada, em 
pleno centro da cidade, bem 
perto da sede do nosso clube.

29º. ANIVERSÁRIO DA ENTREGA DA CARTA CONSTITUTIVA DO CLUBE

A Assembleia Almoço Comemorativa do 29º Aniver-
sário do Clube realizou-se no dia 19 de Outubro, no Ho-
tel Tryp da Costa de Caparica. Esteve presente em visita 
ofi cial a CL Governadora do Distrito 115/CS, DG Teresa 
d`Ávila. 

Na Assembleia Festiva contamos também com a pre-
sença da CC Isabel Moreira, do FVDG do Distrito 115/CN, CL 
Carlos Ferreira, da Presidente do Lions Clube Santa Joana 
Princesa, nosso clube padrinho, CL Isabel Oliva-Telles, do 
Presidente da Divisão Lion 9, CL Luís Policarpo e da As-
sessora do Cartaz da Paz, CL Gabriela (Gaby) Nascimento. 
Registamos ainda a presença da Directora da Escola Se-
cundária de Cacilhas-Tejo, Drª. Margarida Fonseca.
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NO DIA DA COMEMORAÇÃO DO 29º. ANIVERSÁRIO DA ENTREGA DA CARTA CONSTITUTIVA 
TOMARAM POSSE DOIS NOVOS SÓCIOS

No decorrer do almoço comemo-
rativo do 29º. Aniversário da Entrega 
da Carta Constitutiva do Clube, tendo 
como padrinho o presidente do clube 
CL Henrique Matos, tomaram posse 
como sócios do Lions Clube Almada-

-Tejo o casal Maria José e Eduardo Sil-
va Dias. Os novos sócios residem em 
Almada há já largos anos, são casa-
dos e tem 3 fi lhos. A CL Maria José é 
Licenciada em Educação Física e Des-
porto sendo Professora de Educação 

Física. O CL Eduardo Dias é Capitão-
-de-Mar-e-Guerra com especialização 
em Electrotécnia e Pós-Graduação em 
Engenharia Electrotécnica – Ramo de 
Telecomunicações, pela Naval Postgra-
duate School em Monterey – Califórnia.

ENTREGA DO PRÉMIO DR. TEIXEIRA DE MATOS 
MELHOR ALUNO FINALISTA 
DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CACILHAS-TEJO - ALMADA

ESTE ANO 
O S. MARTINHO 
FESTEJOU-SE 
NA SEDE DO CLUBE 

É da tradição no nosso 
clube festejarmos o dia de S. 
Martinho. Depois de durante 
vários anos o evento ter-se 
realizado na casa da Ver-
dizela dos nossos compa-
nheiros Alice e António Dias 
Pereira, este ano o dia foi 
festejado na Sede do Clube. 
Um grupo de 21 companhei-
ros e companheiras reuniu-
-se num animado almoço na 
sede do clube preparada a 
preceito para a ocasião. Foi 
um dia bem passado, onde 
não faltou o bacalhau com 
broa, as castanhas assadas, 
os doces e muito mais, tudo 
bem acompanhado pelo vi-
nho novo, a água-pé e até a 
jeropiga ou não fosse dia de 
s. Martinho.

O Prémio Dr. Teixeira de Matos, instituído 
há já mais de 20 anos pelo Lions Clube Al-
mada-Tejo, em homenagem a um dos prin-
cipais dinamizadores e fundadores do Clube, 
destinado a distinguir anualmente o melhor 
aluno/aluna fi nalista da Escola Secundária 
de Cacilhas-Tejo, foi este ano conquistado 
pelo aluna da área de línguas e humanida-
des, Beatriz Ramos Cardoso que terminou o 

12º. ano com a média de 18 valores. A en-
trega do prémio teve lugar no decorrer da 
Assembleia Almoço Comemorativa do 29º. 
Aniversário da Entrega da Carta Constitutiva 
do Clube, no dia 19 de Outubro.

A Beatriz Cardoso frequenta agora o 
Curso de Ciências Políticas e Relações Inter-
nacionais na Universidade Nova de Lisboa 
onde entrou com a média de 18,9 valores.
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 LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

Esteve patente entre os dias 13 e 23 
deste mês de Novembro no átrio da en-
trada principal do Hospital Garcia de Orta, 
em Almada, uma Exposição-venda de 
quadros com obras de pintores consa-
grados provenientes do acervo particular 
do Lions Clube Almada-Tejo e da Galeria 
Valbon. A inauguração da exposição teve 
lugar no dia 13 de Novembro, às 12,00 ho-
ras. Além de vários companheiros e ami-
gos, estiveram presentes a Enf. Dirª. Paula 
Realista em representação do Conselho 
de Administração do HGO e Drª. Vilma 
Vice-presidente da instituição apoiada. 

VISITA CULTURAL AO CENTRO DE CIÊNCIA DO CAFÉ EM CAMPO MAIOR 
E AO FORTE DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA EM ELVAS

Visitamos o Centro da 
Ciência do Café, situado 
na herdade das Argamas-
sas, perto de Campo Maior, 
onde tivemos oportunidade 
de seguir todo o percurso 
dessa apreciada bebida – 
desde a estufa onde são 

cultivadas várias varie-
dades de plantas do café 
até à degustação fi nal do 
café bebida servido no bar 
“gourmet”. O almoço teve 
lugar no restaurante da 
herdade dos Adaes vizinha 
do Centro acabado de vi-

sitar, onde o Comendador 
Rui Nabeiro quis vir cumpri-
mentar-nos pessoalmente. 
Depois do almoço rumá-
mos a Elvas para a visita ao 
Forte de Nossa Senhora da 
Graça, baluarte de fortifi ca-
ção militar, único no mun-

do, que junto à fronteira era 
garantia segura contra as 
investidas de Castela. 

Foi mais um dia bem pas-
sado num jornada cultural 
vivida com amizade e com-
panheirismo para que unidos 
possamos “Servir Melhor.” 

EXPOSIÇÃO-VENDA DE 
PINTURA NO ÁTRIO DO HGO 
Actividade 
cultural e de angariação 
de fundos a favor da 
arf - associação 
almadense rumo ao 
futuro (para deficientes 
profundos adultos)
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 LIONS CLUBE CABECEIRAS DE BASTO

DIA MUNDIAL DA DIABETES

O Lions Clube de Cabe-
ceiras de Basto, em coopera-
ção com a Câmara Municipal 
de Cabeceiras de Basto, o Ex-
ternato S. Miguel de Refojos 
e a Farmácia Moutinho, pro-
moveu a comemoração do 
Dia Mundial da Diabetes, no 
dia 14 de novembro. 

Esta atividade teve como 
objetivo a sensibilização da 
comunidade em geral e da es-
colar em particular. 

A iniciativa começou pe-
las 10 horas, com o desfraldar 
de dois pendões das sacadas 
do Salão Nobre dos Paços do 
Concelho e a presença do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. 
Vice-presidente e da Sr.ª Verea-
dora da Cultura e Ação Social, 
a quem se juntou a comuni-
dade escolar do Externato S. 
Miguel de Refojos e os Com-
panheiros do nosso Clube.

Depois da concentração 
inicial na praça e já nas insta-
lações escolares, procedeu-se 
ao rastreio à sua comunidade: 
professores, alunos e auxilia-

res, tendo participado, mais 
de cem alunos, de todas as 
turmas do externato.

O Lions de Cabeceiras de 
Basto contribuiu assim para a 
sensibilização para a doença 

e para a necessidade da sua 
prevenção, não só pelo ras-
treio, mas sobretudo pela 
prática de uma alimentação e  
vida saudáveis. 

O Lions Clube Cabecei-

ras de Basto agradece reco-
nhecido todas as colabora-
ções recebidas e a cobertura 
noticiosa que a Rádio Voz de 
Basto promoveu na ocasião.

Nós Servimos!

2019

SETEMBRO

OUTUBRO

29
LION
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 LIONS CLUBE DE CALDAS DA RAINHA

O LIONS CLUBE DE CALDAS DA RAINHA PROMOVE RASTREIO PRECOCE DO DALTONISMO
ACÇÃO ColorADD SOCIAL NAS ESCOLAS

O Lions Clube das Cal-
das da Rainha realizou uma 
acção ColorADD Social nas 
escolas, sobre Daltonismo, 
na escola do Bairro da Ponte, 
do Agrupamento de Escolas 
Raul Proença, com o seu au-
tor Miguel Neiva.

Foi a primeira escola na 
região Oeste a receber este 
projeto, que culminou com 
um rastreio precoce do dalto-
nismo, realizado pela Novóp-
tica com técnicos optometris-
tas no espaço da biblioteca, 
que foi complementado com 
um rastreio de acuidade vi-
sual. Esta empresa, a Novop-
tica, patrocinou também os 
Kits que foram entregues aos 
alunos.

Esta iniciativa, decorreu 
no âmbito do projeto Colo-
rADD-Social, que tem um 
programa especial direciona-
do para as escolas de 1º ciclo 
de ensino básico, nomeada-
mente, para o 3.º e o 4.ºano. 
 No fi nal do rastreio, cada tur-
ma tinha um aluno daltónico, 
que não sabia que o era.

Miguel Neiva demorou 
oito anos a criar o ColorA-
DD, o código das cores. Não 
havia nada igual no mundo. 
E agora está em etiquetas de 
roupa, bandeiras das praias, 

setor automóvel, manuais es-
colares, lápis de cores, sinalé-
ticas de segurança, linhas de 
metro, jogos, entre outros.

Miguel Neiva confessou, 
que nunca imaginou “a di-
mensão que isto fosse ganhar, 
e faria todo o sentido estar 
no dia a dia das pessoas, mas 
também levar às escolas, até 
pela prevenção do bullying, 
porque uma criança daltó-
nica é gozada muitas vezes 
inconscientemente pelo pró-
prio professor, ou pelos cole-
gas que não aceitam porque é 
que ele não consegue pintar a 

árvore de verde ou o telhado 
da casa de vermelho”.

“Esta dinâmica que se 
está a fazer nas escolas com 
o experienciar em serem 
daltónicos, faz com que os 
estudantes consigam depois 
aceitar o colega daltónico, 
como alguém que não é in-
ferior, mas tem uma maneira 
diferente de ver o mundo”, 
adiantou o criador do código 
universal de cores ColorA-
DD.

A ação nas escolas, é 
complementada com um ras-
treio precoce de daltonismo, 

porque, segundo este respon-
sável, “17% dos daltónicos 
descobriram que tinham essa 
patologia só depois dos vinte 
anos”.

Segundo Miguel Neiva, 
nos rastreios, “é frequente 
encontrar daltónicos e mui-
tos guardam para eles, porque 
não querem o estigma”. No 
entanto, pretende acabar com 
essa marca, “de uma limita-
ção que não é um problema, 
se a sociedade conseguir estar 
preparada para ela”.

Marlene  de Sousa
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 LIONS CLUBE DO MONTIJO

CLUBE PROMOVE ATIVIDADES NO ÂMBITO DO DIA MUNDIAL DA DIABETES

No âmbito do Dia Mun-
dial da Diabetes, assinalado 
a 14 de novembro, o Lions 
Clube do Montijo promoveu 
várias iniciativas. A primeira 
teve lugar no dia 11, na Esco-
la Secundária Jorge Peixinho 
e resultou no rastreio de 32 
docentes e não docentes e 
avaliação de glicemia, de for-
ma voluntária, a cerca de 40 
alunos. Os alunos foram ain-
da agraciados com informa-
ção sobre a diabetes e brin-
des oferecidos pela Farmácia 
Moderna, a quem agradece-
mos uma vez mais a parceria 
nesta acção.

No mesmo dia teve lu-
gar, na mesma escola, uma 
palestra sobre diabetes, diri-
gida a cerca de 90 alunos do 
9º ano.

No dia 14, já na Escola 
Secundária Poeta Joaquim 
Serra, teve lugar nova pales-
tra com o tema “Vamos falar 
sobre diabetes”. Assistiram 

à sessão cerca de 50 alunos. 
Ainda no mesmo dia foram 
efetuados rastreios a 40 pes-
soas, entre docentes e auxi-
liares. O Clube contou com 
o apoio dos médicos Drª. 
Catarina Neves e Dr. Luís 
Baptista e da enfermeira Pau-
la Friaes.

As atividades prosseguiram 
no dia 16 de novembro, com 
novo rastreio e uma caminha-
da, na qual participaram mais 
de 150 pessoas. Pelo rastreio 
passaram 85 pessoas, numa ini-
ciativa que teve como principal 
objetivo a sensibilização para a 
diabetes.

PALESTRAS ENRIQUECEM LIONS 

Ainda no dia 28 de setembro, no decorrer da assembleia 
jantar daquele mês, teve  lugar uma palestra proferida pelo 
sócio fundador do Clube, embaixador Mário Santos, com o 
tema “Organização e funcionamento da CPLP”. 

O Clube realizou ainda uma assembleia almoço na Base 
Aérea nº 6 (Casa Branca) com uma palestra efetuada pelo 
Tenente Coronel Nuno Ravara, sob o tema “A Casa Branca”.

VISITA DA GOVERNADORA 

O mês de novembro fi cou ainda marcado pela visita da 
Governadora do Distrito 115/CS, DG Teresa d`Ávila, no dia 10, 
com assembleia  almoço e reunião de trabalho com elemen-
tos do Clube.

CARTAZ DA PAZ
No mesmo dia foi escolhido o Cartaz da Paz, iniciativa que 
contou com a participação de  40 desenhos a concurso. 
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 LIONS CLUBE DE ESPOSENDE 

ALUNOS PARTICIPAM ATIVAMENTE 
NA ELABORAÇÃO DE CARTAZES 
PARA A INICIATIVA “CARTAZ DA PAZ”

Foi com o objetivo de dar 
a conhecer melhor os objeti-
vos do Lions Internacional, 
no que diz respeito ao Con-
curso do Cartaz sobre a Paz 
“PEACE 2019 – 2020”, que 
o Clube Lions de Esposende 
visitou as escolas do respe-
tivo concelho, deixando em 
cada uma delas a proposta e 
uma brochura relativa à parti-
cipação no concurso.

Aderiram a esta iniciativa 
as turmas dos sextos anos, 
dos professores Fernanda 
Meira, Miguel Morais e Pau-
lo Lima, que sintetizaram o 
processo da seguinte forma: 
numa primeira fase foi ex-
plorada a brochura fornecida, 
nomeadamente: Missão do 
Lions; O que faz o Concurso 
do Cartaz sobre a Paz; Re-
gulamentos, regras a ter em 
conta e condições de parti-
cipação; Visionamento de 
cartazes vencedores de anos 
anteriores, através do site for-
necido. Numa segunda fase, 
e atendendo ao facto de que 
os cartazes não podiam ter 
texto, os alunos foram incen-
tivados a pesquisar imagens, 
logotipos, cartazes diversos, 
com o mínimo recurso ao 
uso do texto. Imagens que 
contassem histórias foi o que 
procuraram. Assim nasceram 

histórias, ideias, preocupa-
ções, sugestões. Usaram-se 
lápis de cor, lápis de cera, lá-
pis de carvão, canetas de fel-
tro, guaches, … também não 
faltaram a régua, o esquadro 

e o compasso. Afi nal, alguns 
dos conceitos geométricos, 
já aprendidos, também dão 
jeito. No fi nal surgiram vários 
trabalhos que difi cultaram a 
tarefa do júri.

DOAÇÃO 
PARA A LOJA 
SOLIDÁRIA

Os companheiros e ami-
gos do Lions Clube de Es-
posende continuam a doar 
roupa e bens afi ns na Loja 
Solidária de Esposende.  De 
uma forma organizada, a 
roupa vai sendo distribuí-
da a quem mais precisa. 
Este mês dois Companhei-
ros doaram roupa nova da 
sua empresa têxtil. O Clube 
prossegue ainda, em par-
ceria com o município, com 
a angariação de alimentos 
para o Cabaz Solidário.

É salutar e gratificante 
dar a quem mais precisa.

CAMPANHA 
DE RECOLHA 
DE ÓCULOS

O Lions Clube de Es-
posende prossegue com 
a recolha de óculos, uma 
atividade em prol da causa 
Visão, com vista a apoiar 
famílias carenciadas, cul-
minando com a doação 
dos óculos recolhidos pelos 
mais desfavorecidos.

TEXTO SOBRE A PAZ TAMBÉM FOI PEDIDO

O Lions Clube de Esposende desafi ou os jovens do Agrupamento de Escolas António 
Correia de Oliveira, em Esposende, a pensar sobre a Paz e a importância no Mundo, bem 
como a estimular, através da escrita, a refl exão sobre o tema proposto, sempre de uma 
forma construtiva.

No Ano Lionístico 2019/2020 o tema é: “JORNADA DA PAZ”. O desafi o foi lançado e 
agora o júri aguarda pelos trabalhos. 
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 LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

VI EDIÇÃO DE OLHARES.LIONS COM VERTENTE SOLIDÁRIA 
COM APOIO DA COMUNIDADE LOCAL

No passado dia 26 de 
outubro, o Mercado Muni-
cipal de Ílhavo foi palco da 
VI Edição da atividade Olha-
res.Lions, uma iniciativa do 
Lions Clube e do Leo Clube, 
com o apoio da Junta de Fre-
guesia de S. Salvador.

A atividade, conhecida 
por Feira da Saúde, congrega 
o contributo de instituições e 
profi ssionais de várias áreas 
de atividade nos campos da 
Saúde, Segurança, Bem-estar, 

Ambiente, Autoestima, Cul-
tura, Solidariedade e Serviço 
do Concelho de Ílhavo.

A sessão contou com 
ações de controlo, aconselha-
mento, apoio ao diagnóstico 
nas áreas da diabetes, tensão 
arterial, visão, além do incen-
tivo aos hábitos de  saudável, 
a proteção da natureza e a 
prevenção de doenças como 
cancro, entre outras, e incen-
tivo à prática de exercício fí-
sico.

As demonstrações de 
Dança Rítmica, karaté, Judo 
e as Danças Tradicionais 
de várias Associações do 
Concelho, abrilhantaram o 
evento, dando a conhecer 
uma pequena amostra do 
que se faz em termos de as-
sociativismo no Município 
de Ílhavo.

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Ílhavo participaram, 
como vem sendo hábito, com 
a venda de sandes e cujas re-

ceitas reverteram para apoio 
aos Bombeiros.

Para além da componente 
solidária, esta iniciativa con-
tribui para a valorização do 
comércio e agricultura locais, 
já que para além da habitual 
presença dos ilhavenses que 
se deslocam ao mercado para 
se abastecer, muitos forastei-
ros oriundos de outros Clu-
bes Lions, incentivados pelo 
Clube local, passaram pelo 
evento.
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 LIONS CLUBE DE LEIRIA

ASSEMBLEIA 
DE ALMOÇO/CONFERÊNCIA

No passado dia 16 de no-
vembro decorreu mais uma 
Assembleia de Almoço do 
Lions Clube de Leiria que 
contou com dois momentos 
de relevo para o Clube.

O primeiro consistiu na 
presença, como orador con-
vidado, de Ricardo Pereira, 
CEO da Sirplaste e Presi-
dente da ARP- Associação 
de Reciclagem de Plásticos, 
que dissertando sobre a te-
mática “A Reciclagem dos 
Plásticos e sustentabilidade e 
economia circular”, elucidou 
os presentes não só sobre a 
importância e desafi os da 
Reciclagem e Reutilização do 
plástico, como também sobre 
todo o trabalho já realizado 

nesta área, seu papel prepon-
derante e seu valioso contri-
buto na preservação do meio 
ambiente desempenhado por 
esta indústria.

No debate que se seguiu 
o palestrante pode responder 
às questões levantadas pelos 
presentes  sobre as alterna-
tivas ao plástico, nomeada-
mente o vidro, e o impacto 
que o utilizador comum do 
plástico tem no meio am-
biente e na própria indústria.

O segundo momento 
passou pela admissão de um 
novo sócio para o Clube, a 
Companheira Ana Tavares, 
que segundo o Clube “vem dar 
continuidade ao crescimento e 
vitalidade do Lions de Leiria”.

 CEIA DE NATAL

Cumprindo a tradição, o 
Lions Clube de Leiria reali-
zou, no passado dia 17, na sua 
Sede, a habitual Ceia de Natal 
reunindo companheiros e fa-
miliares e contou com a pre-
sença da senhora Vereadora 
do Ambiente da Camara Muni-
cipal de Leiria,  Ana Esperança 
e dos nossos queridos Leos.

O “fi el amigo” foi sabo-
reado em ambiente de festa e 
franca harmonia, num espaço 
adequadamente ornamentado 
para este momento tão espe-
cial.

Perseguindo o seu objetivo 
maior de solidariedade, os Lions 
do nosso Clube angariaram pro-
dutos alimentares e roupas 
quen tinhas para entregar ao 
Centro  de Acolhimento da nos-
sa cidade e à Ala Psiquiátrica do 
Hospital Santo André.

Natal é Magia!  Que ela 
nunca nos falte!
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 LIONS CLUBE LISBOA BELÉM 

VOLUNTARIADO NO FOCO DAS ACTIVIDADES

O Lions Clube Lisboa 
Belém promoveu uma As-
sembleia Geral onde a CL 
Presidente, Ludovina Lopes, 
teceu palavras sobre o que o 
Clube tem desenvolvido e o 
pretende fazer nos próximos 
tempos.

A Presidente lembrou que 
escolheu para o Ano Lionísti-
co 2019/2020 o lema “Servir, 
Engrandecer e Rejuvenes-
cer”. Embora consciente que 
não será um caminho fácil, a 
CL Ludovina Lopes reforça 
que conta com a equipa que 
tem a seu lado para o fazer, 
salientando o que já tem sido 
desenvolvido: “já ultrapassa-
mos as 500 horas de volunta-
riado e servimos mais de 600 
pessoas da comunidade, em 
14 atividades, em três meses 
de atividade”. O voluntariado 
é realizado tanto no IPO, pela 
CL Paula Leonardo, e pelos 
CL’s Manuela e Artur Cruz, 
no Hospital S. Francisco Xa-
vier.

A loja Solidária em Belém 
continua também em funcio-
namento e a bom ritmo.

“Apesar dos 5 Focos do 
Lionismo (Visão, Diabetes, 
Ambiente e Fome e Cancro 
Infantil) se manterem, o que 
está a mudar é como devere-
mos direcionar a nossa ajuda 
e como poderemos motivar 
novos Companheiros, como 
conseguir o envolvimento 
das Comunidades e como 
nos organizar”, sublinhou a 
presidente, acrescentando: 
Pensar no modelo das nossas 
organizações, é também uma 
das minhas preocupações e a 
talhe de foice, quando me pe-
diram qual o tema do nosso 
próximo almoço, quero aqui 
partilhar com vocês que o 
meu próximo tema de ativi-
dade será “Unidos na Partilha 

Serviremos mais”.
A sessão contou com 

uma palestra pelo CL Artur 
Cruz, sobre a Evolução dos 
Caminhos de Ferro até aos 
dias de hoje.

Entretanto foram levadas 
a efeito pelo clube as seguin-
tes actividades: Visita a um 
Lar de Idosos e Acompa-
nhamento,  por elementos do 
Leo Clube de Lisboa Belém 
e Rastreio Visual  a crianças 
no Centro da Sagrada Famí-
lia actividade realizada com 
o apoio do Oculista Cristal 
d’Ouro  e em parceria com o 
nosso Distrito 115 C/S.
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 LIONS CLUBE DA MAIA

RASTREIO DE VISÃO EM ESCOLAS DO CONCELHO

O LIONS CLUBE DA 
MAIA, a exemplo dos anos 
lionísticos anteriores e em 
parceria com a conceituada 
Firma GRUPÓTICO, reali-
zou no passado mês de No-
vembro mais um rastreio da 
visão.

Este tinha como obje-
tivo principal a deteção  da 
ambliopia, vulgarmente co-
nhecida por “olho preguiço-
so” e que se  manifesta por 
uma baixa de visão num ou 
em ambos os olhos, cuja te-
rapêutica assenta na oclusão, 
estimulando assim o olho 
amblíope.

De realçar que a falta de 
um diagnóstico e tratamento 
atempado, poderá aumentar 

substancialmente o risco da 
perda permanente da visão.

Esta ação, realizada por 
Técnicos Especializados da-
quela Firma,  incluiu  tam-
bém a despistagem de erros 
refrativos (astigmatismo, hi-
permetropia e miopia) e de 
problemas de convergência e 
deteção e/ou acomodação).

Esta atividade teve  como 
público alvo os alunos dos 
1º e 2º anos (239 no total) e 
foi desenvolvida no Agrupa-
mento de Escolas  Dr. Vieira 
de Carvalho (que abrange os 
núcleos de: Guarda, Prozela, 
Lidador, Crestins e Pedras 
Rubras), no período com-
preendido entre os dias 13 e 
22 de Novembro.

 O LIONS CLUBE DA MAIA E O AMBIENTE

Nos passados dias 19 e 26 de Novembro o L.C.M. 
realizou mais uma das atividades inseridas no progra-
ma estabelecido para o ano lionístico em curso.

Trata-se de um evento, cujo principal objetivo é o 
da sensibilização das crianças   para o impato altamen-
te positivo que uma correta separação dos resíduos e a 
respetiva reciclagem têm no ambiente.

No corrente ano letivo foram alvo desta formação 
os alunos da EB1 / JI  de Mandim – Mandim.

No primeiro dia usufruíram dessa ação  os alunos 
da pré escolar (25 no total), cuja atenção foi direciona-

da para a separação e compostagem do lixo, mediante 
ações práticas, complementada com uma visita à Horta 
da Formiga.

Relativamente à segunda data e   após uma ligeira 
sessão de informação, os 45 alunos do 3º e 4º ano que 
compunham o grupo, tiveram oportunidade de visitar 
o núcleo de reciclagem material.

Durante estas visitas foi-lhes relevado o refl exo 
importante que tais ações têm no computo geral,  mas 
que atingem contudo especial relevância nos âmbitos 
económicos e ambientais.
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 LIONS CLUBE DA MAIA

ATIVIDADE – DIABETES – TENSÃO ARTERIAL

Entre as atividades desenvolvidas pelo LIONS CLUBE 
DA MAIA ao longo do ano, destacam-se as relacionadas 
com a diabetes, nomeadamente o respetivo RASTREIO.

Assim este ano, a respetiva ação de profi laxia foi 
realizada no passado dia 6 de Dezembro, tendo como 
público alvo os docentes e assistentes operacionais do 
Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia. 

Para além do rastreio propriamente dito, foram dis-
tribuídos prospetos com informação sobre a diabetes. 
Aproveitando o ensejo foram também realizadas medi-
ções da tensão arterial (HTA)

A atividade que foi desenvolvida pelos CCLL Alber-
to Monforte (médico), Adelina Monteiro (enfermeira) e 
Agostinho Silva.

OFERTA DE AQUECEDORES 
PARA A ALA DO CANCRO PEDIÁTRICO DO IPO

No dia 5 de Novembro, o LIONS CLUBE DA MAIA numa 
visita efetuada ao IPO, para dar conhecimento da reali-
zação de uma noite de fados no dia 8 de Fevereiro do 
próximo ano e  cuja receita reverterá na sua totalidade 
para a Ala do Cancro Pediátrico desta unidade hospitalar,  
em conversa com a respetiva responsável, Drª Ana Maia, 
teve conhecimento das condições em que decorriam as 
respetivas consultas.

Assim e após reunião no Clube, foi decidido oferecer 
de imediato 5 (aquecedores) radiadores aquele serviço, 
de forma a amenizar as condições em que decorrem tais 
atos médicos.

A entrega deste equipamento foi concretizada na se-
gunda feira imediata (9 de Dezembro) pelas 11 horas.

 LIONS CLUBE DE SETÚBAL

O LIONS CLUBE DE SETÚBAL 
REALIZOU A 35ª FEIRA DA LADRA
Actividade antiga do 
clube já conta com 35 
anos de realização

A 35ª Feira da Ladra, 
actividade anual do Lions 
Clube de Setúbal, mere-
cedora de destaque não 
apenas nos seus objectivos 
mas também pela sua lon-
gevidade, cujo resultado se 
destina à Casa do Gaiato, 

decorreu nos dias 7,8 e 9 
de Novembro, na cidade 
de Setúbal.

Na feira são vendidas 
antiguidades, velharias e 
roupas e outros artigos 
doados e ao mesmo tempo 
à disposição dos visitantes 
produtos biológicos produ-
zidos na quinta da Casa do 
Gaiato. 

Mais uma vez a activi-

dade de angariação de 
fundos decorreu com a 
participação da maioria 
dos membros do clube. 
De registar a partici-
pação na edição deste 
ano do CL Albertino 
Félix  que o faz pelo 
35º.ano consecutivo, 
tantos quantos leva 
a realização da Feira 
da Ladra. 

dade de angariação de 
fundos decorreu com a 
participação da maioria 
dos membros do clube. 
De registar a partici-
pação na edição deste 
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 LIONS CLUBE PÓVOA DE VARZIM

LIONS DA PÓVOA DE VARZIM 
E ASSOCIAÇÃO LOCAL PROMOVEM 
MOMENTO DE CONVÍVIO EM MAGUSTO

O Lions Clube da Póvoa 
de Varzim promoveu, em par-
ceria com o Grupo Cultural 
e Recreativo Aguçadourense 
uma festa de S. Martinho no 
passado dia 16 de novembro 
que contou com a participa-
ção de 400 pessoas, entre as 
quais cerca de 30 elementos 
do Lions, que levaram fami-

liares e amigos.
O pavilhão Multiusos de 

Aguçadoura, freguesia da Pó-
voa de Varzim, encheu-se para 
um jantar típico onde não fal-
tou caldo verde, bifanas e cas-
tanhas, entre outras coisas. 

A animação esteve a car-
go de um DJ e um par de 
cantares ao desafi o.

JANTAR DE NATAL 
BENEFICIA CENTRO 
PAROQUIAL

O Lions Clube da Póvoa de 
Varzim promoveu no passado 
dia 6 de dezembro o seu jan-
tar de Natal, solidário, como já 
vem sendo solidário. 

Este ano, a causa abra-
çada foi o Centro Paroquial 
e Social de Terroso, que foi 
agraciado com um montante 
de 1800€.

A sessão teve lugar 
numa quinta na freguesia 
de Terroso e contou com a 
participação de cerca de 140 
pessoas, entre Lions, fami-
liares e amigos.
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 LIONS CLUBE DE SANTA CATARINA (FIGUEIRA DA FOZ)

 LIONS CLUBE DE VIANA DO CASTELO

O LIONS CLUBE DE SANTA CATARINA FESTEJOU O 26º ANIVERSÁRIO E RECEBEU A 
VISITA OFICIAL DA GOVERNADORA DO DISTRITO 115/CS, DG TERESA D`ÁVILA

“O Lions Clube de Santa 
Catarina comemorou no dia 
23 de Novembro o seu 26ª 
Aniversário, com a presença 
da CL Maria Teresa d’Ávila, 
Governadora do D115CS. 
No decorrer da visita foi en-
tregue um cheque no valor de 

setecentos euros à Arquiteta 
Ana Brazião, presidente da 
direção da Pedrinhas - Coo-
perativa de Solidariedade 
Social e Cultural, que apoia 
crianças e jovens com doença 
oncológica. O donativo en-
tregue foi obtido com a venda 

de bilhetes de um Teatro Soli-
dário que o Clube organizou, 
com a colaboração da Trupe 
de Teatro “Tira- Teimas”, a 
Assembleia Figueirense e a 
Filarmónica Figueirense.

Para assinalar a data, a 
direção da Pedrinhas presen-

teou o Clube com um qua-
dro, réplica de uma das obras  
que o menino Pedro Brazião 
Rodrigues nos deixou, e que 
embelezará a sede do Lions 
Clube de Santa Catarina.”

CL Joaquim Cruz Máximo

CLUBE ASSINALA DIA MUNDIAL 
DA DIABETES COM RASTREIO VISUAL

O Lions Clube de Viana do Castelo, associando-se à inicia-
tiva promovida por Lions Internacional, levou a cabo no dia 14 
de novembro um rastreio da diabetes. A iniciativa teve lugar na 
Biblioteca Municipal e contou com a colaboração de Alfredo 
Fernandes, enfermeiro.

Esta data é assinalada em todo o mundo nos Lions Clubes 
e objetivo é efetuar um milhão de rastreios visuais. Em Viana 
do Castelo participaram dezenas de pessoas.

JANTAR MAGUSTO 
REÚNE COMPANHEIROS E AMIGOS

Como já vem sendo hábito, o Lions Clube de Viana do 
Castelo, levou a efeito o Jantar Magusto. O evento teve 
lugar no dia 16 de novembro, e contou com a participa-
ção de vários elementos do clube, familiares e amigos, 
em ambiente animado de espírito de amizade e compa-
nheirismo. 
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 LIONS CLUBE DE RABO DE PEIXE

 CANCRO INFANTIL

O Lions Clube de Rabo 
de Peixe, no âmbito das suas 
atividades fi lantrópicas para 
o AL2019/2020, promoveu 
de 13 a 25 de outubro uma 
mostra de produtos caseiros 
regionais, na sala de eventos 
culturais do Hospital do Di-
vino Espírito Santo de Ponta 
Delgada. Esta atividade do 
Lions de Rabo de Peixe tem 
em vista ajudar o Serviço de 

apoio ao Cancro Infantil.
Todos os produtos foram 

confecionados pelos sócios 
do Lions Clube de Rabo de 
Peixe e obedecem às mais 
genuínas receitas antigas, 
também como forma de 
promover a gastronomia re-
gional açoriana, com sabores 
de outrora, bem como outros 
produtos tradicionais, que 
podem ser apreciados.

DIABETES

Numa parceria conjunta entre a Associação de Diabéti-
cos de S. Miguel e Santa Maria, o Hospital do Divino Espírito 
Santo de Ponta Delgada e o Lions Clube de Rabo de Peixe, e 
inserida no mês da Diabetes, teve lugar no passado domin-
go, dia 17, na Vila de Rabo de Peixe, uma ação de rastreio e 
despiste da diabetes, hipertensão e pneumologia, que ocor-
reu no Centro Comunitário e Juvenil daquela Vila.

Tratou-se de mais uma atividade do Lions Clube de Rabo 
de Peixe, em que este ano, pela primeira vez, se realizou um 
rastreio de pneumologia, conseguindo, por isso, a adesão de 
muitas pessoas que quiseram submeter-se a este despiste, 
num claro contributo para a sensibilização da população para 
a prevenção das doenças do foro respiratório.

Como já é habitual, no terceiro domingo de Novembro a 
população de Rabo de Peixe é chamada a participar nestes 
rastreios promovidos pelo Lions Clube local, em que a diabe-
tes é um dos principais motivos de adesão. 

Nas celebrações do Dia Mundial da Diabetes é sempre 
importante também sensibilizar as pessoas para uma ali-
mentação equilibrada e saudável e a ser fisicamente ativo. 
Também a vacinação contra a gripe é fortemente recomen-
dada para pessoas com diabetes mellitus.
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 LIONS CLUBE SANTA MARIA DA FEIRA

CAMINHADA CARITATIVA AJUDA INSTITUIÇÃO DE APOIO A JOVENS EM RISCO

O Lions Clube de Santa 
Maria da Feira realizou a 3ª Ca-
minhada Caritativa, com vista 
angariar fundos. Este era um 
dos objetivos previstos para 
este ano lionístico e o percurso 
passou pela Rota Histórica, de-
fi nido pela organização como 
“um verdadeiro tesouro de 
beleza arquitetónica, cultural, 

histórica e natural da cidade”.
O percurso contou com 

um total de seis quilómetros e 
teve como missão continuar a 
apoiar a Obra do Frei Gil, si-
tuada na freguesia de Lobão, 
prestar um contributo ao Cen-
tro de Acolhimento Temporá-
rio de Crianças em Risco, do 
Centro de Assistência Social à 

Terceira Idade e Infância, de 
Sanguedo, CASTIS e, ainda, 
para a obtenção de cabazes de 
alimentos para pessoas caren-
ciadas, distribuídos pela Junta 
de Freguesia.

Com ajuda da Caminhada 
Caritativa, a Obra do Frei Gil 
vai conseguir adquirir novo 
mobiliário e algum equipa-

mento, visando assim criar 
um espaço acolhedor e con-
fortável de convívio, onde 
os trinta rapazes, carecidos 
de proteção e motivação, po-
derão passar momentos de 
alegria, distração, partilha e 
interação, essenciais ao seu 
crescimento pluridimensio-
nal quotidiano.

EUCARISTIA 
ASSINALA DIA MUNDIAL 
DO LIONISMO

Já no dia 22 de novembro 
teve lugar uma celebração 
Eucarística, na Igreja da Con-
gregação Passionista, para 
celebrar o Dia Mundial do 
Lionismo. A missa foi cele-
brada pela memória de todas 
as Companheiras e Compa-
nheiros falecidos e em ação 
de graças pelo trabalho de-
senvolvido nas diferentes la-
titudes: Humanitário; Social; 
Saúde; Cultural e Pessoal.

MISSÃO 
PASSIONISTA 
EM ANGOLA 
APOIADA PELO LIONS

A Congregação Passio-
nista está em Missão em 
Angola – Calumbo. A missão 
prevê apoiar crianças caren-
ciadas, e às eucaristias acor-
rem cerca de um milhar de 
pessoas.

As crianças sem escola, 
sem alimentos, sem vestuá-
rio, entre outros bens, são 
cerca de 100, e recebem ali-
mentação todos os dias pela 
Instituição.

O objetivo da missão 
passa ainda por construir 
duas salas de aula para pro-
mover o ensino e a educa-
ção, num projeto apoiado 
pelo Lions Clube de Santa 
Maria da Feira. Para tal, o 
Clube já contribuiu com um 
apoio fi nanceiro de mil eu-
ros
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 LIONS CLUBE DE VILAMOURA

LIONS CLUBE DE VILAMOURA PROMOVE CAMINHADA, 
RASTREIO E CONFERÊNCIA PELA DIABETES

O Lions Clube Vilamou-
ra promoveu, na manhã do 
dia 16 de novembro, uma 
Sessão de Ativação Geral 
(aquecimento), dinamizado 
por Helena Silva (Amanhecer 
Selvagem – Associação de 
Atividades Desportivas e De-
fesa Pessoal), e Caminhada 
pela Diabetes. Paralelamen-
te, durante toda a manhã, foi 
levado a cabo, no Largo do 
Centro Autárquico de Quar-
teira, um rastreio gratuito à 
Diabetes, contando com os 
apoios da Farmácia Silva e da 
Farmácia Miguel Calçada.

No fi nal da manhã, teve 
lugar no Centro Médico de 
Quarteira, uma Conferência 
sobre a Diabetes, proferida 
pela CL Mara Marques.

A iniciativa também con-
tou com as presenças do 
presidente da Junta de Fre-
guesia de Quarteira – Telmo 
Pinto e de Sónia Neves do 

seu executivo; da presidente 
da Assembleia de Freguesia 
de Quarteira; do Diretor do 
IPDJ- Delegação Regional 
do Algarve, Custódio More-
no, e do presidente do Lions 
Clube Vilamoura, CL Jorge 
Madeira.
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LIONS CLUBE DE VILAMOURA PROMOVE ESPETÁCULO DE SOLIDARIEDADE

O Lions Clube de Vila-
moura promoveu, no dia 
23 de novembro, um jantar 
com espetáculo de solida-
riedade, no Casino de Vi-
lamoura. Os fundos anga-
riados reverteram a favor 
de Teresa Rosa que sofre 
de esclerose múltipla e que 
necessita de uma cadeira de 
rodas adaptada.

O jantar contou com o 
espetáculo do casino Best 
Moments e, ainda, as atua-
ções solidárias de Aléxys, 
Fernando Correia Marques 
e José Anthony, criando-se 
bailes espontâneos pelos 
presentes na sala.

Houve também sorteio 
de duas obras de arte: uma 

pintura a acrílico ofereci-
da por Maria de Lourdes 
Guedes e uma serigrafi a de 
Chalet Figueira, bem como, 
o leilão de uma camisola 
do Sport Lisboa e Benfi ca 
(assinada por jogadores do 
plantel).

Esta iniciativa demons-
trou ser um sucesso, uma 

vez que foi possível angariar 
grande parte dos recursos 
necessários. O presidente do 
Lions Clube de Vilamoura, CL 
Jorge Madeira, anunciou que 
o grupo de empresários de 
Londres “Amigos do Peixe” 
– fi zeram um donativo no 
valor de 1000 euros e agra-
deceu às entidades: Sol-

verde – Casinos do Algarve, 
Câmara Municipal de Loulé, 
Assembleia de Freguesia de 
Quarteira, Junta de Fregue-
sia de Quarteira, Inframou-
ra, Garvetur, empresário de 
futebol Amadeu Paixão, aos 
empresários de Londres, à 
Maria de Lourdes Guedes e 
ao Chalet Figueira.

 LIONS CLUBE LISBOA MONSANTO

ENTREGA VESTUÁRIO 
À COMUNIDADE VIDA E PAZ

O Lions Clube Lisboa 
Monsanto no âmbito das ati-
vidades a que se dedica, au-
xilio no combate à diabetes, 
auxilio no combate à fome , 
auxilio às necessidades mais 
primárias, neste caso especifi -
co, no fornecimento de diver-
sos artigos de vestuário para 
os mais necessitados e em 
parceria com a Comunidade 
Vida e Paz, levou a efeito no 

passado dia 27 de Outubro 
uma primeira entrega de di-
versas caixas com vestuário 
para que, os que dele vierem 
a benefi ciar, possam passar, 
dentro do possível, este tem-
po frio que se aproxima, mais 
aconchegados. Fizemos tam-
bém, como outra atividade, 
a recolha e entrega na secre-
taria dos Lions 160 pares de 
óculos e lentes. 

CORRECÇÃO 
À NOTÍCIA 
DA LION 2
- O Dr. José 
Manuel 
Boa-vida é 
presidente 
da APDV 
(Associação 
protectora 
dos dia-
béticos de 
Portugal)
- A CL Rosa 
Branca, 
sócia do 
clube, é pre-
sidente da 
Associação 
protectora 
do empre-
go para 
defi cientes 
visuais)
- O presi-
dente do Lc 
Lisboa Mon-
santo é o CL 
Rui Dias.
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 LIONS CLUBE DE NORDESTE

LIONS CLUBE DE NORDESTE 
PROMOVE ATIVIDADE DE CONSERVAÇÃO DA FLORESTA ENDÉMICA

No dia 16 de novembro 
o Lions Clube de Nordeste, 
em parceria com a SPEA 
e com a colaboração do 
Lions Clube de São Miguel, 
promoveu uma atividade 

de conservação da fl oresta 
endémica dos Açores, que 
decorreu na Serra da Tron-
queira, na zona da Mata dos 
Bispos onde, nos últimos 
anos, temos desenvolvido 

diversas iniciativas desta 
natureza. Liderada pela Pre-
sidente do Lions Clube de 
Nordeste, CL Joana Medei-
ros, esta atividade contou 
também com a presença da 

Presidente da Divisão 14, 
CL Luísa Magalhães, e de 
diversos companheiros e 
amigos que não se poupa-
ram a esforços na plantação 
de urzes, sanguinhos, folha-

LIONS CLUBE DE NORDESTE RECEBE A GOVERNADORA DE DISTRITO

A Governadora do Distrito 115 Cen-
tro Sul, DG Maria Teresa d’Ávila, que 
se fez acompanhar pelo Presidente da 
Região G (Açores), CL Armando Meire-
les e pela Presidente da Divisão 14, CL 
Luísa Magalhães, visitou o Clube.

A visita iniciou-se com a apresen-
tação de cumprimentos ao Presidente 
da Câmara Municipal de Nordeste, An-
tónio Miguel Soares, destacando-se a 
necessidade de dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido neste concelho 
com novas formas de intervir e de ser-

vir a comunidade nordestense.
Seguiu-se a visita à empresa dos 

Irmãos Pimentel, que se tem eviden-
ciado no Nordeste não só pelo suces-
so alcançado no âmbito do programa 
“Vacas Felizes”, como pelas iniciativas 
de solidariedade que desenvolve jun-
to da sociedade, há vários anos, sendo 
um exemplo de um próspero negócio 
familiar que também contribui ativa-
mente para dar apoio aos mais desfa-
vorecidos.

A visita ofi cial terminou com uma 

reunião de trabalho na sede do Lions 
Clube de Nordeste, onde foram de-
batidas as principais difi culdades que 
o clube enfrenta, nomeadamente no 
que respeita ao apoio institucional às 
iniciativas de serviço. Como resultado 
do trabalho desenvolvido, reforçamos 
o espírito de união que nos motiva a 
continuar a trabalhar em conjunto com 
as entidades e empresas locais, fo-
mentando o espírito de entreajuda e 
dando as mãos para conseguir servir 
um número cada vez maior de famílias.
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LIONS CLUBE DE NORDESTE RECEBE JOVENS DO “ACAMPAMENTO INTERNACIONAL LIONS AÇORES”

No dia 11 de julho o Lions Clube de 
Nordeste recebeu os jovens que parti-
ciparam no Acampamento Internacio-
nal Lions Açores e que, pela primeira 
vez, foi organizado nesta região pelo 
Lions Clube de Vila Franca do Campo, 
sob o lema “promover a união e a com-
preensão entre os povos da terra”.

Nesta visita ao Nordeste, os jovens 
vindos de países como o Brasil, Dina-
marca, Eslovénia, Eslováquia, Geórgia, 
Grécia, Índia, Lituânia, México, Pensil-
vânia, Tunísia, Turquia, entre outros, 

puderam conhecer um pouco da histó-
ria e da cultura deste concelho e rea-
lizaram algumas atividades de lazer e 
cultura numa fase em que ainda esta-
vam a conhecer-se entre si.

A visita começou na Vila de Nor-
deste, com uma calorosa receção dos 
participantes na Praça da República. 
Seguiu-se uma visita ao Centro de Di-
vulgação da Floresta e um banquete 
tradicional na Reserva Florestal dos 
Viveiros do Nordeste. A noite não 
terminou sem passar pelas Festas do 

Nordeste que, neste dia, contaram 
com os artistas Agir e Soulsky para 
animar este grupo de jovens que, 
pela primeira vez, vieram visitar os 
Açores.

Este tipo de intercâmbio, para além 
de promover o convívio e o companhei-
rismo, assume-se como um incentivo 
ao conhecimento de outras realidades 
e vivências, promovendo a tolerância e 
a paz, e ajudando a estreitar laços de 
amizade e compreensão entre os jo-
vens representantes de cada país.

dos, louros, azevinhos, entre 
outras espécies característi-
cas da Floresta Laurissilva 
dos Açores.

No fi nal da atividade ti-
vemos oportunidade de visi-
tar outras zonas da Mata dos 
Bispos já intervencionadas 
em plantações realizadas nos 
anos anteriores.
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ÁREAS DE SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE E DO CANCRO PEDIÁTRICO 

Neste mês de Outubro 
deu-se continuidade ao Meio 
Ambiente, que se havia co-
meçado no mês próprio para 
esta Área com uma palestra 
no Clube. 

Com efeito, o Lions Clu-
be do Funchal organizou 
uma visita à “Quinta Eva e 
Américo Durão”. Esta quin-
ta, no Santo da Serra, foi 
adquirida pelo médico Dr. 
Américo Durão na década 
de sessenta do século passa-
do. Após a sua morte herdou 
a propriedade, de nove hecta-
res, a viúva, Senhora D. Eva 
Durão, que, sentindo não ha-
ver alguém que preservasse 
a quinta no seu estado mais 
puro, decidiu doá-la à “Asso-
ciação dos Amigos do Par-
que Ecológico do Funchal”, 
que tem feito um trabalho 
extraordinário e a todos os 
títulos louvável e de louvar 
na conservação, divulgação 
e acima de tudo na plantação 
e expansão da nossa Flora 
Madeirense, com maior ex-
pressão nas nossas plantas 
indígenas, árvores e arbustos, 
que constituem a Floresta 
Laurissilva, PATRIMÓNIO 
DA HUMANIDADE. 

A Quinta foi constituída 
em “Campo de Educação 

Ambiental do Santo da Serra 
Eva e Américo do Durão”. 

No passado dia 19 de Ou-
tubro os membros e amigos 
do Lions Clube do Funchal 
rumaram ao Santo da Serra 
com duas fi nalidades – a vi-
sita ao “Campo de Educação 
Ambiental”; e angariação de 
fundos destinados Cancro 
Pediátrico, cujo mês de alerta 
é precisamente em Outubro. 

Guiou a visita o Profes-
sor Doutor Raimundo Quin-
tal, presidente da Associação, 
grande entusiasta e profundo 
conhecedor de todos ao as-
pectos, formas e fi nalidades 
da nossa Floresta. 

A propriedade é constituí-
da por duas unidades de pai-

sagem: - O planalto – onde foi 
constituído o núcleo da Lauris-
silva, com árvores de médio e 
grande porte, barbuzano, lou-
reiro, cedro da Madeira(que no 
sec. XVI foi usado para a cons-
trução manuelinas dos tectos 
de alfarge da Sé e da Alfãndega 
do Funchal, hoje Assembleia 
Regional), o pau branco (que 
pela dureza da madeira foi usa-
do nos fusos dos lagares e nos 
patins dos carros de cestos da 
Madeira). 

Nesta zona de planalto, 
bordejando-o, encontram-
-se árvores e arbustos que 
não sendo endémicas têm 
um grande valor paisagístico, 
que pela sua beleza há muito 
são usados nas quintas e jar-

dins Madeirenses. Os narinos 
(marílias), azevinhos (euro-
peu e madeirense), os aga-
pantos (coroas de Henrique), 
que estão a ser substituídos 
por uveiras da serra (endémi-
cas), o cedro da Califórnia, a 
criptoméria japónica, a faia 
das ilhas, o pinheiro da Ma-
deira (donde se tiravam as 
tábuas de casquinha para os 
nossos soalhos), o piorno, 
o sanguinho, a ginjeira bra-
va - O vale, constituído por 
imensa vegetação que deve e 
tem de ser desbastada, está a 
ser utilizado para preparar o 
húmus e a estila, obtendo-se 
assim os adubos naturais para 
a fertilização dos solos. 

Na área de jardim, ainda 
numa fase inicial, mas que 
conta já com azáleas, rodo-
dendros, cameleiras, protea 
vermelha, plantas de chá, o 
pessegueiro de jardim e a ce-
noura da rocha. 

Os Lions e seus amigos 
terminaram esta profícua 
manhã de Outono com a 
plantação de duas espécies: 
ameixieiras-de-espinho e de 
uveiras da serra, ladeando um 
caminho, merecedor de uma 
nota informativa do Serviço 
que os Companheiros presta-
ram em prole do Cancro Pe-

 LIONS CLUBE DO FUNCHAL
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PINTURA NA RUA AO VIVO COM VEIA SOLIDÁRIA

O Lions Clube de Vila 
Praia de Âncora lançou o 
desafi o a vários artistas, pin-
tores e fotógrafos, para uma 
jornada solidária de apoio às 
causas sociais promovidas 
pelo Clube, de Pintura na 
Rua ao vivo, na sequência da 
recente exposição colectiva 
“arte(s)Lions” que envolveu 
27 artistas e esteve patente na 
Galeria Guntilanis.

O apelo envolveu 21 artis-
tas na atividade que decorreu 
em Vila Praia de Âncora no 
passado dia 22 de setembro 
sob o mote “Pintura na Rua 
em Vila Praia de Âncora”.

Os Lions tiveram como 
entidade parceira o Orfeão 
de Vila Praia de Âncora, ten-
do esta atividade sido sedeada 
na Casa do Orfeão.

A iniciativa foi coor-
denada pelo seu mentor, 
o pintor Mário Rebelo de 
Sousa, que mantém há vá-
rios anos uma especial rela-
ção de colaboração com os 
Lions e integra o Grupo de 
Amigos do Clube.

Aos artistas foi pedido en-
tão que pintassem, fotografas-
sem ou criassem uma obra ao 
vivo face ao espaço geográfi co 
de que dispunham. As obras 
elaboradas representam de for-
ma sublime a visão dos artistas 
da cidade.

Esta atividade também 
contou com declamação de 
poesia a cargo de Maria Si-
mões (Barcelos), cuja força 
interpretativa mereceu justo 
aplauso.

No fi nal da jornada o 
presidente do Lions Clube 
de Vila Praia de Âncora, 
Alberto Magalhães, referiu: 

“os Lions são uma organi-
zação nacional e interna-
cional eminentemente so-
lidária, que tem por lema 
“Nós Servimos” e agrade-
ceu a ajuda e o gesto dos 
artistas entregando-lhes 
um Diploma de Presença 
e de Reconhecimento, teve 
palavras de muito encómio 
para o pintor Mário Rebelo 
de Sousa pelo seu destacado 
empenho e para o presiden-
te do Orfeão de Vila Praia 
de Âncora, Francisco Presa, 
pelo excelente apoio logísti-
co dado a esta iniciativa cul-
tural e solidária.

Mário Rebelo de Sousa 
disse ainda ser “uma pessoa 
satisfeita pela generosa ade-
são registada a esta iniciativa, 
que vai contribuir para ajudar 
quem precisa na área da saú-
de, nomeadamente na dispo-
nibilidade de cadeiras de ro-
das através dos Lions”.

Também Francisco Pre-
sa, presidente do Orfeão de 
Vila Praia de Âncora, disse 
sentir-se “muito satisfeito 
com a parceria com o Lions 
e, sendo o Orfeão uma enti-
dade eminentemente cultural, 
relevo com muito agrado esta 
iniciativa”.

diátrico e do Ambiente. 
Às 13 horas seguiu-se o 

almoço, num restaurante do 
Santo da Serra, imperando o 
Companheirismo em confra-
ternização de sabores tipica-
mente regionais. 

Como complemento in-
dico o link da nossa página 
de Facebook 

https://www.facebook.
com/lionsfunchal/ , 

que convido a visitarem, 
comentarem, sugerirem, en-
fi m é uma forma de fi carmos 
unidos. 

Cordiais Saudações Lio-
nísticas a todos os Compa-
nheiros 

Funchal, 5 de Novem-
bro de 2019 Maria do Carmo 
Melvill de Araújo (Presidente 

da Comissão de Marketing e 
Comunicação do Lions Clu-
be do Funchal) 

 LIONS CUBE DE VILA PRAIA DE ÂNCORA



 >
 C

LU
B

ES
 E

M
 A

ÇÃ
O

48

NOVEMBRO

DEZEMBRO

LION

2019

 LIONS CLUBE DE ELVAS

“UMA ÁRVORE PELA FLORESTA”

No decorrer do mês de 
Outubro o clube participou 
na iniciativa “Uma árvore 
pela Floresta”.  Esta iniciativa 

permite fl orestar em espécies 
autóctones diversas áreas pro-
tegidas e matas nacionais de 
Portugal, em particular as zo-

nas afectadas pelos incêndios.
Ainda neste mês levaram 

a efeito uma recolha de ócu-
los usados para futura recicla-

gem e distribuição por países 
em vias de desenvolvimento, 
tendo ainda levado a efeito a 
Campanha de apoio ao idoso

COMBATE À DIABETES E ENTREGA DE CABAZES DE NATAL

O Clube participou nas 
comemorações do Dia Na-
cional da Diabetes iniciando 
uma campanha de rastreio 
da obesidade infantil nas 
escolas do 1ºciclo do conce-
lho de Elvas.  Foi elaborada 

uma parceria entre o Lions 
Clube de Elvas e o grupo 
técnico de trabalho da con-
sulta de apoio ao diabético 
da Fundação Mariana Mar-
tins e com a colaboração da 
Câmara Municipal de Elvas 

no seu programa “+ saúde 
+ sucesso”. Nos alunos ras-
treados, verifi cou-se que 
um número considerável já 
apresentava sinais de obe-
sidade, alguns deles já com 
excesso de peso. 

Entretanto no mês de 
Dezembro foram entregues 
16 cabazes de Natal com 
bens alimentares, alguns 
dos quais com também com 
roupas e cobertores, a vá-
rios idosos.  

 LIONS CLUBE DE S. MIGUEL (AÇORES)

E FOI HÁ 
QUARENTA ANOS

Estávamos no ano de 
1979 quando um grupo de 
cidadãos residentes nesta 
mui nobre cidade de PON-
TA DELGADA, entendeu 
fundar o primeiro LION 
CLUBE dos Açores. Foi uma 
iniciativa louvável que veio 
enriquecer o tecido social 
deste concelho, tão necessi-
tado de gente atenta às ca-
rências sociais e económicas 
de então. Recorde-se que es-
tava o País ainda no rescal-
do duma revolução política 
e social e a aprender a viver 
em democracia. Uma palavra 
de reconhecimento, apreço e 
carinho para todos CLs fun-
dadores, que em nome do 
MOVIMENTO LION, se 
empenharam em SERVIR.

Mas como o tempo não 
para e a dinâmica do movi-
mento é permanente, eis-nos 
prontos para a luta. E a luta 
começou com uma ACÇÃO 
DE FORMAÇÃO E LIDE-

RANÇA LIONÍSTICA, na 
nossa sede, ministrada a CLs 
de todos os Clubes da ilha, 
pelos Past-Gov. Carlos Ma-
nito e Pedrosa Russo. Para 
recordar o DIA INTERNA-
CIONAL DO LIONÍSMO, 
convidámos o Grupo Coral 
do Centro de Dia da Fregue-
sia de S. Sebastião a acom-
panhar-nos numa visita ao 
Lar de Idosos da Levada. Foi 
gratifi cante sentir a alegria 
dos seus residentes durante 
a atuação do Grupo Musical.

Numa sala primorosa-
mente decorada do Hotel 

Royal Garden, celebrámos 
o nosso 40º aniversário. Foi 
uma cerimónia simples mas 
cheia de signifi cado, com a 
presença de CLs de todos os 
Clubes da ilha e onde o nosso 
CL Miguel Simas teve a ama-
bilidade de nos recordar os 
SERVIÇOS mais relevantes 
do Clube ao longo de quatro 
décadas de vida. Aproveitá-
mos a cerimónia para con-
vidar um simpático duo de 
alunos do Conservatório Re-
gional para uma atuação mu-
sical, porque entendemos que 
a área da educação não deve 

ser ignorada do nosso movi-
mento. Aliás, devo recordar 
que a nossa preocupação 
durante este ano lionistico 
assentará no apoio à terceira 
idade, educação, saúde e am-
biente.

 E porque a união faz a 

força, contamos com TODOS 
OS COMPANHEIROS E 
COMPANHEIRAS para nos 
apoiarem em mais uma jorna-
da lionística 2019/20.

UM BEM-HAJA A TO-
DOS

Paulino Amaral

 Presidente
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OFICINA DO “LUCAS”  

No âmbito do combate ao cancro infantil o clube realizou 
três ofi cinas do Lucas no Instituto Educativo do Juncal! Jun-
tando pais e alunos a construir o Lucas! Uma “aula” mais que 
especial!

24º ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DO CLUBE

Comemoração do 24º 
Aniversário do Clube com a 
visita ofi cial da Governadora 
do Distrito Lion 115/CS, DG 
Maria Teresa D’Ávila, e to-
mada de posse de dois no-
vos Companheiros Lions que 
vieram engrandecer a nossa 
família Lions e o Clube, Rui 
Pedro Silvestre e Ana Pau-
la Lebre. O Clube recebeu o 
prémio de Clube de Excelên-
cia relativo ao AL 2019-2019.

 LIONS CLUBE LISBOA ALVALADE

CAMPANHA DE NATAL
O Clube procedeu à recolha de 15 cabazes de Natal fo-

ram entregues em conjunto com cabazes da Divisão 7 e 8 
na Quinta do Mocho, numa actividade de combate a fome.

O LIONS Clube Lisboa Alva-
lade realizou diversas acti-
des no âmbito da visão e da 
audição em parceria com a 
JF de Alvalade. No Bairro 
Fonsecas e Calçada foram 
efectuadas sessões de ras-
treio de visão e de audição 
tendo sido rastreadas cerca 
de 20 pessoas. 

Também em colabora-
ção com a mesma Junta de 
Freguesia o clube levou a 
efeito o Forum da Saúde. Foram efectuadas consultas mé-
dicas, exames de visão e audição, medições de glicemia, de 
colesterol e de tensão arterial, num total de 150 pessoas

Alguns elementos do clube estiveram presentes na Stri-
des no dia mundial da Diabetes, em Vilamoura.

OUTRAS ACTIVIDADES:
Entrega à  Associação do Bom Pastor de roupa e sapatos de 
criança para serem  distribuídos  pelas famílias  carenciadas 
do bairro. Campanha para recolha de agasalhos, cobertores, 
roupa, Kit’S de higiene, em parceria com uma imobiliária, 
para posterior entrega aos sem abrigo de Lisboa a partir de 
Janeiro de 2020.



 >
 L

EO
S

50

NOVEMBRO

DEZEMBRO

LION

2019

“TEAM EVENT” SOLIDÁRIO LEOS DE PORTUGAL E FOURSOURCE

N
o passado dia 12 de outubro decorreu na sede do D115 Centro-Norte um team-

-event solidário organizado pelo Leo Clube da Boavista e pelo Distrito Múltiplo 

Leo 115, com o apoio da Governadoria do D115 CN e do Lions Clube da Maia. O 

evento consistia na organização de uma tarde de voluntariado para uma empresa 

parceira do Distrito Múltiplo Leo 115 – a Foursource, start-up internacional sediada 

na Maia – através de dinâmicas de apoio à comunidade, que visassem promover o desenvol-

vimento e trabalho de equipa entre os CEO’s e colaboradores da empresa. O evento começou 

com uma apresentação dos Leos de Portugal e das suas atividades, contando de seguida 

com dinâmicas de team-building, construção de kits de higiene para distribuir por pessoas 

em situação de sem-abrigo, plantação de ervas aromáticas e decoração dos respetivos va-

sos para distribuir por 5 instituições de apoio social, e culminando com uma visita ao Lar 

Evangélico da Maia onde se passaram bons momentos com as suas crianças, distribuindo 

presentes de Natal, alimentos e produtos de higiene. 
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEOS ON THE ROAD:
MISSÃO EM GUARANI

Esta iniciativa enqua-
dra-se na campanha do 
Distrito Múltiplo Leo 115 - 
Leos on the road - e visa 
realizar uma missão hu-
manitária - a primeira em 
mais de 42 anos de História 
dos Leos de Portugal, em 
parceria com a associação 
“AMA A VIDA” (Portugal) e 
a Congregação Missionária 
das Servas do Espiritu San-
to (Argentina).

A tribo indígena Gua-
rani é uma tribo nómada 
que vive atualmente em 
Missiones (Porto Rico, Ar-
gentina). O objetivo desta 
missão é promover a edu-
cação, a saúde e a susten-
tabilidade desta tribo, de 
forma a ajudar a garantir 
a sua sobrevivência e rele-
vância sociocultural, assim 
como a promoção da sua 
dignidade e direitos huma-
nos.

Convidamos então to-
dos os Leos, Lions, comuni-
dade, parceiros e entidades 
locais a juntarem-se a nós 
nesta missão e ajudarem-
-nos a ajudar o povo de 
Guarani. Vão-se mantendo 
atentos às novidades e às 
iniciativas de divulgação, 
fi nanciamento e planea-
mento da missão, que ire-
mos partilhar brevemente!

TRIMESTRES TEMÁTI-
COS: O presente ano leo-
nístico dividir-se-á em tri-
mestres temáticos e, neste 
sentido, o DM Leo 115 lança 
o desafi o a todos os clubes 
Leo de realizarem o maior 
número de atividades pos-
sível que se insiram na res-
petiva temática. 

ESTE TRIMESTRE - Outu-
bro, Novembro e Dezembro 
- temos como tema a CO-
MUNIDADE!

LEO FORMA: Neste ano leonístico, subdividiu-se por três regiões do país 
(norte, centro e sul): realizou-se em Coimbra, no dia 26 de outubro; em 
Setúbal, no dia 9 de novembro; e na Póvoa de Varzim, no dia 30 de no-
vembro. Contou com dinâmicas de team building e com formações sobre o 
Movimento Leo, Liderança e Gestão de Equipas, Marketing Social e Criação 
de Projetos Sociais.
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEO CLUBE DE POMBAL: No dia 3 de novembro, 
passaram a tarde com as crianças do Centro de 
Acolhimento Temporário da APEPI. Entre abóboras, 
bolinho e muito carinho ainda houve tempo para 
uma magnífi ca ação de sensibilização para a higie-
ne oral por parte d’O Assistente Dentário.

LEO CLUBE DA SENHORA DA HORA: Lançaram 
mais uma edição das “Estrelas de Amor”, tendo 
em vista o apadrinhamento de crianças me-
diante a entrega de presentes de Natal.

LEO CLUBE DA FIGUEIRA DA FOZ – FOZ DO 
MONDEGO: Nos primeiros domingos de 
outubro e novembro, realizaram a habi-
tual recolha para a Associação de Proteção 
Animal da Figueira da Foz. No dia 19 de 
outubro, realizaram uma Feira da Saúde, 
que contou com a participação de várias 
associações na área da saúde, bem como 
com vários workshops. Para assinalar o dia 
internacional da diabetes (14 novembro), 
lançaram uma campanha nas redes so-
ciais com factos sobre a doença. Realiza-
ram também uma campanha de rua para 
a sensibilização dos perigos do tabagismo, 
assinalando o dia internacional do não fu-
mador (17 novembro).

LEO CLUBE DE COIMBRA II: Realizaram, no dia 31 de outubro, uma festa de Halloween no Lar Girassol, tendo di-
namizado várias atividades, contando com pinturas e jogos. Marcaram presença no magusto do Lions Clube de 
Coimbra, acompanhando a criação do Leo Kids. Lançaram, ainda, o Projeto Carta ao Pai Natal, tendo em vista o 
apadrinhamento de crianças, mediante a entrega de presentes de Natal.
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LEO CLUBE DE SETÚ-
BAL: No dia 9 de no-
vembro, realizaram um 
workshop de origami e 
um workshop de man-
darim, na Casa do Largo 
– Pousada da Juventude. 
Estão a promover, até ao 
dia 15 de dezembro, uma 
Campanha do Saco. 

LEO CLUBE DA COVILHÃ: Participaram em mais um Movember, tendo 
em vista a consciencialização para os problemas de saúde masculina.

LEO CLUBE DE FAFE: No dia 
9 de novembro, fi zeram 
uma visita ao Lar de Idosos 
de Regadas e conversaram 
com os utentes, ouvindo 
histórias que estes tinham 
para partilhar, jogaram às 
cartas, partilharam sorri-
sos, abraços e acima de 
tudo carinho, amor e aten-
ção, fi nalizando a ativida-
de com um lanche.

LEO CLUBE DE ÍLHAVO: Colaboraram 
na VI Feira da Saúde promovida 
pelo Lions Clube de Ílhavo no Mer-
cado de Ílhavo. Realizaram uma 
Campanha do Saco, tendo recolhido 
bens alimentares que serão doados 
a famílias carenciadas sob a forma 
de cabazes de Natal.

LEO CLUBE DE LEIRIA: Participaram no Rally Paper do Lions Clube de Leiria 
e têm-se dedicado à angariação de fundos para o Leos on the road – Uma 
Missão em Guarani.
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Apresentamos a causa que é mais especial para o 
Distrito Múltiplo Leo: 

A Atividade das Crianças (Tocha).

Esta é uma  atividade  em que, anualmente, traz 
mais de 80 crianças de instituições e famílias carencia-
das, de Norte a Sul do país, a passar um fi m-de-semana 
de férias, com recurso a atividades lúdicas, dinâmicas 
pedagógicas, expressão artística, desporto e  ativida-
des de ação ambiental. Todos os anos tem um tema, 
sendo que o tema para 2020 será os Jogos LEOlímpicos. 

Para quem já teve a oportunidade de participar e 
visitar esta  Atividade,  pode sentir e partilhar tudo o 
que vivenciou: os sorrisos de crianças que, apesar do 
seu difícil contexto de vida, tanto nos ensinam a ser 
felizes; a enorme movimentação logística que a Ativi-
dade o exige, com inscrições, transportes, jogos e deco-
rações; uma onda de energia, felicidade, carinho e ser-
viço que inunda a Tocha quando dezenas de Leos, Lions 
e crianças retornam todos os anos para esta Atividade. 

Sendo os clubes Leo um programa ofi cial da Asso-
ciação Internacional de Lions Clubes, faz todo o sentido 
que trabalhemos em parceria para promover o sucesso 
das nossas atividades, que todos os dias representam 
um grande impacto na nossa comunidade. E é aí que os 

Leos de Portugal vos desafi am a apoiar a organização!

Como apoiar?
Num jantar/almoço que o vosso clube organize, de-

fi nir uma pequena margem de lucro (por exemplo, 5€ 
por pessoa) a reverter para esta causa;

Realizar atividades de angariação de fundos, como, 
por exemplo, caminhadas solidárias, espetáculos musi-
cais, venda de brindes, etc.;

Realizar um  donativo, em nome individual ou de 
clube, independentemente do valor (nota: por cada 
50€, é apadrinhada a inscrição de uma criança caren-
ciada, e com 200€ é fi nanciado um grupo composto 
por 4 crianças);

Patrocinar, monetariamente ou através de mate-
rial, através de empresas que possam ter conhecimen-
to, como, por exemplo, de parceiros ou sócios Lions do 
vosso clube;

Participar na Atividade das Crianças, de 22 a 24 de 
Maio de 2020, como auxiliar;

Recolher donativos numa reunião-assembleia, em 
que cada sócio poderá dar uma contribuição simbólica;

Descontos em serviços  (empresas de transportes, 
animação cultural)

Divulgação nos media (televisão, radio, jornais, en-
tre outros)

Dentro destas ideias, o  DM Leo está disponível 
a ajudar a organizar estas  atividades  e a divulgar as 
mesmas. Por isso, apelo para a vossa maior atenção e 

ATIVIDADE DAS CRIANÇAS 2020 – JOGOS LEOLIMPICOS
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sensibilidade para com esta causa, 
tal como peço que saibam que po-
derão contar sempre connosco para 
o que precisarem.

Caso possamos contar com o 
vosso apoio e parceria,  poderão 
entrar em contacto connosco por 
e-mail (geral@leosdeportugal.
org) ou por telefone para 961 175 
861.  Pedimos que dêem feedba-
ck até dia 31 de Janeiro,  de forma 
a garantir a organização logística 
da Atividade das Crianças nesta 1ª 
fase. Para  donativos e/ou patro-
cínios, os nossos dados são PT50 
0023 0000 4557 4910 5849 4 (Titu-
lar: Tiago Silva).

Por último, desafi amo-vos a 
visualizar o  vídeo ofi cial  da  Ati-
vidade  das  Crianças  2019  em 
h t t p s : //w w w. yo u t u b e . co m /
watch?v=ocY0c1hq4QI  (versão 
completa). Deixem-se contagiar!

“Há sorrisos que contagiam o 
mundo e o teu é um deles. Obriga-
do por me fazeres sorrir.”
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Débora Silva
Presidente do DM 

Leo 115- 2019/20

Fazendo uma análise retrospetiva deste mandato, ago-
ra que atingimos a metade deste ano leonístico, tendo-se 
celebrado o Dia Internacional Leo no passado dia 5 de de-
zembro, e refl etindo sobre todas as iniciativas de desen-
volvimento que temos implementado, podemos verifi car 
que cada vez mais os Leos e os Lions estão sensibilizados 

para intervir junto das suas comunidades, de maneira mais direta, próxi-
ma e inovadora. Todos nós, à nossa maneira, queremos encontrar novas 
maneiras de servir as pessoas, de maneira mais prática, simples, criativa e 
dinâmica, metendo “as mãos na massa” para conseguir apoiar e servir de 
maneira diferente, enquanto criamos mais laços de proximidade e apren-
dizagem uns com os outros. 

Fazendo uma retrospetiva dos últimos 6 meses para os Leos de Portu-
gal, temos assistido a um crescimento da maneira como servimos. Mas 
ainda há muito caminho a percorrer. A nível de números do Distrito Múl-
tiplo Leo, verifi camos que com um número de sócios Leo que não chega 
aos 200, temos cerca de: 

15 clubes ativos (7 no Centro-Sul e 7 no Centro-Norte);
1 clube Leo em criação no Centro-Sul (Leo Clube de Sintra Romântica);
1 clube Leo criado no mês passado no Centro-Norte (Leo Clube de Oli-

veira de Azeméis II);
12 clubes inativos (8 no Centro-Norte e 4 no Centro-Sul);
6 dos 15 clubes ativos em sérias difi culdades na realização de atividades 

e renovação do quadro social.
Neste sentido, sensibilizamos e pedimos o apoio dos clubes Lion pa-

trocinadores de cada clube Leo para a reativação e fortalecimento dos 
mesmos, de forma a divulgar e a dinamizar o Movimento Leo nos jovens. 
Para os clubes Lion, ter um clube Leo é uma oportunidade de dinamizar e 
aumentar o seu impacto de serviço, e de igualmente promover a renova-
ção a longo prazo dos seus quadros sociais. Neste sentido, sensibilizamos 
para que os clubes Lion apoiem a reativação/fortalecimento do seu clube 
Leo com novas iniciativas e atividades, e para quem ainda não apadrinhou 
o clube Leo, que queira assumir esta oportunidade. Para estes efeitos, o 
gabinete do Distrito Múltiplo Leo dá todo o seu apoio, e oferece-se para 
dinamizar e divulgar os clubes Leo nas vossas cidades. Basta entrar em 
contacto connosco, que teremos todo o gosto em apoiar e dar ideias!

Acreditamos que o caminho certo para continuar a fazer crescer o Movi-
mento Leo e Lion apenas é possível se nos unirmos, concentrando naquilo 
que nos une e não naquilo que nos diferencia, de forma a que cheguemos 
a cada vez mais pessoas e tenhamos cada vez mais impacto nas nossas 
comunidades. E para tal, ainda temos mais do que oportunidades sufi cien-
tes para provarmos que juntos conseguimos mudar o mundo.

Saudações Leonísticas,

F


