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40 Clubes presentes
nesta edição
Caros Lions e Leos
Caros Leitores
ão sendo o único tema tratado nesta edição, este quarto
número da LION dedica especial atenção às Convenções
Lions e publica uma entrevista com o assessor nacional
que garante que está tudo a postos para receber os Lions em
Oliveira de Azeméis, nos dias 22, 23 e 24 de abril.
Além da festa anual dos Lions, onde serão discutidos temas
importantes para o Lionismo Português e eleitos os seus futuros líderes, a LION destaca ainda a realização do primeiro curso
de liderança realizado em Portugal, nos dias 29 e 31 de janeiro,
no Porto, publicando testemunhos dos organizadores, instrutores e formandos.
Mas a Lion também não esquece as comemorações do
centenário Lions, que está a mobilizar os Lions e a desafiar os
Clubes de todo o mundo a promover e a participar nas campanhas de ação para serviços globais para servir 100 milhões
de pessoas até 2017. E para dar a conhecer o que está ser feito
entrevistámos os dois assessores do Centenário (Centro Sul e
Centro Norte).
Além das mensagens do nosso Presidente Internacional e
dos Líderes do Movimento em Portugal, também os Leos marcam presença nesta nossa revista, como habitualmente.
E, como não poderia deixar de ser, temos a habitual colaboração dos Clubes, que nos vão fazendo chegar as notícias das
suas atividades de serviço, a razão de ser do Movimento.
Sendo uma das nossas apostas enquanto Editores da revista
LION contribuir para o reforço da imagem positiva do Movimento e dar conta do extraordinário trabalho que os Clubes vão
fazendo, de Norte a Sul do País, gostaríamos de ver mais Clubes
enviarem-nos os seus textos e fotografias das suas atividades
de serviço, sendo essas que privilegiamos nas nossas páginas.
Nesta edição, são 40 os Clubes que estão representados,
com notícias sobre as suas atividades e eventos. Gostaríamos
que fossem muitos mais. Afinal, num universo de perto de
uma centena de clubes existentes no nosso País, significa que
nem metade veem na LION o importante meio de divulgação
das suas iniciativas que é.
Daí o apelo que temos feito para, em cada Clube, elegerem
um membro que se encarregue de fazer chegar a informação.
Nós, deste lado, estamos sempre disponíveis para ajudar e
esclarecer todas as vossas dúvidas.
De resto, continuamos empenhados na construção da Lion
em versão digital, que será dada a conhecer no decorrer das
Convenções.
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s Japoneses têm
uma palavra para
a nossa cultura
de hospitalidade
– omotenashi.
Vai experimentar
omotenashi quando estiver a
fazer compras, a jantar ou em
qualquer lugar público. Numa
loja, um funcionário dentro de
um uniforme bem desenhado
pode dar-lhe as boas-vindas
à porta de um elevador com
um cumprimento polido e
uma reverência. Depois de
ter pressionado o botão de
chamada do elevador, ele
ou ela indicar-lhe-á que o
elevador chegou abrindo os
braços num perfeito ângulo de
noventa graus. É uma recepção
lindamente coreografada e
altamente calorosa. Quando
estiver a jantar fora num
belo restaurante, o pessoal
poderá encontrar-se alinhado,
reverenciá-lo no fim da refeição
e escoltá-lo até à saída. A
graciosidade vem de omoiyari,
uma aguda sensibilidade para
com os outros.
Pode viver esta maravilhosa
cultura de hospitalidade se for
à 99ª Convenção Internacional
em Fukuoka, junho 24-28. Mas,
como Lion, poderá ter uma
sensação de boas-vindas mais
calorosa e de maior amplexo do
que se fosse um mero turista.
Sabe como é o sentimento
de companheirismo e sentido
de orgulho que nos vem
quando estamos numa reunião
dos Lions ou realizamos um
projecto de serviço juntamente
com os nossos companheiros
Lions… Esse sentimento é
exponencialmente multiplicado

O

Os Lions Japoneses
estão entusiasticamente
a preparar-se para
uma convenção
altamente memorável.
O Japão é um lugar
onde o Lionismo é
particularmente forte.
Os Lions Japoneses
estão entre os primeiros
a responder a qualquer
desastre mundial

Convenção: A melhor
semana de um Lion
numa convenção internacional.
Estar ali, a ombrear com Lions
de todo o mundo, é incrivelmente
gratificante e positivo.
Pode ser que seja um grande
Lion e goste do companheirismo
dos Lions sem nunca ter estado
numa convenção internacional.
Mas irá apreciar ser Lion de
uma nova e profunda maneira
e compreender o vasto e
importante espaço do Lionismo
quando tomar parte numa
convenção internacional.
A convenção é a oportunidade
de se encontrar com pessoas
de todo o mundo que pensam
da mesma maneira. Pode
marchar na nossa grande
Parada, escutar oradores
inspiradores, ouvir as últimas
notícias acerca do Lionismo,
deliciar-se com entretenimento
internacional, ajudar a decidir o
futuro da nossa associação e
saber quais são as estratégias
práticas acerca de projectos
de sucesso, relações públicas
e assuntos de associativismo.
São cinco dias de imparável
divertimento, companheirismo e
aquisição de conhecimentos.
Os Lions Japoneses estão
entusiasticamente a prepararse para uma convenção
altamente memorável. O Japão
é um lugar onde o Lionismo
é particularmente forte. Os
Lions Japoneses estão entre
os primeiros a responder a
qualquer desastre mundial. Os
seus projectos de serviço no
Japão são criativos. Você poderá
apostar o seu último Yen em
como o omotenashi e omoiyari
dos Lions Japoneses lhe vão dar
uma das melhores experiências
da sua vida inteira. n
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Dr. Jitsuhiro Yamada
Presidente Internacional
de Lions Clubes

inglês é
considerado
uma das línguas
mais difíceis
de aprender.
Porquê? Às
vezes, as palavras não fazem
sentido. Não existe fiambre
(ham) em «hamburger». Nem
existe uma maçã (apple)
nem uma pinha (pine) em
«pineapple (ananás). Estou
a ser em parte faccioso,
mas é verdade que muitas
palavras são problemáticas.
Aqueles que não falam inglês
debatem-se com a diferença
entre «homework» («trabalho
para casa») e «housework»
(«trabalho doméstico»), «moral»
(ética) e «morale» (ânimo), e
«collage» (colagem) e «college»
(ensino superior).
Mas uma palavra que faz
imenso sentido, especialmente
quando usada pelos Lions, é
«Foundation» (fundação). A
fundação de uma casa é o
cimento ou a alvenaria que
a suporta. Apropriadamente,
«fundação» também quer dizer
um princípio fundamental, ou
material de suporte sobre o
qual alguma coisa se mantem.
Os nossos antepassados
fizeram uma escolha sábia em
1968 para denominar a nossa
Fundação Internacional de
Clubes Lions que dá subsídios.
Esta entidade é, na verdade,
o grande pilar daquilo que os
Lions fazem. Ela corporiza os
nossos princípios fundamentais.
É a nossa base vigorosa e
confiável do serviço como
Lions.
Os Clubes Lions poderiam,
concetualmente, funcionar sem

O

A LCIF é uma maneira
brilhante, notavelmente
eficiente que os Lions
têm de multiplicar o
impacto
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Fundação Internacional:
o grande pilar daquilo
que fazem os Lions
a LCIF. Mas o mundo seria
um lugar muito menos bom
para se viver. Muitos milhões
mais seriam cegos. Depois dos
desastres, as pessoas ficariam
esfomeadas e sem abrigo.
Os jovens não aprenderiam
o respeito mútuo ou como
poderiam evitar as drogas e o
álcool. (Obrigado Lions Quest!).
O sarampo mataria muitas
mais crianças. As comunidades
locais não seriam capazes de
se providenciar de clínicas de
saúde, de escolas e de pátios
de recreio para aqueles que
têm deficiências.
A LCIF é uma maneira
brilhante, notavelmente eficiente
que os Lions têm de multiplicar
o impacto. É a forma como nós
unimos os nossos recursos
e canalizamos a nossa boavontade. É a nossa ferramenta
para os Clubes servirem numa
escala muito mais alargada
do que lhes seria possível
sozinhos.
Vocês poderão saber mais
sobre o largo alcance da LCIF
e as metas de sucesso do
serviço. Por favor, continuem,
generosamente, a apoiá-la,
tal como os Lions têm feito
durante quase meio século.
Ajudem os Lions a ajudar
através da LCIF.
O inglês pode não ser a língua
mais fácil de aprender, mas
como linguagem é maravilhosa
para expressar verdades e
descrever a realidade. Por isso,
não posso dizer de forma mais
clara: a LCIF é a nossa grande
fundação que faz um mundo
de bem. Por favor, continuem a
apoiá-la.n

internacional t

Os Lions do Illinois
reduzem o risco da Diabetes
Cassandra Rotolo
uando o Distrito 1
J analisava novas
maneiras de retribuir
à comunidade suburbana de Chicago a
Lion Jeri DiPasquale
teve uma ideia. Como tinha sido
diagnosticada a diabetes juvenil ao
seu filho de 13 anos de idade, a sua
família conhecia bem as necessidades
da comunidade diabética.
«Os pais tentam sempre manter
a segurança dos seus filhos», disse
DiPasquale. «Dizemos-lhes para não
correrem na rua e não mexerem no
forno quente». Mas um diagnóstico
de diabetes muda tudo. De repente,
ficamos com a vida dos nossos filhos
nas nossas mãos. Se não lhes damos a
injeção eles morrem.»
DiPasquale sugeriu ao seu clube para
dar apoio à prevenção da diabetes.
Os Lions do Distrito 1 J juntaram-se
ao Elmhurst Memorial Healthcare
(EMH) para desenvolver um programa de prevenção da diabetes e de
intervenção no estilo de vida assegurando um subsídio de Grau 4 da
Fundação de Lions Clubs Internacional (LCIF) no valor de US$95,275.
O projecto previne a diabetes ao providenciar educação e meios a adultos
carenciados que estejam em risco de
contrair diabetes.
«Nunca poderíamos ter levado este
projecto avante sem a informação e
o apoio do EMH», disse DiPasquale.
«Muito obrigada, LCIF, por terem
assegurado que outras famílias podem
ter acesso a esta fonte vital».
A diabetes está a tornar-se epidémica
tanto nos Estados Unidos como no
mundo. Cerca de 29 milhões de Americanos adultos sofrem de diabetes.
Este número inclui uma estimativa

Q

O Lion Jim Worden conversa sobre a educação dos doentes com Julie Sanfilippo (centro)
que é fformadora do Programa de Prevenção da Diabetes e com a enfermeira Linda Voght
que é formadora certificada da diabetes no Elmhurst Memorial Healthcare.

de 7 milhões que não sabem que
têm esta doença, de acordo com os
Centros de Prevenção e Controle da
Doença (CDC). Outros 86 milhões
de Americanos (mais de 33 por cento
dos adultos) têm pré-diabetes, o que
os coloca no mais alto risco de desenvolver diabetes dentro dos próximos
cinco anos. Prevê-se que um em cada
três Americanos terão esta doença
em 2050 se se mantiver a presente
tendência.
Agora, com a ajuda dos Lions locais,
o novo Programa da Diabetes para
a Prevenção e para a Intervenção
no Estilo de Vida no EMH identifica os indivíduos em alto risco de
pré-diabetes que sejam carenciados
e financeiramente limitados. Àqueles que têm resultados positivos nos
exames de pré-diabetes é-lhes providenciada uma consulta gratuita com
um Formador, no Centro-Escolar do
hospital. Podem escolher comprometer-se numa mudança do programa
de estilo de vida baseado no currículo
do CDC desenhado para prevenir ou
desacelerar a progressão da diabetes
Tipo 2.
O programa pretende educar os
participantes para a redução da
prevalência da diabetes. Este é um

projecto para toda a comunidade que
ajuda os indivíduos a identificar os
riscos e desenvolve um plano para os
minimizar.
Os Lions locais estão comprometidos com o sucesso do programa.
Há 64 Clubes Lions no Distrito 1 J
e mais de 2.300 membros. Os Lions
funcionam como embaixadores das
comunidades, defendendo a prevenção da diabetes. Facilitam reuniões
de informação, ajudam a colectar
dados de saúde como o peso e
os resultados do BMI (Índice de
Massa Corporal) dos participantes
e organizam sessões de angariação
de fundos.
Com a ajuda dos Lions e da LCIF, o
objectivo é a perda de peso em, pelo
menos, 65 por cento dos participantes
e que mantenham depois esse peso
e experiência, e ainda a estabilizem,
bem como os seus níveis de glicose,
depois de completarem o programa.
Os Lions do Distrito 1 J estão a trabalhar diligentemente para melhorar
a saúde da sua comunidade e querem
provar que uma pequena prevenção
vale uma grande cura.
Para te informares de como o teu
distrito pode pedir um subsídio de
«Diabetes Core 4», visita lcif.org.
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Fundação Internacional de Clubes Lions

Fazer do nosso mundo um
Como Presidente da Fundação Internacional de Clubes Lions (LCIF), tenho a honra de vos
apresentar algumas das minhas histórias favoritas do relatório Anual 2014-2015. Estas
histórias evidenciam o impacto que a Fundação teve no ano passado.
Parabéns ao Past-Presidente Internacional Barry Palmer pelo ano fantástico de
Joe Preston
Serviço e também a vocês, Lions, pelo vosso apoio à nossa Fundação.
Presidente da LCIF 2015-2016
Past-Presidente Internacional Imediato

Mensagem
do Presidente
Lions, vocês nunca deixaram
de me surpreender agradavelmente. Quando me tornei
Presidente da Fundação
Internacional de Clubes
Lions, esperava levar o ano
a encorajar-vos a perseguir
os vossos sonhos. Em vez
disso, vocês passaram o
ano a inspirar-me com o
vosso abnegado Serviço e
corações generosos. Muito
obrigado a todos vocês que
apoiaram a LCIF no ano
passado. Eu vi o impacto
que vocês imprimiram e sei
agora quanto podem realizar
os Lions e a LCIF juntos.
Sem a vossa amabilidade
e bondade, haveria mais
crianças em risco de drogas,
menos crianças teriam acesso às vacinas que salvam
vidas, o medo a doenças
de visão teria sido uma realidade para mais pessoas e
haveria muito menos apoio
a pessoas necessitadas após
os desastres. Todos os dias
vocês dão mais energia ao
lema «Nós Servimos». Vocês
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continuam a provar que o
amor e a compaixão podem
vencer o medo e o isolamento. Todos os dias, vocês
fazem do nosso mundo um
lugar melhor e dão a todas
as pessoas de todo o mundo
as ferramentas de que
necessitam para realizar os
seus sonhos.
Juntamente com os nossos
parceiros, ajudamos muitas
pessoas, causamos impacto. Com a Gavi, a «Vaccine
Alliance», e para o sarampo
e rubéola com a «Measles &
Rubella Initiative», evitámos
milhões de mortes. Trabalhando com a Organização
Mundial de Saúde estamos
prestes a eliminar as causas
de cegueira reversível. Com
a nossa parceria com as
Companhias de Cuidados de
Visão «Johnson & Johnson»
e a «VSP Global» estamos
a dar saúde a mais crianças
do que fizemos no passado.
Em colaboração com o apoio
das Nações Unidas para as
Drogas e Crime, a «Lions

O Presidente Palmer
dando assistência
no desastre da Tailândia

Quest» está a expandir-se
na Europa.
Estas parcerias são incrivelmente valiosas, mas a LCIF
não poderia realizar qualquer uma destas proezas
sem o compromisso dos
Lions de todo o mundo.
Este relatório dar-vos-á um
relance dos sonhos que
tornámos realidade neste
ano. Enquanto leem este

relatório, repare nos projetos e nos programas que
lhe trouxeram orgulho e
considere o facto de como
você e o seu Clube darão
continuidade aos vossos
sonhos para que se tornem
realidade no futuro.

Barry J. Palmer
Presidente da LCIF,
2014-2015

internacional t

lugar melhor
Lions Quest: educação para o caráter
«Lions Quest» da LCIF é um
programa educativo que
aposta também na formação do caráter dos alunos,
prevenção de «bullying» e do
uso de drogas.
«Cooper Village» em Omaha,
Nebraska, é uma instalação
residencial psiquiátrica juvenil
para estudantes com graves
distúrbios de comportamentos tais como défices de
atenção e de hiperatividade,
perturbação bipolar, depressão grave, transtorno de conduta e distúrbio desafiante
de oposição. Usa o currículo
das capacidades de «Lions
Quest» para adolescentes da
«Classe de Desenvolvimento», todos os dias, em cada
sala de aula.
«Gostamos do currículo
porque é muito mais do que
uma educação preventiva
das drogas», disse Ruth Woll,
uma professora do «Lions
Quest», de «Cooper Village».
«Começa com lições sobre
como se deve comunicar
efetivamente, se os estudantes desejam ser ouvidos de
uma forma positiva, ou seja,
o que muitos dos nossos
miúdos precisam. Eles vão-se
conhecendo uns aos outros
e aprendem como devem
conversar uns com os outros.
Depois avança-se e mostra-se aos miúdos a importância
da autoconfiança, com aulas
destinadas a mostrar-lhes

O «Lions Quest»
ensina educação
de caráter nas escolas

quão especiais eles são, e
como podem construir a
autoconfiança”.
«Por isso, muitos dos nossos
estudantes vêm até nós
quando têm pouco sucesso
na escola, em suas casas e
na comunidade. Eu adoro o
modo como o currículo ajuda
os estudantes a construir as
suas qualidades emocionais
e sociais. Cada unidade tem
grandes lições destinadas
a ensinar aos estudantes
acerca das emoções e como
podem lidar positivamente
com elas, tudo desenhado
para ajudar os miúdos a
terem uma vida melhor.
«Eu sorrio de cada vez que
penso no Andy*, um conhe-

cido membro de um «gang».
Quando um estudante se
metia com outro, o Andy
lembrava-lhe que ele não
tinha de «soprar na vela do
John* para fazê-la queimar
com mais brilho».
«A unidade de aprendizagem
preocupava-me porque os
nossos estudantes vivem
atrás de portas fechadas
e foram colocados aqui
connosco porque não estão
prontos para entrarem na
comunidade. São exaltados,
e eu fiquei agradavelmente
surpreendida com os seus
talentos e sentido de responsabilidade quando tentam
ensinar uns aos outros como
se deve verificar e mudar

o óleo na transmissão do
automóvel de um membro
do nosso pessoal.
«As aulas são vitais mas
são, na maioria das vezes,
ausentes das vidas destas
nossas crianças. As aulas
não só ensinam os perigos
das drogas mas também os
ajuda a praticar diariamente as
capacidades necessárias para
fazerem as escolhas positivas
das suas vidas. Fazer com que
a aprendizagem seja divertida e perseverar é como nós
conseguimos tocar na nossa
difícil população, por isso este
currículo é perfeito para nós.»
*Os nomes foram alterados para
proteger a privacidade
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Melhorar
a vida das
comunidades
Através dos seus subsídios
humanitários, a LCIF providencia fundos adequados
a apoiar os esforços dos
Lions em melhorar o serviço
público das instituições e
programas, nas suas comunidades locais.
Na Guatemala, a escola
primária «Rio Blanco» estava a lutar para acomodar
os seus 100 estudantes
e tinha uma só casa-de-banho para os alunos e
para o pessoal partilharem.
Os Lions do Distrito 114-M
da Áustria asseguraram
um subsídio-padrão de

US$51.000 da LCIF para
construírem uma nova
escola com quatro salas-de-aula, uma zona para
desporto, casas-de-banho
funcionais e armazém.
Situada num terreno doado
pela municipalidade de
Joyabaj, a escola é do povo
de Rio Blanco.
Os Lions da Áustria realizaram com sucesso uma
campanha de angariação de
fundos, conseguindo mais
de US$110.000. Os fundos recolhidos pelos Lions
que não foram usados na
construção foram doados
para um fundo de bolsas
a fim de ajudar os alunos
a formarem-se na escola
secundária da capital provincial.
«Eu aprecio a generosida-

A LCIF constrói
escola em Rio Blanco
de dos Lions por financiarem aquela escola primária
para os nossos estudantes
aqui do Rio Blanco,» disse
Florêncio Carrascosa, o
Presidente da Câmara de

Joyabaj. «Os Lions fazem
com que a educação seja
possível, e a educação
significa esperança para o
futuro. Nós estamos orgulhosos e muito gratos».

Providenciámos alívio no desastre
O programa de subsídios de
Emergência da LCIF providencia suporte financeiro
aos Lions e a outros parceiros comprometidos em dar
resposta ao desastre e aos
esforços de recuperação. Os
subsídios para «Catástrofe
Major» providenciam fundos
significativos com enorme
impacto internacional.
Shambhu Bahadur Bhandari,
de 76 anos, tinha visto helicópteros a voar por cima da
sua aldeia no Nepal depois
do devastador terramoto em
abril passado, mas nenhum
desceu para ajudar. O Clube
Lions local foi o primeiro a
oferecer assistência a esta
aldeia. Ele aproximou-se dos
Lions lavado em lágrimas,
um saco de comida numa
mão e um cobertor e uma
tenda na outra. Abraçou
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Shambhu Bahadur Bhandari
do Nepal, a receber,
agradecido, a comida dos Lions

os Lions e expressou a sua
gratidão de que agora os
seus dois netos pequenos
poderiam comer enquanto
ele iria continuar à procura
de comida e de abrigo.
«Com as suas palavras, nós,
Lions, ficámos calados sem

pode falar», disse o Past-Presidente do Conselho Pankaj
Pradhan, do Distrito Múltiplo
325. «Nós olhámos uns para
os outros. Foi um tempo
tão doloroso para nós, mas
foi também um momento
que nos aqueceu o coração.

Sentimo-nos felizes por
termos tido esta oportunidade
de servir as pessoas naquela
altura, naquele lugar. Ficamos
sempre orgulhosos de ser
Lions e por sabermos que, na
verdade, nós podemos fazer a
diferença na sociedade».

internacional t

Salvando a visão
Os Lions salvam a visão de muitas maneiras. A LCIF apoia os esforços de salvar
a visão através de programas como a
«SightFirst», que ajuda os Lions a construírem sistemas de cuidados dos olhos em
populações carenciadas para prevenir a cegueira e a perda de visão e cuida daqueles
que são cegos ou daqueles que têm visão
deficiente.
«Ensight» é uma clínica do Colorado que
está nacionalmente creditada em baixa
visão que o Clube Lion Fort Collins ajudou
desde que a clínica se estabeleceu em
2001. Em 2013, a LCIF atribuiu um subsídio
de US$200,050 para fundar um projeto de
três anos de «SightFirst» e expandir um
serviço móvel de baixa-visão através de
todo o Colorado. A carrinha «Onsite» viaja
pelo Colorado rural oferecendo serviço de
reabilitação da baixa visão. Mais de 290
doentes de baixa-visão receberam o serviço e 100 Lions estiveram no voluntariado.
«Antes, eu andava curvada, não queria
fazer nada com medo de ser pior», disse
Maurine Sanford, uma beneficiária. «Mas
graças ao «Ensight» e aos Lions do Colorado, sou capaz de me endireitar e avançar
em frente para outra fase da minha vida».
Maurine Sanford

Dito por outras palavras
«Muito obrigada, Clubes Lions do Brasil. Obrigada por acreditarem em nós como atletas. Obrigada por nos darem oportunidade de brilhar. Vocês podem ficar surpreendidos, mas
não ficarão desapontados!» - Letícia Elias, atleta, Olimpíadas
Especiais do Brasil.
«As soluções para curarem doenças podem não estar só na
medicina, mas também na atitude em relação à comunidade.
À LCIF a nossa gratidão pelo apoio à nossa comunidade» Dr. Juan Carlos Téran, «Centro Médico de Quito los Olivos»,
Equador
«Estava grávida quando me disseram que um campo de
cirurgia ia ser organizado. Dois dias depois do parto, decidi ser
operada e o meu marido trouxe-me para o centro de saúde
no nosso jumento. Agora os meus olhos já não me fazem
sofrer e posso tomar conta do meu bebé» - Mariam, beneficiária de cirurgia à triquíase, Chade.

Mariam
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Combate
ao Sarampo
A LCIF providencia apoio
financeiro e voluntário
para reduzir as mortes por
sarampo em todo o mundo
aumentando o acesso à imunização contra o sarampo,
onde isso é mais preciso.
Os Lions da Zâmbia participaram na Semana Africana
da Vacinação pela segunda
vez, em parceria com o
Departamento Ministerial da
Comunidade para a Saúde da
Mãe e da Criança. Os Lions
imprimiram e distribuíram
20.000 folhetos em todo o
país. Os Lions usaram a semana como uma plataforma
para educar os pais acerca
das vacinas e para discutir
com as famílias a importância da rotina da imunização.
Visitaram casas, mercados

A LCIF está a reduzir
as mortes pelo sarampo

e paragens dos autocarros,
interagindo com membros
da comunidade um-a-um e
usando também megafones
para falar da imunização.
Os Lions também trabalharam com o Ministério por
ocasião das intervenções
que realizou sobre saúde

pública em conjunto com
clínicas de vacinação, na
Semana Africana da Vacinação. No fim da semana,
141 Lions tinham ajudado
as equipas de saúde do
Ministério na vacinação de
mais de 7.850 crianças.
«Os Lions foram simples

soldados, com uma publicidade de ponta-de-lança,
a distribuir panfletos e exibindo bandeiras e a ajudar a
controlar multidões», disse o
Past-Governador de Distrito
Christine Kasonde da Zâmbia. «Onde há uma necessidade, há um Lion!»

LION DIGITAL Leia o Relatório Anual completo da LCIF em lionmagazine.org
Historial

A

Revista LION é uma publicação oficial da Associação Internacional de Lions Clubes, editada por autorização da Diretoria Internacional em
35 edições e em 21 idiomas: alemão, chinês, coreano, dinamarquês, espanhol, finlandês, francês, grego, indiano, holandês, indonésio,
inglês, islandês, italiano, japonês, norueguês, polaco, português, sueco, tailandês e turco.
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Formulário de Delegado/Suplente da Convenção Internacional
de Fukuoka, Japão em 2016

Convenção Internacional

(Escreva claramente em letra de imprensa para agilizar o processamento)

Instruções para o formulário de delegado

Número de identificação do clube: _____________________________
Distrito:__________________________________________________
Nome do clube:____________________________________________
Cidade:__________________________________________________
Estado__________________________________________________
País ____________________________________________________

É delegado do seu clube?

Em caso afirmativo, preencha o formulário anexo e devolva a
parte superior à Sede de Lions Clubs International, ao cuidado do
Centro de Atendimento dos Associados, até dia 1 de maio de 2016.
Leve consigo a parte inferior do formulário para a convenção e
apresente-a ao chegar à área de Certificação do centro de convenções.
Antes de enviar o formulário, certifique-se de que um dirigente
do clube (presidente, secretário ou tesoureiro do clube) assinou o
formulário e de que o seu nome em letra de imprensa consta nas
duas metades, conforme indicado no formulário.
Envie o formulário para:

Selecione um:
DELEGADO o
ou
SUPLENTE o

Número de associado:________________________

_______________________________________________________
Nome em letra de imprensa do Delegado/Suplente

Lions Clubs International
A/C: Centro de Atendimento aos Associados
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL EUA 60523-8842

_______________________________________________________
Assinatura do Delegado/Suplente

Os formulários assinados e digitalizados podem ser enviados para:
memberservicecenter@lionsclubs.org - Fax: 630-571-1687

O abaixo-assinado autoriza que a pessoa indicada acima seja um associado
ativo e devidamente selecionado Delegado/Suplente do referido Lions Clube
à Convenção mencionada da Associação Internacional de Lions Clubes.

Para se certificar para a eleição, vai também precisar de levar
identificação com foto emitida por um orgão governamental e
com a sua assinatura.

_______________________________________________________
Nome em letra de imprensa

_______________________________________________________

É suplente do seu clube?

Assinatura do Dirigente de Clube/Cargo

Em caso afirmativo, não envie o formulário pelo correio. Leve
consigo o formulário inteiro à convenção. Apenas precisará de se
deslocar à área de Certificação, caso esteja em substituição de um
delegado. Se estiver a substituir um delegado certificado, vai precisar do Formulário de Delegado/Suplente da Convenção Internacional (são necessárias as assinaturas dos suplentes e dirigentes no
formulário), juntamente com a cópia cinza do cartão de credencial
do delegado. Se não tiver estes dois itens ou estiver em substituição de um delegado que não esteja certificado, precisa levar um
signatário autorizado para a área de Certificação. Serão exigidos do
suplente e dirigente uma identificação com foto emitida por orgão
governamental e o crachá da convenção.
Caso tenha alguma pergunta relativa a este processo, entre em
contato com o Centro de Atendimento dos Associados.

Antes de 1º de maio de 2016, envie esta porção pelo correio a
Lions Clubs International • Centro de Atendimento aos Associados
300 W 22nd Street • Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
Email: memberservicecenter@lionsclubs.org
Fone: 1+630-203-3830 • Fax: 1+630-571-1687
Depois de 1º de maio, traga o formulário inteiro à convenção

#
cópia do delegado/suplente

Formulário de Delegado/Suplente da Convenção Internacional
de Fukuoka, Japão em 2016
(TRAGA ESTA CÓPIA À CONVENÇÃO)

Email: memberservicecenter@lionsclubs.org
Fone: 1+630-203-3830 • Fax: 1+630-571-1687

(Escreva claramente em letra de imprensa para agilizar o processamento)
Número de identificação do clube: _____________________________
Distrito:__________________________________________________
Nome do clube:____________________________________________
Cidade:__________________________________________________
Estado__________________________________________________
País ____________________________________________________

Tabela de delegados permitidos por clube
para a Convenção Internacional
Delegados
Permitidos

Quadro
de Associados

Delegados
Permitidos
16

1-37

1

388-412

38-62

2

413-437

17

63-87

3

438-462

18

88-112

4

463-487

19

113-137

5

488-512

20

138-162

6

513-537

21
22

163-187

7

538-562

188-212

8

563-587

23

213-237

9

588-612

24

238-262

10

613-637

25

263-287

11

638-662

26

288-312

12

663-687

27

313-337

13

688-712

28

338-362

14

713-737

29

363-387

15

738-762

30

A contagem de delegados baseia-se no número de associados, conforme os registros junto à sede internacional no primeiro dia do mês
precedente àquele em que a convenção será realizada, de acordo com
o Artigo VI, Seção 2 do Estatuto Internacional e Capítulo XVII - Quadro
Associativo, Parágrafo B.3., do Manual de Normas da Diretoria.

Selecione um:
DELEGADO o
ou
SUPLENTE o

Número de associado:________________________

_______________________________________________________
Nome em letra de imprensa do Delegado/Suplente

_______________________________________________________
Assinatura do Delegado/Suplente

#

Quadro
de Associados

O abaixo-assinado autoriza que a pessoa indicada acima seja um associado
ativo e devidamente selecionado Delegado/Suplente do referido Lions Clube
à Convenção mencionada da Associação Internacional de Lions Clubes.
_______________________________________________________
Nome em letra de imprensa

_______________________________________________________
Assinatura do Dirigente
de Clube/Cargo
janeiro-fevereiRO
2016
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Carlos Lopes

Presidente Conselho Nacional
de Governadores

O mês de janeiro
neste ano leonístico

O mês de janeiro marca o início deste novo ano
civil e traz, naturalmente, novas expectativas e
vontades de uma vida melhor, não escondendo
porém receios e dúvidas mais ou menos
justificáveis em face da amplitude dos problemas
que nos afetam onde o drama dos refugiados e
migrantes nos entra pela casa dentro diariamente
e nos fustiga a consciência, e onde a crise
económica e financeira tantas vezes associada aos
“mercados”, apesar de menor visibilidade, nos toca
a todos no presente e, sobretudo, no futuro. É neste
ambiente que os LIONS de Portugal viveram em
janeiro três acontecimentos importantes, todos de
sentido positivo, a traduzir a vitalidade e o empenho
que persistem em aumentar o entusiasmo que nos
caracteriza e o espírito que nos anima.

Homenagem a Melvin Jones em Vila de Rei O
primeiro foi a comemoração, no dia 13 de janeiro,
de mais um aniversário do nosso fundador –
Melvin Jones – em Vila de Rei, em pleno ambiente
rural e serrano, centro geodésico de Portugal.
Como sempre o anfiteatro da Câmara Municipal
recebeu-nos com o simpático acolhimento de
sempre. O ambiente frio de inverno que nos
obriga a estar bem agasalhados foi aquecido
pela programação aliciante e quente que se
preparou, centrada na VISÃO, um dos objetivos
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do Centenário e a que Hellen Keller conferiu
a categoria de objetivo major do lionismo
internacional. Teve uma intervenção minha que
apresentou o que é, anatómica e funcionalmente
o sistema visual, desde a captação das imagens
até à sua perceção cerebral passando pelas
intricadas vias de transmissão. Também me detive
no intricado problema da compreensão da imagem
e da sua interpretação à luz da cultura e do
conhecimento, e concluí mostrando em que locais
é mais fácil e comum ter perturbações da visão e
de que modo elas se podem prevenir e tratar. Falei
ainda no Instituto de Visão LIONS, um projeto muito
acarinhado que tem de ser vencedor e, por isso,
não pode dar passos em falso.
De seguida, o Doutor Miguel Neiva veio falar-nos do
código que desenvolveu para ajudar os daltónicos
a compreender melhor as cores e do CollorADD,
uma instituição em crescimento com a qual os
LIONS querem estabelecer uma parceria que leve
o método aos quatro cantos do mundo, sobretudo
às escolas e às crianças mais pequenas, para que
desde muito cedo possam saber se são ou não
daltónicos e, se o forem, passarem a dispor de um
instrumento que as ajude a “ver” melhor o mundo,
sem distorções e sem as discriminações de que
podem ser vítimas apenas por serem daltónicos.
Foi uma intervenção brilhante, provocadora e muito
apreciada a do Doutor Miguel Neiva, que provocou
a participação ativa de grande número dos
presentes através de um diálogo vivo, interessante
e muito educador de tal modo que, quando às

distrito múltiplo t

13.30h tivemos de concluir a sessão para o almoço
que nos esperava, pairava a sensação de que
ainda era cedo, de qua a fome ainda não apertava,
de que era melhor continuar ali, no ambiente que
de frio se tornara quente pela discussão. Outros
encontros ficaram na vontade dos presentes com
votos de CollorADD e LIONS, de mãos dadas,
contribuam para uma melhor visão do mundo.
Dois outros momentos contribuíram também para
a dignidade da nossa comemoração do dia de
Melvin Jones. Um deles foi o aprofundamento da
Fundação LIONS International, feito pelo CL Vitorino
Santos do Lions Clube de Abrantes. Falou-nos do
modo como tudo começou; do muito que tem feito
e faz pelo bem estar das pessoas, dos milhões de
dólares que disponibiliza sempre que necessário
no apoio a vítimas de guerras ou de catástrofes
naturais, como está agora a acontecer com o
apoio a refugiados e migrantes; e da necessidade
de que todos os Clubes LIONS e cada um de
nós contribua anualmente, em fundos, para o
seu fortalecimento, bem como da importância e
necessidade em recorrer à Fundação para obter
apoios necessários através da apresentação de
projetos bem elaborados; em resumo, que cada
um de nós venha a ser Companheiro Melvin Jones
e sinta que ajudar a Fundação LIONS International
é ajudar o companheiro mais necessitado, é
ajudar-se a si próprio a ser mais e melhor LION. O
outro momento foi a entrega da placa Melvin Jones
ao CL Casimiro Rodrigues do LC de Barcelos, que
foi proposta e apresentado pelo CF Filipe Oliveira,
do mesmo Clube. Nada mais significativo para
comemorar o dia de Melvin Jones do que receber
no seu seio mais um “fellow” e o LC de Barcelos
soube interpretar plenamente esse sentimento.
Parabéns!

Curso de Liderança O segundo acontecimento
importante deste janeiro foi o Curso de Liderança

LION realizado no Porto nos dias 29, 30 e 31,
coordenado pela Coordenadora Nacional de
Liderança do Distrito Múltiplo, a CL Maria Teresa
Ávila. Ela fará um artigo sobre o Curso. Eu
vivi-o à distância mas muito perto e senti duas
coisas que quero partilhar: está a fortalecerse um novo paradigma de ser LIONS em
Portugal, o que é a melhor resposta para a
crise de números que tanto nos preocupa;
o profissionalismo de quem organizou e de
quem frequentou o curso é impressionante,
sendo a melhor garantia de que valeu a pena. O
entusiasmo e o compromisso de todos foi bom
de sentir e viver. Assim vamos, seguramente,
em frente servindo com espírito de LIONS.
O Instituto Regional de Liderança do Distrito
Múltiplo está com bons alicerces e vai ser
Escola para muitos dos nossos futuros líderes.

Fórum da Visão nas Convenções Lions
Finalmente, o terceiro evento é o anúncio da
Convenção em Oliveira de Azeméis nos dias
22, 23 e 24 de abril. Vamos redescobrir as
Convenções participadas, vivas, com muita
discussão. Na Convenção vamos homenagear
Ferreira de Castro, o grande escritor que cantou
como poucos a emigração nas suas virtudes
e fraquezas e que é hoje um tema muito atual.
Homenagearemos, também, Companheiros
LIONS de Portugal, ímpares e simbólicos em
que a maioria de nós se revê como modelo e
exemplo a seguir. A memória é um dos nossos
alimentos mais apetecidos pelo que a queremos
sempre viva e atuante. Vamos ainda participar
ativamente num Fórum da Visão especialmente
preparado para a Convenção, com muita
gente a participar, discutindo a amplitude do
problema, a intervenção dos LIONS e a seleção
dos momentos mais importantes para agir.
Naturalmente, vamos discutir as propostas
existentes, todas elas importantes, mas com
atenção para as que veiculam as posições
assumidas pelos Clubes dos Açores, na forma
e no conteúdo. É importante realçar que as
propostas devem ser muito discutidas nos
Clubes e que os delegados, quando chamados
a pronunciar-se, devem votar decisões tomadas
e aprovadas nos Clubes e não as suas opiniões
pessoais. A Convenção será, essencialmente, o
momento das decisões, com base nos pareceres
dos Clubes. Oliveira de Azeméis esmerou-se
e soube encontrar espaços amplos e bonitos,
convidativos à festa. Saibamos nós fazer a festa
e, com ela, aprofundar o espírito lionístico e o
Serviço, como é nosso lema.
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Primeiro Instituto Regional
de Liderança Lionística em Portugal

O 1º Instituto Regional de Liderança Lionística – RLLI teve lugar no Porto,
entre os dias 29 e 31 de janeiro, no Hotel Tryp Porto Expo. RLLI obedeceu
ao currículo proposto por Lions Clubs International, que patrocinou o evento. Participaram 30 Lions dos Distritos Centro Norte e Centro Sul
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Este primeiro instituto realizado em
Portugal foi idealizado e realizado
pela Equipa Global de Liderança do
Distrito Múltiplo 115, coordenada
por Maria Teresa d’Avila e teve como
instrutores credenciados por LCI Luís
Nascimento, Pedro Alexandre e João
Pedro Silva. Contou ainda com a colaboração de Teresa Gama Brandão.
Os Lions do Distrito Múltiplo responderam com entusiasmo no período
aberto para as inscrições. Segundo
a coordenadora do Instituto, Maria
Teresa d`Avila, “foi difícil a seleção,
dado que tínhamos de nos cingir ao
numerus clausus de 30 Companheiros e Companheiras, aos Distritos e
Regiões geográficas e … à paridade
de género”.
26 Clubes
representados

Os Clubes representados foram os
seguintes: Abrantes, Castelo Branco,
Leça da Palmeira, Nordeste, Almada, Covilhã, Lisboa Belém, Pombal
Marquês de Pombal, Bairrada, Estoril
Palácio, Lisboa Mater, Rabo de
Peixe, Trofa, Barcelos, Fafe, Maia,
São Miguel, Boavista Porto, Guimarães, Matosinhos, Sta. Joana Princesa
Aveiro, Vilamoura, Braga, Ílhavo,
Montijo e Setúbal. Participaram ainda seis antigos Leos, dois instrutores e
dois candidatos a Vice-Governador.
“Depois destes dias de partilha nada
será como antes”, destacou Maria

VOZ AOS INSTRUTORES

A equipa de formadores (da esquerda para a direita):
João Pedro Silva (LC de Barcelos), Luís Nascimento (LC Almada)
e Pedro Alexandre (LC Estoril Palácio)

Foram três dias produtivos
de trabalho intenso
O GLT do Distrito Múltiplo 115, em boa
hora, incluiu nos seus objetivos a realização em Portugal de um RLLI (Instituto
Regional de Liderança Lionística).
Coordenado pela companheira Teresa
D’Ávila, oportunamente passou à ação potenciando recursos já existentes e descobrindo novos. Incentivando à participação
em institutos de liderança internacional
conseguiu assim uma equipa de 3 instrutores credenciados por LCI com disponibilidade para abraçarem este projeto.
Nas nossas experiências individuais,
enquanto participantes dos cursos ALLI
(Advanced Lions Leadership Institute)
e FDI (Faculty Development Institute),
colhemos algo comum: as dificuldades
transversais por que passam os clubes e
distritos europeus. Esta observação estimulou a vontade de realizar o RLLI em
Portugal e possibilitar uma abordagem
atualizada na formação de liderança
Lionistica no nosso país.
A realização do Instituto Regional era
assim um projeto que ia ganhando forma
e o que para alguns era um sonho, parecia
agora cada vez mais real. Faltava a parte
mais importante: desafiar os Lions dos
dois distritos. Surpreendentemente, ou
não, rapidamente fechámos as inscrições
com lista de espera, e mesmo após a
mudança de data, todos os companheiros
responderam com entusiasmo e dedicação ímpares, mostrando uma vez mais
vontade para servir melhor.
Foram três dias produtivos de trabalho intenso, difícil de ser conseguido

no ambiente quotidiano. Como alguns
companheiros diziam “estávamos em
total reclusão”.
Mais do que formadores, apresentámo-nos como facilitadores. Propusemo-nos
preparar os temas de cada módulo de
forma a envolver os participantes numa
experiência de reflexão que, fruto da
sua motivação e empenho contagiantes,
veio a resultar em sessões participadas onde surgiam espontaneamente
momentos de partilha com que todos
aprendemos. Sem falsas modéstias
podemos dizer que, motivados pelos
30 participantes, alcançámos todos os
objetivos a que nos propusemos, acreditando que os nossos amigos e companheiros presentes neste RLLI estimulem
igualmente os seus clubes e distrito.
Contamos com eles para fazer mais e
melhor Lionismo.
Para nós, instrutores deste Instituto, foi
extremamente enriquecedor e motivador ter vivido este instituto com os
Companheiros que aceitaram o desafio
de, mais do que participar, VIVER este 1º
RLLI de Portugal.
Resta-nos agradecer:
À equipa do GLT do Distrito Múltiplo
a aposta em nós, as insistências para
que fôssemos tirar as credenciações, o
incentivo permanente.
Aos 30 bravos companheiros que viveram este RLLI, o entusiasmo, a alegria, a
disponibilidade… vocês foram inexcedíveis e o sucesso deve-se essencialmente a cada um de vós individualmente e a
todos no coletivo.
Quanto a nós… Gratos, e com mais entusiasmo, Nós Servimos!
janeiro-fevereiRO 2016
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VOZ AOS PARTICIPANTES
“Esta ação de formação, essencialmente focada no tema LIDERANÇA
e MOTIVAÇÃO e abordando uma
panóplia de assuntos pertinentes e
fundamentais no LIONISMO, revelou-se de extrema importância para os
30 CL que nela participaram, permitindo-lhes a aquisição de conhecimentos
que se podem revelar
fundamentais numa
eventual responsabilidade futura aos
níveis de Divisão,
Região ou Distrito.”

Teresa d’Avila, Coordenadora GLT do
DM, acrescentando que “as ações de
formação serão preparadas em equipa”.
“As equipas GLT do DM e dos Distritos
darão sempre as mãos, porque aprenderam como é bom planear, partilhar
e respeitar as estruturas que estão aqui
para melhor SERVIR”, referiu ainda a
coordenadora à Lion, sublinhando que

“Os coordenadores GLT, Presidentes de
Região e Divisão analisarão em equipa as
necessidades das zonas, dos Clubes, dos
Lions emergentes”.
De acordo com a coordenadora, “Este
Instituto destinava-se a lions líderes dos seus
Distritos, uns a desempenhar já funções de
liderança distrital, outros a prepararem-se
para em breve as assumirem”.

Agostinho Ferreira Silva
LC Maia

“Ganhei novos conhecimentos
e mais motivação, mas também
novos companheiros e mais amigos.
Parabéns e obrigado à coordenadora Teresa d’Ávila
e à equipa Teresa
Gama Brandão,
Luís Nascimento,
Pedro Alexandre e João Pedro
Silva”.
José Andrade
Presidente da Região Açores

“Rapidamente percebemos
que o desafio para o
qual tínhamos sido
chamados, era
nobre, de qualidade, complexo e
exigente”.

30 formandos
Helena Salazar (Lions Clube Setúbal), Isilda Silva (Lions Clube Bairrada), Helga Acker (Lions Clube
Rabo de Peixe), Cristina Cardoso (Lions Clube Ílhavo), Agostinho Silva (Lions Clube da Maia), António Picanço Santos (Lions Clube Lisboa Mater), António Ferreira (Lions Clube Matosinhos), Carlos
Ferreira (Lions Clube St. Joana Princesa), José Carrilho (Lions Clube Pombal- Marquês de Pombal),
José Andrade (Lions Clube São Miguel), Eduardo Santos (Lions Clube Lisboa Mater), Georgy Glushik
(Lions Clube Guimarães), Lúcia Oliveira (Lions Clube Trofa), Dinora Salsinha (Lions Clube Lisboa
Belém), Maria Fernanda Velez (Lions Clube Almada), Maria Isabel Ismael (Lions Clube Covilhã),
Nuno Santos (Lions Clube Covilhã), Maria do Rosário Soares (Lions Clube St. Joana Princesa), Paula
Neto (Lions Clube Leça de Palmeira), Paulo Rodrigues (Lions Clube Braga), Pedro Crisóstomo (Lions
Clube Castelo Branco), Teresa Pinto (Lions Clube Montijo), José Costa (Lions clube Lisboa Belém),
Isabel Oliva-Teles (Lions Clube St. Joana Princesa), João Paulo Dinis (Lions Clube Montijo), Natália
Abreu (Lions Nordeste), Mário Maia (Lions Clube Boavista-Porto), Maria Soledade Madeira (Lions
Clube Vila Moura), Vitorino Santos (Lions Clube Abrantes) e Yazalde Martins (Lions Clube Fafe).
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Helena Salazar
Presidente Lions Clube de Setúbal

distrito múltiplo / distrito centro norte t

Tiete
Santos
Costa

Presidente do
CNG eleita

É tempo
de viver

P

Por vezes sentimos
necessidade
de aprofundar
melhor a ideia de
Lionismo. Pretendemos nunca
perder de vista e alcançar os
Objectivos que prometemos
cumprir desde o primeiro, e já
longínquo, dia em que fomos
aceites e os Companheiros nos
deram as Boas-Vindas como
Sócios do Clube. Queremos
ser coerentes com o nosso
Código de Ética. Consideramos
com muita prudência algo que,
eventualmente, pareça que não
está em acordo objectivo com
os Princípios Internacionais.
Mas, principalmente, damos
enorme importância a tudo
aquilo que nos une. Ombro a
ombro, unidos, oferecemos
a nossa disponibilidade de
Voluntários.
Sorrimos, conversamos,
abraçamo-nos na Convenção.
Transmitimos de coração para
coração a Alegria de estarmos
«Unidos por Um Lionismo
Melhor».
Vamos todos ao encontro
nacional.
Juntos, vamos viver momentos
felizes, inesquecíveis e
incomparáveis, nos dias 22-2324 Abril 2016.
Venha à Festa da Convenção!

Conferência
sobre Ferreira
de Castro
em Oliveira
de Azeméis
O Lions Clube de Oliveira de Azeméis promoveu, em parceria com
o Centro de Estudos Ferreira de
Castro e a Câmara Municipal de
Oliveira de Azeméis, uma conferência intitulada “Ferreira de Castro, o
Jornalista”, pela Professora Doutora
Isabel Ponce de Leão
A conferência decorreu no dia 29
de janeiro, na Biblioteca Municipal
Ferreira de Castro, em Oliveira de
Azeméis, onde nasceu o escritor em
1898.
“É um orgulho termos esta marca
cultural em Oliveira de Azeméis que
é Ferreira de Castro”, afirmou, na
ocasião, Gracinda Leal, vereadora

da Cultura da Câmara Municipal de
Oliveira de Azeméis.
Isabel Ponce Leão, professora Catedrática da Universidade Fernando
Pessoa, numa interessante e cativante
apresentação, considerou que “foi no
seio das publicações periódicas que
Ferreira de Castro se fez o grande
romancista que viria a ser”. Uma
atividade que acabaria por abandonar por causa da censura, como
lembrou a conferencista, asseverando
que “Ferreira de Castro está vivo,
enquanto outros se vão apagando”.
Refira-se que Isabel Ponde Leão é a oradora convidada da Convenção Nacional
Lions, que falará sobre os “100 Anos da
Vida Literária de Ferreira de Castro”.

Sobre
Isabel Ponde de Leão
Isabel Ponce de Leão é professora
catedrática da Universidade Fernando Pessoa (Porto).É Doutorada em
Literaturas Hispânicas e Licenciada
em Filologia Românica. É sócia-fundadora e vice-presidente do Círculo
Literário Agustina Bessa-Luís.
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mensagem do governador

Aureliano
Cabral Soares

Governador D115 Centro Norte

Oliveira de Azeméis:
Capital das Convenções

A

s CONVENÇÕES DOS
LIONS DE PORTUGAL
regressam a OLIVEIRA
DE AZEMÉIS. É a
segunda vez que tal acontece.
A primeira foi no ano de 2002. E
tenho perfeita memória de que
foram um êxito. A minha cidade
recebeu fidalgamente os LIONS
DE PORTUGAL que acorreram
massivamente a esta terra que me
viu nascer e que amo muito. Por
certo que levaram para os seus
clubes uma boa recordação das
terras da Nossa Senhora de La
Salete.
Nos próximos dias 22, 23, 24
e 25 de abril decorrerá a XLVII
CONVENÇÃO NACIONAL DO
DISTRITO MÚLTIPLO 115 DE
LIONS CLUBES, no CINETEATRO
CARACAS; e no dia 23 de
abril, realizar-se-ão as XXVII
CONVENÇÕES ORDINÁRIAS :
do DISTRITO 115 CENTRO/SUL
, também no Cineteatro Caracas;
e do DISTRITO 115 CENTRO/
NORTE, no Auditório da Junta de
Freguesia de Oliveira de Azeméis;
as Convenções dos dois Distritos
terão o início dos seus trabalhos
às 14,30 horas.
Quem já participou nas
CONVENÇÕES LIONS pode
testemunhar o que elas são na
vivência do espírito lionístico. São a
FESTA, a ALEGRIA, o ENCONTRO
DE AMIGOS.
Quem ainda não participou, pois
deve fazê-lo. Só na convivência
que nas CONVENÇÕES se
estabelece é que percebemos o
verdadeiro significado da FAMÍLIA
LION.
E garanto-vos que o ambiente
que os naturais de OLIVEIRA DE
AZEMÉIS vos oferecem, pela sua
lhaneza, pelo seu trato simples e
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acolhedor, só aumenta ao prazer
da vossa permanência na minha
terra.
Vinde todos os LIONS DE
PORTUGAL participar nos
trabalhos das CONVENÇÕES.
Sairão mais FELIZES em
fraternidade e em lionísmo.
E para aqueles que optarem por
vir logo no dia 22 de abril, sextafeira, garanto-vos que terão o
prazer de ouvir, no Cineteatro
Caracas, pelas 18,30 horas, uma

excelente conferência: “100 Anos
da Vida Literária de Ferreira de
Castro”, pela Professora Doutora
Isabel Ponce de Leão.
É que Ossela, terra do grande
escritor FERREIRA DE CASTRO,
fica aqui mesmo ao lado da
cidade de Oliveira de Azeméis. E a
sua Casa-Museu merece também
oportuna visita.
As CONVENÇÕES DE OLIVEIRA
DE AZEMÉIS ficarão mais ricas
com a vossa participação.

mensagem do governador t

Carlos Torres

Governador Distrito115
Centro Sul

é

reconhecido que
através do Serviço
e do Desafio do
Centenário – Servir
100 milhões de pessoas até
2018 – os Lions assumiram, a
nível global, o compromisso de
ajudar a fortalecer e melhorar
as comunidades carenciadas,
de contribuir para a Harmonia
e aumento da Dignidade
humana.
Para passarmos do
compromisso à ação de
forma a aumentar e expandir
a capacidade na oferta de
Serviço, o que os Lions podem
fazer? Principalmente convidar
amigos, familiares e outros a
juntarem-se à família Lions e
considerarem a fundação de
novos Clubes.
Assim, destaco em particular
e saúdo com alegria a adesão
à família Lions durante os
primeiros seis meses do
exercício, de cerca de oitenta
novos associados que já tive o
grato prazer de conhecer na
grande maioria e a fundação
de um novo Clube no Distrito,
o Lions Clube de Estremoz
Rainha Santa Isabel. De referir
também, que no mesmo
período e conforme reportado,
os Lions despenderam 8.000
horas de trabalho e assistiram
cerca de 12.000 pessoas.
É certo que outros, por opção
pessoal, deixaram as fileiras da
maior associação de clubes
de serviço no mundo, mas
partiram cientes da grandeza e
robustez da mesma, mas mais
importante, conscientes que
serão sempre bem-vindos.
Manifesto a grande motivação
aliada ao empenho dos Clubes

8.000 Horas de Serviço –
12.000 pessoas assistidas

e dos Lions em particular,
no Serviço prestado às
Comunidades, especificamente
nas áreas do Desafio do
Centenário – Juventude, Visão,
combate à Fome e Meio
Ambiente. Durante as visitas
entretanto efetuadas aos
Clubes, constatei e confirmei
as múltiplas atividades e
projetos futuros em prol da
Comunidade.
Um menção especial para
a realização do Campo
Internacional da Juventude
(atividade do Distrito Múltiplo)
que levou ao Algarve 20 jovens
de 20 países em julho passado,
jovens que primeiramente
foram acolhidos por famílias
Lions em vários pontos do
país. Esta ação que há muito
tem como organizador o Lions
Clube de Faro, muito dignifica
o Lionismo Nacional, dá a
conhecer o país além fronteiras
e, acima de tudo, faz cumprir
um dos Objetivos de LCI – “
Criar e Fomentar um Espírito
de Compreensão entre os
Povos da Terra”.
Em outubro, foram múltiplas as
ações realizadas pelos Clubes
para comemorar o Dia Mundial
da Visão Lions; novembro foi
o mês dedicado ao combate
e à consciencializarão sobre
a Diabetes – várias marchas
Strides e rastreios tiveram
lugar, como em Oeiras, Seixal,
Vilamoura, Rio Maior e em São
Miguel na Região dos Açores,
entre outros. Em dezembro em
praticamente todo o Distrito,
os Clubes organizaram e
distribuíram cabazes de natal,

fizeram recolha de alimentos
em grandes superfícies
que depois entregaram em
instituições e lares de idosos,
atividade inserida no Desafio do
Centenário – Alívio à Fome.
Mais recentemente, em 16 de
janeiro teve lugar o tradicional
encontro dos Companheiros
de Melvin Jones, forma
encontrada a nível nacional
para comemorar o aniversário
do Fundador e SecretárioGeral, que serve também para
recordar a LCIF Fundação
Internacional, que apoia o
trabalho humanitário dos Lions
em âmbito local e internacional
e como está sempre pronta
a ajudar a levar a esperança
e conforto aos nossos
semelhantes.
Pela frente, temos a festa
anual da família Lions – as
Convenções, que este ano
têm lugar em Oliveira de
Azeméis nos próximos
dias 22, 23 e 24 de abril. A
Convenção ou Assembleia
Geral do Distrito é o local
próprio onde os Delegados
dos Clubes fazem os ajustes
necessários, clarificam
situações onde possa haver
dúvidas, mas acima de tudo,
elegem os dirigentes futuros e
traçam os destinos do Distrito.
Sendo uma festa de união
e Companheirismo, apelo
à maciça participação dos
Lions que certamente darão
por bem empregue o tempo
despendido.
Continuem a Servir com Amor
Até breve e Bem Hajam pelo
Serviço prestado.
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Simpósio lionístico
da família e da mulher
abordou o daltonismo
O 4.º Simpósio Lionístico da Família e
da Mulher decorreu no dia 9 de janeiro, no auditório da Junta de Freguesia
de São Salvador, em Ílhavo, organizado pelo Lions Clube de Ílhavo.
Sob o tema “Famílias com Problemas
de Visão” o evento foi patrocinado por
Lions Internacional e pelo Distrito 115
Centro-Norte de Lions Clubes, teve
como organização parceira a empresa
CollorADD, contou com o apoio da
Câmara Municipal de Ílhavo e da Junta de Freguesia de São Salvador e teve
com o objetivo de ajudar as famílias
daltónicas a ver o mundo com outras
cores.
A CL Teresinha Novo, diretora do
Simpósio, falou da importância de
garantir a inclusão e a igualdade das
famílias contra a discriminação por
causa do daltonismo. “Há que sensibilizar as pessoas e as entidades para a
necessidade de realização de rastreios
nas escolas para que as crianças não
sejam discriminadas pela falta de perceção da cor e os Lions podem ajudar
nesse trabalho”, disse Teresinha Novo.
O Dr. Miguel Neiva, designer e fundador da ColorADD, disse que o seu
objetivo é ajudar as pessoas a ver o
mundo com outras cores. “Da experiência já recolhida é mais fácil detetar
problemas visuais nas crianças nos
primeiros anos de escolaridade. Após
os rastreios são oferecidos kits às crianças que incluem um lápis, um caderno
para colorir e jogos, tudo com o código
integrado”, referiu Miguel Neiva.
A deteção dos casos de daltonismo
e o esclarecimento da comunidade
escolar são fundamentais para evitar a
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discriminação de que os seus portadores são alvo pelas outras crianças que
não têm essa deficiência, mostrando-se
disponível para alargar ao Município
de Ílhavo a experiência já trabalhada
noutros municípios.
350 milhões de daltónicos
no mundo

Por isso, Miguel Neiva disse que
quando convidado pelo Lions Clube
de Ílhavo “mostrei-me imediatamente
disponível para colaborar, pois entendo
que é urgente lutar a favor da inclusão
dos 350 milhões de daltónicos que há
no mundo e os Lions, como organização internacional, já ajuda muito nessa

causa”.
A Presidente do Lions Clube de Ílhavo, CL Rosa Vieira, espera que este
Simpósio possa sensibilizar os responsáveis autárquicos “a implementar os
rastreios de daltonismo nas escolas e a
oferecer os Kits às crianças, que têm
um custo insignificante face ao impacto
social de que se reveste e que o Lions
Clube de Ílhavo está disponível para
colaborar”.
Os autarcas presentes a representar a
Câmara Municipal, Vice-Presidente
Eng.º Marcos Ré, o Presidente da
Junta de Freguesia de São Salvador,
Dr. João Campolargo e a Presidente da
Assembleia de Freguesia Dra. Domingas Loureiro acolheram com muito

distrito centro norte t

interesse o repto lançado.
Para além dos problemas do daltonismo foram ainda abordados alguns
assuntos ligados ao Movimento
Lionístico e à oportunidade que ele
proporciona às famílias e às mulheres
para aí corporizarem o seu apego à
solidariedade.
O PCC Gaspar de Melo Albino,
interveniente neste Simpósio e com
ligações familiares e profissionais a
Ílhavo, falou da experiência pessoal
da sua juventude no seio da família
para ilustrar a importância das famílias como motores da solidariedade e
da paz.
O papel das mulheres
no Lions

Evocou ainda o exemplo da sua falecida companheira Claudete Albino
para demonstrar a força criativa e
inovadora das mulheres no seio dos
Lions, abrindo novas perspetivas de
intervenção e de liderança, que se
mostraram extremamente importantes para que a presença hoje das
mulheres seja uma mais-valia no seio
dos Clubes. “E temos aqui um excelente exemplo! Todos nós sabemos
que este Simpósio tem a assinatura
de uma mulher – a Companheira
Teresinha Novo”.
O Coordenador Distrital do Centenário, PCC José Manuel Ribeiro
Cardoso, apelou aos Clubes Lions
para se porem em campo e seguirem
o exemplo do Lions Clube de Ílhavo
para contribuírem para o sucesso da
meta programada a nível mundial até
junho de 2018 de servir 100 milhões
de pessoas em todo o mundo.
Este Simpósio encerrou com um momento cultural a cargo do jovem ilhavense cantor e músico Freddy Strings,
um jovem talentoso e com excelente
voz, que encantou a assistência.
No final, Teresinha Novo, agradeceu
a presença e o contributo dado a este
Simpósio, que procurou dar respostas a necessidades da comunidade e
ofereceu aos convidados um Diploma
de Agradecimento e um Folar do
Vale de Ílhavo, uma iguaria típica
ilhavense.

Simpósio
“Ser Criança:
crescer feliz”
Por liliana soares

A Assessoria de Serviços Lionísticos para Crianças do Distrito 115
Centro Norte irá promover, na
tarde do dia 12 de março, em Vila
Nova de Famalicão, o Simpósio
subordinado ao tema “Ser Criança: crescer feliz”.
Esta segunda edição será, à semelhança do ano transato, coorganizada pelo Lions Clube de Vila
Nova de Famalicão, apresentando-se como um evento de promoção
do debate acerca da temática da
infância objetivando a formação e
informação.
A atividade pretende ser uma forma
efetiva do Lions desenvolver ligações colaborativas com instituições
governamentais, unidades de saúde, educadores e outras entidades
de especial relevância na sociedade,
delineando formas objetivas de envolvimento na comunidade infantil.
O programa, em fase de elaboração, será inovador e abrangente,
surpreendendo pela especificidade
das temáticas, pela singularidade

dos oradores e pelo fascínio das
temáticas da saúde, educação e
ciências sociais, inovando pela parceria com o Grupo Trofa Saúde,
Gold Sponsor desta iniciativa.
Como Assessora de Serviços
Lionísticos para Crianças convido
todos os Companheiros a estarem
presentes neste Simpósio, estando
já confirmada a presença do Governador do D115CN, CL Aureliano Soares.
Todos os pormenores do Simpósio, nomeadamente o programa,
serão divulgados na página oficial
em http://simposiosercrianca.
wix.com/simposiosercrianca,
poderão também acompanhar o
evento através da página oficial do
facebook do Lions Clube Famalicão, as inscrições gratuitas, mas
obrigatórias, deverão ser realizadas
através do email simposiosercrianca@gmail.com, o mesmo endereço
poderá ser utilizado para esclarecimento de dúvidas.
Conto com a presença de todos,
para que juntos possamos materializar a máxima “Nós Servimos”,
com amizade e alegria.

Vencedores Concurso Texto da Paz
Os vencedores do concurso Texto da Paz são os seguintes: 1º Prémio Liliana
Marques Freitas, 14 anos, Escola Básica das Taipas, patrocinada pelo Lions
Clube de Guimarães; 2º Prémio Barbara de Matos Gorgulho, 13 anos, Colégio
Nossa Senhora da Assunção, patrocinada pelo Lions Clube da Bairrada e 3º
Prémio Sónia Madalena Fernandes da Costa, 16 anos, Escola Secundária de
Fafe, patrocinada pelo Lions Clube de Fafe
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entrevista

José António
Silva Pinto
Presidente do Lions Clube
de Oliveira de Azeméis
e Assessor
das Convenções Lions

J

Por ISABEL GOMES MOREIRA

José António Silva Pinto é o
presidente do Lions Clube de
Oliveira de Azeméis, clube
responsável pela organização
das Convenções Lions, que se
realizam nos dias 22, 23 e 24 de
abril abril, em Oliveira de Azeméis.
À Lion conta como decorrem os
preparativos para receber os Lions
e revela um pouco das atrações da
cidade

Revista Lion (RL) Está tudo a
postos para as Convenções dos
Lions em abril?
José António Silva Pinto (JASP)

Podemos afirmar que Sim! Não
somos profissionais em eventos desta
natureza e existem ainda pequenos
pormenores que vão sendo acertados
no dia a dia. A equipa de apoio é
pequena, mas forte e muito unida e
organizada, repleta de energia positiva e, com a ajuda de várias Companheiras e Companheiros de diversos
Clubes, especializadas em áreas desde
o Marketing, a Comunicação e Imagem, entre outras e, com apoio das
entidades locais, vamos conseguir ter
o sucesso que todos desejamos e será
certamente uma festa inolvidável.
O que podem esperar os Lions
destas convenções em termos
de organização?

Como já foi anunciado anteriormente, as Convenções realizar-se-ão no
Cine Teatro Caracas, um equipamento central, com uma capacidade
para 665 lugares sentados, com uma
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“Será certamente

uma festa inolvidável”

entrevista t

sala toda remodelada pela Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis.
Pretendemos que as Convenções
ofereçam uma oportunidade para nos
reunirmos, partilharmos novas ideias,
trocarmos experiências Lionísticas,
estimularmos o espírito de Companheirismo e promovermos os valores
e princípios de solidariedade social
que norteiam o espírito dos Lions.
Com visão, objetivos, criatividade, inovação, surgirão novas
ideias e oportunidades de serviço
que, com toda a certeza, irão criar
ainda mais motivação e consequente necessidade de se aumentar o
numero de sócios e renovação de
alguns Clubes.
Sentimos uma preocupação generalizada em apresentar, em mostrar,
que a existência do nosso Movimento
Lions é imprescindível como associação complementar a todas as associações solidárias do nosso País.
Dá muito trabalho organizar
umas convenções?

Qualquer evento, por muito pequeno
que seja, dá sempre muito trabalho. A
organização das Convenções Nacional e Distritais requer um cuidado
e atenção a todos os pormenores,
nomeadamente em termos de protocolo. Exige um planeamento muito
detalhado, com monitorização e controlo da realização de todas as tarefas,
dada a necessidade de criar uma
logística que dê uma resposta rápida
e atempada, quer em termos hoteleiros, mas também ao nível da comodidade, tranquilidade e lazer. Há que
assegurar salas de jantar com uma capacidade elevada de lugares sentados
e com uma boa gastronomia; dispor
de instalações dignas para as Convenções. Tratar do catering com a qualidade regional para os coffee break;
definição e localização de parques de
estacionamento na proximidade do
evento, realização de mapas com todos os acessos e sinalização dos locais
das Convenções e dos diversos hotéis
na cidade; organização de passeios
turísticos; definição das exposições
Lions e regionais; realizar e criar um
logotipo e uma medalha representati-

va para a Convenção; elaborar uma
base de dados baseada em ficheiros
digitais de todos os registos e logística
de inscrições e se possível em on line
com a cadeia de hotéis e restaurantes,
para não se falar dos simples arranjos florais e decorações das salas de
trabalho e convívio e em especial, do
bem estar de todas as Companheiras
e Companheiros.
“No início
estávamos assustados”
Quais têm sido as vossas maiores dificuldades?

No início da candidatura, todos se
olharam entre si, uns para os outros
e assustaram-se na nossa reunião no
Lions Clube de Oliveira de Azeméis e
eu, cheio de vontade e muita energia,
também me assustei, mas levantámos
as cabeças e cá estamos devidamente
preparados para manter viva uma
Organização das Convenções Lions
2016!
Sentimo-nos com uma força e muita
vontade de conseguir e levar a cabo
todas as tarefas até ao fim. Vencer
mais uma batalha é e vai ser sempre
o nosso lema no nosso dia a dia no
Lions Clube de Oliveira de Azeméis. Todos sabemos que é uma
luta contra o tempo, pois a maioria
dos Companheiros da equipa são
profissionais no ativo com responsabilidades elevadas o que complica
a gestão e flexibilidade de horários,
em especial para a realização de
reuniões com os hotéis e entidades
locais.
Muitos apoios
Têm contado com que apoios na
organização?

Sozinhos… não seria impossível! Temos o apoio total da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, de outras
entidades locais e de associações
locais, também de várias Companheiras e Companheiros e de diversas
pessoas da cidade que nos apoiam em
algumas actividades, desde a logística
ao simples posters publicitário, arranjos de flores, necessárias para que o u
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evento possa ter o sucesso que todos
Companheiros desejam.
Um vasto
e rico património
Oliveira de Azeméis dispõe de
condições favoráveis para acolher esta realização?

Oliveira de Azeméis é uma pequena
cidade, constituída por 19 freguesias,
com cerca de 71 000 habitantes, polo
industrial importante do norte do país
e com história desde os 2000 AC, nos
castros de Ul e de Ossela. Dispõe de
vários parques muito cuidados, diversos roteiros pela beira dos rios Antuã,
Caima e Ul e um roteiro literário
“Caminhos de Ferreira de Castro”.
Dentro dos recursos culturais existentes, José Maria Ferreira de Castro
(1898-1974), mundialmente reconhecido como o autor de obras como A
Selva, considerada uma das maiores
referências da literatura romântica.
É ainda o escritor com mais obras traduzidas no nosso país.
Disfrutar do Parque Temático
Molinológico de Ul permitirá aos
visitantes um contacto próximo
com a moagem de cereais e toda a
ambiência que se vive nos moinhos
de água e provar as suas famosas
padas quentinhas com manteiga de
Ul, a casa Museu Ferreira de Castro
e o centro histórico da Bemposta que
ostenta um dos mais belos e genuínos
centros históricos da região. Muito
contribuem para esse facto a Fonte da
Bemposta, o Pelourinho (Imóvel de
Interesse Público), o edifício dos Paços do Antigo Concelho da Bemposta, bem como um belo conjunto de
casas senhoriais, de famílias nobres,
do estilo das casas construídas entre
os séculos XVII e XVIII. E muito
mais… os Zamacóis e beijinhos de
Azeméis são deliciosos.
Pensamos na comodidade e na tranquilidade dos nossos Companheiros
e seus familiares, o concelho tem
uma disponibilidade hoteleira (Hotel
Dighton, Hotel Vale do Rio sobre o
rio Caima, Ever Hotel, turismo rural,
com mais de 300 quartos modernos,
equipados com as melhores tecno-
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Os jovens estarão
com as famílias de
acolhimento de 9 a 16
de julho. As famílias
devem ir buscar os
jovens ao aeroporto
e proporcionar-lhes
alojamento, alimentação
e visitas. No dia 16 de
julho, os jovens irão para
o Algarve para participar
no campo.

logias e também para que todos os
participantes possam sentir um pouco
do bem estar e de lazer na cidade e
no campo. A gastronomia é muito
boa! Diria Excelente! Há parques de
estacionamento centrais e na proximidade do eventos e fáceis acessos,
via A1, A29, A32 e N1.
Pode revelar-nos um pouco do
que se vai passar em termos
logísticos e organizativos?

A abertura da Convenção Nacional
vai ser realizada no dia 22 de abril,

pelas 16 horas nas instalações do
Teatro Caracas.
O jantar de amizade e o jantar de
gala estão organizados no Hotel
Vale do Rio, em Palmaz, freguesia
de Oliveira de Azeméis, a cerca de 4
KM do local das Convenções, com
uma sala moderna, ecológica, com
capacidade para cerca de 350/400
pessoas que tem o privilégio de estar
enquadrada numa pequena floresta
natural com varandas com vista para
o rio Caima.
A Convenção Distrital do D 115 CS
vai ser realizada no dia 23 de abril,
pelas 14h30, também no Teatro Caracas. Já a Convenção Distrital do D
115 CN vai ser realizada no mesmo
dia e à mesma hora, mas no Auditório da Junta de Freguesia de Oliveira
de Azeméis, sala bem equipada e com
capacidade de cerca de 300 lugares
sentados.
Os almoços de trabalho e despedida
são realizados no Hotel Dighton, centro da cidade, a cerca de 300 metros
do teatro Caracas.
Pretendemos realizar várias Exposições, tais como: Exposição Lions
– Centenário; Exposição de Atividades dos Lions Clubes com painéis
expositores nas galerias dos auditórios; Exposição sobre “100 Anos de
vida literária de Ferreira de Castro”.
Vamos ter uma pequena palestra
sobre Ferreira de Castro na sexta
feira, pelas 18h30 na Convenção
Nacional e, como oradora convidada,
temos o privilégio da presença da
Professora Doutora Isabel Ponce de
Leão com um curriculum invejável,
Professora Catedrática da Universidade Fernando Pessoa, no Porto.
Haverá passeios turísticos no sábado
de tarde (visita ao Parque de La
Salette, Berço Vidreiro e Casa Museu
Ferreira de Castro) e no domingo de
manhã (Parque Molinológico de Ul
e o Centro Histórico de Bemposta).
Momentos Culturais com a Academia
da Música Local; acolhimento com
grupos musicais regionais e filmes
sobre a cidade e vida de Ferreira de
Castro. E também Tendas de vendas
de artigos regionais e um jornal das
Convenções (em estudo).
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JÚLIA LIMA

INTERCÂMBIO
E CAMPO INTERNACIONAL
DA JUVENTUDE

J

Por ISABEL GOMES MOREIRA

Júlia Lima é há vários anos o
rosto do campo internacional
da juventude, que se realiza em
Portugal desde 1962 e que há 22
anos vem sendo organizado pelo
Lions Clube de Faro. O objetivo é
possibilitar o contacto com outras
culturas e fomentar o intercâmbio
entre jovens de todo o mundo.
Em entrevista à Lion, Júlia Lima
fala-nos da experiência que tem
sido organizar esta atividade tão
emblemática do Lions

Revista Lion Em que consiste a
atividade intercâmbio e campo
da juventude do Lions?
Júlia Lima É uma oportunidade

“Uma oportunidade
para os jovens
trocarem experiências
e conhecerem
novas culturas”
para os jovens trocarem experiências,
conhecer novas culturas e fazerem
novos amigos, colocando de lado
crenças religiosas e políticas.
Há quantos anos se realiza em
Portugal?

Em 1962, o Clube Lisboa Matter
organizou o primeiro campo, tendo
ainda organizado mais um ou dois
nos anos seguintes, tendo depois interrompido. Em 1979, o Lions Clube
da Figueira da Foz pegou novamente
nesta atividade, dando-lhe continuidade até 1993, quando passou o
legado ao Lions Clube de Faro que,
em 1994, organizou o seu primeiro
campo, até agora, sendo em 2016 o
seu 22º campo.

Quem pode concorrer a este
programa?

Qualquer jovem entre os 16 e os 21
anos, de bom carácter e com boa
formação. Só podem ser enviados
por um YEC (Youth Exchange
Chairman) acreditado para o efeito e
reconhecido internacionalmente.
PRINCIPAIS DIFICULDADES
Há 22 anos consecutivos que o
Lions Clube de Faro organiza o
Campo Internacional da Juventude do DM-115 no Algarve.
Quais têm sido as principais
dificuldades?

O entendimento entre as entida-
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des que apoiam, já que muitas são
entidades políticas e ainda encontrar
meios que permitam organizar com
a dignidade habitual com os escassos
recursos financeiros que nos chegam
anualmente, fruto da entrega anual
dos nossos Lions. O Clube de Faro
faz um esforço muito grande para
manter viva esta atividade, que não
seria possível se não conseguisse
anualmente as ajudas que tem, exteriores ao movimento Lions e que se
traduzem em mais de 5 mil euros por
campo.

“Precisamos
de 20 famílias
para acolher
os jovens”
Quantas famílias de acolhimento de jovens precisam de
arranjar este ano e quando
é que essas famílias têm de
estar disponíveis para receber
os jovens? Já é possível saber
de que países são oriundos?
São 20 jovens de 20 países diferentes. Se pensarmos que cada
família pode alojar um jovem,
precisaremos de 20 famílias, que
deverão ser distribuídas de Norte
a Centro do país, já que o campo
é realizado no Algarve e durante
o campo visitam tudo. Por vezes,
famílias com capacidade de alojamento preferem receber dois
jovens porque é mais fácil gerir.
Neste momento, temos jovens
oriundos da Tunísia, Macedónia,
Hungria, Áustria, Alemanha,
Bielorrússia, Israel, México, Geórgia, Estados Unidos, Finlândia,
Estónia, Turquia, Arménia, Itália,
Noruega e Taiwan. Mas o campo
ainda não está completo. Os
jovens estarão com as famílias
de 9 a 16 de julho. As famílias
devem ir buscar os jovens ao
aeroporto à chegada e proporcionar-lhes alojamento, alimentação e passeios grátis. No dia
16 de julho, virão para o Algarve
para participar no campo.

Porque é que acha que não
aparecem outros clubes interessados em organizar esta atividade?

A criação de estrutura que permite
realizar anualmente o campo não é
fácil de montar e a entrega total, 24
horas diárias, durante duas semanas,
também não é fácil. Existe também
a componente turística Algarvia que
permite algumas atividades únicas.
No entanto, penso que, com algum
esforço, qualquer clube do nosso
Portugal estaria em condições de
fazer o campo com a mesma qualidade e entrega com que é realizado pelo
nosso clube.
Não esquecer que nós somos só os
prestadores de serviço, pois o campo

Os jovens estarão
com as famílias de
acolhimento de 9 a 16
de julho. As famílias
devem ir buscar os
jovens ao aeroporto
e proporcionar-lhes
alojamento, alimentação
e visitas. No dia 16 de
julho, os jovens irão para
o Algarve para participar
no campo.
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é Português e é a imagem de Portugal
que é projetada por todo o mundo,
pelas mãos dos sucessivos participantes.
JOVENS DE TODO O MUNDO
Portugal tem recebido jovens de
que países?

Temos recebido jovens de todo o
mundo. Penso que ainda não passaram por cá jovens da Austrália,

China, África do Sul, Argentina e
Chile.
Que tipo de atividades é que
normalmente desenvolvem no
campo do Algarve?

Paintball, canoagem, futebol, karting,
idas a parques aquáticos, visitas culturais a museus, castelos, igrejas e a diversas cidades e vilas algarvias, visitas a
fábricas, como, por exemplo, a fábrica
da cortiça, discotecas, entre outras.
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José ribeiro cardoso

Coordenador do Centenário Lions
do Distrito 115 Centro Norte

”Verifiquei logo de
início que a minha
coordenação

iria ser difícil”

J

Por ISABEL GOMES MOREIRA

José Ribeiro Cardoso é Coordenador
do Centenário Lions do Distrito
115 Centro Norte. À revista Lion,
Ribeiro Cardoso revela como está
a ser preparado o Centenário no
Distrito Centro Norte e o que é o
Desafio do Serviço do Centenário

Revista Lion O que é o Desafio
do Serviço do Centenário?

José Ribeiro Cardoso O Desafio do Serviço do Centenário é uma
iniciativa que tem como grande
objetivo celebrar os Cem Anos de
Serviços Lionísticos, desafiando os
Clubes de todos os cantos do mundo a promover e a participar nas
Campanhas de Ação para Serviços
Globais para Servir cem milhões de
pessoas até 2017. E, felizmente, que
os Clubes Lions, mais de seis mil,
já serviram 40 milhões de pessoas,

tendo conquistado o emblema de
Diamante.
Em 2017, comemora-se o Centenário de Lions Clubs International. Que atividades estão
previstas realizar para assinalar
a efeméride no Distrito 115 Centro Norte?

As atividade elencadas por Lions
Internacional são: Apoio à Juventude,
Visão, Alivio à Fome e Meio Ambiente. E também o Aumento de Sócios
determinado “à posteriori” por Lions
Internacional. E qualquer Clube pode
qualificar-se ao desafio de Serviços
Globais, dando uma contribuição de
qualquer valor à LCI e ser elegível
para um emblema de estandarte, que
se reporta às quatro campanhas.
“Papel insubstituível
dos Presidente de Divisão”
De que forma é que o Centenário
está a ser preparado no Distrito
115 Centro Norte?

O planeamento do Centenário tinha
como primeiras premissas a nomeação de Líderes dos Comités e a
composição dos mesmos e foi o que
fiz atempadamente. Só que verifiquei

logo de início, que a minha coordenação iria ser difícil. Por isso, comecei
por fazer bem cedo a produção de
informação em Vila de Rei em 17
de janeiro de 2015 no Encontro dos
Companheiros Melvin Jones e também em muitas reuniões de divisão
e mais tarde na primeira reunião de
Gabinete do DM 115 na Mealhada,
no Encontro Luso-Galaico em Caminha e, recentemente, no Simpósio
da Família e da Mulher em Ílhavo.
Acresce, que em 24 de outubro de
2015, convoquei uma reunião distrital, com a presença do Companheiro
Governador, Vice-Governadora, Presidentes de Região e Divisão, Líderes
dos Comités, Assessores e Presidente
Leo, onde se deu o salto qualitativo
quanto à estratégia de informação,
onde o coordenador salientou o
papel insubstituível dos Presidente de
Divisão, que são as entidades mais
próximas e mais interativas com os
Clubes.
De que forma os clubes estão ou
vão ser chamados a participar?

Os Clubes estão a ser chamados
a participar por intervenções do
Coordenador e sobretudo pelo Presidentes de Divisão, que fazem com
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os Presidentes de Região e Líderes
de Comités a ponte ideal entre os
Clubes e o Coordenador. E a verdade
é que as Reuniões de Divisão para as
quais tenho sido convidado têm dado
os seus frutos em termos de esclarecimento e de informação concreta
sobre o desafio de Serviços do Centenário. E para que a comunicação
chegue mais facilmente aos Clubes e a
Lions Internacional optei por solicitar
a todos os Presidentes de Divisão as
atas das respetivas reuniões e desse
modo o Coordenador fica a conhecer
por dentro a participação e vitalidade
dos Clubes do nosso Distrito. E assim
posso certificar pelos meus Relatórios
para Lions Internacional, o que os
Clubes produziram dentro do leque
das atividades tipificadas por Lions
Internacional para a comemoração
do Centenário. Por isso é que é fundamental que os Clubes mandem os
seus Relatórios de Atividades online
para o MyLCI.
Criação de um Parque
ou Marco Lion
Que apelo gostaria de deixar
aos clubes?

Os Clubes Lions são instituições altamente responsáveis e altruístas que
atuam desinteressadamente em prol
das comunidades e dos mais carenciados. Daí apelar a todos os Lions e
Clubes para desenvolverem as citadas
atividades, no sentido de combaterem e aliviarem a Fome e a Pobreza,
apoiarem a Juventude, cuidarem do
Meio Ambiente e da Visão e, outrossim, da admissão de novos sócios e
se possível três para também serem
premiados.
Apelo ainda para que os Clube
adiram ao “Programa do Legado
do Centenário”, até 30 de junho de
2018, simbolizando a comemoração
desse grande acontecimento, com a
criação de um Parque ou Marco Lion
e por sugestão do Líder do Comité
do Meio Ambiente, CL Valentim
Miranda, uma escultura em betão
representativa do número 100 alusiva
ao Centenário projetada para ser
incorporada nas rotundas, onde haja

28

LION

janeiro-fevereiRO 2016

um Clube Lion. E posso informar
que já estou a estudar esta questão
para que este projeto possa ser viável.
Finalmente, apelo, se as entidades lionísticas nacionais e distritais, se assim
o entenderem, apostarmos também
no Programa Piloto de Lions Internacional de Apoio ao Refugiados, através dos subsídios designados para esse
efeito e que eventualmente pode e
seve contemplar a louvável iniciativa
do Distrito Múltiplo 115 e focalizada
na prospeção dessa Campanha pelo
Lions Clube de Guimarães.
Como está a ser a recetividade
dos Lions?

A recetividade dos Lions e dos
Clubes tem sido naturalmente
progressiva e com relativo sucesso.
Temos que nos lembrar que a Caminhada de Serviço ainda é longa
até 2017, mas com a reunião que
houve na sede distrital penso que
a recetividade já é muito maior e
melhor em termos de comunicação
e informação não só do Coordenador, mas dos Presidentes de Divisão,
Presidentes de Região e Líderes dos
Comités.
“Fórum sobre o Centenário”
Este é um momento marcante
na história do Movimento?...

Sem dúvida, porque patenteia a envolvência dos Clubes a nível Mundial
para o mesmo objetivo que é servir as
Comunidades com todo o nosso empenho e dedicação e não esquecendo
os Leos que também constituem uma
franja importante para o sucesso
desejado.
E como o CL Governador está
sempre atento ao desenvolvimento
das atividades alusivas ao Centenário
vai marcar na história do Distrito
Centro Norte a inclusão do Momento do Centenário na Ordem do Dia
da próxima Convenção Distrital em
Oliveira de Azeméis. E também é
significativo que já estou a preparar
um Fórum sobre o Centenário neste
ano Lionístico com apoio financeiro
de Lions Internacional e logístico da
Governadoria.

“O Lionismo
faz parte
integrante
da minha vida”
Já desempenhou vários cargos
importantes no Movimento, que
conhece muito bem. Gostaríamos de saber o que, ao fim
destes anos todos, o continua a
motivar a ser Lions.
Já desempenhei vários cargos
importantes no Movimento
nos meus já 28 anos de vida
lionística iniciada fugazmente
no primeiro ano no Lions Clube
da Trofa. Porém, a convite do
grande Lion Jorge Marta do Lions
Clube de Braga fui convidado
para fundar o meu Clube e foi
o que eu fiz com toda a honra
e orgulho, na época de um dos
mais brilhantes Governadores de
todos os tempos, Jorge Galamba
Marques. E desde aí que me
encantei e seduzi interiormente pelos valores intrínsecos do
Código de Ética e dos Objectivos
de Lions Internacional. Para
mim ser Lions é ser humano,
solidário e construtor de um
mundo melhor para aqueles que
sofrem e que são maltratados
por uma sociedade tantas vezes
prepotente e injusta, que não
sabe cuidar da felicidade dos
outros. E é precisamente por ter
desempenhado muitos cargos
de relevo no Distrito Único 115,
no Distrito Centro/Norte e no
Múltiplo que posso afirmar com
toda a verdade que o Lionismo
faz parte integrante da minha
vida como seiva de amor, de
esperança e de solidariedade
humana.
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carlos santos costa

Coordenador do Centenário Lions
do Distrito 115 Centro Sul

“Já se atingiram mais de 50%

dos objetivos a nível internacional”

C

Por ISABEL GOMES MOREIRA

Carlos Santos Costa é o
coordenador do Centenário Lions
do Distrito 115 Centro Sul. Em
entrevista à Lion, fala-nos deste
marco importante na história do
Movimento

Revista Lion (RL) Em 2017, comemora-se o centenário de Lions
Clubs International. Que atividades estão previstas realizar para
assinalar a efeméride no Distrito
115 Centro Sul?
Carlos Santos Costa Embora tenha

sido nomeado há pouco tempo para
este cargo, vou tentar responder às
suas perguntas.
Como se sabe, Lions Clubs International lançou estas comemorações em
julho de 2014, com duração até junho
de 2018. Os Lions clubes de todo o
mundo vão participar da festa, expandindo o nosso trabalho em projetos
comunitários e inspirando outros a
juntarem-se a nós, tendo como desafio
atingir 100 milhões de pessoas em
quatro áreas de Serviço:
Juventude: Organizar projetos de
serviço, para ajudar jovens da sua
comunidade, convidando Leos e
outros jovens voluntários, para servir
nesse projetos, visando também, a sua
inclusão no nosso movimento.
Visão: Planear e organizar projectos,

u
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que ajudem crianças ou vizinhos que
sejam cegos ou tenham visão subnormal, a terem uma vida mais integrada
e até em alguns casos reverter a sua
situação.
Fome: Projetos de alívio à fome,
tornando famílias e comunidades
mais fortes, organizando campanhas
de recolha de alimentos ou projetos
de serviços para ajudar a alimentar os
mais necessitados.
Meio ambiente: Proteção do meio
ambiente, planeando projetos de ação
e sensibilização, para tornar a sua
comunidade um lugar melhor para
todos.
De que forma é que o centenário
está a ser preparado no Distrito
115 Centro Sul?

Lions Clubs International tem divulgado imensa informação, diretamente
a todos os clubes e dirigentes, de uma
forma sistemática e esclarecedora
como é seu timbre.
E de que forma os clubes estão
ou vão ser chamados a participar?

A divulgação que existe e o elevado
número de reconhecimentos, oferecidos por Lions Clubs International
aos clubes será certamente um grande
incentivo para que participem.
Que apelo gostaria de deixar
aos clubes?

Como coordenador do centenário,
tenho feito algumas intervenções de
incentivo à participação nestas comemorações, mas gostaria de poder
ajudar mais e, para isso, estou à disposição de todos os clubes, para com
eles colaborar, sempre que solicitado.
Como está a ser a recetividade
dos Lions?

A nível internacional, posso informar
que, não se tendo ainda atingido
metade do tempo definido para esta
ação, já se atingiram mais de 50%
dos objetivos.
A nível do distrito, os informes
enviados pelo MyLCI são escassos,
embora acredite que é mais por falta
de conhecimento do seu preenchi-
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“Espero
morrer Lions”
Já desempenhou vários cargos
importantes no Movimento, que
conhece muito bem. Gostaríamos de saber o que, ao fim
destes anos todos, o continua a
motivar a ser Lions.
Poderia dizer que o mesmo a
que me levou a ajudar a fundar
o meu Lions Clube Lisboa Belém,
mas efetivamente estes últimos
25 anos ajudaram-me a crescer
como homem, a ser mais solidário, mais companheiro, mais amigo. Estou grato aos muitos amigos
que me deram a sua amizade, a
todos os companheiros que me
escolheram ou elegeram para
desempenhar todos os mais altos
cargos do nosso Movimento, quer
ao nível do DM115 do D115C/S da
FLP da ASIL do CPG e dos LEOS.
Tenho-me dedicado de alma e
coração a esta nossa família, mas
sinto que tenho recebido muito
mais do que aquilo que dei. É por
tudo isto que espero morrer Lions.

O desafio de Serviço do
Centenário é servir 100
milhões de pessoas até
dezembro de 2017

mento, do que propriamente por falta
de serviços à comunidade.
Este é um momento marcante
na história do Movimento…

Sim, não só pelos seus 100 anos de
existência, mas também, certamente,
pelo reconhecimento Internacional da
nossa Associação e da nossa Fundação, que nos deve encher de orgulho,
não só por estarmos num momento
de viragem no número de sócios,
clubes e países que se juntam a nós,
mas também nas parcerias para que
a Fundação Internacional Lions tem
sido solicitada, não sendo certamente
alheio o facto de ter sido considerada,
pela quarta vez, a melhor Fundação
do Mundo.
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Lions Clube do Montijo

Rastreio à visão em alunos do 1.º ciclo
O Lions clube do Montijo,
juntamente com o Instituto
Óptico do Montijo, realizou o rastreio da visão aos
alunos do 1º ciclo, entre os
dias 18 de janeiro e 14 de
fevereiro, em 17 escolas do
concelho do Montijo.
O rastreio foi efetuado por
pessoas qualificadas do Instituto óptico do Montijo e
em carrinha preparada para
o efeito.
Foram examinados 416
alunos, dos quais foram
detetados 24 alunos do
escalão A e 15 alunos fora
do escalão A com necessidades de visão.
As verbas para aquisição
de óculos serão da responsabilidade do Lions Clube
do Montijo e do Instituto
Óptico do Montijo.
Exposição
cartazes da paz

A cada ano, em todo o
mundo, os Lions Clube
promovem o concurso
Cartaz sobre Paz em escolas
e grupos de jovens, com o

objetivo de estimularem os
jovens a expressarem sua
visão sobre a paz.
No Montijo, o Lions Clube
do Montijo promoveu esta
iniciativa junto dos jovens,
entre os 11 e os 13 anos, das
Escolas Secundárias Jorge
Peixinho e Joaquim Serra e
da Escola Básica D. Pedro
Varela. No total, foram

apresentados a concurso 60
cartazes.
O Cartaz da Paz vencedor
foi elaborado pela jovem
Carolina Pinto da Escola
Secundária Jorge Peixinho,
que obteve, aliás, o segundo
lugar no referido concurso a
nível distrital.
A mostra “Compartilhe a
Paz” foi inaugurada no dia

18 de janeiro, na Biblioteca
Municipal Manuel Giraldes
da Silva. A exposição reuniu
trabalhos de alunos das três
escolas, numa iniciativa do
Lions Clube do Montijo.
Foram entregues diplomas
aos três primeiros lugares e
aos restantes participantes
um diploma de participação.
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Lions Clube Guimarães

Recolha de bens
para ajudar refugiados
da Jordânia

Em resposta ao pedido dos Lions do
Médio Oriente, o Lions Clube de Guimarães pôs em marcha uma campanha de recolha de roupas e de fundos
para ajudar refugiados na Jordânia.

Lions Clube
da Ilha Terceira
Entrega de aparelho
para o hospital
O Lions Clube da Ilha Terceira levou
a efeito, no dia 31 de janeiro, o seu
já tradicional almoço regional que
reuniu, no Pavilhão da Santa Casa da
Misericórdia de Angra do Heroísmo,
cerca de 470 pessoas, em mais um
evento solidário.
Nesse mesmo dia foi entregue um
aparelho (Sonda Convexa) ao Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira,
que foi comprado com verbas conseguidas noutros eventos do Clube.
Aproveitando a presença da companheira Dra. Marília Vargas, e também
outros elementos do Hospital, inclusive a Dra. Paula Moniz Presidente do
Conselho de Administração, como o
dia era de festa o Clube decidiu fazer
a dita entrega.
“Depois de tanto trabalho, foi com
muita satisfação que vimos esta
nossa iniciativa apreciada por todos
os presentes, pois é sempre muito
gratificante para nós contribuirmos
para o bem da nossa sociedade”,
referiu fonte do clube.

A campanha decorrerá até ao dia 29
de fevereiro e, no início do mês de
fevereiro, o clube tinha já em armazém 125 caixas de cartão, de medidas
padronizadas, contendo material ótico
(óculos e lentes), têxteis (vestuário
e lar) e calçado. Os bens recolhidos
até ao momento correspondem a 1/3
do volume do contentor que o Lions
Clube de Guimarães espera encher até
ao final do mês.
O pedido foi endereçado aos Lions
Portugueses pelos Lions do Distrito 351
(Líbano, Jordânia, Iraque).

O Lions Clube de Guimarães

espera encher um contentor

de 20 pés (33 metros

cúbicos) até ao final do mês
para enviar para a Jordânia

para apoiar refugiados
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Sendo o presidente do Lions Clube de
Guimarães o assessor para as Relações
Internacionais mobilizou o seu clube
para este objetivo, convidando os demais a participarem e alguns já deram
o seu contributo, nomeadamente os
Clubes de Barcelos, Braga, Cabeceiras
de Basto, Fafe, Famalicão e Guimarães.
O objetivo é ajudar os milhares de
refugiados concentrados no Campo da
Alto Comissário das Nações Unidas
para Refugiados (ACNUR), situado
em Al-Zaatari, na Jordânia.
“A Jordânia acolhe cerca de um
milhão de deserdados da paz. Cumulativamente, ocorre que estes desprotegidos dos horrores da guerra são
dos mais necessitados, daqueles que
não têm sequer o sonho de chegar à
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Europa”, refere fonte do Lions Clube
de Guimarães.
As carências nos campos das Nações
Unidas são supridas, ao nível básico
da alimentação e do alojamento em
tendas. O restante está a cargo da boa
vontade das ONG internacionais. É
neste esforço solidário que os Lions da
“Jordan Region” solicitam o apoio do
Lions em material ótico e agasalhos.
Os Lions de Guimarães não ficaram
insensíveis a este pedido e, de imediato, lançaram uma campanha através
de carta enviada aos Clubes do norte
português, empresas têxteis e algumas óticas, no sentido de angariar,
na área dos produtos solicitados, um
volume que permitisse completar um
contentor de 20 pés. O transporte
para AQABA (cidade costeira do
extremo sul da Jordânia, capital da
província jordana) terá de utilizar a
via marítima, este tipo de contentor
será o mínimo aceitável.

53 mil euros para a Liga
Portuguesa Contra o Cancro
Há já 30 anos que o Lions Clube de
Guimarães realiza o peditório da Liga
Portuguesa Contra o Cancro no concelho de Guimarães, tendo entregue já
o valor de 1.301.515,09 Euros.
Este ano, não foi diferente e como
sempre mobilizou não só Lions como
um grande número de voluntários
(cerca de 86) da delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa,
Banco de Voluntariado da Câmara
Municipal, párocos, escuteiros e Voluntários da sociedade civil.
O peditório foi realizado nos centros
comerciais da cidade de Guimarães,
freguesias do concelho, nos cemitérios, nas igrejas e em várias fábricas
também do concelho de Guimarães.
As contas foram encerradas no final

do mês de dezembro. O montante
apurado este ano foi de 53.017,20
Euros.
É de salientar que deste valor, 20 por
cento vem novamente para o Lions
Clube de Guimarães doar bens materiais e outros ao serviço de oncologia
do Hospital de Guimarães. Muito do
que hoje está nesse serviço foi doado
pelo Clube. Por todo este trabalho,
o Hospital quis homenagear o Lions
Clube de Guimarães com o seu nome,
dado a uma sala dessa Unidade Hospitalar de Oncologia. Com essa verba
o Clube ainda oferece quase todos os
meses, ou sempre que é solicitado,
próteses e suportes mamários às Senhoras mastectomizadas no Hospital
de Guimarães e com poucos recursos
financeiros.

FRIO E NEVE

“O frio e a neve atormentam já
crianças e velhos em Al- Zaatari. É
urgente preencher e despachar o contentor”, refere fonte do Lions Clube
de Guimarães.
O pedido destes agasalhos está
dirigido principalmente às empresas,
com espírito solidário, que possam
ofertar excedentes de produção, pelos
quais o Lions Clube emitirá recibo de
donativos em espécie, com benefícios
fiscais.
As ofertas poderão ser entregues,
após contacto telefónico (939 701
801, 968 042 750) no Parque Industrial de S. João de Ponte, instalações das empresas BORDALIMA
e TICTEL, sendo que o Lar de Sta.
Estefânia está também disponível
para rececionar.
Entretanto, foi também aberta uma
conta, titulada pelo Lions Clube de
Guimarães, para receber ofertas de
particulares que pretendam unir-se a
este projeto. Os donativos poderão ser
entregues na Caixa Geral de Depósitos, ou transferidos via Multibanco
(ou interbancária) para a conta com
o NIB 003501300000595353039.

1185 rastreios à diabetes
Guimarães viveu, nos dias 13 e 14 de
novembro de 2015, de forma intensa
o dia mundial da Diabetes.
Com o apoio da Câmara Municipal
de Guimarães, do ACES do Alto Ave,
do Regimento de Cavalaria 6, o
Lions Clube de Guimarães mobilizou
médicos e voluntários para colocar

no terreno quatro postos de rastreio
da Diabetes, no Largo do Toural, na
Praça da Oliveira, na Plataforma
das Artes e na Escola Francisco de
Holanda.
Foi uma grande jornada em defesa da
saúde e em particular contra a Diabetes. Realizaram-se 1185 rastreios.
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Lions Clube de Águeda

“O que é o envelhecimento
e como se contraria”
O que é o envelhecimento e como
se contraria foram algumas das perguntas que Levi Guerra respondeu
durante a palestra que proferiu, no
dia 15 de janeiro, a convite do Lions
Clube de Águeda, com o tema “Em
face do envelhecimento”
“O pior que pode acontecer na vida é
não ter objetivos”, afirmou o conceituado médico aguedense e professor
jubilado.
No decorrer da sessão, o médico fez
a apologia do “respeito pela vida
humana” e pelo “outro” e ainda
pela “alegria de viver”, lembrando a
importância do estimulo intelectual
para contrariar o envelhecimento,
exortando a plateia a ler, escrever e
ouvir música clássica. Uma receita
que parece dar resultado com Levi
Guerra a avaliar pela boa condição
física e mental do professor de 85
anos de idade, que defende que “o
pior que pode acontecer na vida é

não ter objetivos”.
Coube ao médico aguedense e
membro do Lions Clube de Águeda,
Horácio Marçal, dar a conhecer os
aspetos mais importantes do vasto
currículo de Levy Guerra e conduzir
a sessão.
Levi Guerra é natural de Águeda,
médico, Professor Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto, especialista em Medicina
Interna e Nefrologia pela Ordem dos
Médicos; fundador e ex-diretor dos
serviços de nefrologia do Hospital de
Santo António e do Hospital de S.
João e ex-diretor do Hospital de S.
João.
Do seu rico currículo fazem parte
ainda várias distinções, entre elas, em
2013, ano em que foi distinguido com
o Prémio Nacional de Saúde, por se
tratar, segundo o júri, “de uma personalidade que contribuiu inequivocamente para ganhos em saúde”, ao
ter um papel fundador e divulgador

da diálise renal nas regiões do norte e
centro do país.
Uma centena de crianças
apoiada com leite

Os corpos gerentes para o quadriénio 2016/2019 do Banco de Leite
do Lions Clube de Águeda tomaram posse antes da palestra de Levy
Guerra. Refira-se que o Banco de
Leite do Lions Clube de Águeda
apoia atualmente uma centena de
crianças através da distribuição de
leite.
103 é o número de crianças apoiadas

Lions atribui
bolsa a estudante
de medicina
O Lions Clube de Águeda entregou um cheque no valor de 1000
euros a Daniela Cruz, de São João
da Madeira, estudante do 4º.
ano de Medicina, na Faculdade
de Medicina da Universidade de
Lisboa. O cheque corresponde a
uma parte da bolsa que atinge os
5000 euros.
“Uma ajuda fundamental”, referiu a
estudante em declarações à Lion e à
comunicação.
Esta bolsa de estudo é destinada a
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estudantes universitários do curso de
Medicina naturais e residentes nos
distritos de Aveiro e de Viseu e é feita
com base no rendimento do agregado

familiar do estudante e no seu aproveitamento escolar.
A bolsa de estudo visa contribuir para
custear, entre outras, as despesas de
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Lions Clube de Arganil
Oferta de pijamas
a crianças
e apoio à APPACDM

no momento pelo Banco de Leite,
criado em julho de 1989 pelo Lions
Clube de Águeda (90 crianças com
leite HGT e 13 com leite de lata).
Na ocasião, Angelino Ferreira, presidente do Banco de Leite, lembrou
que ao longo destes quase 30 anos
foram apoiadas centenas de crianças
e que o Banco de Leite nasceu quando começaram a aparecer crianças
alcoolizadas no Hospital de Águeda.
O recém empossado presidente
falou ainda das prioridades do atual
mandato que passam essencialmente
por arranjar uma nova sede, dada a
exiguidade da atual para o serviço
alojamento, alimentação, transporte,
material escolar e propinas, respeitantes à frequência dos estudantes de
qualquer Faculdade de Medicina do
ensino público.
A bolsa do Lions Clube de Águeda
foi criada pelo médico Faria Gomes,
membro do clube, que destinou as
receitas do seu livro “Memórias da
República, a Monarquia do Norte”
para esse fim.
“Sei das dificuldades por que passei
para me formar quando o meu
pai morreu”, afirmou Faria Gomes,
emocionado, aquando da entrega
do cheque a Daniela Cruz que, por
sua vez, se mostrou agradecida ao
Lions. “Espero daqui a uns anos ter
uma carreira como o senhor”, disse
a estudante dirigindo-se a Faria
Gomes.

que presta e pela angariação de mais
sócios para que possam apoiar ainda
mais crianças.
A direção, presidida por Angelino
Ferreira, integra ainda José Armando
Pires Roque (vice-presidente), Idalina
Guerra (secretária), Rui Condesso (tesoureiro) e Aurelino Oliveira (vogal).
Já a assembleia geral é presidida por
Manuel Coutinho, fazendo ainda
parte Manuel Barbosa e Osória Veiga
Miranda (vogais).
O conselho fiscal é presidido por
Dina Ferreira, integrando ainda
António da Graça Castilho e Faria
Gomes (vogais).

O Lions Clube de Arganil realizou, em
dezembro, o seu habitual almoço de
Natal, mas em vez da tradicional troca
de prendas, desafiou os elementos do
Clube a levar pijamas, para entregar no
Centro de Acolhimento Temporário de
Crianças, sediado em Tábua.
Durante o almoço, o Clube fez ainda
uma coleta que reverteu a favor da
APPACDM de Arganil.
Além de dar apoio nos lares de idosos
e na alfabetização de adultos, o Lions
Clube de Arganil está a desenvolver um
projeto solidário, que consiste no apoio,
duas horas por semana, a dois alunos
alunos carenciados, do 5º ano, ajudando-os a preparar algumas disciplinas a
que estão com maior dificuldade.
Este apoio é feito por um membro do
Clube que graciosamente colabora com
a Associação Passo a Passo (Núcleo de
Arganil).

Lions Clube de Oeiras
Entrega de roupas
O Lions Clube de Oeiras fez a entrega,
no dia 2 de fevereiro, de roupas e outros
produtos para crianças dos 0 aos 6 anos
à instituição «Ajuda de Mãe», Paço de
Arcos.
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Lions Clube Almada-Tejo
Lions Clube
Cabeceiras de Basto
Visita a Clube do Dubai

O Lions Clube Cabeceiras de Basto, representando por Ernesto Oliveira e Ana
Correia de Oliveira, visitou o Lions Clube
do Dubai, onde tiveram uma reunião
com Mr. Emraan Butt, presidente daquele Clube, no dia 4 de janeiro.
“Mr. Emraan Butt recebeu gentilmente
o nosso clube, representado pelo seu
presidente e vice-presidente, no seu
escritório no financial center do Dubai
e foi sem dúvida um orgulho para o
nosso clube poder partilhar projetos e
ideias com um clube tão longínquo”,
referiu fonte do Lions Clube Cabeceiras
de Basto.
“Foi uma conversa enriquecedora, sobre
realidades muito diferentes das nossas.
Mas ficou demonstrado que o espírito
Lion, alicerçado na partilha, na solidariedade, na harmonia e na amizade prevalece por todo o mundo”, acrescentou.
O Lions Clube Cabeceiras de Basto ofereceu um galhardete, representativo
do clube com a imagem do Mosteiro
de S. Miguel Refojos, ao LC do Dubai.

Lions Clube Cantanhede
O Lions Clube Cantanhede realizou, no
dia 4 de dezembro, na Quinta da Fonte
Quente, na APPACDM da Tocha, a sua
ceia de Natal, cuja receita reverteu
para esta instituição.
O Clube contou com a boa vontade de
cerca de 100 pessoas, juntamente com
utentes da instituição. O jantar terminou com um momento musical - Fado
de Coimbra
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Entrega de enxovais para
recém nascidos no Hospital
Garcia de Orta
Mantendo a tradição de mais de 20
anos da sua atividade de Natal o
Lions Clube Almada-Tejo entregou,
em dezembro, ao serviço de obstetrícia do Hospital Garcia de Orta um
conjunto de 14 enxovais para recém-nascidos
Os enxovais, compostos por casaco,
“babygrou”, botas, touca, “body”,
babete e manta, no valor de 500 euros,
angariados entre os membros do Clube
e amigos, são entregues a mães com
carência económica que, por vezes,
à saída do hospital não têm qualquer
peça de roupa para vestir aos seus
filhos.
Entretanto, em janeiro, o Lions Clube
Almada-Tejo levou a efeito o “8º. Recital
Lions Clube Almada-Tejo”, que decorreu, tal como os anteriores, no Convento
dos Capuchos, na Costa de Caparica,
gentilmente cedido pela Câmara Municipal de Almada. Nele participaram, de
forma graciosa, os seguintes grupos: Trio
de Guitarras da Academia de Música de
Almada, Coro Feminino TuttiEncantus, Coro Gospel de Lisboa e Ensemble
Pictórico, com apresentação de Miriam
Gonçalves.
Esta atividade destinou-se à angariação
de fundos, cuja receita de 1500 euros
se destina a apoiar a creche e o pré-escolar do Centro social e Paroquial
de Almada. A entrega deste valor é
feita na atividade seguinte, a “Festa dos
Sabores”, em fevereiro,
Além da angariação de fundos e do momento cultural, que a atividade também
é, constitui ainda uma boa jornada de
divulgação do nosso Movimento.
Como habitualmente, o recital decorreu num excelente ambiente, com a
sala esgotada. Se maior fosse maior
teria sido a verba angariada. Terminou
em apoteose, com os coros TuttiEn-

O presidente e uma companheira
do Clube com a técnica do Hospital
na entrega dos enxovais

cantos e Gospel, que, contagiados pelo
ambiente que se vivia na sala, expontaneamente se associaram e cantarem em
conjunto duas canções extra programa.
Também em janeiro, além do recital,
um grupo de Companheiros do Clube
e amigos participaram num jantar com
fados, destinado a angariar fundos para
melhorar as condições de funcionamento de valências da Santa Casa da
Misericórdia de Almada (SCMA).
Com esta participação contribuimos
com o valor de 780 euros.
Esta atividade decorreu nas instalações
de uma das instituições da SCMA e
toda a organização, incluindo o serviço
do jantar, foi inteiramente garantida, voluntariamente, pelo pessoal da
instituição.
A noite foi animada por um grupo de
oito fadistas amadores, que atuaram
graciosamente.
Também neste caso os participantes
foram limitados pela dimensão do
espaço.
Além das atividades referidas o LC
Almada-Tejo atribui uma bolsa a um
estudante universitário, no valor de
1100 euros anuais, entregando mensalmente, de setembro a julho, o valor de
100 euros.
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Lions Clube de Barcelos

Entrega de cabazes de alimentos
e pagamento de propinas
O Lions Clube de Barcelos doou, em janeiro, um
cabaz de alimentos para
uma família carenciada do
concelho, na sequência da
entrega de outros por altura
do natal.
O clube liquidou ainda a dívida e propinas no Instituo
Politécnico do Porto a um
aluno do concelho de uma
família sinalizada com fortes
dificuldades financeiras.
Os companheiros do clube
participaram numa ação
de informação intitulada
“Os Clubes Lions no mundo, o Mundo nos Clubes”,

que teve o acolhimento
e participação do Lions
Clube da Lusofonia. Esta
iniciativa contou com a
orientação da PDG Lucinda Fonseca (coordenadora
do GLT D115CN) e CL
João Pedro Silva do LC de
Barcelos, assim como uma
intervenção pela CL Teresa d’Avila do LC Lisboa
Mater, coordenadora do
GLT do DM115.
Nesta sessão participativa
sublinharam-se, além da
estrutura do movimento,
os serviços que os distritos
prestam aos clubes ajudan-

A ação de informação “Os Clubes Lions no mundo, o Mundo nos Clubes”
contou com a orientação da PDG Lucinda Fonseca

do no seu serviço à comunidade. Houve ainda uma
reflexão sobre a fundação

LCIF, as formas de angariação de fundos e atualização
dos subsídios disponíveis.

Lions Clube de Vila Nova de Famalicão

Recolha de óculos
O Lions Clube de Vila Nova
de Famalicão respondeu
ao apelo da Assessoria de
Relações Internacionais do
D115CN e realizou uma
recolha e entrega de óculos
e lentes num total de 413
lentes e 1912 armações, que
seguirão para a Jordânia.
No que concerne às atividades de âmbito comunitário,
o Clube entregou ao Agrupamento de Escuteiros de
Antas um elevado número
de raquetes que possibilitarão o desenvolvimento de
atividades de caráter lúdico
e desportivo.
Das atividades futuras
destaque para a realização
em parceria com a Assesso-

ria de Serviços Lionísticos
para Crianças do D115CN
do Simpósio “Ser Criança:
crescer feliz”, que decorrerá
na cidade de Famalicão,

no dia 12 de março, com
destaque para a presença do
Governador.
A direção do Lions Clube de
Vila Nova de Famalicão con-

vida todos os Companheiros a
visitarem a nova página oficial
do facebook do Clube em
www.facebook.com/Lions-Clube-Famalicão.
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Lions Clube de Braga

Oferta de presentes às crianças
da Escola Básica de Sequeira
Numa iniciativa inédita, no âmbito das
várias atividades solidárias levadas a
cabo pelo Lions Clube de Braga, um
grupo de membros do Clube, visitou no
passado mês de dezembro a Escola Básica de Sequeira, com o objetivo de tornar mais alegre o Natal das 60 crianças
daquela escola do concelho. Os alunos
do 1º, 2º, 3º e 4º anos do primeiro ciclo
foram surpreendidos com presentes e
chocolates.
O Presidente do Clube, Paulo Resende, teve oportunidade de explicar aos

Admitidos
quatro novos
sócios
O Lions Clube de Braga reuniu
na primeira semana de janeiro para comemorar os Reis,
com um almoço convívio, no
qual também se formalizou
a entrada de quatro novos
Companheiros, reforçando
assim o quadro associativo
do Clube. O almoço contou
ainda com um momento es-
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pequenos a importância da solidariedade e dos valores da amizade e da
entreajuda, dando exemplos das várias
ações levadas a cabo pelo Clube, junto
daqueles que mais precisam.
Com este tipo de ações, o Clube pretende sensibilizar os públicos infantis
e juvenis para os valores associados à
causa Lionística, ao mesmo tempo que
contribui para um Natal com um pouco
mais de cor e alegria, particularmente
no caso das crianças oriundas de famílias com maiores necessidades.

Este ano, a escola contemplada com
esta primeira ação foi a Escola Básica
de Sequeira, sendo objetivo do Lions
Clube de Braga repetir no próximo ano
a iniciativa junto de outra escola do
Concelho.
Refira-se que esta ação só foi possível
graças ao relevante apoio e ao espírito
solidário da loja BRINKA em Braga
e da empresa LIPACO de Esposende,
que não hesitaram em se associar a esta
iniciativa promovida pelo Lions Clube
de Braga.
pecial, protagonizado por um
grupo de crianças e jovens da
APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente Mental de Braga, que brindou os
presentes com um número
musical digno de registo.
O Lions Clube de Braga
aproveitou a ocasião para
formalizar a entrega de um
donativo àquela instituição,
que tão digno e relevante
trabalho tem desenvolvido
em prol de uma causa tão
nobre.
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Lions Clube De Ílhavo

Homenagem a Carlos Paião
A Comunidade Ilhavense não esquece
o cantor e compositor Carlos Paião
que, se fosse vivo, teria 58 anos. Com
uma juventude passada em Ílhavo,
terra de seus pais, Carlos Manuel Teles Paião, piloto de barra e da professora Ofélia Machado Marques Paião.
Com uma carreira musical brilhante,
interrompida de forma trágica, Carlos
Paião teve como primeiro reconhecimento público vencer em 1978 o Festival da Canção do Illiabum Clube.
O Lions Clube de Ílhavo acaba de prestar sentida homenagem a Carlos Paião,
nas pessoas de seus pais, durante o
jantar comemorativo do 7.º aniversário
do Clube, realizado no dia 9 de janeiro.
Coube ao CL António Rocha, diretor
da sessão de aniversário, fazer a evocação de Carlos Paião, que foi ilustrada
em projeção na sala, tendo a Presidente
do Clube, Rosa Vieira, feito a entrega
do Diploma de Mérito a título póstumo
aos pais de Carlos Paião.
A Presidente CL Rosa Vieira referiu na
altura que “é conhecida a ligação de
Carlos Paião a Ílhavo e o seu elevado
contributo para afirmar e prestigiar o

nosso concelho, pelo que é de toda a
justiça homenageá-lo”.
Carlos Teles Paião agradeceu, sensibilizado, em nome da família, esta
sentida homenagem ao jovem autor,
compositor e intérprete desaparecido
precocemente.
Os responsáveis autárquicos presentes, Eng.º Marcos Ré, Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo, Dr.
João Campolargo, Presidente da Junta
de Freguesia de São Salvador e Dra.
Domingas Loureiro, Presidente da Assembleia de Freguesia, associaram-se a
esta iniciativa dos Lions a um vulto que
deixou marcas indeléveis na comunidade ilhavense.
Também os responsáveis lionísticos
presentes CC Carlos Lopes, Presidente
do Conselho Nacional de Governadores e DG Aureliano Soares, Governador do Distrito 115 Centro Norte de
Lions Clubes, enalteceram a justeza
desta homenagem a Carlos Paião.
Para sublinhar este gesto o grupo
musical “Cantus Firmus”, formado por
jovens de Aveiro – Luís Adão, Lucas
Oliveira, Carolina Roldão, Beatriz
Capote, Maria João Balseiro e Bruno

Almeida, que é organista principal na
Igreja de Ílhavo - interpretou na altura
diversas composições de Carlos Paião
que ainda hoje perduram na nossa
memória coletiva, nomeadamente
“Cinderela”, “Eu sei” e “Playback”.
Prémio clube de excelência

No momento de reconhecimento
foram agraciadas por Lions Internacional três companheiras e o próprio
Clube, cujos galardões foram entregues pelo Governador à CL Manuela
Brito Rocha pelos seus 25 anos ao
serviço do Lionismo, à CL Teresinha
Novo por ter contribuído para o crescimento da Associação Internacional
pela admissão de três novas sócias,
à CL Cristina Cardoso por na sua
presidência no ano lionístico anterior
ter guindado o Clube ao patamar de
excelência ao cumprir com sucesso
uma série de condições muito exigentes exigidas por Lions Internacional
e ao Clube de Ílhavo o simbolo de
excelência de serviço à comunidade
para ostentar na sua bandeira.
O Clube aproveitou a oportunidade
para distribuir a recente edição do
seu Boletim Informativo “Homem do
Leme”, uma edição muito cuidada e
ilustrada da responsabilidade das editoras Diana Novo e Teresinha Novo.

Clube reforçou quadro social
A provar o seu comprometimento com a sua Missão, o Clube aproveitou a festa do sétimo aniversário para admitir
duas novas sócias voluntárias que muito vão enriquecer a
sua capacidade de intervenção.

Natal solidário beneficiou
23 famílias pobres
O Clube esteve fortemente empenhado na campanha de
angariação de bens alimentares e brinquedos, beneficiando
23 famílias carenciadas com bens no valor de 3.000 euros.
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Lions Clube Lagoa (Açores)

Os desafios da solidão
em debate
Mais de uma centena e
meia de pessoas encheu,
por completo, o salão nobre
do Convento dos Franciscanos, na cidade de Lagoa,
para assistir à sessão pública subordinada ao tema
geral de Os Desafios da Solidão! promovida pelo Lions
Clube de Lagoa (Açores).
Entre a assistência encontravam-se dirigentes e quadros
superiores e técnicos de
instituições particulares de
solidariedade social, deci-

sores políticos, psicólogos,
assistentes sociais, autarcas e
educadores que a caracterizaram como uma audiência
qualificada e interessada nas
lições proferidas pelos palestrantes convidados.
Na cerimónia de abertura, a
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina
Decq Mota, considerou que
é urgente identificar problemas e procurar soluções
que melhorem, de facto,
a vida das pessoas e, nesse
sentido, o movimento dos

Lions Clube
Cova da Beira
Entrega de presentes
a crianças
de infantário
O Lions Clube Cova da Beira, na sua
festa de Natal, mais uma vez conseguiu aliar ao espírito festivo a
solidariedade. Com o apoio do Clube
Millennium BCP, entregou presentes
às crianças do infantário da Boidobra
na Covilhã.
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Lions é exemplar no seu
modo de agir, através da
sua missão de servir e ajudar
desinteressada e voluntariamente a comunidade.
É precisamente, com base
nestes princípios marcadamente sociais, que, quer o
município de Lagoa quer o
Lions Clube de Lagoa, têm
pautado o seu modo de atuar
no concelho. Por seu lado, a
Secretária Regional da Solidariedade Social, Andreia
Cardoso, que presidiu, em
representação do Presidente

do Governo Regional dos
Açores, à respetiva cerimónia de encerramento,
relevou a escolha do tema,
tão pertinente nos dias que
correm, e considerou que
combater a solidão não é
algo que se possa fazer administrativamente. Enquanto
seres sociais, é de contacto
humano e de afetos, que se
constrói o nosso bem-estar
e que, portanto, não há, infelizmente, qualquer política
social tão eficaz quanto a
própria comunidade.
Num inquérito de avaliação
que foi distribuído a toda a
assistência, apurou-se que
71% dos presentes classificaram a sessão pública Os
Desafios da Solidão! como
uma iniciativa de muito
interesse, tendo-lhe sido
atribuída a nota máxima, e
29% como um evento com
interesse.
O Lions Clube de Lagoa
(Açores) sente-se, assim,
muito bem por ficar associado àquele momento de
debate de uma temática
com inegável importância,
contribuindo com a iniciativa para a visibilidade e
utilidade dos Lions Clubes
nas comunidades onde
estão inseridos.
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Lions Clube de Lagoa (Algarve)

600 Quilos de alimentos distribuídos
O Lions Clube de Lagoa –
Algarve, no âmbito das suas
ações de solidariedade para
com os mais desfavorecidos
do concelho em que está
sediado, distribuiu, no fim de
2015, 30 cabazes de Natal,
que totalizaram cerca de 600
quilos de alimentos e beneficiaram 59 pessoas, das quais
43 adultos e 16 crianças/
jovens.
Esta atividade contou com o
apoio já tradicional de algumas instituições bancárias,

de seguros ou de serviços, a
que neste Natal se juntaram
os alunos da Escola Secundária Poeta António Aleixo,
de Portimão.
A atuação solidária dos
Lions de Lagoa estende-se
por várias áreas, continuando em 2016 a atribuir
uma bolsa de estudos a um
estudante universitário que,
embora com excelentes notas
no ensino secundário, teria
muitas dificuldades financeiras em prosseguir os estudos.

Lions Clube Lisboa Belém
Louvor de serviço

Lions Clube Seixal Miratejo

Admissão de novos sócios
O Lions Clube Seixal Miratejo admitiu, no dia 25 de setembro, com a
presença do Governador CL Manitto
Torres, um novo sócio, o Dr. João
Custódio, engrandecendo assim o
nosso Movimento.
No dia 25 de outubro, e também na
presença do Governador, o clube
admitiu mais uma nova sócia, a Dra.
Andreia Castro Alves, que assim, veio
dar mais amplitude ao Quadro Social
deste Clube.
O Lions Clube Seixal Miratejo distribuiu por 16 famílias carenciadas, outros tantos cabazes de natal, compostos

por 21 produtos alimentares, agradecendo a colaboração da Câmara
Municipal do Seixal, que indicou as
famílias carenciadas através dos seus
Serviços de Sociais, no concelho do
Seixal.

O Lions Clube
Lisboa Belém,
em resposta ao
desafio de Serviços do Centenário, do nosso
Presidente
Internacional
Yamada, reafirma o compromisso de
fazer parte
das Comemorações do
Centenário,
pondo em prática os projetos de serviço, junto da sua comunidade.
O Presidente António Ramos, na sua
última Assembleia Geral, recebeu das
mãos do Governador Carlos Manitto
Torres, um louvor de Serviço Centenário, com quatro diamantes, enviado
pelo Lions Internacional, como reconhecimento do serviço praticado.
Os Companheiros deste Clube estão a
fazer parte integrante desta celebração, através do maravilhoso impacto
que está a causar na comunidade, a
celebração do centenário de prestação de serviços.
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Lions Clube
Lisboa Monsanto
Recolha de óculos
e lentes
O Lions Clube Lisboa Monsanto, neste
1º semestre lionístico, deu continuidade à recolha de óculos e lentes, tendo
já recolhido 393 pares óculos e 21
pares de lentes.
O clube procedeu ainda à recolha de
roupas para entregar a instituições
que delas necessitam (Cáritas).
O Lions Clube Lisboa Monsanto recolheu também 20,4 Kg de “tampinhas”,
as quais foram entregues à Associação Abraço Positivo em São Domingos de Rana.
O Clube continua a dar apoio a uma
pessoa idosa nas deslocações a
consultas, exames médicos e outras
necessidades diárias.
Os companheiros Maria José e António Mourato continuam a dar apoio,
em Samora Correia, a uma família
carenciada com a oferta de carrinho,
cama, roupas para bebé e outros bens
de primeira necessidade.
Entretanto, na comemoração do XXX
aniversário do clube, no dia 6 de
dezembro, foi prestada uma sentida
homenagem ao CL António Matrone,
recentemente falecido, com uma
evocação elaborada pelo PDG João
Azevedo e Silva e lida pelo próprio.

Lions Clube de S. Miguel
Admissão de novo sócio
O Lions Clube de S.
Miguel viu recentemente
aumentado o seu quadro
social. No dia 23 de janeiro, durante a assembleia
do clube, o Lions Clube de
S. Miguel fez a admissão de um novo sócio,
apadrinhado por Emília
Benevides. Trata-se de
Ricardo Andrade Botelho,
de 26 anos de idade,
que passa, assim, a ser o
sócio mais novo do clube,
que conta atualmente
com 55 associados.
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Lions Clube de Lisboa Alvalade

Entregues cabazes e
brinquedos a crianças
Os sócios do Lions Clube de Lisboa
Alvalade angariaram e entregaram 17
cabazes com lanches para as crianças
carenciadas da associação do Bom Pastor, bem como brinquedos. Também
foram entregues brinquedos às crianças
do Hospital D. Estefânia.
O clube realizou ainda um rastreio de
saúde, no Centro Comercial de Alvalade, no qual foram atendidas 90 pessoas
de ambos os sexos e com idades compreendidas entre os 20 e os 85 anos.
Não foram detetadas situações clínicas
muito graves mas os utentes ficaram
esclarecidos quanto aos problemas
a que devem estar mais atentos nas
valências da visão, audição, colesterol,
glicémia, tensão arterial, gerontologia,
bem estar, ginecologia (colo do útero),
nutrição e terapias orientais.
Entretanto, o clube realizou também

uma noite de fados, na qual colaboraram como músicos os professores
da escola de fados de Odivelas e seus
alunos, bem como fadistas de renome
e o CL Coelho Fernandes. O produto
da atividade reverte a favor de bolsa de
estudo a aluno carenciado.

Entrega de brinquedos
e de roupas
O Lions Lisboa Alvalade entregou dezenas de
brinquedos, livros de histórias e roupas para
crianças que se encontram em tratamento
em Lisboa, oriundas dos países africanos,
e alojadas na Pensão Camões. Entregou
igualmente fatos, sapatos, malas e bijutarias
para as mães, bem como lençóis e almofadas
de cama.
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Lions Clube Lisboa Benfica

Campanha
de combate à fome
O Lions Clube Lisboa Benfica continua a desenvolver várias atividades
que se integram no projeto da Campanha de Ação para Serviços Globais,
pelo que foi considerado, no mês de
outubro, qualificado para concorrer
ao prémio do Desafio de Serviços do
Centenário.
Entre as várias atividades desenvolvidas, o Clube apoia desde sempre a
Campanha Combate à Fome através
de donativos mensais ao Banco de Leite/ Projeto Pêra e entrega mensal de
géneros alimentares (leite, pães de leite,
Cerelac, etc.), na Creche do Centro
Social e Paroquial de Nossa Senhora
da Mãe de Deus da Buraca, na Cova
da Moura.
O Clube apoia uma família de desempregados com um donativo para fazer
face aos gastos de eletricidade, medicamentos, passe de transporte, carregamento de telefone a reclusa, e outros
apoios pontuais.
Continua a dar assistência, na área da
saúde (Associação do Hospital de Santa Maria, Lisboa, IPO e ao Hospital de
D. Estefânia) e apoia a formação de
voluntários.
Voluntariado
no Hospital D. Estefânia

Um companheiro do Lions Clube Lisboa Benfica dá consultas de gastroenterologia grátis.
O Clube continua a apoiar um estudante do liceu com uma Bolsa de
Estudo mensal no valor de 650 euros
e a apoiar e acompanhar alunos com
dificuldades de aprendizagem.
Na área cultural e de serviço cívico,
continua a ser desenvolvido o trabalho de docência na Universidade da
Terceira Idade na Marinha Grande:
formação na área da “Psicologia” (na
sua vertente psicoterapêuticas pertencente ao âmbito da Saúde) e em “Artes

Lions Clube
da Lusofonia
Roupas e livros
para vítimas de
violência doméstica

Escritas” na ONG - ADESER.
Estão a ser recolhidos e entregues
óculos usados na Sede dos Lions Clube
para serem redirecionados para ponto
de reciclagem em Espanha.
No âmbito do ambiente, está ser feita
a recolha de tampas de plásticos para
entrega no Hospital de D. Estefânia,
que reverterão posteriormente para a
compra de equipamento médico.
O Clube foi distinguido pelo Lions
Clube Internacional com o prémio de
satisfação dos Associados referente ao
ano lionistico de 2014 -2015 (exercício da CLA Past Presidente Ti-ninha
Castro Neto).

O Lions Clube da Lusofonia entregou
30 edredons, agasalhos, roupa interior
e livros infanto-juvenis à Casa Abrigo
“Recomeçar”, que acolhe mulheres e
crianças vítimas de violência doméstica.
“Recebemos uma preciosa colaboração
do Lions Clube da Lusofonia, que se
associou à Cruz Vermelha Portuguesa
no combate da violência doméstica”,
referiu, na oportunidade, a Presidente do Núcleo de Matosinhos da Cruz
Vermelha Portuguesa.

LIONS CLUBE
DE SANTA MARIA DA FEIRA
Entrega de donativos
O Lions Clube de Santa Maria da Feira
entregou um donativo de 500 euros
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da
Feira e outro, de 125 euros, à Santa
Casa da Misericórdia de Santa Maria
da Feira.

janeiro-fevereiRO 2016

LION

43

u

clubes

Lions Clube Lisboa Centro

Leite, brinquedos e cabazes
Uma pequena delegação do
Lions Clube Lisboa Centro,
composta pelo IPDG Américo Marques, Presidente
José Escada e os Companheiros Ana Almeida,
António Cerqueira, Filomena Costa e Isabel Marques,
deslocou-se, no dia 21 de
dezembro, ao Lar Irmãs do
Bom Pastor, em Lisboa, entregando alguns miminhos.

Cerca de 30 litros de leite,
muito uteis na alimentação
diária dos utentes. Um saco
cheio de peluches e brinquedos, destinados a fazer sorrir
as crianças da instituição e
15 cabazes de Natal, cheios
de bens alimentícios essenciais, destinados a famílias
carenciadas que recorrem a
esta instituição.
Em 24 de dezembro, o Clube

Lions Clube Seixal

entregou no Lar O Nazareno, em Lisboa, um sistema
completo de equipamento
informático, constituído
por computador – Pentium,
impressora e scanner – HP,
monitor Fujitsu/Siemens
e mobiliário adequado. A
Presidente da instituição
testemunhou, ao IPDG
Américo Marques e ao CL
António Miranda presentes, a

Cabazes alimentares
entregues a oito famílias
Em resposta ao apelo da
Associação Internacional
Lions, na semana consagrada à luta contra a
fome, o Lions Clube do
Seixal promoveu a distribuição de cabazes alimentares a oito famílias
referenciadas pelo Centro
de Assistência Paroquial
da Amora.
Foram adquiridos alimentos na ordem dos 750
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importância da dádiva para o
acompanhamento dos jovens
utentes. Também neste Lar,
o Clube deu continuidade à
entrega bimensal de 80 litros
de leite.
Em janeiro, no dia 22, o
Clube admitiu uma nova
sócia, CL Karla Valardo
Quiroga Laranjo Ribeiro,
apadrinhada pelo CL António Cerqueira.

euros, dando apoio a um
total de 40 pessoas.
Para além desta iniciativa,
o clube enviou foto para o
concurso de fotografia do
meio ambiente promovido
pela Associação Internacional e participou no
concurso do texto da paz.
O Lions Clube do Seixal
deu início igualmente ao
processo de seleção de dois
bolseiros universitários, aos
quais serão entregues bolsas de estudo no montante
de 1250 euros/cada.
O Clube está também a
apoiar o projeto “heróis da
fruta”, numa parceria com
a escola básica de Casal do
Marco e APCOI.
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Lions Clube de Setúbal

Entrega de 160 litros de leite

O Lions Clube de Setúbal entregou
de 160 litros de leite à Associação de
Professores e Amigos das Crianças do
Casal das Figueiras (APACCF)
O Clube contribuiu ainda mensalmente com 100 euros para a Bolsa Jorge
Raposo que ajuda nos estudos uma
jovem de Setúbal do11º ano.
Em dezembro, organizou o Bazar de
Natal, onde o Clube vende pequenas
lembranças e alguns mimos para se
oferecer no Natal, tendo a receita revertido para a Bolsa Jorge Raposo.
O Lions clube de Setúbal, em conjunto
com o Leo Clube de Setúbal, entregou

Lions Clube de Vagos
Clube cuida dos bosques
No âmbito da “Proteção ao
Meio Ambiente”, o Lions
Clube de Vagos aderiu,
com os CTT e QUERCUS, à campanha
“Plantar bosques
mais resistentes aos
fogos”, adquirindo uma
árvore por cada sócio (21).
Entretanto, o Clube realizou,

brinquedos aos alunos da escola Humberto Delgado em Setúbal.
Ofereceu igualmente de um projetor
para a sala de formação dos Bombeiros
Voluntários de Setúbal.
Em conjunto com o Lions Clube de
Palmela e Governadoria, organizou a
final do torneio de Golfe Lions no Golfe do Montado no dia 16 de janeiro.
Durante o mês de janeiro, o Clube levou
o “brisinha” a várias escolas de Setúbal.
Esta iniciativa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de uma
cultura de segurança rodoviária, formar
e educar o público para atitudes individuais de responsabilidade e cidadania.

LIONS CLUBE
DE SÃO JOÃO DA MADEIRA
Ajuda aos refugiados
O Lions Clube de São João da Madeira fez, no dia 23, a doação de
sete pinturas a óleo no valor de 400
euros, para posterior leilão público,
à Comissão Social de Freguesia de S.
Martinho da Gândara, colaborando
assim na angariação de verbas para
o tratamento de uma criança de 10
anos que sofre de distocia de ombros, com arrancamento de nervos
cervicais, lesão grave que elimina o
movimento do braço e mão esquerda (Plexo Branquial Esquerdo), a
breve prazo.
Esta doação feita no âmbito da campanha – Ajude a Rafaela a acreditar
– em parceria com os CCLL do Lions
Clube de Oliveira de Azeméis, a que
o Lions Clube de S. João da Madeira
se prontificou desde logo a colaborar.
Durante o mês de janeiro, o Clube
participou em várias iniciativas de
ajuda aos refugiados: entrega de
roupa interior à Associação “Ovar,
Vamos Ajudar?”; Colaboração no
envio de tendas e sacos de dormir
para a Sérvia pela Associação
“Não te Refugies” e entrega de
donativo de 460 euros à “Coragem
Disponível”, para serem utilizados
em bens a entregar a refugiados
na Grécia.

a 11 de dezembro, o habitual jantar
de convívio de Natal com os sócios e
famílias, que este ano ficou assinalado pela substituição da habitual “Troca de Prendas” por
dádivas de todos que foram
depois utilizadas para a
campanha “Assistência a
crianças carentes”, que
procedeu à entrega de
lembranças de Natal, através do RLIS, a 117 crianças do
concelho.
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Lions Clube de Vilamoura (Algarve)

Entregues 25 cabazes
a famílias carenciadas

Clube Lion de Vila
Franca do Campo
Oferta de cabazes
alimentares
a famílias carenciadas
O Lions Clube de Vila Franca do Campo,
em parceria com a Associação de
Estudantes da Escola Secundária local,
ofereceu cabazes alimentares a famílias carenciadas.
Na recolha periódica do Banco Alimentar, algumas companheiras, em
conjunto com a turma do 12.º ano do
curso Profissional Técnico de Apoio
Psicossocial, disponibilizaram-se
para conseguir angariar o máximo de
alimentos possíveis e contribuir para
esta causa.
No âmbito do protocolo em vigor,
encaminhou para a Opticália um adolescente que, desde junho, precisava
de adquirir os óculos prescritos pelo
oftalmologista e a família não tinha
possibilidade de o fazer.

Lions Clube
Viana do Castelo
Entrega de géneros
alimentícios à Caritas
O Lions Clube de Viana do Castelo
procedeu à entrega de géneros alimentícios à Caritas Diocesana daquela cidade, no início de dezembro, para serem
distribuídos por famílias carenciadas
durante a quadra de Natal.
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O Lions Clube de Vilamoura realizou,
em dezembro, um jantar solidário de
Natal, onde foram recolhidos, entre os
associados, cabazes com alimentos
O clube organizou posteriormente
a sua distribuição no Centro Autárquico de Quarteira. Foram entregues
25 cabazes a famílias carenciadas e
referenciadas pelos serviços sociais
da Câmara Municipal de Loulé, em
colaboração com a Junta de Freguesia
de Quarteira.
No início de fevereiro, o Lions Clube
de Vilamoura assinou com a Câmara
Municipal de Loulé um protocolo que
lhe permite passar a usufruir de um
local fixo para a sua sede. As insta-

lações localizam-se na freguesia de
Quarteira e foram gentilmente cedidas
pelo executivo municipal de Loulé,
com grande destaque para o empenho
do seu Presidente, Dr. Vítor Aleixo, na
concretização desta iniciativa.
Na cerimónia de assinatura do protocolo e entrega das chaves, que se
realizou nas instalações do Centro
Autárquico de Quarteira, intervieram
o Presidente da Câmara, o Presidente
da Junta de Freguesia de Quarteira,
Telmo Pinto e a CL Soledade Madeira, Presidente do Lions Clube de
Vilamoura. Assistiram ao ato vários
membros de associações com sede na
freguesia e Companheiros do Lions
Clube de Vilamoura.
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Lions Clube Santa Joana Princesa

“A diabetes e o ovo-mole
não são incompatíveis”

O Lions Clube Santa Joana Princesa
promoveu a primeira de um ciclo de
Tertúlias “Chá das 18h no Museu”,
no dia 24 de Novembro, no Museu de
Aveiro. O tema foi “Diabetes e ovos-moles”
As oradoras convidadas foram Joana
Guimarães (endocrinologista) e Marília
Ferreira (nutricionista), médicas no
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Patrícia Naia da APOMA (Associação de
Produtores de Ovos Moles de Aveiro)
e Maria João Santos da Garagem dos
Ovos Moles (Maria da Apresentação da
Cruz, Herd.).
Na casa onde nasceram os Ovos-Moles,
debateram-se questões como: Será que
o “doce” é permitido? Será que o “nosso” ovo-mole está proibido ao diabético? com um público muito interessado
e participativo.
“Como em tudo na vida, e também na
vida da pessoa com Diabetes, o bom
senso deve prevalecer”, defendeu Joana
Guimarães, diretora do Serviço de
Endocrinologia do Centro Hospitalar
Baixo Vouga, acrescentando que “se
compararmos o valor nutricional do
ovo-mole com outros alimentos, ingeridos frequentemente e até de forma inocente, não será certamente o maior dos

inimigos”, concluindo que “a diabetes e
o ovo-mole não são incompatíveis”.
“O principal fator de risco para a diabetes tipo 2 (o mais frequente) é o excesso
de peso e obesidade”, disse ainda Joana
Guimarães, salientando que “a única
forma de prevenção e o pilar do tratamento assentam na alteração do estilo
de vida, na prática de actividade física e
numa alimentação saudável, diversificada e baseada na roda dos alimentos”.
Apesar dos diabéticos não estarem absolutamente proibidos de ingerir açúcar ou
alimentos açucarados, convém lembrar
que a American Diabetes Association
(ADA) e a Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomendam que o
consumo diário de açúcar não deve ultrapassar 10% das calorias ingeridas diariamente, ou seja cerca de 50g de açúcar
por dia (7 pacotes individuais de açúcar).
O açúcar total consumido diariamente é
composto tanto pelo açúcar do açucareiro bem como pelos açúcares adicionados
aos alimentos, sumos e refrigerantes,
além do mel, compotas, doces, entre
outros. O açúcar presente naturalmente
na fruta, hortícolas e lacticínios não deve
ser computado nesta restrição.
Segundo conclusões de vários estudos
científicos, incluindo o estudo encomendado à Universidade de Aveiro pela

382 milhões
pessoas
têm diabetes
O número de pessoas que vivem
com diabetes está estimado em
382 milhões e deverá subir para 592
milhões até 2035 (International Diabetes Federation). A diabetes afeta
13.1% da população portuguesa. É
uma doença crónica, com complicações graves e com custos elevados
para o Serviço Nacional de Saúde.
O Lions Clube Santa Joana Princesa
e o Lions International promovem
e apoiam iniciativas locais e mundiais que conduzem ao controlo
e tratamento da diabetes e suas
complicações, através da educação,
prevenção e investigação.

APOMA, analisando e comparando a
composição nutricional de um ovo-mole
(1unidade) (Valor energético 65,6kcal;
Proteína 1,56g; Hidratos de Carbono
10,6g - Dos quais açúcares 10,24g;
Gordura 1,9g (maioritariamente mono
e polinsaturada) com uma “simples”
gelatina (Valor energético 56kcal; Proteína 1,4g; Hidratos de Carbono 12,5g Dos quais açúcares 12,5g; Gordura 0g)
verifica-se que apresentam composição
nutricional semelhante, e relativamente
ao açúcar o equivalente a aproximadamente 2 pacotes individuais de açúcar.
“Desde que consumido de forma moderada, seguindo os princípios de uma
alimentação saudável, o Ovo-Mole de
Aveiro poderá ser integrado na alimentação de um diabético”, defendeu, por
sua vez, Marília Ferreira, nutricionista
no Centro Hospitalar Baixo Vouga.
Esta foi a primeira de um ciclo de
Tertúlias “Chá das 18h no Museu” organizado pelo Lions Clube Santa Joana
Princesa, onde se debatem assuntos de
interesse público relacionados com a
Diabetes, Visão, Juventude, Combate à
Fome, e Ambiente, através de diferentes áreas do conhecimento. A primeira
Tertúlia teve o apoio da Casa de Chá
Arte Nova e Maria da Apresentação &
Herdeiros.
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Lions Clube de Vila do Conde

Mais de 6 mil euros para a
Liga Portuguesa Contra o Cancro
O Lions Clube de Vila
do Conde promoveu um
magusto a favor do Núcleo Regional do Norte da
Liga Portuguesa Contra o
Cancro. A realização maior
do Clube que perpetua a
memória do Companheiro
Moreira Maia, LION de
excelência, e que se realiza
precisamente na Quinta do

O agradecimento do Núcleo Regional do Norte
da Liga Portuguesa Contra o Cancro

A visita ao núcleo de Vila do Conde da APAC serviu para
comemorar o dia mundial do lionismo, e permitiu ajudar
uma associação importante na luta em favor da visão e
contra a cegueira.

Durante o período de Natal, o Lions Clube de Vila do
Conde associou-se à Santa Casa da Misericórdia numa
série de visitas a instituições de apoio à criança, à terceira
idade e a deficientes, serviço com amizade e simpatia os
respetivos utentes.
O jantar de aniversário do Clube é uma festa que dá
ânimo a muita gente e que tem a participação de muitos Clubes LIONS irmãos e da comunidade de Vila do
Conde através dos seus órgãos mais representativos. É
também o momento para se dar algum apoio financeiro
a instituições de serviço de Vila do Conde: Santa Casa da
Misericórdia, MADI, Associação o TECTO, Comunidade Paroquial de Vila do Conde, o que também aconteceu
este ano com muita alegria.
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Alferes, que cede graciosamente as suas instalações
para este serviço.
O magusto ocorreu no dia 7
de novembro e teve a presença de cerca de duas centenas
de pessoas, rendendo a quantia de 6265.00 euros, que
foram de imediato entregues
aos representantes da Liga,
presentes no evento.

A colaboração do Lions Clube de Vila do Conde com o
Banco Alimentar Contra a Fome é uma realidade. Em
novembro, como sempre, o apoio do Clube foi entusiasta e
comprometido.

O Informativo
Durante o jantar foi ainda distribuído mais um número de “O Informativo”, o órgão de comunicação
escrita do Clube, cuja capa reflete Vila
do Conde na sua essência e intimidade – o trabalho e a beleza. A nau
quinhentista e a vela de renda de
bilros que, pelo seu tamanho e beleza,
está no Guiness World Record. Mede
53,262m2 num total de 437 quadrados de 30x30cm, de todas as cores
e diferentes desenhos, que foram
trabalhados por 150 rendilheiras de
todas as idades.
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Lions Clube de Vila Praia de Âncora

Recolha de sangue e medula

A doação à paróquia de Vila do
Conde, na pessoa do Pároco, Dr. Paulo
César, simboliza doações também
dadas ao MADI, Associação o TECTO e
Santa Casa da Misericórdia

Prémio
de Excelência
O LIONS Clube de Vila do Conde foi
agraciado por Lions International
com o Prémio de Excelência no ano
lionístico anterior,
2014/2015, por
ter aceitado e
cumprido todos
os objetivos com
que se comprometeu. Era então
Presidente do
Clube o CL Carlos
Souza, hoje
Presidente de
Divisão. Por isso foi-lhe dada, pelo
Governador do Distrito Centro 115 CN,
o DG Aureliano Cabral Soares, a placa
indicadora dessa Excelência, que será
bordada na bandeira do Clube.

O Lions Clube de Vila Praia de Âncora promoveu, no dia 6 de dezembro,
no Centro Cultural de Vila Praia de
Âncora, em parceria com o Instituto
Português do Sangue e da Transplantação, mais uma recolha de sangue e
medula. Foram atendidos 21 dadores e
recolhidas 19 dádivas.
O Presidente do Clube, CL Alberto
Magalhães, também dador de sangue,
mostrou-se satisfeito com a afluência
de dadores, numa época não muito
propícia à dádiva de sangue face às
constipações e gripes que assolam a
população nesta época.
Distribuição
de géneros alimentícios

O Clube realizou o seu tradicional
almoço de Natal Solidário, no dia 6

de dezembro, em que as tradicionais
prendas natalícias foram uma vez mais
substituídas por gestos solidários a
favor dos mais pobres.
Géneros alimentícios, como leite,
bolachas, azeite, feijão, arroz, açúcar,
farinha, massas, conservas variadas e
ainda brinquedos foram recolhidos e
entregues a famílias pobres. A ideia
deste gesto solidário foi muito apreciada pelos companheiros e amigos que
participaram no almoço, tendo o Presidente CL Alberto Magalhães agradecido a generosidade manifestada.
A responsável do Clube pelo apoio
social, CL Rosa Vírginia Marinho Magalhães, deu nota posterior da excelente receção desses bens pelas famílias e
crianças beneficiadas, permitindo assim
um apoio social acrescido na época
natalícia.

Ler aos idosos
O Clube está a desenvolver um projeto
no presente ano lionístico que passa pela
dinamização da atividade física e implementação da leitura junto dos idosos no
Lar de Santa Rita em Vila Praia de Âncora.
O Presidente CL Alberto Magalhães é o
dinamizador deste projeto dedicando um
dia por semana junto dos idosos do lar,
ajudando-os a terem atividade física e
mental. “Tenho tido uma grande receptividade e os idosos estão sempre à espera
deste momento lúdico”, referiu o CL
Alberto Magalhães.
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Lions Clube Lisboa Mater

Oferta de 20 cadeiras de higiene amovíveis
O Lions Clube Lisboa Mater ofereceu à APPACDM em Pêra, Costa
da Caparica 20 cadeiras de higiene
amovíveis, oferta da empresa do Companheiro PDG Fernando Barros, para

cedência a necessitados. Além desta
oferta foi angariada a verba de 680
euros entregues à instituição.
No final, Pedro Bonniz dirigiu um jogo
interactivo de sua autoria, muito apre-

ciado por todos os presentes.
Participaram nesta atividade companheiros dos Lions Clubes de Palmela,
Setúbal, Lisboa Belém, Lisboa Centro
e Castelo Branco.

Casa Lions,
Aldeia SOS
de Bicesse

Torneio de Golfe
Sam Levy
A 8 de dezembro realizou-se o V
Torneio de Golfe Sam Levy, este ano
integrado no Torneio de Golfe Lions
do D 115 CS. Contou com 85 participantes e a sua receita bruta rondou
os 2.500 euros, verba repartida entre
a Liga Portuguesa contra o Cancro e
outras obras solidárias apoiadas pelo
Clube.
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Este Ano Lionístico deu-se continuidade aos trabalhos da comissão
liderada pelo Companheiro PDG
Fernando Brito Barros, iniciando-se a
recuperação da Casa Lions, construída pelo Clube há cerca de 50 anos.
Assim, verificando-se a degradação
do telhado, puseram-se mãos à obra
e com o apoio da Fundação Diogo
d’Avila conseguiram-se os materiais
necessários e mão-de-obra. No Natal,

os cabazes angariados pelos Companheiros do Clube foram integralmente
entregues à Casa Lions e à Mãe Emília,
que, no Natal, recebe as famílias das
crianças, agora adultas, que viveram e
cresceram na Casa Lions.

clubes t

Lions Clube Lisboa Norte

Aposta no voluntariado
no Instituto Português
de Oncologia
O Lions Clube Lisboa Norte admitiu
duas novas sócias, Paula Leonardo e
Ana Rodrigues, no dia 15 de janeiro,
no decorrer do jantar-assembleia, que
contou com a presença do Governador
Carlos Manitto Torres e de vários clubes, nomeadamente o Lisboa Belém,

Cascais Cidadela, Lisboa Alvalade e
Lisboa Centro.
O jantar serviu ainda para angariar
fundos para uma família carenciada,
através de uma venda solidária.
O Lions Clube Lisboa Norte continua,
semanalmente, com a sua atividade de

Tomada de posse de duas novas sócias, Paula Leonardo e Ana Rodrigues

Lions Clube da Trofa

10 recolhas de sangue
O Lions Clube da Trofa
efetuou 10 recolhas de sangue, no primeiro semestre
do ano Lionístico, em parceria com o IPST da região
Norte, na sua maioria pelas
freguesias do concelho da
Trofa.
Destas recolhas resultaram
430 registos e 378 dádivas.
Numa tentativa de moti-

vação dos dadores e como
forma de reconhecimento, o
clube mandou fazer T-shirts
que ofereceu a todos.
O Lions Clube da Trofa
também celebrou o dia do
Lionismo visitando a APPACDM da Trofa, lanchando
com os utentes.
O Clube levou ainda a
palco uma peça de teatro,
pelo grupo Teatro D’Art

Paula Miranda, do Lions Clube Lisboa Norte,
no IPO, com algumas colegas voluntárias

confeção de sopa e alimento quente,
para ser distribuído aos sem-abrigo da
zona da Grande Lisboa.
A Presidente do Clube, Isabel Cupertino, fez recolha de roupas de homem,
senhora e criança, além de roupas de
cama, que entregou à Conferência
de S. Vicente de Paulo, para os mais
necessitados.
Ainda no que diz respeito ao apoio à
comunidade, o Clube tem nova atividade: faz semanalmente voluntariado
no Instituto Português de Oncologia
(IPO).

de Trandeiras - Braga, no
âmbito do Festival 6 Continentes, cuja verba é destinada à Liga Portuguesa Contra
o Cancro.
Entretanto, está a decorrer
uma campanha para angariação de fundos para a
instituição ASAS da Trofa,
decorrente da venda de um
livro intitulado “Pedaços
de Mim”, generosamente
oferecido pelo Companheiro Lions Miguel Neves, do
Lions Clube da Póvoa de
Varzim. Este livro foi posto
à disposição dos Clubes

Lions que tivessem projetos
de ajuda a crianças desfavorecidas, cujo valor de 5
euros é inteiramente para
esse fim.
O Clube retomou também
as sessões de formação lionística nas suas assembleias
quinzenais, para formação
dos novos sócios e reciclagem dos mais antigos e terminou o primeiro semestre
com um jantar de Natal e
distribuição de prendas onde
reinou a boa disposição e se
reiterou a vontade de querer
continuar a SERVIR.
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Lions Clube da Póvoa de Varzim

Donativos para instituições
que cuidam de crianças
O Lions Clube da Póvoa de Varzim promoveu, no dia 4 de
dezembro de 2015, um jantar de Natal solidário no refeitório da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim,
distribuindo donativos por várias instituições, no valor de
seis mil euros.
O jantar contou com mais
de uma centena de pessoas

e foram distribuídos vários
donativos por várias institui-

ções da Póvoa de Varzim que
apoiam crianças desfavorecidas, nomeadamente 2 mil
euros à Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim,
1.000 euros ao Instituto Maria
da Paz Varzim, 1.000 euros
ao Instituto Madre Matilde,

1.000 euros ao Regaço e 500
euros à Casa de Santa Maria
da Estela. Foi também entregue um cheque de 500 euros
aos pais da Luna para ajudar
nas despesas do tratamento
da sua doença. Infelizmente,
a Luna não sobreviveu a esta
batalha.
O montante distribuído foi
angariado através dos jantar
e também das vendas do livro
“Pedaços de Mim”, da autoria
de Miguel Sousa Neves, que
abdicou de qualquer receita
para que o dinheiro pudesse
chegar a quem mais precisa.
Miguel Sousa Neves transmitiu que “o Lions trabalha
para comunidade” e todas as
instituições que recorrem à
organização, especialmente
as que têm crianças, “somos
sensíveis e ajudamos naquilo
que podemos”. Revelou
também que “o Lions está
em movimento, trabalhamos e somos cada vez mais.
Somos um clube aberto à
comunidade”.
O Coro da Santa Casa,
dirigido por Sérgio Cardoso,
animou o evento.

Lions Clube da Maia

Jornada dedicada à diabetes
O Lions Clube da Maia promoveu uma jornada subordinada ao tema da diabetes,
no dia 15 de janeiro, na sede
do Agrupamento de Escolas
do Levante, em Nogueira,
Maia.
Esta atividade constou de
uma ação de rastreio a cargo do gabinete de enfermagem da delegação da Maia
da Cruz Vermelha Portuguesa, abrangendo alunos e
respetivos encarregados de
educação, corpo docente
e funcionários do agrupa-
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mento e de uma palestra
intitulada: “De pequenino
se torce o pepino - Como
prevenir o excesso de peso e
a diabetes”.
Esta palestra, proferida
pela Dra. Joana Lourenço,
Doutoranda em Ciências
do Consumo e Nutrição,
na Universidade do Porto,
revelou-se de extrema importância para os assistentes,
porquanto a atual incidência da diabetes na camada
jovem da população atinge
valores muito preocupantes.
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Lions Clube de Pombal

Visita a lar de idosos

Os companheiros (en)cantaram ao som do acordeão

O Lions Clube de Pombal – Marquês
de Pombal passou uma tarde no Lar
da Santa Casa da Misericórdia, como
forma de assinalar do Dia de São
Martinho.

Como já vem sendo habitual, no sábado anterior ao dia que evoca este santo,
e que é feriado municipal em Pombal,
os companheiros promoveram uma
tarde de animação, à qual não faltou

um delicioso lanche a as castanhas
assadas.
Uma forma diferente de aproveitar
o São Martinho, passando-o com os
idosos.

Visita ao hospital e apoio ao centro social
O Lions Clube de Pombal –
Marquês de Pombal levou a
efeito, no dia 12 de dezembro, duas iniciativas muitos
especiais, ambas contando
também com a participação
dos jovens do Leo Clube de
Pombal.
No período da tarde, alguns
elementos da família lionística pombalense visitaram
os utentes do Hospital de
Pombal, partilhando com
eles momentos de conversa e oferecendo-lhes uma
lembrança simbólica.
À noite, realizou-se o jantar
de Natal, que uniu grande
parte dos Lions e Leos de
Pombal. Tal como em anos

Durante a tarde foi realizada a visita ao Hospital de Pombal

anteriores, optou-se por
realizar este jantar numa
instituição de solidariedade
social, para a qual reverteram assim as receitas. Foi
escolhido o Centro Social de
Vila Cã, uma das instituições
mais importantes desta
freguesia do concelho de
Pombal, à qual foram entregues também mantinhas
que servem para tornar mais
quentes os dias dos idosos
que ali encontram os cuidados de que necessitam.
Foi um dia de união e de
proximidade aos que nem
sempre podem passar o
Natal junto da família ou com
a saúde que seria desejável.
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Leo Clube de Fafe constituído
em novembro já mostra trabalho
O Leo Clube de Fafe,
oficialmente constituído em
novembro, conta com 21
sócios e já uma extensa lista de atividades de serviço
É um privilégio fazermos
parte da grande família de
um Leo Clube. Um pequeno
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grupo de jovens da cidade
de Fafe aceitou entrar num
programa que se espalhou
pelo mundo inteiro e que se
tomou uma atividade oficial
da Associação Internacional de Lions Clubes. Um
grupo com boa disposição
e compreensão para com os

outros e, fundamentalmente
prontidão para estender
uma mão amiga a quem
mais precisa são os objetivos
dos sócios Leos. Na nossa
comunidade e entre amigos,
consciencializamo-nos que
vamo-nos deparar, em todos
os momentos, com o desafio

de prestar serviços, contudo não teremos de lutar
sozinhos, uma vez que poderemos sempre contar com
a inspiração e colaboração
dos companheiros do Lion
Clube de Fafe e da colaboração da nossa Conselheira
Leo, Celeste Moniz.

O grupo tem atualmente
21 sócios Leos, formalizados no passado dia 28 de

novembro. Nessa sessão, foi
entregue a Carta Constitutiva pelo Companheiro
Presidente Iazalde Lacá
Martins que constituiu um
momento histórico do Lions
Clube de Fafe, do Distrito
Centro Norte, do Distrito
Múltiplo e do Centenário de
Lions Internacional. Cada
sócio prometeu solenemente
obedecer aos Estatutos e
Regulamentos do Clube,
frequentar todas as reuniões
com regularidade, apoiar
e promover os objetivos
do Clube, em tudo que
empreenderem. Declararam
ainda que colaborarão na

consolidação, expansão, e
fortalecimento do clube e farão todos os esforços forem
necessários ao desenvolvimento das boas qualidades,
de boa disposição, de serviço e de lealdade que devem
caracterizar todo sócio Leo
em todos os momentos.
Podemos dizer, ainda que,
o nosso lema é, daqui para
diante, fazer mais e melhor,
dar contributo à comunidade fafense e deixar rasto da
potencialidade juvenil em
busca de um mundo ideal e
justo.
Para além de algumas
atividades já realizadas, no-

meadamente, visitas a lares
de idosos, onde proporcionamos muitos momentos de
alegria e felicidade a crianças e idosos, caminhadas
de sensibilização, tal com a
caminhada sobre “a diabetes”, distribuição de abraços
( “Free Hugs”), na cidade
do Porto, cantar os reis em
vários lares onde levamos
a nossa alegria, e ainda
formação (Leo Forma) em
Cascais, visa-se o espírito de
companheirismo de grupo,
a felicidade, mas sobretudo,
o desencadeio de frutuosas
amizades entre Leos e a
comunidade.

Leo Clube de Pombal Men
inos do Centro de Acolhim
ento
de Pombal receberam pren
das

No passado mês de dezem
bro, em vésperas de Natal,
o Leo Clube de Pombal
visitou o Centro de Acolhimento Temporário da APE
PI
para entregar algumas
prendas às crianças que
ali se encontram, e ainda
alguns bens identificados
pela instituição como necessários.
Esta iniciativa só foi possível graças ao forte contributo dos companheiros
do Lions Clube de Pombal
– Marquês de Pombal,
que apoiaram com livros,
brinquedos, produtos de
higiene, pijamas, chinelos,
e outros bens.
Além da entrega destas
prendas, foi também uma

oportunidade para que
os jovens Leos pudessem
conhecer estas crianças e
partilhar com elas alguns
momentos de brincadeira.

Recorde-se que uma das
primeiras iniciativas deste
Leo Clube foi precisamente
a visita a esta instituição,
com o objetivo de conhe-

cer o seu funcionamento
e identificar necessidades
que pudessem ser mitigadas fruto de iniciativas
solidárias dos Leos.
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Dias 22, 23 e 24
de abril

Convenções
Lions
em Oliveira
de Azeméis

As Convenções Lions vão ter lugar
nos dias 22, 23 e 24 de abril, em
oliveira da Azeméis
As Convenções têm início às 16
horas do dia 22 de abril (sexta-feira),
com a abertura da Convenção Nacional, durante a qual será apresentado
e votado o candidato a Presidente
Conselho Nacional de Governadores
(CNG) para o ano lionistico 2017/2018
e decorrerá ainda a primeira parte do
Fórum para a Visão e a Conferência
“100 Anos da Vida Literária de Ferreira de Castro” pela Professora Doutora Isabel Ponce Leão, seguindo-se
o jantar.
No dia 23 (sábado) têm lugar, a
partir das 14h30, as Convenções Distritais (Centro Sul e Centro Norte),
durante as quais serão apresentadas
e votadas as candidaturas a Governador, 1º e 2º. Vice Governadores,
que terminarão com o habitual jantar.
Os trabalhos terminam no dia 24
(domingo), com a cerimónia de encerramento da Convenção Nacional
e o almoço de despedida.
A organização das Convenções, a
cargo do Lions Clube de Oliveira de
Azeméis, preparou um roteiro cultural para dar a conhecer o património
cultural e paisagístico que a cidade
tem para oferecer, que inclui uma
visita ao Parque de La Salette (Parque, Capela e Berço Vidreiro), Casa
– Museu Ferreira de Castro (Ossela),
Parque Temático Molinológico (Ul)
e Centro Histórico da Bemposta (Pinheiro da Bemposta).
Motivos não faltam para se inscrever e participar nesta reunião magna, que constitui uma oportunidade
também de confraternização da “família Lions”.
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