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Uma maneira de cada Lion ajudar os Lions
O tempo realmente voa. Já estamos a meio do caminho do ano lionístico. Estou orgulhoso de tudo

o que têm feito e ainda estão a fazer. O foco principal do meu tema é «Fortalecer o Orgulho
Através do Serviço» e todos corresponderam! É o que dizem os relatórios com um número
record de actividades de serviço.
Obrigado por terem abraçado o conceito «ASK 1» a que todos os Lions foram desafiados a
perguntar pelo menos a uma pessoa se queria juntar‑ se à nossa associação. Em muitos sítios
nós estamos a registar clubes maiores e mais clubes. Encontramo‑nos na senda de um bom
crescimento de sócios e temos indicação de que estamos a fazer um melhor trabalho na iden‑
tificação e no desenvolvimento de líderes. Também lançámos ferramentas para ajudar todos
os clubes a aumentar a sua eficácia. Mas existe uma grande área de preocupação global: o
numero de desistências.
Joe Preston
Presidente Internacional
dos Clubes Lions

Não há grande utilidade em recrutar novos membros se deixamos que os membros existentes
possam sair pela porta das traseiras. Espero que eu tenha dado o necessário ênfase à manu‑
tenção de sócios. Mais do que viver em lamentos, decidi fazer algo sobre este assunto. Lançá‑
mos «Mantenha Um» – um conceito simples para reforçar a importância de manter cada um e
todos os sócios, activamente envolvidos.
Muito poucos Lions estarão envolvidos em criar um clube e para muitos dos nossos compa‑
nheiros pedir a alguém para se associar a nós é muito difícil. Mas todos os Lions de certo modo
podem ajudar a manter os sócios activos. É importante dar as boas vindas a novos membros,
dar‑lhes valor, treiná‑los, encorajá‑los, monitorizá‑los e mais do que isso. Há um ditado que diz:
«As pessoas não se interessam em saber quanto é que tu sabes, até ao momento em que sabem
o quanto tu te preocupas com elas». Para atingir o nosso potencial máximo temos de nos esfor‑
çar mais em manter os nossos sócios.
Como vosso Presidente, eu jurei fazer tudo o que eu puder para Fortalecer o Orgulho. Sei que
não posso fazê‑lo sozinho, mas juntos, NÓS PODEMOS.

Joe Preston
Presidente Internacional dos Clubes Lions
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Para que nos conheçam, é preciso que
nos demos a conhecer 
Anabela Caldevilla

Criar um espírito de compreensão entre todos os povos para atender
às necessidades humanitárias, oferecendo serviço voluntário através
do envolvimento na comunidade e da cooperação internacional.
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Um Atractivo Convite: Junte‑se a Nós no Havai
Os Clubes Lions foram fundados e cresceram a partir de indivíduos de mentalidade semelhante

que se juntaram para desenvolver a sociedade, melhorar as suas comunidades e ajudar aqueles
que precisam. O seu apelo mostrou ser universal. Os Lions agora existem em 210 nações e
áreas geográficas. Os Clubes Lions vivem impulsos de fundas raízes: servir os outros. Esse
espírito evidencia‑ se e ganha inspiração na convenção internacional.
Certamente que se compreende e se aprecia os Lions a nível local. Mas só quando se vai à
convenção internacional se pode perceber e avaliar o Lionismo.
Os Lions falam do dia em que se tornaram verdadeiramente Lions: Não o dia da sua entrada
mas o dia em que serviram e compreenderam o impacto do seu serviço. Há um conjunto de
pontos de viragem para um Lion na convenção internacional:
Joe Preston
Presidente Internacional
dos Clubes Lions

•
•
•
•
•

A grande parada das nações
A comovente cerimónia das bandeiras
Os discursos sentidos nas sessões plenárias
Os seminários informativos
O entretenimento mundial

Ou talvez isso lhe aconteça em momento mais calmo, num elevador, quando você encontra um
Lion do outro lado do mundo e se apercebe que, apesar das diferenças de língua, cultura e
costumes, existe entre vocês, muito mais semelhanças do que diferenças.
A convenção internacional em Honolulu, no Havai, será um tempo de reflexão e celebração de
todos os resultados obtidos neste ano. Vamos celebrar o impacto dos nossos sucessos, do
crescimento de sócios e do desenvolvimento de liderança, bem como a melhoria de eficiência
e de eficácia das acções dos nossos clubes. Será a nossa maneira de acabarmos o ano e pas‑
sarmos à próxima fase da nossa celebração centenária.
Reserve uma semana de Junho para apreciar os encantos e a magia do Havai enquanto vive as
maravilhas do Lionismo. O nosso maior e mais espectacular encontro realiza‑se uma vez por
ano na convenção.
A Joni e eu esperamos vê‑lo lá, este ano. Sabemos que será uma experiência que você vai
guardar para o resto da sua vida.

Joe Preston
Presidente Internacional dos Clubes Lions
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Abrindo os olhos dos Atletas do Quénia
Quando os Lions entregam o cora‑

conseguem grandes
resultados. Olímpicos resultados.
Basta perguntar aos atletas Para
‑Olímpicos e seus familiares em 80
países que receberam cuidados de
saúde e educação como uma parte
da Missão Inclusão, a parceria glo‑
bal entre a LCIF e os Para‑ Olímpicos.

ção ao serviço

Desde 2001, os Para‑Olímpicos
juntaram‑se à LCIF e aos Lions de
todo o mundo para realizarem exa‑
mes gratuitos e dar educação de
saúde às famílias e aos cuidadores
de indivíduos com necessidades
especiais. E agora pode‑se juntar
outro nome à lista de países que
participam neste projecto.
Em Setembro, os Lions do Quénia
reuniram com o Primeiro Vice‑Pre
O Primeiro Vice‑Presidente Jitsuhiro Yamada a fazer
sidente Jitsuhiro Yamada e com os
representantes dos Para‑Olímpicos
um rastreio na cerimónia do Quénia, ao celebrar a
do Quénia a fim de assinarem um
expansão da parceria de Lions com os Para‑Olímpicos
memorando de acordo para apre‑
sentarem à população do Quénia.
O acordo foi assinado pelo Gover‑
nador do Distrito 411, Davinder Eari;
Samson Ndegwa, Presidente do Hospital Lion SightFirst; e
Além disto, a parceria da Missão Inclusão espera, com pre‑
John Makathimo, director nacional dos Para‑Olímpicos do
visível sucesso, com a mobilização dos Leos e dos Lions
Quénia.
locais, conseguir ter pelo menos um jogo de Desportos Uni‑
ficados, juntando os Leos e os atletas Para‑Olímpicos do
Com a introdução da Missão Inclusão, os Lions do Quénia
Quénia.
concordam em apoiar o crescimento de «Opening Eyes»
(Abrir os Olhos), o programa de parceria de cuidados da visão
Depois da cerimónia de assinatura, mais de 100 atletas foram
da LCIF com os Para‑ Olímpicos, e assegurar a alta qualidade
rastreados à visão como parte do programa «Opening Eyes».
dos rastreios e dos cuidados continuados, disponíveis em
No futuro, os Lions do Quénia ajudarão estes e outros atletas
todo o país para indivíduos com necessidades intelectuais e
a participar nos Jogos Internacionais de Para‑ Olímpicos do
para as suas famílias.
Quénia e prepará‑los para participarem nos Jogos de Verão
dos Para‑ Olímpicos, em 2015. Os Para‑ Olímpicos e os Lions
Este apoio prevê a inclusão de Leos de todo o país nos Para
acreditam no poder transformador dos desportos e do ser‑
‑Olímpicos, nos vários modelos de desportos e a ajuda à
viço.
criação de Clubes Lions focados nos Para‑Olímpicos e que
integrem atletas através da campanha «Convide um Atleta».
Mais história se escreveu quando Yamada recebeu a inscri‑
ção para o primeiro Clube Lion de Campeões em África dedi‑
Os Lions do Quénia esperam fornecer um serviço e a ajuda a
cado a ajudar os Para‑Olímpicos e a trabalhar com a
indivíduos com necessidades intelectuais e às suas famílias,
população com necessidades intelectuais. Este novo clube
ao comprometerem pelo menos 100 Lions nos eventos «Ope‑
será o 12º Clube Lion de Campeões do mundo desde o início
ning Eyes» e em Forum da Saúde na Família, ao longo do ano.
da parceria da LCIF com os Para‑ Olímpicos.
Com estas atitudes, a expansão do programa permitirá os
Eric Margules
rastreios e os cuidados a um número estimado de 500 atletas.
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«Sight for Kids»
A «Visão para as Crianças» expande‑se pela Ásia
Um par de óculos pode trazer o maior sorriso ao rosto de uma
criança. Mas a importância de uma boa visão ultrapassa uma

felicidade momentânea. Ver claramente ajuda uma criança a
ler melhor, a participar nos desportos e a muito mais.
A LCIF e a Johnson & Johnson Vision Care Companies
(JJVCC) trabalham juntas desde 2002 para ajudar milhões de
crianças a ver melhor, através do programa de parceria
«Sight for Kids», a visão para as crianças. Lançado na Ásia e
liderado pelos Lions locais, os funcionários da JJVCC e os
parceiros locais, «Sight for Kids» tem profissionais de oftal‑
mologia que dão formação aos professores para realizarem
rastreios nas escolas e educação visual em populações
carenciadas. Sempre que é neces‑
sário, os estudantes apresentam
‑se aos profissionais de saúde
visual para realizarem exames aos
olhos, para saberem da necessi‑
dade de usar óculos e de fazerem
tratamentos a custo zero.

Um estudo de 2002 no Sudoeste da Turquia sobre os registos
de oftalmologia pediátrica mostrou que 70 por cento das crian‑
ças com problemas visuais tinham casos que foram conside‑
rados passíveis de prevenção e de tratamento. A «Sight for
Kids» da Turquia planeia treinar 1.500 professores em Ankara,
com o objectivo de atingir 150.000 crianças em idade escolar,
em 500 escolas. Os professores locais receberão treino em
rastreios e em saúde visual.
«Sabemos que a situação económica não é boa, especial‑
mente nas áreas rurais. Muitas pessoas precisam de muita
coisa, mas especialmente de cuidados da visão», disse Zehra
Gurol, fundador e responsável pelo projecto «Sight for Kids

Agora, a LCIF e JJVCC expandem
a sua parceria «Sight for Kids» às
comunidades no Quénia e na Tur‑
quia. Estes são os primeiros países
em África e na Europa a receberem
estes serviços. Através deste pro‑
grama, mais de 20 milhões de
crianças em escolas carenciadas e
em comunidades da região da Ásia
do Pacífico já beneficiaram da
«Sight for Kids».
No Quénia, mais de 20.000 crianças
foram diagnosticadas com proble‑
mas visuais. «Sight for Kids» do
Quénia permitirá o diagnóstico pre‑
coce e o tratamento de problemas
e de doenças visuais. Este ano,
também vai treinar 1.100 professores em Nairobi no rastreio à
saúde visual. Estes professores darão educação sobre cuida‑
dos básicos de visão aos estudantes de 55 escolas.
«Muitas crianças não sabem o que é ter uma visão normal e
por isso muitos problemas não podem ser detectados. É muito
importante espalhar a palavra sobre a saúde visual, bem como
fazer os rastreios e os necessários tratamentos», disse Tanvi
Shah, um optometrista do Hospital dos Lions SightFirst, encar‑
regado do «Sight for Kids» no Quénia. «Estamos gratos que
os Lions e a JJVCC venham juntos ajudar‑nos».

Turquia». «Através da «Sight for Kids» poderemos agora ir
ao encontro de crianças carenciadas mais rapidamente e
identificar e encaminhar os problemas visuais».
«Sight for Kids Turquia» e «Sight for Kids Quénia» têm a cer‑
teza que terão um grande impacto nas comunidades caren‑
ciadas. Através da expansão deste programa, a «Sight for
Kids» está a salvar a visão de muitas mais crianças e a espa‑
lhar sorrisos em todo o mundo.
Allie Lawrence
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A Luta contra a cegueira dos Rios
avança nas Américas
Foto cedida pelo Centro Carter/P. DiCampo

Os Lions mantêm‑ se activos na luta contra a oncosarcoidose

e os esforços internacionais para eliminar a doença fizeram
significativos avanços no ano passado.
O Segundo Vice‑Presidente Internacional Bob Corlew e a
delegação da liderança de Lions Internacional viajaram para
o México em Novembro para participar na XXIV Conferência
Inter‑Americana sobre a Oncosarcoidose (IACO), um encon‑
tro anual dos membros do Programa de Eliminação da Onco‑
sarcoidose para as Américas (OEPA) a fim de celebrar os
êxitos na eliminação desta doença também conhecida como
cegueira dos rios e também para discutir potenciais soluções
para outros desafios.
O México eliminou a transmissão da doença e terminou o
período de vigilância pós‑tratamento. Entregaram oficial‑
mente o seu dossier à Organização Mundial de Saúde (WHO)
para a verificação da eliminação da doença. Se for confir‑
mado, o México será o terceiro país na região a ter a verifi‑
cação da eliminação da oncosarcoidose. O governo da
Guatemala também está a preparar a iniciação do processo
oficial para pedir a confirmação à WHO. Em 2013, a Colômbia
tornou‑se no primeiro país a obter a confirmação da WHO
como estando livre da oncosarcoidose e o Equador em
Setembro foi o segundo país a receber a confirmação.
Durante a conferência na Cidade do México, Corlew e outros
líderes Lions encontraram‑se com o ex‑Presidente Jimmy
Cárter, que é um Lion, e Mary Anne Peters, CEO do The Cár‑
ter Center e ex‑ embaixadora, para discutirem a actual parce‑
ria entre os Lions e o Centro Cárter que começou em 1999.
«Estamos a fazer enormes progressos no sentido de parar a
oncosarcoidose», disse Corlew. «Graças ao trabalho dos nos‑
sos parceiros e a generosidade dos nossos Lions, estamos a
fazer a prevenção da cegueira e a criar um futuro livre desta
debilitante doença».
A oncosarcoidose é uma infecção parasitária que causa
extrema comichão e lesões nos olhos e pode levar a doenças
da pele que desfiguram, a baixa visão e a cegueira irreversí‑
vel. A transmissão da oncosarcoidose nas Américas só se
mantem agora somente na região fronteiriça entre a Vene‑
zuela e o Brasil na população Yanomami.
Interromper a transmissão da oncosarcoidose nesta região
coloca um desafio significativo porque os Yanomami são
migrantes e vivem na Amazónia profunda das florestas de
chuva.
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Um trabalhador da Union Victoria
da Guatemala avalia uma criança
antes de minstrar a dose correcta
de Mectizan ® para prevenir a
cegueira dos rios
Durante a conferência IACO, os ministros da saúde da Vene‑
zuela e do Brasil comprometeram‑ se a trabalhar com o Cen‑
tro Cárter, a OEPA e outros parceiros para eliminar a
oncosarcoidose da região em 2019. A Fundação Carlos Slim
doou US$6,8 milhões à OEPA para apoiar os esforços de eli‑
minação na população Yanomami.
Desde que a parceria dos Lions com o Centro Cárter come‑
çou, a LCIF doou US$6,3 milhões à América Latina via Centro
Cárter para o controle da oncosarcoidose, contribuindo com
fundos adicionais para apoiar os projectos de controle da
oncosarcoidose dos Lions do Brasil, Equador e outros países.
A América Latina tem agora menos de um por cento da
cegueira dos rios no mundo. Cerca de 120 milhões de pes‑
soas continuam em risco em África.
Cassandra Bannon

Internacional

Resumo Executivo da Reunião da Diretoria Internacional
Scottsdale, Arizona, EUA | 5 a 8 de Outubro de 2014
COMITÉ DE AUDITORIA
1.	Os demonstrativos financeiros auditados
até 30 de junho de 2014 para a Associação
Internacional de Lions Clubes e para a Funda‑
ção de Lions Clubs International foram revistos
e aprovados. Os demonstrativos financeiros
auditados estarão disponíveis após a reunião
da diretoria.
COMITÉ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS
1.	Nomeou os membros do Comité Consulti‑
vo do Governador do Distrito 301‑A1.
2.	Estabeleceu o propósito, metas e objetivos
e alterou o nome do Comité Consultivo para a
Análise de Potenciais Candidatos a Vice‑Pre
sidente e reviu o Capítulo II do Manual de Nor‑
mas da Diretoria para estar em conformidade.
3. Adotou a resolução a ser reportada na
Convenção Internacional de 2015 para emen‑
dar os Regulamentos Internacionais, para
reinstalar o cargo de Terceiro Vice‑Presidente
Internacional.
4. Adotou a resolução a ser reportada na
Convenção Internacional de 2015 para emen‑
dar o Estatuto Internacional para realocar a
representatividade na diretoria.
5. Adotou a resolução a ser reportada na
Convenção Internacional de 2015 para emen‑
dar os Regulamentos Internacionais, mudando
o nome do “Comité de Liderança” para “Comi‑
té de Desenvolvimento da Liderança”.
COMITÉ DE CONVENÇÕES
1.	Reviu os horários de inicio da programação
dos eventos oficiais da convenção.
2.	Estabeleceu um per diem para os inte
grantes do comité de credenciais servindo sem
outro ressarcimento, governadores de distrito
e instrutores do seminário de governadores de
distrito eleitos e funcionários da sede para a
convenção de Honolulu.
3.	Reviu a norma para atualizar os procedimen
tos, nomeações e sistemas no Capítulo VIII,
parágrafo E do Manual de Normas da Diretoria
relacionado às Credenciais e Processos Eleito‑
rais.
COMITÉ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES
1.	Emendou o Prémio de Excelência de Clube
e o Prémio de Excelência da Equipe do DG para
incentivar o envio dos relatórios eletrónicos e
a comunicação.

2.	Expandiu o Distrito 403 B1 para incluir o
país de São Tomé e Príncipe.
3. Aprovou a propostas de redistritamento do
Distrito 1‑E e Distrito 1‑L (Illinois); Distrito 14‑A
e Distrito 14‑R (Pennsylvania); Distrito Múltiplo
29 (West Virginia); Distrito Múltiplo 37 (Canadá
e Montana); e Distrito Múltiplo104 (Noruega,
que entrarão em vigor no encerramento da
Convenção Internacional de 2015. Aprovou a
proposta de redistritamento enviada pelo Dis‑
trito 106 A e Distrito 106 B (Dinamarca) e Dis‑
trito Múltiplo 13 (Ohio), que entrarão em vigor
no encerramento da Convenção Internacional
de 2016.
4.	Nomeou companheiros Lions para ocupa‑
rem as vagas de governador de distrito.
5.	Reviu o Manual de Normas da Diretoria
para modernizar o processo de fornecimento
de informações de endereço, substituindo eti‑
quetas de endereçamento com formatos de
dados eletrónicos.
6.	Emendou o Manual de Normas da Diretoria
para permitir que os crachás sejam confeccio‑
nados para os novos títulos, conforme obser‑
vado no Protocolo Oficial de Lions Clubs
International e conforme determinado pelo
Presidente Internacional ou Administrador
Executivo.
COMITÉ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA
SEDE
1. Aprovou as modificações recomendadas
para os Demonstrativos sobre Normas de
Investimentos referentes ao Fundo Geral e
Fundo de Reserva de Emergência. As mudan‑
ças foram:
• A retorno médio ou modelado será ajus‑
tado anualmente com base na projeção de
cinco anos da Callan Five‑Year Capital
Markets Projection e conforme estratégia
aprovada para a alocação de ativos. O retor‑
no esperado será revisto anualmente com o
comité e incorporado nas análises trimes‑
trais.
• Mudanças técnicas: incluem a modifica‑
ção da carteira de benchmark(s), correção na
alocação de ativos existentes, utilização de
grupos de pares de investimentos e índices
mais relevantes, etc.
• Correção de pequenos erros tipográficos.
2. Aprovou pequenas revisões à norma de
compras de Lions Clubs International.
3. Aprovou a previsão de primeiro trimestre
de 2014‑2015, refletindo um déficit.
4. Aprovou aumentar a despesa anual dos

investimentos do Fundo Geral em um adicional
de US$4 milhões para o ano fiscal de 2014‑2015.
5.	Emendou o Capítulo XXII, Parágrafo E.D.
do Manual de Normas da Diretoria, substituin‑
do “US$0,41por milha (US$0,25 por quilóme‑
tro)” por “US$0,50 por milha (US$0,31por
quilómetro)” a vigorar a partir de 1° de julho
de 2015
6.	Eliminou inteiramente o Capítulo IX, Pará‑
grafo C.4.c. (2) do Manual de Normas da Dire‑
toria, substituindo‑o com o seguinte:
Viagens aéreas com avião fretado podem ser
autorizadas previamente pelo Comité de Fi
nanças e Operações da Sede onde a viagem
de avião comercial não for viável e quando isto
representar uma redução significativa de cus‑
tos.
7.	Eliminou inteiramente o Capítulo IX, Pará‑
grafo C.4. g. do Manual de Normas de Direto‑
ria, a vigorar a partir de 1º de julho de 2015.
Conforme acordado na reunião da diretoria em
Toronto, a vigorar a partir de 1º de julho de
2015, os governadores deixarão de ser reem‑
bolsados pelas despesas de escritório, o que
será substituído por um aumento aprovado de
milhagem. Esta parte eliminada reflete a
mudança.
8. Aprovou a revisão de assuntos internos no
Capítulo XII, Parágrafo E.1. do Manual de Nor‑
mas da Diretoria para atualizar as regras sobre
viagens, para melhor refletirem o que é feito
na prática, e também os títulos atuais.
9.	Eliminou o Capítulo XII, Parágrafo E.4 I.3. e
E I.5. do Manual de Normas da Diretoria, já que
essas normas já estão incluídas no Manual do
Funcionário e não possuem impacto financeiro.
10. Aprovou a revisão de assuntos internos,
substituindo as palavras “Regra No.” com
“seção” no Capítulo IX, parágrafo C.2.b do
Manual de Normas da Diretoria.
11. Aprovou uma revisão de assuntos internos
no Capítulo XXII, parágrafo E.b. (3) para escla‑
recer o reembolso referente a hotel e refeições.
12.	Emendou o Capítulo XI, parágrafo D.2.a. do
Manual de Normas da Diretoria, eliminando a
frase “Esta previsão estará refletindo despesas
iguais ou inferiores à receita.” Isso entra em
conflito com o planeamento estratégico de
longo prazo da associação de subsidiar even‑
tuais déficits com recursos dos Investimentos
do Fundo Geral.
13.	Emendou o Capítulo XXII Parágrafo C. do
Manual de Normas da Diretoria, a vigorar a
partir de 1º de julho de 2015, para aumentar
modestamente os orçamentos máximos dos
distrito para diretores internacionais, ex‑presi‑
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dentes internacionais e ex‑diretores internacio‑
nais, como segue:
Diretores internacionais
de US$6.200 para US$9.000
Ex‑Presidentes Internacionais de US$8.000 para US$10.000
Ex‑diretores internacionais
de US$3.000 para US$4.000

LCIF
1.	Reviu a Declaração sobre Normas de Inves‑
timentos, as alocações alvo para o Fundo
Humanitário, e definiu mais claramente as
alocações alvo alternativas, além de diversas
mudanças administrativas:
2. Aprovou 56 Subsídios Padrão, de Assistên‑
cia Internacional e Quatro Pontos Básicos,
totalizando US$2.740.733.
3. Aprovou um subsídio Quatro Pontos Bási‑
cos para deficiências no valor de US$1.563.300,
o que representa o orçamento para 2015 do
programa de Missão de Inclusão do Lions
‑Olimpíadas Especiais.
4. Aprovou um subsídio Quatro Pontos Bási‑
cos recomendado pela diretoria no valor de
US$100.000, o que representa o orçamento de
2015 para a iniciativa de plantio de árvores
Lions‑Aga Khan Development Network.
5. Delegou a autoridade de selecionar os
indicados ao Prémio Humanitário de 2015 aos
Dirigentes Executivos de LCI.
6. Colocou uma moratória referente à consi‑
deração de todos os novos pedidos de subsí‑
dios do Distrito 321‑C2, a vigorar imediatamente, estipulando ainda que o Distrito 321
‑C2 devolva todos os fundos desembolsados
para o GA10907/321‑C2 até 31 de dezembro de
2014, ou a moratória continuará até 1º de julho
de 2017.
7.	Emendou o Capítulo 2 (Operações) do Ma
nual de Normas e Operações de LCIF para
incluir várias atualizações aos assuntos inter‑
nos nas seções de gestão orçamentária, des‑
pesas de LCIF, norma sobre aprovação de
subsídios e relatórios financeiros.
8.	Emendou o Capítulo 3 (Subsídios) do
Manual de Normas e Operações de LCIF para
incluir atualizações aos assuntos internos,
declarando que US$100.000 é o montante
máximo disponível para subsídios padrão.
9.	Emendou o Apêndice D (Formas de Reco‑
nhecimento) no Manual de Normas e Opera‑
ções de LCIF para incluir informações sobre
critérios para a Medalha do Presidente do
Conselho e onde ela se enquadra na hierarquia
dos prêmios de LCIF.
10.	Emendou o Capítulo 16, Parágrafo B
(Norma sobre Gastos Financeiros para os Sub‑
sídios Humanitários) no Manual de Normas da
Diretoria para refletir a Declaração de Normas
de Investimentos revisada.
11.	Emendou o Capítulo 16, Parágrafo E (Nor‑
mas Gerais de Reembolso) no Manual de
Normas da Diretoria sobre milhagem.
12.	Emendou o Capítulo 16, Parágrafo F (Fun‑
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dos de Dotação) do Manual de Normas da
Diretoria para estar em cumprimento à norma.
13.	Emendou o Capítulo 16, Parágrafo I (Inves‑
timentos) do Manual de Normas da Diretoria
para refletir a norma de investimentos revista
e eliminar a linguagem desnecessária.
COMITÉ DE LIDERANÇA
1. Aprovou um Instituto de Preparação de
Instrutores para Lions qualificados na América
do Norte, a ser realizado em 2014‑2015
2. Aprovou a programação e o currículo para
o Seminário de Governadores de Distrito Elei‑
tos de 2015, em Honolulu, Hawaii, EUA.
3. Aprovou um Instituto de Preparação de
Instrutores para Lions qualificados no Leste
Europeu, a ser realizado em maio de 2015.
4. Aprovou o currículo e apoio financeiro para
um Instituto de Liderança para Leões Emergen‑
tes para os Lions qualificados da África, a ser
realizado no início de 2015.
5.	Solicitou que o Comitê de Estatuto e Regu‑
lamentos esboçasse uma linguagem para uma
emenda nos regulamentos, a ser relatado aos
delegados para votação na Convenção Interna‑
cional de 2015, mudando o nome do Comité de
Liderança da Diretoria Internacional para “Co
mitê de Desenvolvimento da Liderança”.
COMITÉ DE PLANEAMENTO A LONGO PRAZO
1. Determinou que uma realocação de assen‑
tos de representatividade da diretoria seja
apresentada para aprovação aos delegados na
convenção de 2015 como sendo uma emenda
jurisdicional. Esta realocação reduziria o núme‑
ro de diretores internacionais eleitos da Área
Jurisdicional I, e aumentaria o número de dire
tores internacionais eleitos das Áreas Jurisdi‑
cionais V e VI.
2. Decidiu que uma emenda nos estatutos e
regulamentos para reinstalar o cargo de tercei‑
ro vice‑presidente deve ser apresentada aos
delegados para aprovação na Convenção
Internacional de 2015.
3. Deu novo nome ao Comité Especial de
Planeamento do Centenário que agora é cha‑
mado de “Comité de Ação do Centenário.”
COMITÉ DE AUMENTO DE ASSOCIADOS
1. Aprovou o novo programa “Afiliando Jun‑
tos”, um projeto piloto de dois anos para fundar
Lions clubes ou formar núcleos em organiza‑
ções sem fins lucrativos com base comunitária
nos EUA, Canadá, Ilhas Britânicas, Irlanda,
Suécia e Austrália.
2. Aprovou o Programa de Associados do
Centenário com uma data de implementação
em 1º de abril de 2015.
3.	Emendou a descrição do cargo de coorde‑

nador internacional da família e da mulher
para incluir reembolso de despesas aprovadas
nos fóruns, retroativo aos fóruns aprovados no
atual ano fiscal.
4. Aprovou um programa piloto consistindo
de uma estrutura para famílias e mulheres,
semelhante à GMT e GLT nas áreas jurisdicio‑
nais V e VI.
5. Aprovou a República Democrática de São
Tomé e Príncipe como sendo o 210º país/terri‑
tório.
6.	Emendou o Manual de Normas da Diretoria
para haver um período de ajuste de cobrança
prolongado para os Lions Clubes Universitá‑
rios, efetivo em 1° de julho de 2015, quando os
clubes universitários terão até 31 de março
para a fatura per capita de janeiro e até 30 de
setembro para a fatura per capita de julho, para
emendar a lista de associados do clube.
7. Aprovou a mudança do nome “Divisão de
Extensão e Associados” para “Divisão de
Amento de Associados”.
COMITÉ DE RELAÇÕES PÚBLICAS
1. Mudou o programa de subsídios do cente‑
nário para outorgar até US$1,500 por distrito
(não excedendo US$15,000) e até US$2.500
para distritos únicos.
2. Aprovou converter todas as edições oficiais
impressas da Revista Lion para um formato
digital até 1º de janeiro de 2018.
3. Alterou o Capítulo XVII do Manual de Nor‑
mas da Diretoria para requerer artigos relacio‑
nados ao centenário em todas as edições da
Revista Lion.
4. Inseriu o nome Administradora Executiva
da Fundação de Lions Clubs International na
Ordem de Precedência imediatamente após o
cargo de Tesoureira da Associação.
5. Aumentou os prémios de liderança de 1280
para 1680 para o ano Leonístico de 2014‑2015.
COMITÉ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO
1.	Estabeleceu os cargos de assessor do Pro‑
grama de Atividade de Leitura (RAP) de distrito
e de distrito múltiplo, começando no ano fiscal
de 2015‑2016, e incentivou a todos os presiden‑
tes de conselho a nomearem um assessor do
RAP para um mandato de um ano.
2.	Selecionou Leos e Lions que servirão como
membros e suplentes do Painel Consultivo do
Programa de Leo Clube para o mandato de
novembro de 2014 a outubro de 2016.
3. Mudou o nome do Prémio Leo do Ano para
Prémios para Leos do Ano.
Para mais informações sobre qualquer resolu‑
ção acima, consulte o website de LCI www.
lionsclubs.org ou entre em contato com a Sede
Internacional pelo telefone 630‑571‑5466.

Internacional

Visita do 1º Vice‑Presidente Internacional
Jitsuhiro Yamada
ao Distrito Múltiplo 115 | 25 – 29 de Janeiro 2015
A convite do Conselho Nacional de Governadores, o 1º Vice
‑Presidente Internacional Jitsuhiro Yamada ,

no passado dia
25 de Janeiro iniciou em Lisboa a visita oficial ao Distrito Múl‑
tiplo 115 – Portugal. Acompanhava‑o a Diretora do Departa‑
mento Ásia‑Pacífico, Yoshiko Merz e a Editora da Revista Lion
no Japão, Tomoko Kawamura. A recebê‑los no aeroporto, uma
comitiva constituída pelo Ex‑Director Internacional Joaquim
Borralho, o Presidente do Conselho de Governadores Frede‑
rico Burnay e a Equipa do Governador do Distrito Centro Sul
– Governador Américo Marques e Vice‑Governadores Carlos
Torres e Raúl Amado. Depois da apresentação de cumprimen‑
tos e boas‑vindas, a comitiva acompanhou o VP Yamada ao
Altis Grand Hotel, onde ficou alojado.
Na manhã seguinte, o VP Yamada teve a oportunidade de
conhecer a cidade de Lisboa visitando os locais mais emble‑
máticos, como a baixa pombalina, a Praça do Comércio ou
antigo Terreiro do Paço subindo inclusive ao Arco Triunfal;
seguiu‑ se a zona de Belém e visita aos monumentos aí exis‑
tentes, onde certamente se impunha tomar uma “bica” e
degustar o célebre “pastel de nata”. Esta visita turística teve
o términus pelas 13H00 na Assembleia da República, onde
esperavam pela Comitiva e apresentaram os cumprimentos
de boas‑vindas, a Drª Leonor Lopes e o CL Tiago Sá Carneiro,
acompanhados do IPDG Eugénio Leite. Após refeição em
restaurante na Assembleia da República, os anfitriões ser‑
vindo de cicerones, conduziram uma visita guiada às insta‑
lações desta nobre Casa Portuguesa.

Às 18H00 e no Hotel Sede, teve lugar o tradicional Encontro
dos Lions e Leos com o Dirigente Internacional. Neste Encon‑
tro, o VP Yamada assistiu em primeiro lugar a uma apresen‑
tação sobre as atividades dos Clubes Lions e Leos do Distrito,
ouvindo atentamente as questões colocadas pelos vários
Lions. De salientar a questão levantada pelo Vice‑Governador
Carlos Torres: – “Gostaria de saber qual vai ser o lema do
Presidente Internacional no próximo ano?”.
Em resposta, o VP Yamada, disse: “Gostava de dar conta
desse segredo especialmente a si que será o próximo Gover‑
nador, mas inciámos agora o 2º semestre e em funções está
o IP Joe Preston, pelo que não ficaria bem dar essa indicação
no momento, mas vou dar‑lhes somente uma dica… como é
sabido, sou médico e até agora tenho trabalhado para salvar
a vida de outras pessoas; vou pois trabalhar para prestigiar
a vida humana. No mundo de hoje, vemos muitas situações
em que a vida humana é tratada com muito desprezo.”
Terminada a Sessão e antes da cerimónia em Honra do VP
Yamada, houve tempo ainda para um cocktail de boas
‑vindas.

Seguiu‑ se depois a recepção Oficial no salão nobre do Minis‑
tério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, tendo
o VP Yamada sido recebido pelo Exmo. Senhor Ministro
Pedro Mota Soares. Durante quase uma hora, assistiu‑se a
uma conversa bastante participada e em que no essencial,
foram analisados temas sociais prementes na sociedade em
geral, tendo o Ministro denotado grande conhecimento do
Serviço Lions a nível mundial.
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De assinalar a assinatura de dois Protocolos de cooperação
– entre o Distrito Múltiplo e a União de Misericórdias Portu‑
guesas, representada pelo Dr. Carlos Andrade do Secreta‑
riado Nacional e, entre o Distrito Centro Sul e os Serviços de
Ação Social da Universidade de Lisboa, validado pelo Dr.
David Xavier na qualidade de Administrador. De notar que
ambos os Protocolos foram confirmados com a assinatura
do Vice‑ Presidente Jitsuhiro Yamada.
Seguiu‑ se depois um momento musical com a Tuna Acadé‑
mica do ISCAL. Em representação dos Clubes Lions, usou da
palavra o IPDG Eugénio Leite que realçou as parcerias já
desenvolvidas com várias Instituições e os seus resultados.
Em continuação, houve a apresentação do “Programa Men‑
tores para Imigrantes” pelo Alto‑Comissário para as Migra‑
ções, Dr. Pedro Calado, que apelava aos Lions, para que
fossem padrinhos “Mentores” em voluntariado, num pro‑
grama que visa “disponibilizar apoio, acompanhamento e
orientação para a resolução de dificuldades ou preocupações
dos imigrantes com vista à sua integração”. A encerrar, o VP
Yamada dirigiu uma saudação e agradecimento, em portu‑
guês, aos Lions presentes.

A 27 de Janeiro, o VP Yamada e a Comitiva embarcaram com
destino à Região dos Açores. Após a chegada, seguiu‑se a
apresentação de cumprimentos e Boas‑Vindas. Como pri‑
meiro acto desta deslocação, o VP Yamada apresentou cum‑
primentos no Palácio da Conceição, a Sua Excelência o
Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Vasco Cor‑
deiro.
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Terminada a sessão protocolar e após breve entrevista con‑
junta aos meios de comunicação, a comitiva dirigiu‑se para o
espaço de Divulgação Lionística do Lions Clube de Lagoa
‑Açores, onde para comemoração do Centenário, o VP Yamada
descerrou uma placa alusiva à Visita Oficial e plantou uma
árvore. Tirada a foto da família Lions, visitou de seguida a sede
do Clube onde os dirigentes fizeram uma breve apresentação
das principais referências Lionísticas e descerrou também
uma placa evocativa e outra de homenagem a Melvin Jones.

De seguida, no auditório do EXPOLAB realizou‑ se o Encontro
dos Lions com o VP Yamada através de videoconferência que
permitiu o contacto entre os Lions da Região – ilhas de
S. Miguel, Santa Maria, Terceira, Flores; foram colocadas
algumas questões que tiveram resposta simples, directa e
cordial do Companheiro Yamada. Na sede do Município,
foram apresentados cumprimentos ao Exmo. Presidente da
Câmara Municipal de Lagoa. Momento emocionante, foi a
visita à CASA LION em Lagoa, local onde o VP Yamada des‑
cerrou uma placa evocativa desta importante e histórica
visita. As crianças da CASA LION surpreenderam os presen‑
tes com um momento cénico bem ensaiado, que permitiu um
convívio saudável entre as crianças e toda a comitiva.

Internacional

Por fim, a Sessão Solene comemorativa da Visita do Dirigente
Internacional à Região, decorreu no Convento dos Francisca‑
nos. Convidados de Honra nesta assembleia, Sua Excelência
o Presidente do Governo Regional dos Açores Dr. Vasco Cor‑
deiro, o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Engº João
Ponte e o Consul dos Estados Unidos da América Dr. Daniel
Bazam. Após a recepção, visitou‑se a exposição “O Mundo
dos Presépios” na igreja de Santo António e escutou‑se a
actuação do grupo “Violas da Terra” antes do momento cul‑
tural protoganizado pelo conjunto “Talentos de Lagoa” sob a
coordenação artística do Conservatório Regional de Ponta
Delgada. Após as cerimónias protocolares, ficou registado a
admissão de dois novos Lions, a distinção do Clube aos CL
Primitivo Marques e CL Jorge Stone, bem como a entrega de
uma placa alusiva à Comemoração do Centenário a vários
Lions e entidades convidadas; intervieram depois os Clubes
da Região. Após a devolução da Sessão, o CL Jorge Stone
convidou as entidades presentes a dirigirem‑se à assembleia,
tendo por último usado da palavra o Senhor Presidente do
Governo Regional dos Açores, o qual “destacou os valores do
voluntariado e do serviço de cada um à sociedade e à sua
comunidade”, tendo no final, reforçado a sua presença no
evento como forma de reconhecimento pelo trabalho que
promovem todos os Lions Clubes dos Açores. Intervieram
ainda, os dirigentes Lionísticos nacionais. Antes do Encerra‑
mento, o VP Yamada, falando na língua de Camões, agradeceu
a recepção e a evocativa cerimónia, galardoando depois o
Lion José Baião com a distinção Presidencial.

O VP Yamada despediu‑ se dos Açores a 28 de janeiro, dia em
que seguiu para o Porto acompanhado do Ex‑ Director Inter‑
nacional Joaquim Borralho, do Presidente do Conselho de
Governadores Frederico Burnay e pelo Governador Américo
Marques. À chegada foi entusiásticamente aguardado por
grande comitiva de Lions liderados pela Governadora Ana‑
bela Caldevilla. Seguiram‑ se os cumprimentos e apresenta‑
ções antes da comitiva partir em direcção a Braga, mais
propriamente até à Universidade do Minho, actualmente
entre as mais prestigiadas instituições de ensino superior do
país, e que tem vindo a afirmar‑se progressivamente no
panorama internacional.
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A receber o VP Yamada, o Reitor Professor Doutor António
Cunha que saudou e fez as apresentações, sublinhando que
“O Lions Clubes é uma importante organização internacional
e é uma das organizações não governamentais com maior
número de associados em todo o mundo, tendo uma conhe‑
cida prática de filantropia reconhecida”. A Tuna Académica
trajando a rigor, encantou com a sua actuação.
Seguiu‑ se um almoço de boas‑vindas no Restaurante Pano‑
râmico da Escola de Ciências da Saúde (ECS) – momento que
antecedeu a cerimónia de agradecimento e entrega de lem‑
branças que decorreu no auditório da ECS; estiveram presen‑
tes além do Reitor António Cunha, a Presidente da Escola de
Ciências da Saúde, Cecília Leão, o Presidente da Associação
Académica da Universidade do Minho (AAUM), Carlos
Videira, que falou em nome dos alunos receptores de Bolsas
Lions em 2013/14 (100.000 euros).
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O Reitor António Cunha mencionou o facto de o Lions Clube
de Braga ter “uma importante colaboração com a Universidade
do Minho em várias áreas, consubstanciada até nos últimos
dois anos com a atribuição de bolsas de estudo à universidade
e, de facto, a UMinho está grata ao Lions por aquilo que tem
feito e pelos seus actos solidários, permitindo, no nosso caso
que 50 dos nossos estudantes tenham bolsas de estudo, que
complementa o número de bolsas que atribuímos”, frisou.
O Lion Manuel Portela, Presidente do Lions Club de Braga,
garantiu, que o protocolo com a UMinho é para continuar. “É
um projecto que começou em 2013, porque a investigação e
o apoio à inovação e aos novos talentos nos parecem uma
causa evidente e nós não podemos de forma alguma deixar
cair por terra alunos com talento e potencial e que muitas
vezes vêem o seu caminho de formação comprometido por
uma causa económica”.

Internacional
Na visita à ECS da UMinho, Nuno Sousa, Director do Centro
Clínico Académico, deu a conhecer ao VP Yamada o curso de
medicina, tendo explicado que o seu funcionamento é total‑
mente distinto das outras universidades, uma vez que a abor‑
dagem é feita de forma “interdisciplinar”: – “Nós acreditamos
que a transmissão de conhecimento não é suficiente e tão
importante como o conhecimento teórico é o conhecimento
prático”, sublinhou o responsável, indicando que na UMinho
não se aprende uma disciplina no primeiro ano, sem voltar a
ela nos anos seguintes.”
Terminada a visita à UMinho, a comitiva Lions dirigiu‑ se para
a Pousada Santa Marinha em Guimarães, onde o VP Yamada
ficou alojado.

A preceder a Sessão Solene de recepção ao VP Yamada,
aconteceu o tradicional Encontro dos Lions e Leos com o
Dirigente Internacional. Assistiu‑se a um vídeo elucidativo
das atividades Lions e Leos no Distrito; de seguida, os Lions
tiveram a sua oportunidade para questionar o VP Yamada.
Durante a Sessão Solene que teve como convidados o Reitor
da UMinho e o representante do Presidente da Câmara Muni‑
cipal de Guimarães, a Governadora, pela a acção e Serviço
prestado à Comunidade, fez a entrega de Certificados de
Reconhecimento Presidencial ao Reitor António Cunha e a
alguns Lions: CL Marta Pinto do Lions Clube Boavista‑ Porto
e ao CL Paulo Rodrigues do LC de Braga. Seguiu‑se um
momento de “fado” tendo inclusive o VP Yamada colocado
a “capa académica”.
Após a intervenção da Governadora Anabela Caldevilla que
enalteceu a importância e agradeceu a Visita do Dirigente
Internacional ao Distrito 115‑CN, usou da palavra o VP
Yamada, sempre em português, para prestar reconhecimento
pelo trabalho solidário dos Lions no Distrito.

No dia 29, último dia do périplo no Distrito Múltiplo, o VP
Yamada foi recebido no Salão Nobre dos Paços do Concelho
de Guimarães, pelo edil vimaranense Domingos Bragança,
que realçou a importância do voluntariado nas sociedades
modernas e a necessidade de um “reforço de valores” salien‑
tando ao mesmo tempo o trabalho realizado pelo Lions Clube
de Guimarães, afirmando que “fazem um trabalho meritório”.
A Governadora Anabela Caldevilla agraciou depois o autarca
com o Certificado de Reconhecimento Presidencial. Por
último, o VP Yamada disse «Aproveito a oportunidade para
manifestar o meu apreço por todos aqueles que diariamente
e de forma voluntária vivem para ajudar desconhecidos que
precisam da sua ajuda. Ser Lions é isso: é estar atento às
necessidades da comunidade que os rodeia e levar a espe‑
rança onde ela é precisa». Antes da partida para o aeroporto,
houve tempo ainda para breve visita ao Centro Histórico de
Guimarães – Património Mundial (2011) e ao Museu Alberto
Sampaio. O VP Jitsuhiro Yamada acompanhado da Directora
Ásia Pacífico Yoshiko Merz e da Editora da Revista Lion no
Japão, Tomoko Kawamura, deixaram Portugal com destino
à Finlândia para início de mais uma visita Oficial.
CC Frederico Burnay
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98ª Convenção Internacional
26 | 30 junho 2015
Honolulu é um verdadeiro paraíso. Mais de 100
praias cercam Honolulu, um número do qual
nenhuma outra cidade do planeta se pode orgu‑
lhar. Podemos relaxar nas praias de areia branca
de Waikiki, fazer os mágicos trilhos na cratera
do vulcão Diamond Head e ver cascastas incrí‑
veis como a Waimea e Maunawili Falls.
Além disso, reserve um tempo para explorar a história que Honolulu
oferece. O Memorial do USS Arizona é um famoso museu da
Segunda Guerra Mundial, enquanto o Pearl Harbor Park exibe a
impressionante parte da história que nunca será esquecida.
Honolulu, a capital localizada na ilha de Oahu, é o vibrante epicen‑
tro do estado, com alguns dos lugares mais históricos do Havaí.
Arte, cultura, restaurantes, lojas, diversão e vida noturna – podemos
encontrar tudo isso em Honolulu. De sua culinária aos seus cida‑
dãos, o Havaí e Honolulu, em especial, são um estudo sobre a
diversidade – uma fusão do leste com o oeste, uma mistura de
culturas indígenas e culturas “importadas”.

Porque participar
Todos os anos, mais de 20.000 Lions de todo o mundo reúnem‑ se
para celebrar a Convenção Internacional — oportunidade para se
reunir com Lions de mais de 120 países e regiões geográficas, com
línguas e culturas muito diferentes.

Programa da
convenção internacional
27 Junho
09H00 — Desfile Internacional das Nações
11H00/17H00 — Centro Serviços da Convenção
19H00/20H15 — Show Internacional (HCC)
28 Junho
09H30/13H00 — Sessão Plenária de Abertura
10H00/17H00 — Centro Serviços da Convenção
14H00/17H00 — Seminários
29 Junho
10H00/12H30 — Segunda Sessão Plenária (HCC)
10H00/17H00 — Centro Serviços da Convenção
13H00/17H00 — Seminários
13H30/15H00 — Almoço CL´s Melvin Jones
30 Junho
07H30/10H30 — Votações (HCC)
09H30/13H30 — Sessão de Encerramento

Locais da convenção
Hawaii Convention Center (HCC)
O foco das atividades será no Hawaii Convention Center, onde todas
as sessões plenárias serão realizadas, juntamente com as exposi‑
ções e seminários de LCI. Temos certeza de que vai aproveitar a
comodidade e a incrível arquitetura do HCC com seus terraços,
varandas havaianas, pátios, quedas‑d’água e até mesmo alguns
lagos de peixes!
Sheraton Waikiki Hotel
Hotel sede do LCI, o Sheraton Waikiki está localizado no coração da
Praia de Waikiki. Hotel lindamente cercado por ótimas lojas, inúmeras
opções de restaurantes e vistas inesquecíveis.
Copie e envie a inscrição
preenchida para:
TopAtlântico
Alam. Padre Álvaro Proença, 4B
1500‑ 475 Lisboa
Tel. 217 621 380
E‑mail: benfica@topatlantico.com
NIF 501 061 162

16

LION

Janeiro–Fevereiro 2015

Internacional

Programa de Viagem
Programa * A
24 Junho – LISBOA / NEW YORK
/ SAN FRANCISCO — HONOLULU
Comparência no Aeroporto para
cumprimento das formalidades
de embarque 3 horas antes da
partida com destino a Honolulu,
via New York e San Francisco —
voos regulares da United Airlines.
Chegada e após o desembarque,
transporte privativo para o Hotel
e Alojamento.
25 e 26 Junho — HONOLULU
Pequeno almoço no Hotel. Dias
inteiramente livres para visitas de
carácter particular.
27 a 29 de Junho HONOLULU
Estadia no Hotel em regime de
alojamento e pequeno almoço.
Dias para participação na 98ª
C onv en ç ão In terna c ional d e
Lions Clubes, durante a qual terá
a chance de reunir‑se com Lions
de mais de 120 países e com lín‑
guas e culturas muito diferentes;
participe nos Seminários e vote
no futuro da Associação e apro‑
veite também os destaques do
evento, incluindo as três agitadas
Sessões Plenárias, um empol‑
gante salão de exposições e
muito mais.
30 Junho — HONOLULU / NEW
YORK
Após o encerramento da Conven‑
ção, transporte privativo ao Aero‑
por to para cumprimento das
formalidades de embarque. Par‑
tida em voo regular da United
Airlines com destino a New York.
Noite e refeições a bordo.
01 Julho — NEW YORK / LISBOA
Chegada a New York e mudança
de voo. Embarque com destino a
Lisboa. Noite e refeições a bordo.
02 Julho — LISBOA
Chegada a Lisboa.
Fim da Viagem
Hotel previsto ou similar:
Pacific Beach

Programa * B
24 | 29 Junho — Programa A
30 Junho — HONOLULU / LOS
ANGELES
Após o Encerramento da Conven‑
ção, transporte privativo ao Aero‑
por to para cumprimento das
formalidades de embarque. Par‑
tida em voo regular da United
Airlines. Noite e refeições a bordo.
01 Julho — LOS ANGELES
Chegada e após o desembarque,
transporte privativo para o Hotel.
No fim da manhã, viisita guiada de
Los Angeles, cidade fundada em
4 de setembro de 1781 em nome
da Coroa de Espanha. Tornou‑se
parte do México, em 1821. No final
da Guerra Mexicano‑Americana,
em 1848, foi adquirida tornando
‑se parte dos Estados Unidos.
Com Holly wood, é conhecida
como a “Capital Mundial do Entre‑
tenimento” e é a líder mundial na
criação de filmes, produção de
televisão, videogames e música
gravada. A importância do setor
de entretenimento para a cidade
levou muitas celebridades a resi‑
dir em Los Angeles e nos seus
subúrbios.
02 Julho — LOS ANGELES
Dia inteiro para visita do parque
temático da Universal Studios.
03 Julho – SANANTA MONICA /
VENICE / MARINA DEL REY
Visita das famosas praias e orla
costeira.
04 Julho – LOS ANGELES / NEW
YORK LISBOA
Em hora a determinar, transporte
ao Aeroporto para cumprimento
das formalidades de embarque.
Partida em voo regular da United
Airlines com destino a New York.
Chegada e mudança de voo. Par‑
tida para Lisboa. Noite e refei‑
ções a bordo.
05 Jullho — LISBOA
Chegada a Lisboa.
Fim da Viagem
Hotel previsto ou similar:
Intercontinental Beverly Hills

Este programa de Viagem está sujeito às
“Condições Gerais” TopAtlântico
Alvará 334/80 que aqui não são reproduzidas, mas que serão
entregues a pedido. Tem ainda as seguintes condições:
Data Limite de Inscrição:���������������������������� 28 de Fevereiro 2015
No Acto de Inscrição:������������������������������������������������������������ € 500
Suple.to Inscrição depois de 1 de Março������������������������������� € 30
Suple.to Inscrição depois de 1 de Abril ��������������������������������� € 50
Em 15 de Março ���������������������������������������������������������������������� 35%
Pagamento Final:����������������������������������������������� 22 de Maio 2015
Pagamento c/ Cartão de Crédito é válido
Incluindo — Passagem Aérea no percurso indicado; Taxas
aéreas (€330+€85) sujeitas a alterações até à data de emissão;
Transferes privativos Aerporto/Hotel e vice‑versa; estadia em
hotél de 1ª Supº c/pequeno‑almoço; Taxas de Serviço e Turismo;
Seguro Multiviagem.
Excluindo – Visitas Facultativas, Bebidas, Extras Pessoais e
todos os Serviços não mencionados.
Nota: Sempre que se verifiquem variações significativas no
custo dos transportes, combustível, taxas ou flutuações cam‑
biais, reservamo‑nos ao direito de alterar os preços, ao abrigo
do nº 2 do Artigo 26º, do Decreto‑ Lei nº 263/2007
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Você está servindo como delegado
ou suplente do seu clube?
Caso positivo, complete o formulário anexo retornando a
parte superior a Lions Clubs International, aos cuidados do
Dept. de Administração de Registros de Clubes e Dirigentes
antes de 1º de maio de 2015.
A parte inferior deverá ser apresentada quando você chegar

ao balcão de Certificação no centro da convenção. Antes de
enviar o formulário, um dirigente do clube (Presidente,
secretário ou tesoureiro do clube) deverá assinar ambas as
partes, conforme indicado.
Envie para:
Lions Clubs International
ATTN: Club & Officer Records Admin Dept.
300 W. 22nd Street
	Oak Brook, Il 60523‑ 8842
	EUA

VIA DE LCI

(Deve ser recebido na sede de LCI até 1º de maio de 2015)

Convenção do Lions Clubs International de 2015 em Honolulu, Havaí, EUA
Número de Identificação do Clube:

Distrito:

Nome do Clube:

Número permitido de delegados:
Sócios:

Endereço:
Veja na página anterior a tabela de delegados permitidos.
Marcar um:

DELEGADO

OU

SUPLENTE

Nome (letra de forma): _____________________________ Assinatura: __________________
O abaixo-assinado confirma pela presente que a pessoa acima mencionada é sócio ativo e é um
Delegado/Suplente oficial designado pelo referido Lions clube para participar da Convenção da
Associação de Lions Clubs International.
__________________________________________________________________
Assinatura do dirigente do clube
Envie este formulário pelo correio para LCI (Departamento Adm. de Registros de Dirigentes e Clubes) antes
de 1º de maio de 2015. Após essa data, entregue-o pessoalmente na Convenção.
Lions Clubs International 300 W 22nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
PO
VIA DO DELEGADO/SUPLENTE
(Apresentar esta via na Convenção)

Convenção do Lions Clubs International de 2015 em Honolulu, Havaí, EUA
Número de Identificação de Clube:

Distrito:

Nome do Clube:

Número permitido de delegados:
Sócios:
LCI stamp for
Alternate
Delegate
certification

Endereço:

Veja na página anterior a tabela de delegados permitidos.
Marcar um:

DELEGADO

OU

SUPLENTE

Nome (letra de forma): _____________________________ Assinatura: __________________
O abaixo-assinado confirma pela presente que a pessoa acima mencionada é sócio ativo e é um
Delegado/Suplente oficial designado pelo referido Lions clube para participar da Convenção da
Associação de Lions Clubs International.
__________________________________________________________________
Assinatura o dirigente do clube

2015 Cred-100.PO
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Distrito Múltiplo 115 na Crista da Onda...
Como Lion e em termos Lionísticos, não poderia ter iniciado melhor o ano de 2015... No

CC FREDERICO BURNAY

primeiro
dia do ano, tivémos o grato prazer, eu próprio e Lions como os Ex‑Director Internacional
Joaquim Borralho e José Ribeiro Gorgulho, a Governadora Anabela Caldevilla, os Vice
‑Governador Carlos Torres, Raúl Amado e cônjuges respectivos, de nos reunirmos com o 2º
Vice‑Presidente Internacional Robert Corlew e a Companheira Dianne. Foram momentos
alegres, uma típica noite “lisboeta” passada no bairro mais antigo da capital, em Alfama. Em
franco e amistoso diálogo, conhecemos o futuro Presidente Internacional 2016‑17, o Lion Bob
Corlew que tomará posse na 99ª Convenção Internacional a ter lugar na cidade de Fukuoka,
Japão, em Junho de 2016, ano que marca o Centenário de Lions Clubs Internatinal. O VP Bob
Corlew, Lion amável e cordial, transmitiu e deu a conhecer aspectos importantes relacionados
com as Comemorações do Centenário e futuro da Associação; procurou também inteirar‑ se
da situação um pouco satisfatória do Distrito Múltiplo no que se refere ao quadro social –
número de associados.

Quase de imediato, entre 25 e 29 de Janeiro, o Distrito Múltiplo teve a honra da Visita Oficial
do 1º Vice‑ Presidente Internacional, o Lion Jitsuhiro Yamada, neurocirurgião mundialmente reconhecido e com vasto currículo
Lionístico desde 1985. Em reconhecimento pelos serviços prestados à Associação, Yamada recebeu inúmeros prémios, entre
eles o Prémio de Embaixador da Boa Vontade, a mais alta homenagem que a Associação confere aos associados. Embora
curta a estadia entre nós, o VP Yamada visitou de norte a sul o país incluindo a Região dos Açores. Despediu‑se dando a
conhecer a sua satisfação e regozijo pela Visita proporcionada, durante a qual, afirmou, ficou patente o Serviço prestado à
Comunidade pelos Lions de Portugal. O VP Yamada tomará posse como Presidente Internacional 2015‑16 na próxima Conven‑
ção Internacional que terá lugar em Honolulu, Hawaii, no próximo mês de Junho.
Outro evento internacional que neste período pôs na ribalta o Distrito Múltiplo 115 foi a realização do Curso de Preparação de
Instrutores do Departamento de Liderança de LCI, em Lisboa, de 7 a 10 de Fevereiro. O Director do Departamento, o Lion
Joshua Friedman assim como os Instrutores e os 20 Lions participantes vindos de toda a Europa representando 19 Distritos,
mostraram‑ se agradados e reconhecidos pela preparação e excelentes condições oferecidas para este curso promovido pelo
Faculty Development Institure de LCI em Lisboa. Em suma e perante tais acontecimentos Internacionais, poderia dizer‑ se que
o “Distrito Múltiplo 115 está na moda, na crista da onda”, falta só sabermos aproveitar as oportunidades, pois as sementes
estão lançadas.
Ainda e no arranque do 2º semestre Lionístico, teve lugar o tradicional Encontro dos Companheiros de Melvin Jones – come‑
moração do aniversário do Fundador, dia de Festa e Acção Lionística que decorreu em 17 de Janeiro em Vila de Rei. Este
Evento serviu também para nos inteirarmos da acção global filantrópia da LCIF – Fundação de Lions Clubs International. A
este propósito, recordo que desde 2010 é uma prioridade para os Lions e LCIF, a luta contra o sarampo. Já ajudámos a vacinar
centenas de milhões de crianças em países onde esta doença é endémica, mas a nossa missão não está encerrada, continua
até 2017. O desafio para os Lions é reunir até à celebração do Centenário, US$ 30 milhões que serão duplicados com fundos
correspondentes pelo parceiro nesta acção, a GAVI, totalizando assim US$ 60 milhões. Quando celebramos o nosso Cente‑
nário, poderemos orgulhosamente anunciar a contribuição decisiva do Lions para a erradicação do sarampo, doença muitas
vezes fatal para as crianças, e evitável.
Por último, um apelo significativo aos meus Companheiros Lions para que compareçam nas Convenções – Nacional e Distri‑
tal, na Figueira da Foz nos próximos dias 1, 2 e 3 de Maio. Como sempre, o momento alto dos trabalhos é a eleição dos pró‑
ximos dirigentes, os Governadores Eleitos Aureliano Soares e Carlos Torres para além do (a) Candidato
(a) a Presidente do Conselho de Governadores 2016‑17. Estou convicto que em uníssono, faremos
deste evento a grande Festa da Família Lionística do Distrito Múltiplo 115.

CC Frederico Burnay
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Para que nos conheçam, é preciso
que nos dêmos a conhecer
Caros Companheiros,

Eis‑nos chegados a Fevereiro deste novo ano. Se Janeiro foi o mês em que estivemos a
habituar‑nos ao Novo Ano, a revermos as nossas resoluções e a tentar estabelecer novos
patamares, em Fevereiro deixemo‑nos de preguiças e comecemos a pôr em prática aquilo
que andámos a planear.

Anabela Caldevilla
Governadora do Distrito 115 CN

Os que me conhecem sabem que não sou saudosista. No entanto, reconheço que tenho uma
certa necessidade de olhar para trás e reconsiderar tudo aquilo que me fez chegar até aqui,
não só enquanto Lion, mas também como Governadora. É fundamental que exista essa
introspecção, como que um exame de consciência ou de auto‑avaliação, essencial para que
olhando para nós mesmos conseguirmos constatar se o caminho já percorrido e o que ainda
nos resta é, de facto, aquele a que nos propusemos, ou se implica a correcção de alguns
aspectos.

Recordando as palavras do nosso Vice‑ Presidente Internacional – Dr. Jitsuhiro Yamada – na
sua visita oficial ao nosso país, transmitiam um sentimento de que “existe alguma dificuldade na adesão de novos sócios”.
A nossa experiência do dia‑a‑ dia nos contactos que vamos fazendo para que se juntem a nós, demonstra que não é fácil che‑
garmos a novas pessoas para lhes darmos a conhecer os objectivos do Movimento Lions. Alguns não conseguem entender
este tipo de disponibilidade e voluntariado e há ainda os que desconfiam das nossas intenções ou daquilo que nos move. Por
isso, os nossos desafios transformam‑ se em contrariedades, em bloqueios e em obstáculos que nem sempre conseguimos
ultrapassar visto que a sociedade actual, o egoísmo e o pensar apenas em si próprio, sobrelevam sobre os valores da solida‑
riedade e o do altruísmo.
Porém, para todos estes entraves, quanto maiores são as dificuldades maior é a força interior que perante esta realidade não
permite que desistamos prematuramente, quer seja pelo desejo de conquista, quer pelo prazer de ultrapassar uma situação
difícil. É necessário que mudemos as nossas atitudes e pensamentos, para que consigamos atingir as nossas metas. É tam‑
bém indispensável que procuremos esquecer o Passado e as contrariedades, e que tenhamos fé nas acções positivas que
vimos realizando com expectativas de Esperança, e Crença Positiva, em dias melhores que o nosso Futuro nos trará, para que
conquistemos novos objectivos e novos caminhos mais felizes. É essencial que saiamos da nossa região de conforto, para
nos concentrarmos nas outras pessoas, nos outros Lions, na nossa sociedade, contrariando um pouco de egoísmo que existe
dentro de cada um de nós e que, por vezes custa a ultrapassar.
O desconhecimento do Movimento Lions, de uma maneira ampla a que a generalidade da sociedade tem acesso deve‑ se em
grande parte a questões de falta de comunicação com o exterior. Para que nos conheçam, é preciso que nos dêmos a conhe‑
cer. Para tal, é necessário que tenhamos a coragem de abrir as portas do nosso Lionismo, publicitando nos órgãos de comu‑
nicação social locais e nas rádios aquilo que fazemos, o que nos motiva, o que nos move e o que nos leva a sermos mais do
que lutadores, verdadeiros conquistadores dos sonhos que temos, sempre com um único intuito: SERVIR.
Peço‑vos que neste novo ano de 2015, se aventurem comigo a concretizar, os sonhos para a realização efectiva de tudo
aquilo que ambicionamos. Inspiremo‑nos nas situações de carência que nos rodeiam, nas histórias que
encontramos no nosso dia‑a‑ dia e tracemos o nosso próprio caminho para um Serviço Lionístico de
excelência, sem qualquer pejo em solicitar apoio a quem no‑ lo puder dar para facilitar ou completar
as acções que desenvolvemos. Desafio‑vos a que abracem com paixão as mudanças de que a socie‑
dade vem sendo objecto, tentando encontrar novos tipos de iniciativas Lions que agitem corações.
Estaremos assim, a comemorar e a surpreender‑ nos com a alegria e com o sentido que a vida tem,
quando Servimos.
Anabela Caldevilla
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Instituto de Preparação de Instrutores
As técnicas ensinadas incluem habili‑
dades de apresentação, auxílios visu‑
ais, características de alunos adultos,
desenho/construção de uma formação
e gestão de um seminário de formação.
No último dia do instituto, cada partici‑
pante realiza uma sessão de formação
de 20 minutos sobre um tema à sua
escolha, usando as técnicas ensinadas
durante os três primeiros dias.
Quem são os Lions participantes?
Joshua Friedman
Director do Instituto e Seminários
da Divisão de Liderança de LCI
De 7 a 10 de Fevereiro decorreu em Lisboa
no Hotel SANA Malhoa, o curso de Pre‑
paração de Instrutores para Lions da
Área Constitucional IV – Europa; teve
como Coordenador Geral o Director do
Instituto e Seminários da Divisão de
Liderança de LCI, o Lion Joshua Fried‑
man e como Facilitadores ou Instruto‑
res, o PDI Nesim Levi (Turquia), PCC
Geoff Leeder (UK), PDG Gerard Claisse
(Bélgica) e PDG Sandro Castellana (Itá‑
lia). Colaborou na preparação e organi‑
zação deste curso como Coordenador
Local, o Presidente do Conselho de
Governadores, Frederico Burnay.

Há um total de 20 Lions neste curso do
Instituto. Eles estão divididos em duas
salas – dez em língua inglesa e dez em
françês. Um total de 12 países – Portu‑
gal, França, Bélgica, Itália, Turquia,

Alemanha, Estónia, Finlândia, Dina‑
marca, Suécia, Reino Unido, Grécia e
que representam 19 Distritos Lions da
Europa.
Porquê em Lisboa?
A Divisão de Liderança tenta realizar
todos os anos e na medida do possível,
Institutos de Liderança em vários paí‑
ses, de modo a tornar relativamente
fácil aos Lions de toda a Europa parti‑
cipar nos cursos. Dado o facto de que
muito tempo passou desde que se rea‑
lizou um Instituto na Península Ibérica,
foi considerado o momento oportuno
para realização deste Faculty Develop‑
ment Institute (IPI) em Lisboa.

À conversa com Joshua Friedman ...
Qual é o objetivo do Instituto de Pre‑
paração de Instrutores?
O IPI é uma formação de quatro dias,
dedicado à preparação e expansão do
corpo docente de Lions International.
O curso foca técnicas e conceitos para
aperfeiçoar a qualidade de formação e
a eficácia global dos programas de
desenvolvimento de liderança do Lions.
Os candidatos qualificados são Lions
com alguma experiência como instruto‑
res em eventos de formação do Lions,
que demonstram aptidões de formação
básicas e que tenham interesse em con‑
tinuar a desenvolver essas habilidades.
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Instituto de Visão Lions

Um Desafio Para O Futuro
A comemoração do centená‑
rio da fundação da Associação
LIONS INTERNATIONAL e dos
sessenta anos de LIONISMO
em Portugal é momento opor‑
tuno para uma reflexão obje‑
tiva, cuidada e crítica sobre o
que se fez e o que se não fez,
para corrigir erros e fortalecer
vir tudes, para programar
novos cem anos com mais
vitalidade e, sobretudo, com
mais visibilidade institucional.
PDG Carlos Lopes
O Círculo de Past‑ Govern a
dores (CPG) tem refletido
algumas destas preocupações durante os últimos anos e
dessa reflexão nasceu a ideia da criação de um Instituto de
Visão LIONS, transversal a todos os Clubes, que consiga ir
buscar inspiração e força a um dos objectivos major do lio‑
nismo, matriz original que alimentou, desde a sua fundação,
o ideal LION – a luta pela melhoria da visão ao longo de toda
a vida de cada Homem e de cada Mulher.
É bem claro aos olhos de todos nós que a atividade dos
LIONS em Portugal tem sido realizada, e bem, pelas suas
múltiplas estruturas: pelo Distrito Múltiplo 115, pelos Distri‑
tos 115CN e 115CS e, sobretudo, pelos Clubes LIONS que, a
seu nível de atuação têm feito muito e superado, em número
e qualidade de ações, em entusiasmo e em dedicação, aquilo
que lhes é exigido. Nas cidades em que há Clubes LIONS as
suas realizações são bem conhecidas. Em primeiro lugar
pelas pessoas e instituições que delas beneficiam direta‑
mente. Em segundo lugar pelas autarquias e por todas as
outras instituições locais de poder e exercício de cidadania,
que vêem e sentem a importância e a necessidade do poder
lionístico nas suas comunidades, no apoio às populações
mais necessitadas, aos deficientes, à terceira idade, às crian‑
ças e Escolas, às instituições de solidariedade locais; em
favor da cultura e das artes; no apoio ao desporto e ao lazer,
na realização de rastreios e de medidas que melhorem a
saúde e o bem estar das populações. Os meios de comuni‑
cação local e regional conhecem bem os LIONS, que são
anunciados e referidos com frequência, e pelas melhores
razões, conferindo‑lhes o estatuto de entidade credível, res‑
peitável e desejada. Apesar das dificuldades de renovação
que vivem os Clubes, a sua inserção local é inquestionável e
constitui um dos ganhos da sociedade portuguesa nestes
últimos 60 anos.
Já a realidade LIONS a nível nacional tem mais dificuldade
em dar‑se a conhecer, enquanto associação e através das
suas realizações. É expressão dessa realidade a relativa igno‑
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rância a que os LIONS são votados pelos órgãos de comuni‑
cação social nacionais, que só se referem a eles muito a custo
e em espaços sem expressão, ao contrário do que acontece
com outras instituições de serviço. A falta de uma imagem
de marca que identifique os LIONS como instituição credível
e desejada, importante de conhecer, atrativa, é uma realidade
que importa tentar superar.

Imagens de marca de Portugal

Porque não mais uma imagem dos LIONS?

A constituição e desenvolvimento de um Instituto de Visão
LIONS – IVILIONS – que responda à decisão aprovada na
Convenção Nacional LION de 2013, realizada pelo Lions Clube
da Amadora – pretende responder a esta necessidade de
concretizar uma atividade LIONS persistente, com visibilidade
nacional, que se venha a afirmar como uma das suas mais
significativas imagens de marca da sua atividade nacional,
transversal a todos os Clubes, e capaz de atrair para os LIONS
novas pessoas e novas formas de intervenção e de SERVIR.
A grandeza e diversidade das ações a desenvolver pelo
IVILIONS obriga à construção de um edifício estrutural sólido
e coeso, que não falhe nos seus objetivos e se vá credibili‑
zando, progressiva e crescentemente, aos olhos e sentimen‑

Distrito Multiplo
tos de todos os LIONS. Por isso, é correto falar em
desafio e grandes objetivos. Desafio porque pres‑
supõe entrega e dádiva pois concretizará o grande
princípio do nosso Código de Ética: o único direito
que se reivindica é o direito de servir sem ser ser‑
vido. Será missão do Instituto de Visão LIONS
(IVILIONS) desenvolver ações que promovam a
melhoria da visão e a luta contra a cegueira, mis‑
são essa que é a imagem matricial do lionismo
internacional. Os seus grandes objetivos preten‑
dem ser:
1 – Participar na elaboração e concretização de
programas nacionais de melhoria da qualidade
visual e de combate à cegueira na população por‑
tuguesa, através de ações coordenadas de:
a) rastreio e diagnóstico precoce de doenças
infantis, a realizar nos Infantários, nas escolas e
noutras comunidades que se venham a selecio‑
nar
b) rastreio, diagnóstico precoce e combate a
doenças que, nos adultos, possam estar associa‑
das a perturbações da visão e à cegueira, como
a diabetes
que melhorem a qualidade da visão, nomeada‑
mente no diagnóstico e tratamento das doenças
comuns e das doenças mais raras
3 – Participar em ações de luta contra a diabetes e
suas complicações oculares
4 – Desenvolver ações de formação e de divulga‑
ção do normal funcionamento do aparelho visual
e das medidas ambientais e de comportamento
que são importantes para que ele se mantenha
integro e nas melhores condições de funciona‑
mento
5 – Cooperar com outros países em parcerias e
ações para a melhoria da visão e de luta contra a
cegueira.
6 – Contribuir para que, através das ações a desen‑
volver, a população portuguesa conheça melhor
o lionismo, e veja melhor a imagem de SERVIÇO
que lhe é inerente e está plasmada na sua matriz
original
7 – Angariar e gerir fundos e donativos de pessoas
e instituições que aceitem contribuir para os objec‑
tivos do IVILIONS.
Como diz o poeta, “…o sonho comanda a vida; e
sempre que um Homem sonha, o mundo pula e
avança como bola colorida nas mãos de uma
criança.”. Quando o sonho é, não de um mas de
muitos Homens e Mulheres, o mundo é empurrado
com mais força e mais depressa no sentido que se
deseja. O IVILIONS poderá vir a ser um bom instru‑
mento, fruto do nosso sonho. E se assim o quiser‑
mos, poderemos ser mais e melhores LIONS.

Novos Projectos
em Portugal D115CN

Foi‑me lançado um desafio, um
grande desafio! Ser assessora
nas áreas do Empreendedorismo,
Estratégia e Inovação. Não exis‑
tia em Portugal, como não existe
na organização Lions. Com a
aproximação do Centenário em
2017, o desafio tomou ainda
outra proporção. Mas as ideias
foram‑se materializando, toman
d o cor e dimensão, com base
na observação da estrutura do
LIONS, nas diferenças das comu‑
nidades e nas semelhanças dos
problemas de cada Clube. Sem‑
pre tive prazer por inspirar pes‑
soas e organizações, fazendo‑as
pensar, viajar, analisar o seu
mundo e a forma como vivem o
dia‑a‑ dia, ajudando ‑as a torna
rem‑se cada vez melhores. Eis os
novos Projectos do D115CN:
Possuímos um corpo composto
por companheiros que face à
entrega e honra em pertence‑
rem à causa Lions são experien‑
tes no processo de valorização
da gestão de recursos, liderança
e responsabilidade. Os com
panheiros possuem também
elevados conhecimentos em va
riados sectores de actividade
por cargos desempenhados em
diversas entidades e empresas
de prestígio, sabendo equilibrar
grandes mudanças e exigências
da carreira profissional com di
ferentes etapas de vida. Assim,
cada um dos Companheiros é,
por si só, um potencial Mentor.
Cada um de nós tem um papel

activo no acompanhamento de
cada um dos passos a percorrer
por quem se inicia num novo
Projecto no âmbito do Lions ou
não, contribuindo para o desen‑
volvimento de competências e
aquisição de ferramentas, rele‑
vantes para a carreira e forma‑
ção como cidadãos dos nossos
Leos.
Incutir e desenvolver a Respon‑
sabilidade Social criando siner‑
gias com empresas que façam
parte da comunidade de cada
Clube Lions, formulando estra‑
tégias e mobilizando recursos
em prol da comunidade local.
Importa também valorizar e con‑
gratular aqueles que dão o
exemplo. Todos os anos se pre
vê a atribuição de um Prémio à
Empresa que mais se compro‑
meteu e envolveu, em corpo e
espirito, em resolver um pro‑
blema ou necessidade da comu‑
nidade local, seja no âmbito de
uma sociedade mais justa, retri‑
buindo o que alcançou e lhe foi
permitido usar, ou diminuindo o
impacto ambiental.
Desenvolver um processo es
truturado de identificação de
pontos de referência de práticas
excepcionais dos Clubes Exce‑
lência. Pretende‑ se não apenas
dar resposta a dificuldades sen‑
tidas por alguns Clubes como
sendo o aumento de afiliados e
posicionamento comunicacio‑
nal como também a melhoria
contínua da organização como
um todo. A partilha, a comunica
ção e o saber adaptar as práti‑
cas à realidade de cada comunidade são aqui factores críticos
de sucesso. Aprender com os
melhores as suas especialida‑
des, sermos maiores e servir
melhor.

Isabel Teles

PDG Carlos Lopes
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XVI Encontro Nacional
Companheiros Melvin Jones
Lions em todo o mundo reuniram‑ se durante a semana da LCIF
(11 | 17 Janeiro) para homenagear o fundador de LCI e come‑
morar também, a reconhecida acção global da LCIF – Funda‑
ção de Lions Clubs International. No Distrito Múltiplo 115, o
Conselho de Governadores agendou o dia 17 de Janeiro para
a realização do XVI Encontro Nacional de Companheiros de
Melvin Jones, que como tradicionalmente acontece, teve
lugar em Vila de Rei.
Esta celebração marca o Aniversário, Vida e Obra do Funda‑
dor de Lions Clubs International, o Companheiro Melvin
Jones, que nos deixou de herança o maior Movimento do
mundo com o objetivo de Servir e que a cada dia que passa,
fortalece as ideias de Melvin, o ideal de Servir sem limites.
A Sessão Solene decorreu no Auditório dos Paços do Conce‑
lho de Vila de Rei. Com larga participação de Companheiros
de Melvin Jones e demais Lions, convidados e amigos que
honraram o Movimento com a sua presença, após a cerimó‑
nia protocolar de abertura, interviu o CL António Filipe – Pre‑
sidente do Clube de Vila de Rei, que manifestou o seu agrado
e honra por uma vez mais ter ficado em Vila de Rei, a festa
da celebração do Aniversário do Companheiro Fundador.

Seguiram‑se as intervenções do Ex‑Director Internacional
Joaquim Borralho, da Governadora Anabela Caldevilla e do
1º Vice‑ Governador Carlos Manitto Torres, que no essencial,
referenciaram a vida e obra de do Companheiro Melvin bem
como a ajuda prestada pela LCIF a Portugal, sempre que é
solicitado o seu apoio. O Coordenador da LCIF no Distrito
Centro Sul, o Lion Victorino Bento dos Santos, fez uma breve
apresentação sobre a História e o Serviço prestado pela LCIF
desde que foi criada em 1968.
O CC Frederico Burnay, no seu momento, recordou que os
210 países onde LCI está presente, de alguma forma foram já
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beneficiados com os apoios e subsídios que serviram para
oferecer melhores condições de vida a milhões de pessoas,
alicerçada nos quatro pilares de serviço: preservação da
visão, apoio aos jovens, recuperação após catástrofes e aten‑
dimento às necessidades humanitárias. A este propósito,
mencionou que a LCIF concedeu já mais de US$ 826 milhões
em subsídios para apoiar projectos humanitários dos Lions
em todo o mundo e acrescentou que até ao presente e para
apoio aos projectos apresentados pelos Clubes Lions de Por‑
tugal, a LCIF concedeu subsídios no valor de US$ 670.000,00.
Mencionou que tem data de 1976 o primeiro subsídio atribu‑
ído ao DM‑115 – US$5.500 para aquisição de equipamento
hospitalar.
O Lion PCC José Ribeiro Cardoso – Coordenador do Cente‑
nário no Distrito Centro Norte, imbuído do espírito Lion que
lhe é reconhecido, anuíu ao convite formulado pelo Presi‑
dente do Conselho para efectuar a intervenção que marcou
o Encontro – Comemoração do Centenário.
Após o Encerramento, Lions e amigos tiveram a oportuni‑
dade de visitar a Unidade de Cuidados Continuados da Santa
Casa da Misericórdia de Vila de Rei – equipamento que “faz
justiça às regiões do interior e representa a maneira concreta
de ter um país mais equilibrado, correspondendo a um inves‑
timento global de 4 milhões de euros e que conta com 64
camas de apoio social e permitiu a criação de 51 novos pos‑
tos de trabalho, muitos deles qualificados” confirmou a Pro‑
vedora da Santa Casa de Misericórdia local, Irene Barata.
Seguiu‑se depois, o momento de Companheirismo e Ami‑
zade, o tradicional almoço e confraternização que marca o
Encontro dos Companheiros de Melvin Jones, e que este ano
teve o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei,
pelo que os Lions estão reconhecidos.

Distrito Multiplo

Concurso do
Cartaz sobre a Paz e dos
Textos sobre a Paz
É já no próximo dia 14 de fevereiro que se realizará a tradicio‑
nal FESTA DA PAZ ,

este ano lionístico 2014‑2015, na cidade de

PREMIADOS

Setúbal!
Esta atividade acolhida pelo Lions Clube de Setúbal terá lugar
no Cinema Charlot – Auditório Municipal ( Rua Dr. António
Manuel Gamito 11 – Telef. 265522446) em Setúbal.
A tradicional festa de entrega de prémios aos vencedores do
Concurso do Cartaz sobre a Paz, e dos Textos sobre a Paz,
cujo tema este ano foi “Paz, Amor e Compreensão” contará
com a presença de entidades Lionísticas nomeadamente a
do nosso Presidente do CNG Companheiro Frederico Burnay
e dos respetivos Governadores do Distrito 115 CN Compa‑
nheira Anabela Caldevilla e do Distrito 115 CS Companheiro
Américo Marques.
A festa, com início às 10h00, constará de uma primeira parte
onde depois das boas vindas, haverá tempo para uns
momentos musicais e uma Reflexão sobre a PAZ, proferida
pelo Sr. Padre Acílio da Casa do Gaiato de Setúbal.

1º Prémio CARTAZ DA PAZ
Gonçalo Formiga Martins, 12 anos
Colégio Campo Flores – Caparica – Almada
Patrocinador: Lions Clube de Almada Tejo
DITRITO 115 CS

Na segunda parte haverá a entrega de prémios aos vencedo‑
res do Concurso do Cartaz da Paz e dos Texto sobre a Paz, a
nível do Distrito Múltiplo 115, onde será lido o Texto vencedor
– 1º Prémio – do Concurso Nacional do Texto sobre a Paz
(resultante da triagem dos Concursos Distritais CN e CS) e
apresentado o Cartaz vencedor do Distrito Múltiplo que
representará Portugal a nível Internacional.
Estes trabalhos vencedores irão estar expostos na próxima
XXVI Convenção da Figueira da Foz para deleite de todos nós.
Estima‑se que a afluência à festa seja significativa, tanto
pelos Clubes, Escolas e Professores dos jovens autores par‑
ticipantes, como também por familiares, amigos dos vence‑
dores e público em geral, não apenas pelo significado que
esta festa contém em si mesmo, mas também pela impor‑
tância pedagógica desta iniciativa do Lions Internacional.
Maria José Brito
Assessora do Distrito Múltiplo 115 – Concurso Cartaz da Paz AL 2014‑2015

1º Prémio Texto da Paz
Ana Maria Faria
Escola Secundária de Fafe
Patrocinador: Lions Clube de Fafe
DISTRITO 115 CN
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Um Natal com um Sorriso Especial
Campanha promovida pela Assessoria de Serviços Lionísticos para Crianças
Um Natal com um sorriso especial foi um atividade com enorme

A Campanha promovida pela Assessoria de Servi‑
ços Lionísticos para Crianças, com a indissociável colabora‑
ção da nossa Governadora CL Anabela Caldevilla alcançou
os objetivos definidos, com o desenvolvimento de uma ati‑
vidade de Serviço orientada para as crianças cuja situação
familiar é conducente a um quadro social de fragilidade,
fomentando o seu crescimento saudável e o desenvolvi‑
mento de projetos de vida com alegria.
sucesso.

O Lions e Leo Clube da Covilhã acolheram a ideia da Assesso‑
ria da melhor forma possível e conjuntamente com o Mundo
da Carolina apelaram aos valores mais profundos de união e
solidariedade das gentes da Covilhã para conjuntamente pro‑
moverem a recolha de brinquedos. A ação teve um excelente
resultado sendo que foi possível “fazer sorrir” as meninas e
meninos do Abrigo São José (Fundão), do Centro Social Jesus
Maria e José, das Conferências de São Vicente de Paulo
(S. Pedro e Conceição) e da Santa Casa da Misericórdia.
O Lions e o Leo Clube de Vila Nova de Famalicão, assim
como, vários amigos do Clube abraçaram também a Campa‑
nha de Natal da Assessoria com imensa vontade de Servir e
oferecer sorrisos. Assim, foi possível fazer sorrir as crianças
do Centro Social de Bairro, crianças que pelas mais diversas
circunstâncias se encontram em situação de vulnerabilidade
social. O momento da entrega foi partilhado com especial
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alegria por mim, como Assessora e mentora da iniciativa,
constatando o sorriso sincero no rosto das crianças.
Não posso deixar de salientar o excecional trabalho desenvol‑
vido pela empresa INTERPREV. A INTERPREV foi fantástica na
colaboração com a Campanha de Natal da Assessoria. Direto‑
res e colaboradores abraçaram a causa e proporcionaram “Um
Natal com um Sorriso Especial” a centenas de crianças. A par‑
ticipação ativa das Delegações da Covilhã, Famalicão, Porto,
Guarda, Viseu e Évora foi de extrema validade social, com
reflexo na quantidade de brinquedos que conseguiram reunir
e com tradução direta na ação dos Lions Clubes da Covilhã,
Famalicão, Trancoso e Boavista que direcionaram os brinque‑
dos para as Instituições das suas áreas geográficas.
Sendo o Natal uma época de especial significado para as crian‑
ças a Assessoria de Serviços Lionísticos para Crianças do
D115CN e a Associação Comercial e Industrial de Famalicão
(ACIF) promoveram, conjuntamente, uma atividade de Natal
direcionada para as crianças de uma das IPSS do concelho.
Assim, na semana que antecedeu o Natal, um centena de
crianças de Jardim de Infância e ATL visitaram o centro da
cidade, percorreram as ruas no comboio do Pai Natal e
divertiram‑se no Carrocel Mágico, animadas e de gorro ver‑
melho. A atividade inseriu‑se no plano de ação da Assessoria
que objetiva o desenvolvimento de atividades lúdicas direcio‑
nadas para as crianças, estimulando a sua participação ativa
e interação com e na comunidade, promovendo o crescimento
saudável e o desenvolvimento de projetos de vida com alegria.

Impõe‑se o agradecimento a três Companheiros que foram
inexcedíveis no apoio às iniciativas que, como Assessora,
idealizei e sem os quais as ações desenvolvidas não teriam
o mesmo impacto traduzido em sucesso efetivo. O meu sin‑
cero obrigado aos CL Vítor Ribeiro, CL António Peixoto e CL
Nuno Pombo, sem esquecer a importância extrema da ajuda
da nossa Governadora, CL Anabela Caldevilla.
CL Liliana Soares
Assessora Serviços Lionísticos para Crianças D115CN

Distrito 115 CS

Na linha da frente!
L ion s Club s I nte r n ac ion al
(LCI) é uma organização tole‑

É esta uma atitude
própria que não se impõe
nem é fruto do azar. Graças a
ela se mantém em constru‑
ção contínua, sem complexos
e sem prejuízos, em todo o
seu esplendor, desde o ano
1917.

r ante .

Com o futuro a acontecer LCI
representa um desafio per‑
Raúl Amado
manente e adaptação às no
2º VDG – D115‑ CS
vas alterações sociais que
vão surgindo. Tem sido pre‑
ciso uma visão certa e capacidade de liderança. Mas as orga‑
nizações necessitam de arriscar mais, podendo fazê‑lo de uma
maneira mais confortável se a transformação se realizar por
partes, apostando sempre na filantropia e na inovação.
Uma componente essencial para enfrentar o que aí vem
relaciona‑se com a rapidez de ação, com a resposta imediata.
O LCI tem de conseguir dar respostas ao ritmo acelerado que
o dia a dia impõe, de perceber que o que é verdade amanhã
deixa de o ser. Há, ainda, que aceitar de que fazer igual ao que
foi feito já não traz resultados. Por isso, a alma de um Clube é
o mais valioso que possui a organização e, na maioria das
vezes, a sua atividade é tão valiosa como desconhecida.
As comunidades são mais exigentes, estão ávidas de coisas
novas e de que as organizações as surpreendam. Não se pode

estar à espera de garantias para produzir mudança e essa é
a mentalidade que urge alterar. A mudança reside não apenas
na forma como as pessoas utilizam os recursos, mas, tam‑
bém, na maneira como LCI está a incorporar a tecnologia na
organização e que tem provocado alterações profundas nos
conceitos fundadores e formas de disponibilizar os meios e
exercer o voluntariado.
O profundo respeito de LCI pelos direitos humanos, pelo
ambiente e por uma sustentabilidade indissociável das ques‑
tões éticas, mostra que o voluntariado para ser eficaz neces‑
sita de ter em conta quatro aspectos essenciais para que seja
efetivo: perenidade, responsabilidade, compromisso e ava‑
liação. E isso significa criar pontes para um futuro mais sus‑
tentável mas, também, ganhar e perder.
Suprir necessidades nas comunidades, quer a nível social
quer de natureza ambiental e sanitário, exige o estabeleci‑
mento de compromissos para a mudança expectável e pre‑
mente. Importa ter estratégias e objetivos de curto prazo,
mas há que pensar a longo prazo e até assumir compromis‑
sos sem termo. Por exemplo, no ambiente há que apostar na
promoção da literacia do carbono.
LCI tem que sair da zona de conforto, arriscar, continuar a ter
capacidade de se reinventar, de aprender e de medir tudo o
que projeta e faz. Estas constituem, certamente, as chaves
para o sucesso do Serviço à comunidade onde somos todos
Lions e temos que fazer a diferença.

Raúl Amado

Errata da Lion Novembro-Dezembro, página 21

* continuação da página 18

Os Lions em Vouzela para plantar e cuidar da Floresta
No artigo da Assessoria do Ambiente do Distrito Multiplo,
na página 21 da edição, reproduzimos de novo um pará‑
grafo que estava incompleto.
…
Gostaria de deixar um agradecimento especial aos Com‑
panheiros (Lions e Leos) da Boavista, Barcelos, Bairrada,
Trofa, Covilhã, Povoa do Varzim, Oliveira de Azeméis, Vale
de Cambra, Santa Joana Princesa, Águeda, Vagos, Ponte
de Lima, Maia, Matosinhos, Porto, Mealhada, Senhora da
Hora, Lisboa Alvalade, Lisboa Belém, Coimbra, Sintra e um
reconhecimento à Equipa Verde Lions e Leos da Boavista
que não só fizeram parte da solução como também cons‑
truíram a solução, através da ajuda incondicional na orga‑
nização e acompanhamento de todos no dia do evento.
…

Para se certificar para a eleição, você também deverá trazer:
Carteira de identidade emitida por um órgão governamen‑
tal que mostre a sua assinatura.
Certifique‑ se de que o número do seu clube esteja legível
no formulário de delegado para agilizar o processo.
Se você tem alguma dúvida a respeito das credencias para
certificação, contate o Dept. de Administração de Regis‑
tros de Clubes e Dirigentes via o email stats@lionsclubs.
org, pelo telefone 1+630‑ 468‑ 6938 ou envie o seu formu‑
lário pelo fax 1+630‑706‑ 9295.
A contagem de delegados está baseada no número de
sócios do clube, conforme os registros junto à sede inter‑
nacional, no primeiro dia do mês precedente àquele em
que a convenção será realizada, conforme o Artigo VI,
Seção 2 dos Estatutos Internacionais e Capítulo XVIII –
Sócios, Parágrafo B.3., do manual de Normas da Diretoria.
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Governador visita os Açores (Grupo oriental)
A convite do L C DE VILA DO PORTO deslocou‑se a Santa Maria,
nos dias 15 e 16 de Janeiro, o DG AMÉRICO MARQUES, dignís‑
simo Governador do Distrito 115‑CS, acompanhado dos Past
‑Governadores Carlos Santos Silva, Tiete Santos Silva e Nuno
Ferrão e do Presidente de Região Paulino Amaral, para partici‑
parem no 25º aniversário do Clube. A jornada começou com a
apresentação de cumprimentos ao presidente da autarquia, Sr.
Carlos Rodrigues e prosseguiu com visitas a instituições de
solidariedade social apoiadas pelos nossos companheiros. À
noite, na assembleia de homenagem ao Governador e de come‑
moração das Bodas de Prata do Clube, com a presença da
quase totalidade de CLs locais a que se associaram também de
Rabo de Peixe e de S. Miguel, juntaram‑se entidades civis e
colaboradores marienses do nosso movimento. Abriu a sessão
o CL Presidente João Baptista e dirigiu‑a o CL João de Braga.
No 2º dia, o nosso DG Américo, de enxada na mão, ajudou
dezenas de crianças a reflorestar a ilha, plantando dezenas de
árvores, sendo recebido posteriormente no Clube Asas do
Atlântico para uma entrevista radiofónica. Após o almoço, a
comitiva aproveitou o sol primaveril mariense para descobrir
as suas belezas naturais.

para breve troca de opiniões. Já da parte da tarde, foi a vez do
DG Américo Marques ser recebido pelos clubes da Maia (Açores)
e de Rabo de Peixe. Na vila piscatória da costa norte desta ilha,
aguardavam a comitiva na sede da J. de Freguesia, o seu Presi‑
dente e os dirigentes lionisticos. Após apresentação de cumpri‑
mentos passou‑se à reunião de trabalho para dar a conhecer as
actividades em execução e pedir informações sobre candidatu‑
ras a apoios da Fundação Internacional de Clubes Lions. Já noite,
chegou a vez dos CLs de Vila Franca do Campo darem as boas
vindas (eu diria as boas noites) no magnífico edifício da sua sede.
Após farto beberete, trocaram‑se opiniões e fez‑se o balanço das
actividades em prol da comunidade local.
E como nem só de trabalho vive o homem, guardou‑ se o último
dia para o lazer e convívio com os CLs do clube de S. Miguel,
CLUBE MATER DOS AÇORES. Aproveitando o bom tempo que
S. Pedro ofereceu, a comitiva e demais CLs dirigiu‑se a uma
das sete maravilhas de Portugal, ou seja, a Caldeira das Sete
Cidades e degustou um magnífico almoço onde não faltaram
as lapas e o polvo à moda regional, bem como enchidos e car‑
nes micaelenses. As últimas horas em terras micaelenses
foram aproveitadas para uma reunião de trabalho na futura
sede do clube, a inaugurar no dia 2 de Fevereiro.
Foi uma jornada de trabalho de alto significado lionistico, não
só pelo espírito de camaradagem e amizade que reinou, mas
sobretudo pela troca de experiências que proporcionou a
ambas as partes.

PAULINO AMARAL
Pres Região Açores

Os dias 17 e 18 foram reservados para visitas de trabalho às
sedes dos clubes da ilha de S. Miguel. No sábado o DG Gover‑
nador e sua comitiva, acompanhados pelo Pres. de Região e
pelos Pres. de Divisão Cidália Silva e Pedro Blayer começaram
os seus serviços no clube de Lagoa (Açores) onde foi feito um
balanço das actividades já executadas. Rumo à vila de Nordeste,
foram recebidos nos Paços do Concelho por CLs e pelo vice
presidente da autarquia. Após o almoço, visitou‑se a sede local
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Lions Clube de Arganil

Projeto de alfabetização “À Luz das Letras”
Estamos já na segunda metade deste ano lionístico e continu‑
amos a debatermos com os mesmos problemas que têm vindo
a afetar os movimentos que se dedicam ao voluntariado ao
serviço do próximo.
Face à conjetura socioeconómica os Clubes são cada vez mais
procurados para prestarem os mais variados auxílios à popu‑
lação local e não é menos verdade que algumas vezes não
podem atender essas pretensões por falta de capacidade finan‑
ceira. Esta situação é angustiante para quem está à frente da
direção de um Clube, que tem como obrigação primeira manter
o Clube com a sua situação financeira regularizada perante
Lions Internacional e perante o seu Distrito. Quantas vezes o
dirigente se questiona: “E para os meus mais próximos, o que
faço e com que o faço?”
Arganil, tem estado a viver situações que são deveras difíceis
de ultrapassar, mas que graças à persistência dos seus Com‑
panheiros dirigentes e dos que com eles sempre dizem “pre‑
sente” temos conseguido sanar.
O nosso trabalho continua a desenvolver‑ se nas áreas de apoio
à 3ª idade, Loja Social de Arganil, apoio à comunidade local em
variadas situações e com a continuidade do nosso projeto de
alfabetização “À Luz das Letras” .
No projeto de alfabetização, é hoje, agradável ver, como uma
alfabetizanda que nada sabia em termos de leitura e escrita
consegue já ler algumas coisas, construir palavras e escrever
o seu nome.

A Receita da bilheteira reverteu a favor da Associação Acolher
e Cuidar para a Cidadania , o valor da doação foi 1.000,00 €.

LIONS CLUBE DE BRAGANÇA

Cantar os Reis
O Lions Clube de Bragança realizou a 16ª edição do Cantar dos
Reis no Teatro Municipal de Bragança no passado dia 17 de
Janeiro, com vista à angariação de fundos para pagamento de
uma bolsa de estudos a uma utente do Lar de S. Francisco que
prossegue os seus estudos no IPB – Instituto Politécnico de
Bragança. Este é o terceiro ano que o Lions Clube de Bragança
atribui o dinheiro à mesma estudante. No festival do Cantar
dos Reis participaram vários grupos dos concelhos de Bra‑
gança e de Vila Flor, com músicas tradicionais. O excedente de
bilheteira angariado reverte a favor de Instituições de Solida‑
riedade Social carenciadas da cidade de Bragança.

LIONS CLUBE DA BOAVISTA

Conversa com Prof. Julio Machado Vaz
O Lions Clube da Boavista organizou no dia 15 de Janeiro , uma
“Conversa com Prof. Julio Machado Vaz no Teatro Rivoli.
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LIONS CLUBE DE COIMBRA

Lions Clube de Elvas

O LC Coimbra lança o seu Primeiro Livro

Durante o mês de Novembro o Lions Clube de Elvas participou,
juntamente com a Quercus e os CTT numa campanha de plan‑
tação de árvores nas zonas de Portugal devastadas pelos incên‑
dios. Estas árvores irão ser plantadas até à Primavera de 2015.
O Lions Clube de Elvas participou com 6 árvores.

“Era uma vez um cora‑
ção”, da autoria do CL
Polybio Serra e Silva
foi lançado pelo Lions
Clube de Coimbra, no
dia 31 de Janeiro, na
Livraria Almedina Está‑
dio Cidade de Coimbra.
O livro, com mais de 25
anos de exis tência e
adequadíssimo aos nos‑
sos tempos, deixou de
estar no anonimato e sai
agora para as bancas
pela mão do LC Coim‑
bra, que, abraçando a
generosa oferta do seu
CL Polybio Serra e Silva,
reuniu as condições para a sua divulgação.
Com esta atividade, o LC Coimbra cumpriu assim, uma vez
mais, os requisitos de Lions Clubes Internacional, quer ao
nível da atuação na área da prevenção e da consciencializa‑
ção, no caso vertente para as doenças cardio‑vasculares, quer
na promoção dos nossos princípios de boa cidadania,
interessando‑nos pelo bem estar cívico, cultural e social da
nossa comunidade.
Desta forma, na presença de amigos, conhecidos Lions e curio‑
sos, assistimos a uma breve apresentação desta obra bem
como à sua dramatização, protagonizada pelos alunos da
Escola de Teatro do Colégio de São Teotónio, seguida da sessão
de autógrafos.
O Lions Clube de Coimbra agradece a todos os envolvidos, todo
o esforço e dedicação para que esta atividade resultasse no
sucesso alcançado.
Ao nosso CL Polybio Serra e Silva e ao seu generoso gesto, o
nosso sentido e especial agradecimento, que com a doação dos
direitos desta obra, contribuiu e potencializou as atividades
levadas a cabo pelo LC Coimbra na nossa comunidade.

LIONS CLUBE DE espinho
O Lions Clube de Espinho promoveu, em parceria com as asso‑
ciações de solidariedade social do concelho de Espinho, no dia
20 de dezembro de 2014, o JANTAR SOCIAL ESPINHO 2014, que
proporcionou uma refeição e convívio de Natal a 300 pessoas
e famílias carenciadas deste concelho, na cantina do Agrupa‑
mento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, em Anta/Espinho.

Lions Clube de Fafe

Concurso Literário “Paz, Amor e Compreensão”
Aluna da Escola Secundária de Fafe a grande vencedora
Ana Maria Faria, aluna do 10º ano da Escola Secundária de Fafe
foi a grande vencedora do concurso literário, “Paz, Amor e
Compreensão” com o texto intitulado “ÍRIS”.
O Lions Clube de Fafe, que tomou a peito esta iniciativa, através
do CL Carlos Ferreira Afonso, Professor de Literatura da pre‑
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miada, entendeu dar realce, mesmo a nível dos media locais
do acontecimento. A cerimónia teve lugar no anfiteatro da
Escola Secundária de Fafe no dia 22 de Janeiro deste ano. Esti‑
veram presentes o Presidente do Lions Clube de Fafe, Iazalde
Lacá Martins, o Secretário Ribeiro Cardoso, o referido Lion
Carlos Ferreira Afonso, outros Companheiros e Companheiras
do Clube e ainda a Mãe da aluna vencedora.
Usaram da palavra o CL Ribeiro Cardoso que explicou a toda a
plateia, que enchia o Auditório, o que era o Movimento Lion, a
sua Fundação, os seus Objetivos e Código de Ética e ainda o
tema da criação de Leos Clubes, porque em Fafe já está na forja
um por obra da CL Celeste Moniz.

Seguiu‑se no uso da palavra o Docente Carlos Afonso, que
considerou belíssimo o texto e que se encontrava muito satis‑
feito pela conquista do Primeiro Prémio da sua discente. E ter‑
minou desejando que se aposte mais nas Escolas nesta
vertente, porque os alunos têm muito potencial e que é preciso,
fora do ensino normal, investir na Cultura dos Jovens.
O Presidente do Lions Clube de Fafe CL Iazalde Lacá Martins
visivelmente satisfeito afirmou: “é uma honra, não só para a
Ana Maria, como também para a Escola Secundária de Fafe e
Lions”.
A Diretora da Escola Secundária de Fafe, Dra. Natália Correia,
também proferiu algumas palavras e agradeceu aos alunos por
terem participado em massa e louvou o Lions Clube de Fafe
por ter dinamizado esta actividade. E rematou: “a Escola não
existe apenas para que os meninos aprendam a matemática,
ciências e português, mas também para que desenvolvam
determinados valores”.
Como nota final, deve dizer‑ se que a Ana Maria gosta de escre‑
ver apenas para si e quanto ao tema, que considerou aliciante,
embora deteste a realidade guerra, incentivou‑a para que no
futuro se lhe abram portas de sucesso. Disse também que o
Prémio não passa da concretização de um sonho, porque nunca
pensou que o iria conquistar.
No final, a Ana Maria recebeu do Lions Clube de Fafe uma placa
com louvor e uma bicicleta e a Diretora da Escola, Dra. Natália
Correia, outra placa de reconhecimento.

Ribeiro Cardoso
O Secretário do Lions Clube de Fafe

LIONS CLUBE DE FAMALICÃO
O Ano transato foi para o Lions Clube de Famalicão um ano de
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, nomeadamente
numa área tão nobre quanto é a da saúde. O Lions Clube de
Famalicão foi distinguido com a Medalha de Mérito e Distinção
no Jantar Comemorativo dos 50 Anos da Liga Portuguesa Con‑
tra o Cancro – Núcleo Regional do Norte, que se realizou na
Alfândega do Porto. A Vice‑Presidente do Clube, Fernanda
Vieira de Castro, recebeu a distinção das mãos do Presidente
da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do
Norte Doutor Victor Veloso, como forma de agradecimento e
reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Lions Clube de
Famalicão em prol desta causa tão nobre.
Neste evento comemorativo o Clube famalicense esteve pre‑
sente com uma comitiva de seis elementos, destacando Fer‑
nanda e Carlos Vieira de Castro, Diretor do Núcleo da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, Helena e António Peixoto, Diretor
Tesoureiro do Núcleo da Liga Portuguesa Contra o Cancro e
ainda o casal Dina Gonçalves e Joaquim Oliveira.

O Lions Clube de Famalicão vê assim reconhecido o trabalho
de todos aqueles que ao longo dos anos têm colaborado nas
atividades desenvolvidas no âmbito da ação da Liga Portu‑
guesa Contra o Cancro, nomeadamente no concernente ao
Peditório Nacional, não podendo esquecer o agradecimento
sincero a todos os cidadãos anónimos que se mostram sempre
disponíveis para materializar a máxima de Serviço ao próximo.
Como nota informativa gostaríamos de mencionar que conse‑
guimos apurar no Peditório Nacional de 2014 realizado no Con‑
celho um total de 19.780,43 euros, o que corresponde a um
aumento de cerca de 23% relativamente ao ano transato.

LIONS CLUBE DO FUNCHAL

O LC do Funchal Atribui 13 bolsas de estudo para
estudantes de famílias de baixos recursos
O Lions Clube do Funchal para o ano lectivo de 2014 / 2015, tem
atribuídas 13 bolsas de estudo para estudantes de famílias de
baixosrecursos, e que se encontram a tirar os seus cursos pro‑
fissionais em diversas universidades de Portugal Continental.
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No ano letivo anterior, com a ajuda das nossas bolsas, conclu‑
íram os estudos com éxito cinco dos nossos bolseiros.
Foi proporcionado no passado dia 30 de Dezembro na nossa
sede no Funchal, uma pequena reunião/convívio, com um
pequeno lanche, para todos aqueles que se encontram de férias
entre nós nesta quadra festiva.

Com o objetivo da Direção e Companheiros ficarem a conhecer
pessoalmente os nossos bolseiros, conhecer mais em porme‑
nor os seus anseios profissionais e dificuldades nesta nova
etapa das suas vidas, e também para nós Lions darmos a
conhecer o que é o Lionísmo e os seus objetivos.
De entre os projetos profissionais dos nossos bolseiros, pode‑
mos referir os seguintes cursos: Direito, Medicina, Psicologia,
Engenharia, Fisioterapia, Letras e Enfermagem.

Lions Clube de Guimarães

Caminhada Pela Saúde
No dia 14 de Dezembro, ainda dentro do programa da Diabetes,
organizamos uma Caminhada intitulada “Vamos Combater a
Diabetes – Caminhada Pela Saúde”,Esta teve a parceria da
Câmara Municipal de Guimarães, o Hospital de Guimarães, o
Agrupamento do Centro de Saúde de Guimarães e Outras
entidades Públicas.

Foi uma caminhada pelas ruas e artérias mais emblemáticas
da Cidade, um percurso com cerca de três Kilómetros. Esteve
presente a Nossa Governadora, CL Anabela Caldevilla e o PDG
CL Rui Caldevilla, o Assessor do Gabinete para esta área, CL
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Paulo Rodrigues do Lions Clube de Braga, Companheiros do
Lions Clube da Boavista e de Braga, Presidente da Câmara,
Presidente do Agrupamento da ACES, Representantes do Hos‑
pital, muitas Instituições da Comunidade Vimaranense, Rotá‑
rios e Comunidade Civil. Foi uma manhã de grande momento
Cívico, Cultural e sobretudo de Saúde.

Lions Clube de Lagoa
Lions fizeram de Pai Natal em Lagoa
Há vários anos que o Lions Clube de Lagoa (Algarve) segue o
exemplo do inspirador da figura lendária do Pai Natal, S. Nico‑
lau, que, enquanto arcebispo de Mira, na Turquia, prestava
auxílio a famílias carenciadas da sua cidade.
Costuma essa ajuda ser consubstanciada na oferta de Cabazes
de Natal compostos de produtos alimentares diversos, desde
o bacalhau ao leite, passando pelo azeite e enlatados, suporta‑
dos por parte da receita do Torneio de Golfe que anualmente
tem sido organizado em agosto.
Por a receita do golfe de 2014 ter sido destinada á atribuição
de uma bolsa de estudo a um estudante universitário com difi‑
culdades financeiras para prosseguir os estudos de um per‑
curso académico bastante promissor, teria o L. C. Lagoa
(Algarve) de arranjar forma de continuar a sua já tradicional
oferta de Cabazes de Natal. Assim, apesar das dificuldades
económicas que muitas empresas atravessam, conseguiu o
apoio financeiro de várias instituições que permitiu constituir
33 cabazes que beneficiaram 85 pessoas do concelho de Lagoa.
Têm, porém, os membros do L. C. Lagoa (Algarve) consciência
de que esta pequena ajuda nada pesa no cômputo do ano, pois
infelizmente Natal não é todos os dias.

A organizar os Cabazes de Natal

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identifique‑as ao texto da actividade correspondente
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LION CLUBE LISBOA SETE COLINAS

Lions Clube Lisboa Norte

No contexto da semana de Combate à Fome e Pobreza, para além
de donativos no valor de 130€ entregues a famílias de cegos
carenciados e à Legião da Boa Vontade, doámos 180€ à Associa‑
ção HORIZONTE, no dia 11 de Janeiro, por ocasião da sua festa
anual. Nesta festividade, esteve presente o nosso DG Américo
Marques e esposa, que nos acompanharam durante toda a tarde,
assistindo a um espetáculo em que os atores foram os próprios
utentes da Vida Protegida, (uma das valências da Associação
HORIZONTE), muitos amigos do meio artístico e familiares.

O Lions Clube Lisboa Norte efectuou uma recolha de roupas,
calçado, brinquedos, livros e material escolar, tendo feito a
entrega de um caixote com roupas de adulto e criança, com o
peso de 29 Kg.Também dois caixotes de livros para crianças e
jovens, com o peso de 31 Kg. E ainda uma caixa com brinque‑
dos, tudo isto entregue à Irmã Deolinda, da Obra de Apoio aos
mais Carenciados do Bairro 6 de Maio, na Damaia. Ainda no
âmbito do apoio aos mais Carenciados, prossegue na ajuda
semanal de preparar a Sopa e Refeição para a Distribuição aos
Sem Abrigo da zona da Grande Lisboa.

LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

Na foto, a Irmã Deolinda recebendo as roupas, calçado, livros e brinquedos.

“Alívio à Fome” e Cabazes de Natal
Lions Clube de Loulé
Em dezembro, os Companheiros do Lions Clube Lisboa Belém,
marcaram um encontro nas instalações da “Venda de Natal”
para constituirem mais de duas dezenas de “Cabazes de Natal”
para entrega a famílias carenciadas, devidamente identificadas
pelos próprios Companheiros Lions. Assim se cumpriu uma
Atividade tradicional deste Lions Clube e se procedeu ao pre‑
conizado pelo nosso Presidente Internacional, CL Joe Preston,
dos lions realizarem Atividades de “Alívio à Fome”.
Por surpresa de muitos Companheiros, o embaixador deste
Lions Clube, no Brasil, CL Yunare Targino, compareceu nesta
Atividade acompanhado de seus pais, de visita a Portugal.
Depois da constituição dos Cabazes de Natal, todos os presentes
tiveram à sua disposição um farto lanche, com vários artigos
confecionados por algumas companheiras, que serviu de motivo
para um bom convívio natalício entre os vários participantes.

O Lions Clube de Loulé reuniu no Restaurante Jardim do Vale,
Almancil, em 4 Dezembro, com sócios e amigos, no total de 40
pessoas, para o jantar de Natal.
Todos recordámos o ano que estava a acabar, especialmente
os eventos de angariação de fundos que nos permitem ajudar
a região de acordo com os objectivos dos Lions e iniciámos
planos para a restante parte do ano lionístico.
Foi a oportunidade perfeita para o nosso clube, sempre activo
e em expansão, receber três novos sócios: Monica e Tommy
Bladh e Yvonne Liljestrand. Receberam flores e um entusiástico
aplauso de todos os presentes.
O sorteio organizado para angariar fundos para o nosso pro‑
grama do pequeno‑almoço das crianças da escola de Loulé
conseguiu obter cerca de 260 €, suficientes para cumprir um
mês deste programa.
Este ano começou bem em 20 Janeiro com a entrada da sócia
Eva Nyman que recebeu as nossas tradicionais boas‑vindas
com aplausos e flores.
Para o próximo encontro concordámos que será um almoço de
fados em 22 Fevereiro, num conhecido restaurante na costa
leste de Faro.
A pintora sueca Moa Gallstom vai organizar cursos de pintura,
em Março 12, no seu estúdio doando as inscrições ao nosso
clube. Um gesto muito apreciado.
A nossa Tesoureira Maria Gloria ofereceu‑ se mais uma vez para
organizar em 15 de Maio o «garden party» anual na sua aco‑
lhedora casa.
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Este evento foi abrilhantado pelo GRUPO CORAL NOSSA
SENHORA DO Ó, de Nogueira – Maia, que interpretou alguns
números do seu reportório, merecendo o aplauso acalorado e
unânime dos presentes.

A nova sócia Eva Nyman recebe flores da Presidente e Patrocinadora
Ulla de Jager

Para concluir, estamos muito contentes com o espírito de empre‑
endedorismo do nosso clube, está a crescer em número de
sócios, o que nos permite servir a comunidade numa maior área.

LIONS CLUBE DA MAIA
No passado dia 06 de Dezembro o LIONS CLUBE DA MAIA
realizou na Quinta dos Espigueiros, em Avioso – Maia, o seu
tradicional Jantar de Natal.
Neste evento e a exemplo dos anos anteriores, procedeu‑ se à
distribuição de alguns donativos e ofertas, que contemplaram
as seguintes Instituições:
APPACDMM – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS
DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL da MAIA, IPSS – AVIOSO
– MAIA – 1.000 euros;
A CAUSA DA CRIANÇA – ASOCIAÇÃO DE APOIO À INFÂNCIA E
JUVENTUDE, IPSS – VILA NOVA DA TELHA – MAIA – 1.000 euros;

Na foto a Presidente do Lions Clube da Maia, D. Manuela Santos, entrega ao
Dr. Costa Lima, representante de A CAUSA DA CRIANÇA, o donativo com
que esta IPSS foi contemplada

CENTRO DE REABILITAÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA da
TOUGUINHA – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA – VILA DO
CONDE – 1.000 euros;
MISSIONÁRIOS DO SOFRIMENTO, IPSS (LAR DE IDOSOS) –
ÁGUAS SANTAS – MAIA – Um cabaz com géneros alimentícios,
no valor aproximado de 1.000 euros.
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O Grupo Coral Nossa Senhora do Ó – Nogueira

LIONS CLUBE DE OEIRAS

Para o A.L.2014/2015,o Lions Clube de Oeiras apostou nos
Rastreios à Visão a crianças dos 3 aos 6 anos.
Com o magnifico apoio de um Grupo Ótico de referência em
Portugal e no âmbito do protocolo já existente com a Santa
Casa da Misericórdia de Oeiras,desencadeou‑se uma campa‑
nha, abrangendo os seus numerosos Jardins de Infância (cerca
de uma quinzena), um total que quase atinge um milhar de
crianças a desenvolver ao longo do ano escolar.

Cerca de um terço destes J.I.,já realizaram o rastreio com notá‑
vel entusiasmo das Coordenadoras,Educadoras, Pais e Crian‑
ças.
No final do ano, completando esta, os resultados serão objeto
de tratamento segundo os diferentes critérios da Saúde. Não
obstante, qualquer caso de cuidado é imediatamente encami‑
nhado para a Cadeia de Saúde,através do Estabelecimento e
dos Encarregados de Educação.

A EQUIPE DO CRALO
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Lions Clube Oeiras‑Tejo

LIONS CLUBE DE POMBAL

Convívio de Natal do Lions Clube Oeiras‑Tejo  No concelho de
Oeiras, realizou‑se um Convívio de Natal, pelo Lions Clube
Oeiras‑Tejo, com vários convidados, entre eles, o 1.º Vice
‑Governador Carlos Manitto Torres que representou o Gabinete
da Governadoria do Distrito 115CS, o Presidente do CNG, CL
Frederico Burnay, o Professor Doutor Jorge Cardoso que foi
apresentado pelo nosso Assessor Presidente do Comité de
Honra, PID Joaquim Borralho, como figura de grande prestígio,
no meio social, que fez uma palestra interessante, sobre o tema
“Educação dos Jovens no Séc. XXI”, inserido na Campanha do
Lions Internacional de “O Desafio de Serviços do Centená‑
rio”. Esteve também presente a nossa querida e estimada com‑
panheira PDG Tiete que será a próxima candidata a Presidente
do CNG. No final da assembleia, a Presidente San Pedro Bor‑
ralho prendou os companheiros com lembranças cuja distribui‑
ção foi feita pelo pai natal...

Testamento Vital e doação de órgãos foram mote
de conferência
O Lions Clube de Pombal – Marquês de Pombal promoveu, no
dia 18 de Janeiro, uma conferência sobre Testamento Vital e
doação de órgãos e transplantes, dois temas ligados ao fim de
vida, que são, simultaneamente, actuais e muitos sensíveis. Toda‑
via, José Grilo, presidente do Lions de Pombal, acredita que é
fundamental discutir estas questões e promete dar continuidade
a este tipo de debate. Sublinhou que nas matérias em apreço,
“não se trata de desligar as máquinas” e, garante, “não é a eco‑
nomia que está em causa”, mas sim a dimensão do ser humano.
“O Testamento Vital é como ter uma conta poupança”, começou
por comparar Ana Dias, uma das convidadas para esta confe‑
rência. Podemos passar toda a vida sem nos preocuparmos com
estas questões, mas “faz toda a diferença fazer ou não fazer um
Testamento Vital”, afirmou, ancorando‑se de exemplos em que
está em causa a dignidade e o sofrimento da pessoa.
A determinação dos cuidados que a pessoa pretende ou não
receber obrigam a um registo de vontade, dando assim a cada
um a possibilidade de tomar decisões sobre tratamentos em
fim de vida, de acordo com os seus padrões morais e o seu
próprio juízo em relação ao assunto. Já quanto à doação de
órgãos, em Portugal, todas as pessoas têm o estatuto de dador,
sendo defendida por Ana França como uma forma de salvar
vidas e “um assunto da responsabilidade de todos”.

LIONS CLUBE DE OVAR
Numa cerimónia sempre de grande significado para a Família
Lionística, o Lions Clube de Ovar admitiu dois novos sócios.
dos quais se espera uma contribuição importante dadas
as inquestionáveis qualidades, quer da CLª Conceição, quer do
CL Abel.
José Grilo (presidente Lions Pombal), Ana Dias, Diogo Mateus (presidente da
câmara), Ana França, António Nogueira

Lions Clube da Póvoa de Varzim

Admissão de dois novos sócios os quais estão ladeados pelo CL Presidente
João Pedrosa e pela CLª Conceição Andrade, madrinha dos novos sócios

No dia 12 de Dezembro de 2014 o Lions Clube da Póvoa de Var‑
zim organizou um jantar de Natal Solidário. O valor angariado
neste jantar teve como objetivo ajudar a Beneficente a fazer
face às constantes necessidades.
O Lions Clube da Póvoa de Varzim decidiu inovar o seu tradi‑
cional convívio de Natal, e este ano trocou os luxos de uma
unidade hoteleira da cidade pela Cantina Social da “A Benefi‑
cente”, juntando mais de uma centena de pessoas para uma
refeição num local onde, habitualmente, os mais desfavoreci‑
dos recorrem para poderem ter um almoço condigno.
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Além do gesto simbólico, o Lions conseguiu, ainda, arrecadar
um donativo de dois mil euros para a instituição, assim como
500 euros para o Instituto Madre Matilde e outros 500 para a
Casa de Santa Maria da Estela.

jornada de solidariedade do Lions Clube de Rabo de Peixe um
contributo de mais alegria e esperança nesta quadra festiva.
O carinho com que os lions foram recebidos e o afecto que os
doentes e idosos dispensaram, comoveram bastante todos os
participantes, numa prova de solidariedade activa mútua, mani‑
festação que deveria continuar a ser cultivada durante os
outros dias do ano. Os Lions foram também obsequiados nes‑
tas visitas com a mijinha do Menino, tendo tido oportunidade
para degustaram iguarias natalícias, tão do agrado de todos.

LIONS CLUBE DE S. MIGUEL – Açores

Lions Clube de Rabo de Peixe

Cumpre a tradição dos Reis
O Lions Clube de Rabo de Peixe cumpriu a tradição no passado
Domingo, Dia de Reis, com a sua Cantata, visitando os doentes
do Centro de Saúde da Ribeira Grande e acamados da Vila de
Rabo de Peixe.
Tal como nos anos anteriores, foram ainda visitadas as Irmãs
Clarissas, do Convento de Nossa Senhora da Mercês, nas
Calhetas e, pela primeira vez, as Missionárias da Caridade, mais
conhecidas por Irmãs de Calcutá, congregação fundada pela
Madre Teresa de Calcutá, que desenvolvem um importante
trabalho de apoio junto dos mais fragilizados de Rabo de Peixe.
Esta iniciativa foi levada a cabo em parceria com a Associação
de Cantares Trovas e Ritmos, com o seu grupo de Cantares
tradicionais Vozes do Mar do Norte, deixando lembranças e
mensagens de esperança, tendo em vista levar calor humano
e solidariedade, tão necessário nesta sociedade moderna e
muito desumanizada, mimos que se estenderam aos funcioná‑
rios de cada um dos estabelecimentos visitados.

Em Dezembro e Janeiro o Lions Clube de S. Miguel deu conti‑
nuidade aos rastreios óticos no Concelho de Ponta Delgada.
Concedeu‑ se um apoio financeiro de 320,00 €, a uma aluna do
curso de medicina, cujos pais pela atual conjuntura ficaram em
situação financeira debilitada, comprovada pelo Clube, este
apoio passará a ser trimestral.
No âmbito do apoio a famílias carenciadas do Concelho de
Ponta Delgada, procedeu‑ se à entrega de 75 cabazes com pro‑
dutos alimentares, no valor global de 1.875,00 €, sendo 50
cabazes em Dezembro, e 25 em Janeiro, apoiando‑se assim
cerca de 90 pessoas.

Por iniciativa da nossa Companheira Fátima Albergaria, rece‑
bemos cerca de 200 peças de vestuário diverso, usado mas em
ótimo estado, recolhidos por esta CL junto dos funcionários
dos C.T.T. em P. Delgada, que brevemente irão ser entregues
pelo Clube a pessoas necessitadas.

LIONS CLUBE SANTA JOANA PRINCESA

Nesta Cantata de Reis, o Grupo de Cantares Vozes do Mar do
Norte e alguns elementos do Grupo Coral do Senhor Bom Jesus
entoaram melodias do Natal e do cantar aos Reis, sendo esta
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As actividades do Lions Clube Santa Joana Princesa foram nes‑
tes últimos 3 meses focadas essencialmente no apoio a entida‑
des de solidariedade. Destacamos as seguintes actividades:
Participação no Bazar de Solidário juntamente com várias
outras associações da região
Oferta de 13 Cabazes de Natal à Associação Florinhas do Vouga
para famílias carenciadas
O Clube entregou a várias instituições da cidade para apoio a
pessoas carenciadas diversas roupas para crianças, jovens e
adultos de ambos os sexos
Foram ainda entregues diversos alimentos para bebé à ADAV
Aveiro‑Associação de Defesa e Apoio da Vida

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identifique‑as ao texto da actividade correspondente
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LIONS CLUBE SEIXAL MIRATEJO
De parceria com a Câmara Municipal do Seixal, e com as Jun‑
tas de Freguesia do Concelho, o Lions Clube do Seixal‑ Miratejo
entregou 15 cabazes de natal no passado dia 19 de Dezembro,
os quais foram assim distribuidos: Junta de Freguesia de Cor‑
roios – 4 cabazes; Junta de Freguesia de Amora – 4 cabazes
Junta de Freguesia de Fernão Ferro – 2 cabazes; Juntas de
Freguesia de Arrentela, Paio Pires e Seixal – 5 cabazes.

Lions Clube da Trofa
Realizaram‑se as habituais recolhas de Sangue onde foram
recolhidas mais de 100 unidades de Sangue.
Realizou‑ se ainda o Jantar de Natal onde 2 novas Companhei‑
ras fizeram o seu Juramento, neste jantar foram feitas as reco‑
lhas de alimentos para a ADAV.

LIONS CLUBE SANTIAGO DO CACÉM

No dia 14 de novembro Dia Mundial da Diabetes fizemos um
rastreio no Trofa Shopping para despiste da diabetes. Foram
detetadas algumas situações de pré‑ diabetes onde se aconse‑
lharam idas ao médico de família para realização de análises
mais específicas.
Colheita de sangue e medula dia 03 janeiro Bombeiros Volun‑
tários da Trofa 39 inscritos 32 colheitas 2 medulas 6 primeiras
dádivas.

Presença na palestra “Humanização em saúde na perspectiva
de diversas religiões” com intervenções de Padre Feytor Pinto
(católica), José Ruah (judia) e Lama Gyurme (budista), na Uni‑
dade de Saúde do Hospital do Litoral Alentejano.

LIONS CLUBE DE VALE DE CAMBRA

Entrega de Lanches a Instituições

Realização da Actividade “Natal Solidário”, para 62 crianças
apoiadas pela AQST – Antes Que Seja Tarde, com a presença
de dois palhaços, distribuição de presentes seguido de lanche.

No dia 11 de Janeiro o Clube fez a oferta de um lanche aos
idosos da Fundação Luís Bernardo de Almeida, em Macieira de
Cambra. No dia 12 de Janeiro visitou e ofereceu um lanche ao
Centro Social de Cepelos e fez a entrega de um donativo no
valor de 500,00€. No dia 13 de Janeiro visitou e ofereceu um
lanche à Associação Valecambrense de Pais e Amigos do Cida‑
dão Deficiente e fez a entrega de um donativo no montante de
600,00€. No dia 14 de Janeiro visitou e ofereceu um lanche ao
Centro Social de S.Pedro de Castelões.

LIONS CLUBE DE VILA DO CONDE
O 36º Aniversário
O nosso aniversário, comemorado com a pompa e circunstân‑
cia habituais no dia 24 de Janeiro, contou com a presença da
CL Governadora do Distrito 115CN Anabela Caldevilla, que se
dignou visitar‑nos com acompanhada de parte significativa da
sua equipa. Foi um momento de alegria, convívio e reflexão
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lionística e, também oportunidade não desperdiçada para SER‑
VIR COM HUMILDADE a comunidade em que nos inserimos.
As nossas ações de serviço dirigiram‑ se, nesse dia, para home‑
nagear e proceder à entrega de donativos às seguintes institui‑
ções: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, na pessoa
do Senhor Provedor, o Eng Arlindo Maia; MADI, na pessoa do
seu Presidente o Dr. José Luís Ferraz; e Associação O TETO, na
pessoa do seu Presidente, o Dr. Amorim Costa.

Homenagem ao Dr. Amorim Costa, de o TETO

Depois das intervenções dos homenageados, do nosso Padri‑
nho Físico, o CL Rodrigo Leite; do Presidente do Rotary Clube
de Vila do Conde, Dr. Manuel Santos Silva; da Presidente da
Câmara, Dra. Elisa Ferraz; e do nosso Presidente, o CL Carlos
Souza, o jantar terminou com a intervenção viva da nossa
Governadora que lembrou a urgência da renovação e da
entrada de novos sócios.
Um dos momentos mais significativos
foi a homenagem ao Aluno Vasco Bap‑
tista Neves, da Escola Dr. Carlos Pinto
Ferreira, da Junqueira, que concorreu
ao Cartaz da Paz e que foi premiado, no
Distrito 115CN com a menção honrosa.
A homenagem consistiu na entrega de
um certificado comprovativo e de um
prémio pecuniário, com a sugestão de
que o Aluno o utilize na aquisição de
material de desenho e pintura para que
o ajude a dar continuidade ao seu
muito talento nas artes. Para além do
homenageado, estiveram presentes, como convidados espe‑
ciais do LCVD, os seus Pais e o seu Professor de Arte Visual.
Foi uma homenagem emocionante e muito significativa, que
premeia também o CL David Oliveira que dedica parte do seu
trabalho lionístico ao Cartaz da Paz.

nos do primeiro ciclo do concelho. Foram rastreadas cerca de
550 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos
de idade distribuídas pelas 5 escolas do concelho (de Água
d’Alto a Ponta Garça).

Sob o lema “Prontos para servir”, esta iniciativa insere‑se no
plano anual de atividades do Lions Clube que completa, no pró‑
ximo mês de junho, 25 anos ao serviço de Vila Franca do Campo.
É o serviço que aperta os nós que nos unem como companhei‑
ros. É o serviço que cria laços com a comunidade onde estamos
inseridos.
É o serviço que abre a porta a parcerias com outras instituições
e empresas empenhadas no empreendedorismo social, como
é exemplo a parceria com a Opticália.
Vila Franca do Campo sabe que pode contar com o seu Lions
Clube. Os 27 associados trabalham com empenho em prol da
comunidade, do bem comum e com “Orgulho de ser Lion”.

Paula Vieira
Presidente do Lions Clube de Vila Franca do Campo

LIONS CLUBE de VILAMOURA (Algarve)
No passado mês de dezembro, o CLUBE LIONS DE VILA‑
MOURA organizou um jantar de Natal, com recolha de 18 caba‑
zes de alimentos, que foram posteriormente entregues a
famílias carenciadas de Quarteira. No mesmo sentido de soli‑
dariedade para com os mais desfavorecidos, foram entregues
ao Lar de Faro das Irmãs de Madre Teresa de Calcutá, alimentos
no valor de 300€.

LIONS CLUBE DE VILA FRANCA DO CAMPO
PARTILHAR A DÁDIVA DA VISÃO
Rastreio de acuidade visual em Vila Franca do Campo
O Lions Clube de Vila Franca do Campo dedicou o mês de
janeiro à partilha da Dádiva da Visão.
Após formação recebida na Opticália, os companheiros Lions
levaram a cabo um rastreio da acuidade visual a todos os alu‑
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Distrito Multiplo leo

Ano Novo, Clubes Novos
Há muitos jovens com vontade de ajudar o pró‑
ximo e, também por isso, o nosso Movimento continua em franco crescimento.

São excelentes notícias logo no começo do ano.

No passado dia 4 de Fevereiro recebemos a confirmação oficial do nascimento do Leo Clube de
Pombal e, com ele, chegam cerca de 20 elementos ao Movimento Leo. Mas este será apenas o
primeiro clube de 2015 a surgir em Portugal. A caminho estão Fafe, cujo trabalho de preparação
dos novos Leos já vem desde Setembro do ano transato, e uma novidade: Vila do Conde, que
acaba de dar o primeiro sinal de querer surgir!
Assim, estamos convictos de que este primeiro semestre do ano vai ser fantástico e terminare‑
mos o Ano Leonístico 2014‑2015 com excelência.
Miguel Morim
Vice‑ Presidente DM Leo 115

É preciso não esquecer que nos dias 10, 11 e 12 de Abril vamos ter a XXXVII Conferência Nacio‑
nal. Será uma grande organização do Leo Clube da Boavista e um espaço aberto a todos os Leos
onde, entre outras coisas, vamos discutir a continuidade e o futuro do Distrito Múltiplo Leo 115.
As informações serão todas lançadas muito em breve. Estejam atentos!
Miguel Morim
Vice‑ Presidente DM Leo 115

XXXVII Conferências Leo
«Fazer das Tripas Coração»
O Leo Clube da Boavista recebe pela primeira vez a Conferência Nacional Leo. Durante os dias
10 a 12 de Abril de 2015 ocorrerão no Porto as XXXVII Conferencias Leo, que partindo duma
expressão tipica portuense, «Fazer das Tripas Coração», irão potenciar um espaço de reflexão
sobre a capacidade de inovação e transformação das organizações sociais para continuarem a
prestar apoio à comunidade face a contextos menos favoráveis.
De igual forma, pretende‑ se explorar a capacidade individual de cada cidadão dar o melhor que
há de si à comunidade esperando apenas que esta se torne num espaço melhor para todos.
Nestas Conferências Nacionais Leos contem com um programa fantástico, onde estarão sempre
realçados os momentos de amizade e companheirismo característicos dos Leos no geral.
Convido‑vos a todos a estarem presentes, no momento alto do ano leonístico, onde as vossas
ideias, ambições e sugestões ganham voz. O movimento leo precisa de todos vocês para con‑
tinuarmos a crescer de dia para dia.
Saudações Leonisticas,
CLeo Joana Mota
Presidente Leo Clube da Boavista
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LEO CLUBE DA BOAVISTA
O Leo Clube da Boavista organizou, no dia 13 de Dezembro, a
segunda edição do Bingo Solidário, na sede social. No meio de
todo o convívio, companheirismo e amizade conseguiu‑se
angariar uma favorável quantia para a Atividade das Crianças
na Floresta 2015 e brinquedos para entregar numa instituição
que apoiamos.
E como o Natal não é Natal sem muito mimo realizamos kits
de higiene para dar aqueles que mais necessitam. No dia 21 de
Dezembro unimo‑nos aos “GESTOS” – grupo que oferece refei‑
ções todos os domingos a sem‑abrigos. Numa noite friorenta
com muita alegria, animação, carinho e partilha entregamos
“Mimos Natalícios”, pois por vezes o que para nós é o mais
normal termos, como escovas de dentes, meias, champôs entre
outros produtos de higiene, para alguns essa não é a sua rea‑
lidade. Queríamos agradecer ao Lions Clube da Boavista por
nos terem ajudado na angariação de alguns produtos para a
realização desta atividade tão enriquecedora.

O melhor do mundo são as crianças e as pequenas coisas que
podemos fazer por elas. Na semana da solidariedade fomos ao
Colégio Madre Isabel Larranaga explicar aos mais novos o que
é a solidariedade. No meio de risos, palavras e muita partilha
encontramos esperança para um futuro brilhante, de pequenos
senhores e pequenas senhoras.

No dia 31 de Janeiro, dia da Solidariedade, no Jantar de Divisão
6, unimo‑nos a largada de balões solidária proposta pelo Leo
Clube de Famalicão que não podíamos deixar de participar.
Numa noite de festa, afetos, partilha e muita diversão propu‑
semos as pessoas de cada mesa que escrevessem uma men‑
sagem solidária para que esta fosse atada em cada balão e
levada pelo vento, com a esperança de que um outro agarre
esta tão calorosa mensagem.

LEO CLUBE DE COIMBRA II

“A ajuda por vezes surge das pessoas mais inesperadas”
Apoiar boas causas e sentir o espirítio solidário e de entreajuda
é uma experiência muito gratificante, maior ainda quando usa‑
mos as insígnias leonísticas. O Natal aproximava‑ se e surpre‑
sas eram esperadas em Coimbra. Começamos por, e em forma
de agradecimento à cão‑guia “Houba” que nos acompanhou
durante a Leoforma em Coimbra, marcar presença no Jantar
de Natal do Cão‑ Guia apoiando a “Abaadv Mortágua – Escola
de Cães‑ guia para Cegos”.

Jantar de Natal do Cão‑ Guia

Dias depois, foi a vez do Leo Clube de Coimbra II ser surpreen‑
dido com um pedido para participar na Campanha de recolha
de bens alimentares promovida pelo Centro de Acolhimento
João Paulo II.

Elaboração e Distribuição de Cabazes de Natal

Tratou‑ se da primeira vez que o Leo Clube foi requesitado pela
comunidade e sentimos de imediato que os nossos esforços
voluntários são agora reconhecidos e valorizados na nossa
cidade. Juntos, em cerca de duas horas conseguimos angariar
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bens alimentares suficientes para encher sete carrinhos de
compras.
No final, e porque ser Leo é tanto de serviço como de solida‑
riedade, foi a nossa vez de surpreendermos os nossos amigos
do CAJPII dando também o nosso contributo para a causa. Dias
mais tarde, chegou o momento da elaboração e distribuição
dos cabazes de Natal que permitiram ajudar várias famílias e
fazer com que pelo menos cerca de duzentas e dez pessoas
passassem um melhor Natal em família. Obrigado a todos
aqueles que nos ajudam a ajudar!

CLeo Pedro Patrão Amado
Presidente Leo Clube de Coimbra II

leo clube de famalicão
Porque não começar este ano com uma largada de balões?
O leo clube de famalicão propos aos leos de portugal a parti‑
ciparem e partilharem uma largada de balões no dia 31 de
janeiro – dia mundial da solidariedade.
Para que a solidariedade se mostre autêntica, tem que partir
da vontade real da pessoa de ser útil à sociedade.
Assim foi, para além da largada de balões passamos uma bela
tarde cheia de energia com as crianças do centro social de Bairro.
Começamos a tarde com uma mini sessão de cinema com
pipocas, finalizando este ponto partimos para a largada de
balões, onde partilhamos toda a nossa solidaridade com a
nossa comunidade, desejando a quem ler as mensagens muita
paz ,carinho e muito muito amor, estes foram os grandes dese‑
jos das nossas crianças.

Largada de Balões

Fevereiro, há mais de 10 anos, em parceria com a Amnistia Inter‑
nacional. O objetivo é sensibilizar os países a assinar um proto‑
colo da ONU para acabar com o uso das crianças soldado. No
dia 21 de Fevereiro teremos as portas abertas para todos que
quiserem participar na campanha assim como visitar a nossa
sede social.
O carnaval está á porta, e nós não podiamos deixar de celebrar
uma dos maiores festas de carnaval em Famalicão, por isso
convidamos todos os lions e leos clubes a passarem esse dia
connosco.
Para mais informação podem enviar email para | lcfamalicao@
gmail.com. “A solidariedade é o sentimento que melhor
expressa o respeito pela dignidade humana.”

LEOS NASCEM EM POMBAL
O Leo Clube de Pombal foi oficialmente construído no passado
dia 4 de Fevereiro de 2015. Composto por cerca de duas deze‑
nas de jovens motivados e empenhados em servir a sua comu‑
nidade, o novo Leo Clube surgiu da conjugação de vontades
destes jovens imbuídos no seu espírito solidário, e do Lions
Club de Pombal – Marquês de Pombal, que oportunamente
percebeu a importância de envolver também os jovens no
movimento lionístico. Os novos Leos nascem numa cidade e
num concelho, Pombal, onde o lionismo se tem afirmado ao
longo dos anos como parceiro das mais diversas causas, ins‑
tituições e pessoas, sendo a sua missão solidária reconhecida
sobejamente pela comunidade.
Com um historial dessa dimensão, o Leo Clube de Pombal pro‑
curará, nesta fase inicial, direccionar a sua actividade para crian‑
ças e jovens em situação de fragilidade social e para pessoas
com necessidades especiais. Também a abordagem pública e a
discussão de temas relativos à juventude não será descorada.
Como forma de evidenciar estas preocupações, o Leo Clube de
Pombal realizou as suas primeiras iniciativas no passado dia 31
de Janeiro, dia mundial da solidariedade, visitando a CERCIPOM
e a APEPI. Com o objectivo de procurar saber quais as necessi‑
dades destas instituições, para que dentro das suas possibilida‑
des do Leo Clube, possam estes jovens Leos apoiar estas causas
num futuro próximo. Porque, mesmo que os meios materiais do
Leo Clube sejam ainda inexistentes, a motivação, o empenho e
o sentido de missão destes novos Leos serão o bastante para
fazer a diferença junto dos que mais precisam.

João Antunes dos Santos
O Presidente do Leo Clube de Pombal

Red Hand Day

Demos inicio a mais uma campanha e apresentamos o RED
HAND DAY. Esta é uma atividade que se realiza no dia 12 de
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