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É preciso ter visão
amasté!
Os Lions têm sido Cavaleiros dos Cegos desde a famosa
chamada de Helen Keller às armas em 1925, no sentido
de acabar com a cegueira reversível e as dificuldades da
vista. Contudo, é importante relembrar que Keller não
estava a convocar os cegos como figurantes de contos
de fada a precisarem de ser resgatados. Ela claramente queria que os Lions
ajudassem a comunidade cega a integrar-se no mundo. Para os Lions o
serviço termina quando as pessoas servidas podem servir os seus familiares
e a comunidade
Ela disse: «Chegou o tempo de olhar para o trabalho com a falta de
vista como um todo, onde a pré-primária, a escola, a biblioteca, a oficina,
a casa para os cegos adultos e a prevenção sejam vistos como partes de
um grande movimento com um terminus como objectivo, nomeadamente
fazendo com que a vida mereça ser vivida pelos cegos, em todo o lado».
Ela não poderia ter imaginado quão diferente a vida normal seria cerca
de 100 anos depois, mas, tal como qualquer outro grande pensador, as suas
directivas permanecem relevantes. Como é que nós ajudamos os cegos a
integrarem-se, verdadeiramente, no mundo? E como é que nós ajudamos a
prevenção ou como é que revertemos as várias causas da cegueira?
Nós criamos tecnologias assistentes que fazem com que, todos os dias, as
funções sejam mais acessíveis aos cegos. E apoiamos até à certeza de que
essas tecnologias estejam disponíveis para as pessoas que delas precisam.
Se não estão ao nosso alcance também não estão acessíveis. Há muitas
maneiras de nós podermos ajudar – cães guias, bengalas electrónicas,
aplicações móveis, eventos sociais inclusivos, etc.
Nós usamos a nossa rede e especialização colectiva para identificar áreas
promissoras e investigação científica médica nas quais investimos. Eu peço
urgência ao seu Clube para o planeamento de um projecto na Vista – podem
ser cirurgias (cataratas, tracoma, retinopatia diabética) ou a reciclagem de
óculos ou o rastreio de crianças e jovens para detectar erros refractários ou
qualquer outro projecto nesta área.
Isto é o que fazemos. Nos últimos 3 anos e meio nós servimos 29 milhões
de pessoas na área da Vista, envolvendo mais de 26 mil Clubes em todo o
mundo. Enquanto escrevo isto, estou na América do Sul, onde nós servimos
600.000 pessoas na área da Cegueira dos Rios (oncosarcose).
Sabemos que os grandes avanços não acontecem sem apoio pelas
pessoas que têm a visão de acreditar no objectivo final. As pessoas que
vêm, na luz, têm Vista. As pessoas que vêm, na escuridão, têm Visão. É
preciso ter coragem para apoiar ideias novas e muito mais para procurar
as pessoas que possam precisar de ajuda do que esperar que sejam elas
a encontrar-nos. Mas os Lions são valentes. É preciso ter Visão para criar
mudança. E todos os Lions – tenham Vista ou não – têm Visão.
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Histórias
que mudam vidas…
agora em vários
suportes
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Isabel Gomes Moreira

Revista LION é uma publicação oficial da Associação Internacional de
Lions Clubes, editada por autorização da Diretoria Internacional em 35 edições e em 18 idiomas: inglês, espanhol,
japonês, francês, sueco, italiano, alemão,
finlandês, coreano, portu
guês, holandês,
dinamarquês, chinês, grego, norueguês,
turco, tailandês e hindi.

A

Ficha Técnica
edição portuguesa da LION é o órgão oficial do Distrito Múltiplo 115,
que tem como propósitos divulgar informação de Lions Internacional, as atividades
dos Clubes, publicar documentos oficiais
que devam ser do conhecimento geral, entre outros.
A LION destaca histórias que mudam
vidas em todo o mundo e tem um papel
crucial ao manter os Lions informados e
conectados em todo o mundo ao longo de
um século.
Conscientes de que a evolução da tecnologia está a mudar a maneira como lemos e
procuramos informação, Lions Internacional
decidiu fazer algumas alterações no modelo
de publicação da Revista LION, reduzindo o
número de revistas impressas (de seis para
quatro em cada ano civil) e fazer uma aposta
forte na sua versão digital, no sentido de ir
ao encontro do crescente número de usuários móveis em todo o mundo.
A revista continuará a ser impressa,
mas esta aposta forte no digital era inevitável, até porque oferece experiências de
leitura que não são possíveis com a versão
impressa.
Com a revista digital temos, por exemplo, acesso a vídeos e links que não podemos imprimir. Permite uma leitura
on-the-go com um dispositivo móvel e
compartilhar instantaneamente histórias
nas redes sociais.
Agora, os leitores podem aceder à revista a qualquer momento a partir do seu
dispositivo móvel. Por enquanto a aplicação só está disponível para Android mas,
brevemente, estará também disponível
para o IOS / Apple.
Resumindo, imprimiremos quatro números da revista por ano (neste mandato
imprimiremos além desta uma outra em
junho), que também estarão disponíveis
on-line. Ou seja, entre impressas e digitais,
teremos igualmente seis números por ano.

A

O leitor pode ler a revista on-line aqui:

Conselho de Governadores: Presidente: José
Carvalho Lopes (Lions Clube de Barcelos);
Vice-Presidente: Paulo Rodrigues (Lions Clube
de Braga); Vice- Presidente: Gabriela Fernandes
(Lions Clube da Amadora); Secretário: Frederico
Burnay (Lions Clube Lisboa Belém); Tesoureiro:
Jorge Coutinho (Lions Clube de Barcelos).

ou fazer o download
da aplicação móvel LION
Magazine aqui para que
possa ler a revista em
qualquer lugar.

Conselho de Redação: Isabel Moreira (Lions Clube
de Mealhada); Isabel Antunes (Lions Clube Lisboa
Benfica); Fernando Antunes (Lions Clube Belém);
Vera Rodrigues (Lions Clube Póvoa de Varzim).
Versão Digital: Isabel Oliva-Teles e Carlos Ferreira
(Lions Clube Santa Joana Princesa). Editor: Isabel
Moreira (Lions Clube de Mealhada); E-mail: revista.lion@lionsclubes.pt Propriedade da Edição:
Revista Lion - Versão Portuguesa, registado no ICS
sob o nº 110355, Distrito Múltiplo 115 de Lions
Clubes / Rua Basílio Teles, 17-3ºC - 1070- 020
LISBOA – PORTUGAL / telefone +351 217 263
939 / E-mail: secretaria.dm115@lionsclubes.pt /
NIPC nº 501 293 531
Tradução de textos: Isabel Antunes.
Design e paginação: António Cândido
Impressão: FIG – Indústrias Gráficas, SA
Tiragem: 2.600 exemplares
Depósito Legal: 349526/12+
EXECUTIVE OFFICERS
President Naresh Aggarwal, Delhi, India; Immediate Past President Chancellor Robert E. “Bob”
Corlew, Milton, Tennessee, United States; First
Vice President Gudrun Yngvadottir, Gardabaer,
Iceland; Second Vice President Jung-Yul Choi,
Busan City, Korea; Third Vice President Judge
Haynes H. Townsend, Dalton, Georgia, United
States.DIRECTORS
Second Year Directors

O que quer dizer que os Clubes deverão
continuar a enviar o seu material para ser
publicado como o vinham fazendo até agora e com a mesma periodicidade.
ACESSÍVEL A PESSOAS INVISUAIS
A revista digital utiliza também um software de leitura específico para tornar o
seu conteúdo acessível a pessoas invisuais.
O seu acesso torna-se mais fácil com um
aparelho da Apple, como o Iphone.
O trabalho que temos feito, em colaboração com Lions Internacional, tem sido árduo, mas é com orgulho e muita satisfação
que anunciamos estes resultados.
A próxima LION será publicada em abril,
na sua versão digital.
Até lá, boas leituras no papel ou no ecrã

Bruce Beck, Minnesota, United States; Tony
Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira,
Brasílía, Brazil; Markus Flaaming, Espoo,
Finland; Elisabeth Haderer, Overeen, The Netherlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H.
Lindsey Jr., Texas, United States; N. Alan Lundgren, Arizona, United States; Joyce Middleton,
Massachusetts, United States; Nicolin Carol
Moore, Arima, Trinidad and Tobago; Yasuhisa
Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhay Oswal, Gujrat, India; Vijay Kumar Raju Vegesna,
Visakhapatnam, India; Elien van Dille, Ronse,
Belgium; Jennifer Ware, Michigan, United
States; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea.
First Year Directors
Doo-Hoon Ahn, Seoul, South Korea; Sandro
Castellana, Padova, Italy; Hastings E. Chiti, Lusaka, Zambia; William Galligani, Nimes, France;
Thomas Gordon, Ontario, Canada; Nicolás Jara
Orellana, Quito, Ecuador; Ardie Klemish, Iowa,
United States; Alice Chitning Lau, Guangzhou
,China; Connie Lecleir-Meyer, Wisconsin, United
States; Virinder Kumar Luthra, Patna, Bihar,
India; Dr. Datuk K. Nagaratnam, Malacca,
Malaysia; Don Noland, Missouri, United States;
Regina Risken, Giessen, Germany; Yoshio Satoh,
Chikuma City, Japan; Patricia Vannett, North
LION
Dakota, United States; Gwen White, North
Carojaneiro
lina, United States; Nicolas Xinopoulos, Indiana,
fevereiro
United States.
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INOVAÇÃO:
Nós somos o Rei da Selva
ão amarrada pelas correntes do passado, encorajada
pela sua aura de liberdade, a América foi, há um século,
uma incubadora de inovação. Foi o jazz. Foi o musical da
Broadway. E, um movimento social, os Clubes Lions, o
primeiro grupo de estatura dedicado ao serviço prestado
à comunidade.
À medida que os Lions cresceram em número e em influência, fomo-nos
abrindo a novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas. Os Lions nem
sempre conceberam uma ideia original interessante, mas rapidamente a
adoptámos e ajudámos à sua popularização: cães de serviço para os cegos,
bancos de olhos e bengala branca. Chegar onde queríamos chegar, servir
eficiente e extensamente, os Lions nunca hesitaram em fazer as coisas de
forma diferente e criativa.
O espírito de inovação mantem-se como imagem de marca dos clubes,
dos distritos e de Lions Clubes Internacional. Seja um abrigo que proporciona
treino vocacional para crianças nas Filipinas, espalhando o conhecimento
sobre a necessidade de reciclar através de uma Mostra de Moda de Lixo na
Nova Zelândia ou, engenhosamente, a fazer desenhos decorativos como
abóboras e bonecos de neve de árvores cortadas para angariar fundos na
Califórnia, os Lions recusam simplesmente fazer a réplica de métodos já
conhecidos e usados, mas sim revigorar as comunidades com diversão,
inteligência e acontecimentos inspiradores e actividades que ajudam
aqueles que precisam.
Sendo esta a era digital, a nossa inovação estende-se aos meios de
comunicação social e aos «smartphones». «MyLion», uma aplicação móvel
de cariz mundial, está a mudar significativamente o modo como servimos
e como comunicamos. É, na verdade, um «bravo novo mundo» e os Lions
estão corajosamente a brilhar nos novos caminhos digitais. O mundo acelera,
salta mais rápido e vai aumentando para se tornar numa verdadeira aldeia
global. «MyLion» coloca-nos no coração do centro da cidade, capazes de ser
a cavilha de uma melhoria social, graças à nossa bravura de comunicação.
Tudo isto leva-me a perguntar: Como é que está a fazer o seu Clube?
Se, para si, ele funciona, que continue. Se você acha que você pode fazer
melhor, tenha essa coragem e seja inovador. Afinal, ser atrevido é parte do
nosso ADN. É um «cliché», mas nós somos o rei da selva, distinguimo-nos
pela nossa coragem para avançar em frente sem medos. Eu desejo-vos o
melhor neste ano no vosso serviço e saibam que, baseados num século de
sucessos, vocês como Lions atingirão as vossas metas.

N

Votar nos Responsáveis Executivos
e nos Directores Internacionais

> Internacional

Votação na Convenção Internacional
Todos os Clubes em situação actualizada podem participar na eleição dos responsáveis
executivos e dos directores internacionais e podem votar nas emendas às regras
da associação inscrevendo os delegados que representem os clubes na convenção
internacional.
A certificação da votação na Convenção Internacional será
feita ao mesmo tempo, na Área da Votação da convenção.
Logo que esteja certificado receberá um voto e fica assim habilitado a votar imediatamente. Os dias e as horas para Certificação e Votação são:
• Domingo, Julho 1, 1:00 PM – 5:00 PM (das 13.00h às 17.00h)
• 2ª feira, Julho 2, 9:00 PM – 5:00 PM (das 9.00h às 17.00h)
• 3ª feira, Julho 3, 7:00 AM – 10:30 AM (das 7.00h às 10.30h)

Os Clubes que usem o Formulário do Delegado do Clube
para inscrever os seus delegados precisam de enviar o formulário para a Sede Internacional até dia 1 de Maio de 2018.
Se não lhes for possível enviar o formulário até dia 1 de Maio
2018, tragam para a convenção o formulário, assinado. O formulário pode também ser enviado online.
Para mais informações sobre a votação na Convenção
Internacional vá a http://lcicon.lionsclubs.org/EN/seminars-events/certification-voting.php

Inscrição dos Delegados do Clube
Os Delegados do Clube à Convenção Internacional de Clubes Lions podem ser inscritos pelo presidente do clube ou pelo
secretário, usando uma das seguintes opções:
• Aceder a MyLion «My Lions Club» International Delegates
• Enviando o «Formulário do Delegado do Clube» para a
Sede da LCI, para a morada abaixo indicada
Os Clubes que usem MyLCI podem inscrever os seus delegados em qualquer altura entre 1 de Janeiro de 2018 e 27 de
Junho de 2018

Lions Clubs International
Member Service Center
300 W. 22nd Street
Oak Brook IL 60523
USA
e-mail: MemberServiceCenter@LionsClubs.org
Fax: 630-571-1687
Telefone: 630-203-3830
Formulário CNV-VDI-DE-EN

Convenção Internacional
Tabela de Habilitação a Delegado de Clube
Nº de Sócios
do Clube

Nº de Delegados
Credenciados

Nº de Sócios
do Clube

Nº de Delegados
Credenciados

Nº de Sócios
do Clube

Nº de Delegados
Credenciados

1-37

1

263-287

11

513-537

21

38-62

2

288-312

12

538-562

22

63-87

3

313-337

13

563-587

23

88-112

4

338-362

14

588-612

24

113-137

5

363-387

15

613-637

25

138-162

6

388-412

16

638-662

26

163-187

7

413-437

17

663-687

27

188-212

8

438-462

18

688-712

28

213-237

9

463-487

19

713-737

29

238-262

10

488-512

20

738+

Ver em baixo*

O cálculo para o número de Delegados do Clube é baseado no número de Sócios do Clube que aparece nos relatórios da sede internacional, no primeiro dia do último mês que precede o mês em que decorre a convenção. Veja o
Artigo VI, Secção 2 da Constituição Internacional e o Capítulo XVII – Sócios, do Manual de Normas da Direcção.
*Delegado Credenciado é um delegado por cada 25 sócios ou pela fracção mais alta da tabela acima explicada.
Formulário 2017 CNV-TBL_EN
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Convenção Internacional
Certificação e Votação
Perguntas Frequentes
Quem pode votar?

No local da convenção - um novo
delegado pode ser designado na
Área de Votação. O novo delegado
precisará ser acompanhado por um
dirigente autorizado de clube* ou de
distrito*, e ambos precisarão apresentar um documento de identidade
com foto emitido pelo governo.

Como posso tornar-me o
delegado do meu clube?

Cheguei ao centro de convenções. Como posso votar?

Os Delegados de Clube para a
Convenção Internacional de Lions
Clubes de 2018 podem ser designados pelo presidente ou secretário
de clube, utilizando uma das opções
abaixo:

Na Convenção Internacional de
2018, a certificação e a votação ocorrerão ao mesmo tempo na Área de
Votação da convenção. Assim
que você é certificado, receberá uma
cédula e poderá votar imediatamente. Os dias e horários da certificação
e votação são:

Os clubes que utilizarem o Formulário de Delegado de Clube para
designar seus delegados precisarão
encaminhar este formulário por correio à Sede Internacional até 1° de
maio de 2018. Se não puderem enviar o formulário por correio até 1° de
maio de 2018, por favor, traga-o assinado para o local da convenção. O
formulário também estará disponível
na Revista Lion (edições de fevereiro,
março e abril).

janeiro
fevereiro
2018

Existe alguma outra exigência?
Todos os delegados devem estar
inscritos para a convenção internacional e pagar integralmente a taxa
de inscrição.

Os clubes que utilizarem o MyLCI
podem designar seus delegados de
clube a qualquer momento entre 1°
de janeiro e 27 de junho de 2018.

LION

formulário por correio à Sede Internacional até 1° de maio.

Todos os Lions Clubes em dia
com a associação poderão participar
do processo eleitoral dos dirigentes
executivos e diretores internacionais,
bem como votar nas emendas aos
regulamentos da associação, designando delegados para representar o
clube na convenção internacional.

• Fazendo o login no MyLCI >>> Meu
Lions Clube >>> Delegados Internacionais
• Enviando o Formulário de Delegado de Clube para a Sede de LCI, no
endereço abaixo.

6

Delegados de Clube da Convenção Internacional.

• Domingo
1° de julho - 13:00 - 17:00
• Segunda-feira
2 de julho - 9:00 - 17:00
• Terça-feira
3 de julho - 7:00 - 10:30
Além de um documento de identidade com foto emitido pelo governo e o crachá de inscrição para toda a
semana, o delegado precisará de um
dos seguintes itens:
• A confirmação de Delegado impressa
• O Formulário de Delegado assinado
• A autorização de um dirigente de
clube* ou distrito**

Como um delegado de clube pode ser alterado?

Quantos delegados são
permitidos para o meu clube?

Os clubes que utilizarem o MyLCI
para designar os delegados de clube
podem alterar um delegado a qualquer momento entre 1° de janeiro e
27 de junho.

Cada clube é permitido um delegado para cada 25 associados ou
fração maior deste número. Veja a
Tabela de

Os clubes que utilizarem o Formulário de Delegado de Clube para
designar os delegados podem alterar
um delegado, encaminhando este

Esqueci minha Confirmação de Delegado. O que devo
fazer?
Basta trazer seu documento de
identidade com foto emitido pelo governo e o crachá de inscrição para toda
a semana, para a Área de Votação.

Quem posso contatar,
antes da Convenção, com
perguntas?
Central de Atendimento
aos Associados
Lions Clubs International
300 W. 22nd St.
Oak Brook, IL 60523 USA
Email:
MemberServiceCenter@lionsclubs.org
Fone: 1+630-203-3830
Fax: 1+630-571-1687

*Dirigentes de Clube Autorizados
• Presidente de Clube de 2017-18
• Primeiro Vice-Presidente
de Clube de 2017-18
• Segundo Vice-Presidente
de Clube de 2017-18
• Secretário de Clube de 2017-18
• Tesoureiro de Clube de 2017-18
**Dirigentes de Distrito Autorizados
• Governador de Distrito de 2017-18
• Governador de Distrito de 2018-19
• Primeiro Vice-Governador
de Distrito de 2018-19
• Segundo Vice-Governador
de Distrito de 2018-19

Os Delegados do Clube à Convenção Internacional de Clubes Lions podem inscrever-se usando uma das seguintes
opções:
• Aceder a MyLCI «My Lions Club» International Delegates
• Enviar este formulário para a Sede da LCI, para a morada abaixo indicada

> Internacional

Convenção Internacional
Inscrição de Delegado de Clube

A confirmação da inscrição do Delegado do Clube será enviada por e-mail ao Delegado do Clube. Quando não há
endereço electrónico do Delegado do Clube, a Confirmação será enviada por e-mail para o Responsável do Clube.

Nº do Clube: _____________
Nome do Clube: _______________________________________
Cidade do Clube: ______________________ Estado: __________ País: ____________________

Nº de Sócio do Delegado: ________________________
Nome do Delegado: (primeiro, do meio e último) ________________________________________________
Endereço electrónico do delegado: ___________________________________________________________
Língua de preferência para o Voto do Delegado: _________________________________________________

Autorização do Responsável do Clube: ___ Presidente do Clube ___Secretário do Clube
Nº de Sócio do Responsável: ______________________
Nome do responsável: (primeiro, do meio e último) ______________________________________________
Assinatura do Responsável: ________________________________________________________________

Enviar este Formulário até 1 de Maio de 2018 para:
Member Service Center – Lions Clubs International
300 W. 22nd St.- Oak Brook,
IL USA 60523
MembersServiceCenter@lionsclub.org
Telefone: 1-630-203-3830
Fax: 1-630-571-1687
Os Clubes que usarem este Formulário para Inscrição dos seus Delegados devem enviá-lo por e-mail para a Sede
Internacional até ao dia 1 de Maio de 2018.
Se não for possível enviar por e-mail até ao dia 1 de Maio de 2018, traga para a convenção o formulário consigo,
com a sua identificação em documento oficial do seu país, com fotografia
Os Clubes que usarem MyLCI deverão inscrever os seus Delegados do Clube até dia 27 de Junho de 2018
Formulário 2018 CNV-DF_EN
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A LCIF e os seus Parceiros têm

uma Intervenção
de Igualdade de Género

em Deli, Índia
Por Ariel Dickson

A violência e a desigualdade baseada no género são uma triste realidade em muitos países do mundo. De
acordo com a Organização Mundial
de Saúde, estima-se que 35 por cento
das mulheres em todo o mundo ti-
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veram de alguma forma experiências
de violência física e sexual. Estes actos podem deixar as mulheres com
repercussões dolorosas, tanto físicas
como psicológicas. Em muitas áreas
do mundo estas mulheres são afastadas das suas famílias e comunidades.
Incapazes de encontrar trabalho, as

mulheres são deixadas com escassas
capacidades de se manter a si próprias e aos seus filhos. Além disso,
as crianças que crescem nas famílias
com violência muitas vezes perpetuam ou sofrem a violência nas suas vidas. Para fechar o ciclo é vital que se
comece por educar e dar poder aos

> Internacional

jovens desde tenra idade para vencer
estes obstáculos.
A LCIF, em colaboração com
Breakthrough Communications PL
(http://breakthrough.net.in/) e o
Independent Television Service, Inc.
(ITVS) (https://itvs.org/) lançou
uma nova iniciativa baseada na prevenção da violência de género em
Deli, Índia. O início teve lugar em
Outubro 10-11, de 2017, em conjugação com o Dia Internacional da
Criança-Menina. O projecto promove um clima positivo na escola e
um ambiente de ensino seguro para
todos os estudantes. A LCIF cedeu
US$100,000 em fundos para este
projecto de colaboração multi-organizacional.
A intervenção-piloto inicial, denominada Dosti Ka Safar (A Jornada
da Amizade), foi realizada sobre os
ensinamentos e a programação de
Lions Quest, e ajudará a favorecer e
a cultivar uma melhor igualdade de
género entre 2.000 jovens em Nova
Deli e regiões circundantes. Esta intervenção utiliza discussões lideradas
por professores, filmes de série e o
modelo de Lions Quest de «prática
de capacidades» para obter comportamentos construtivos de lições de
todos os dias nas salas de aula e na
comunidade em geral.
«A Fundação Internacional de
Clubes Lions sente-se honrada em
colaborar com os pioneiros da transformação», disse o Chanceler Bob
Corlew, Presidente da LCIF. «Este
projecto Lions Quest vai trazer uma
mudança social positiva e também a
diferença para milhares de mulheres
e raparigas da área de Deli. É um
exemplo brilhante do desenvolvimento de capacidades que a Lions
Quest conseguiu em milhões de pessoas jovens».
«(Este curriculum) dará a oportunidade (aos adolescentes) de identificar e poder aceder a sistemas de
suporte e fontes que existem nas
redondezas onde vivem, previnem
a discriminação e a violência e criam
espaços mais seguros para si e para
os seus pares», disse Pauline Gomes,
uma Responsável sénior da Breakthrough.
«Sentimo-nos felizes e honrados
por sermos parceiros com outras dis-

tintas organizações para lançar esta
intervenção baseada num curriculum
especial», disse Abhishek Srivastava,
Responsável da Coordenação na Índia para a ITVS.
Para atingir estas metas ambiciosas, a Lions Quest e seus parceiros
treinaram professores de nove escolas locais sobre o ensino emocional,
bem como sobre a forma como ultrapassar normais patriarcais, desvios
de género e estereótipos na fase piloto. Além de treinar professores para
implementar o curriculum, todas as
salas de aulas receberam livros impressos para professores, jornais de
estudantes, vídeos e cópias de Priya’s
Shakti – uma conhecida novela gráfica acerca de uma vítima feminina de
violação que se tornou numa heroína, numa aldeia da Índia.
No início de 2017, a LCI assinou
um Memorandum de Entendimento
com as Mulheres das NU (http://
lionslubs.org/blog/2017/03/08/
lions-and-un-women-partner-for-gender-equality-womensday/)
a
Entidade das Nações Unidas para a
Igualdade e Poder das Mulheres, para
além do compromisso da LCI para
O Desenvolvimento Sustentável de

Metas das NU (http://www.un.org/
sustainabledevelopment/).
Durante mais de 30 anos, a Lions
Quest desenvolveu e implementou
um programa baseado em evidências
sociais e em aprendizagem emocional nas escolas de todo o mundo.
Através de ter dado conhecimento
deste curriculum, de desenvolvimento profissional e de compromissos
com a comunidade, mais de 16 milhões beneficiaram deste programa. O projecto na Índia marca um
novo período na vida do serviço dos
Lions prestado à juventude em todo
o mundo. Inspira um futuro cheio
de esperança onde homens e mulheres têm as mesmas oportunidades e
onde toda a gente é livre de viver em
segurança e feliz.
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Parque Sensorial
desperta as
capacidades das crianças

Zack joga no Parque Sensorial

Por Cassandra Rotolo

Um espaço do edifício da administração das Escolas Públicas de
Fremont, no Nebraska, foi transformado num oásis. O Parque Sensorial
é uma área dedicada a incluir todos
os cinco sentidos. Com uma cabana pequena, um jardim de fósseis,
um baloiço de árvore e mesmo uma
«Sala Snoezelen», o Parque Sensorial é um refúgio para crianças com
múltiplas necessidades especiais que
doutro modo não seriam capazes de
explorar o seu mundo de forma segura e confortável.
As crianças, os jovens adultos e
famílias inteiras desfrutam da experiência sensorial do parque. Colunas
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de basalto proporcionam as propriedades visuais, tácteis e audíveis da
água corrente. Luzes que dançam e
reflexos acalmam o espírito. Enquanto a luz natural é filtrada através do
telhado de vidro, as famílias sentem
na mesa sensorial e aprendem e jogam juntos ouvindo a relaxante brisa
do vento.
«Eu adoro levar lá o meu filho e ver o seu rosto a iluminar-se
com cada novo elemento sensorial.
Olhando à volta do parque, vejo os
sorrisos das crianças e dos pais. É
uma experiência belíssima», diz Miranda Long de Fremont.
O parque encoraja à exploração
de novas texturas, promove atitudes
positivas e a inclusão e enriquece o

desenvolvimento das capacidades
educacionais e motoras. O parque
serve também para alertar para as
necessidades especiais dentro da comunidade – desde a incapacidade visual e as limitações de mobilidade até
às inaptidões tácteis. A LCIF deu um
subsídio de US$75,000 aos Lions do
distrito 38-0, para este parque.
O parque inclui Salas Snoezelen,
de relaxamento, meios benéficos
multi-sensoriais para as crianças com
autismo, para os que têm problemas
comportamentais e mesmo para
adultos com dificuldades cognitivas.
Estas Salas reduzem a ansiedade,
estimulam as reacções e encorajam
a comunicação. Luzes, sons, texturas e cheiros podem ser usados para

> Internacional
A família Mau diverte-se no Parque

acalmar a agitação ou para estimular
a exploração.
«Quando se recebe um diagnóstico de autismo, atraso de desenvolvimento ou outro que põe o nosso
filho na categoria de ter necessidades
especiais, ficamos imediatamente assoberbados por todas as coisas que
os médicos, a família, os amigos e a
sociedade nos dizem que não podemos fazer», diz Summer Mau, membro directivo do Centro de Autismo
do Nebraska. «Eu quero fazer tudo
o que eu puder fazer pelos meus filhos. O parque Sensorial dá-nos uma
agradável experiência familiar, isenta
de julgamento das capacidades que
faltam aos meus filhos. Na nossa comunidade não existem muitas situações onde, como família, possamos
ter estas experiências juntos».

Ayden Crom, de 3 anos, também
tem beneficiado do parque. Ele tem
aversão ao contacto físico, o que
quer dizer que o seu corpo interpreta
a sensação do toque com medo, dor
ou desconforto. A dor de sentir algo
nas solas dos pés era tão grande que
ele só podia andar sobre os joelhos.
As respostas involuntárias de Ayden
ao contacto evitaram que tivesse perdido imensas oportunidades de desenvolvimento na sua idade.
Inicialmente, Ayden era incapaz
de inter-agir com muitas das experiências do parque. Sentar-se no canto
da piscina de bolas da Sala Snoezelen
era a única coisa que conseguia fazer.
Mas os seus professores insistiram,
levando-o regularmente durante várias semanas. Devagar, ele conseguiu
aproximar-se um pouco mais da pis-

cina de bolas, colocando um dedo e
depois saltando para lá.
Agora Ayden senta-se à beira da
piscina e cobre-se com as bolas, salta no cavalo, aceita uma bola com as
duas mãos e senta-se numa cadeira
dura. Ele explora o jardim fóssil sem
medo e pressiona os pés contra o
fundo do buraco de lama. Ele alcançou os marcos de desenvolvimento
necessários e agora já está pronto
para ingressar na pré-primária.
A Lion Mary Robinson, campeã do parque (ver caixa), sonha em
expandi-lo com mais equipamentos
para experiências sensoriais de mãos.
Poderiam ser adicionadas mais áreas,
tais como acampar, artes adicionais,
ou actividades de saborear ou STEM
(ciência, tecnologia, engenharia e
matemática).

Lion Vence Doença Assustadora
A Lion Mary Robinson, uma especialista de orientação e mobilidade das
Escolas Públicas de Fremont, ensina os
estudantes que são cegos e deficientes
visuais. Robinson teve a ideia do Parque depois de saber de uma criança que
está cega mas que fez grandes progressos quando começou a tratar do jardim
com a mãe. Robinson trabalhou durante
três anos com o LC John C. Fremont, com
clubes vizinhos, com organizações não-governamentais, artistas, arquitectos e

a direcção da escola para realizar o seu
sonho.
Alguns meses antes do Parque ser
inaugurado, Robinson recebeu um devastador diagnóstico. O que tinha descrito como uma simples fadiga era, na
verdade, uma leucemia amilóide aguda
(AML). AML é um cancro do sangue e
dos ossos; é a forma mais agressiva da
leucemia, com a mais baixa taxa de sobrevivência.
Armada de uma atitude positiva,

apoiada pela família e pela comunidade
e na sua recusa em desistir, Robinson
lutou pala sua vida. O tratamento foi
agressivo, fazendo com que ficasse muito doente. Mas ela manteve sempre o
seu sorriso.
A grande inauguração do Parque
Sensorial foi adiada enquanto Robinson
estava a ser tratada. Depois de várias
sessões de quimioterapia, ela estava livre de cancro e o Parque conseguiu ser
inaugurado com grande entusiasmo.
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RESUMO EXECUTIVO DA

REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL
Dubai, UAE/Nova Deli, Índia
De 8 a 13 de novembro de 2017
COMISSÃO DE ESTATUTOS
E REGULAMENTOS

1

Revogou a moratória para eleições no distrito 321-A3 (Índia),
permitindo que o distrito realize
eleições para Governador de Distrito, Primeiro e Segundo Vice-Governador de Distrito a partir do ano
Leonístico de 2018-2019.
Rejeitou as queixas apresentadas pelo Lions Clube Ghaziabad
Senior e Lions Clube Shamli Doab
do Distrito Múltiplo 321 (Índia), conforme o Procedimento de Resolução de Disputa de Distrito Múltiplo,
como precipitadas.
Autorizou o conselho geral a
emitir uma licença para o Comissão de Coordenação do Lions da
Associação da Índia (LCCIA) usar o
nome “Lions” e o emblema de Lions
Clubs International.
Permitiu que o ex-associado
Past-Governador de Distrito Gil-Moo Park se associe a um Lions
Clube, desde que não exerça qualquer posição de liderança de distrito, distrito múltiplo ou internacional
no futuro e, se o Past-Governador
de Distrito Gil-Moo Park se envolver
ou apoiar a apresentação de litígios
relativos a questões envolvendo o
Lions, ele será automaticamente
removido do Lionismo e não será
mais elegível à futura afiliação.
Alterou os Regulamentos Padrão
de Clube no Capítulo VII do Manual de Normas da Diretoria para
ficar consistente com as alterações
anteriormente adoptadas relacionadas à aprovação de Associados
Vitalícios.
Alterou os Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo no Capítulo VII do Manual de Normas da
Diretoria para fins de esclarecimento da cláusula.
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Excluiu o Capítulo XV, Parágrafo
C.13 do Manual de Normas da
Diretoria para ficar consistente com
alterações anteriormente adotadas
relativas ao fundo de Reserva de
Emergência.
Alterou o Capítulo XV, Parágrafo
C.14 do Manual de Normas da
Diretoria para ficar consistente com
alterações anteriormente adotadas
relativas à elegibilidade para ser
eleito como dirigente internacional.
Alterou a Norma do Observador
Neutro no Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria no que se
relaciona a quem solicita o observador neutro.
Adotou uma resolução a ser
reportada na Convenção Internacional de 2018 para alterar os
Regulamentos Internacionais, para
esclarecer a cláusula relativa aos
deveres do governador de distrito.
Adoptou uma resolução a ser
reportada na Convenção Internacional de 2018 para alterar os
Regulamentos Internacionais em
uma emenda relacionada com o
número de membros do Comissão
de Planeamento a Longo Prazo para
que fique consistente às emendas
recentes feitas aos Estatutos e Regulamentos Internacionais.

3

5
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COMISSÃO
DE CONVENÇÕES

1

Estabeleceu um per diem para os
membros nomeados da Comissão de Credenciais que servem sem
outro reembolso, Governadores
de Distrito Eleitos e Instrutores do
Seminário de Governadores de Distrito Eleitos e funcionários da sede
que participarão da convenção de
Las Vegas.
Modificou o Programa da Convenção de Las Vegas em 2018.

2

COMISSÃO
DE SERVIÇOS
A DISTRITOS E CLUBES

1

Concedeu aos clubes afetados
pelo Furacão Maria do Distrito
Múltiplo 51 (Porto Rico) status protetor até 9 de abril de 2018.
Aprovou as propostas de redistritamento do Distrito Múltiplo
20 (Nova York), Distrito Múltiplo
105 (Grã-Bretanha e Ilhas Britânicas), Distrito Múltiplo 410 (África do
Sul), Distrito 322 B (Índia) e Distrito
403 A2 (África Ocidental). Aprovou
as propostas de redistritamento do
Distrito 316 A (Índia), Distrito 316 H
(Índia) e 3232 B (Índia) desde que
o mínimo de 35 clubes e 1.250 associados em cada distrito novo proposto consigam estar em dia com a
associação antes de 31 de dezembro de 2017.
Aprovou financiamento adicional, no montante de US$
147.000 para o desenvolvimento e
a expansão da iniciativa das mulheres, que será lançada no próximo
ano Lionístico.

2

3

COMISSÃO DE FINANÇAS
E OPERAÇÕES DA SEDE

1
2

Aprovou a previsão do primeiro
trimestre do ano Lionístico de
2017-2018, refletindo déficit.
Aprovou alterações relacionadas
às Normas Gerais de Viagens e
Reembolso no Manual de Normas
da Diretoria.

COMISSÃO
DO DESENVOLVIMENTO
DE LIDERANÇA

1

Aprovou a programação, o plano
do currículo e equipe de líderes
de grupo para o Seminário de Go-

> Internacional
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vernadores de Distrito Eleitos de
2018.

COMISSÃO
DE COMUNICAÇÕES
DE MARKETING

1

Aprovou três solicitações de subsídio de RP, um para o Distrito
Múltiplo LB (Brasil) no montante de
US$ 6.000, um para o Distrito Único 50 (Havaí) no montante de US$
2.500 e um para o Distrito Único
415 (Argélia) no montante de US$
2.500.
Recebeu aprovação do Comissão de Finanças e Operação da
Sede de um financiamento para
apoiar dois novos dias de defesa
de causa na Índia e na Coreia, no
montante de US$ 295.400 para
cobrir o custo total de um ano do
programa da Índia e o custo total
de três anos do Programa da Coreia.
Alterou o Capítulo XIX, Protocolo Oficial do Manual de Normas da Diretoria para refletir a
nova estrutura da Equipe Global
de Ação (GAT) e uma modificação
à ordem de posicionamento para
o cargo do Ex-Presidente de Conselho.
Alterou o Capítulo XIX, Parágrafo
D do Manual de Normas da Diretoria para apoiar os novos procedimentos para concursos. Além disto,
excluiu o Capítulo XIX, Regulamentos para Concursos Internacionais,
na sua íntegra em apoio aos novos
procedimentos para concursos.

2

3

4

COMISSÃO
DE DESENVOLVIMENTO
DO QUADRO ASSOCIATIVO

1
2

Estendeu o programa piloto
“Bem-vindos ao lar” até 30 de
junho de 2019.
Adotou uma regra que proíbe
que o Consultor de Novos Clubes
sirva também na Equipe Global de
Ação, a qual entra em vigor em 1º
de julho de 2018.
Alterou o Capítulo X, Parágrafo
A.5.a. do Manual de Normas da
Diretoria para possibilitar mais flexibilidade ao permitir que um novo
clube solicite uma convenção de
nomeação alternativa, que não seja
a de começar com o município local.
Atualizou o Manual de Normas
da Diretoria para refletir o aumento previamente aprovado das
joias de afiliação de US$ 25 para
US$ 35 para as joias de afiliação
tanto de novos associados como de
fundadores.
Alterou o Capítulo XVII, Parágrafo C.4 do Manual de Normas da
Diretoria para possibilitar que os
Associados Leo a Lion e Associados
Estudantes reportem dados e informações via MyLCI além de reportarem por formulário impresso.
Alterou o Capítulo X, Parágrafo
A.3 do Manual de Normas da Diretoria no que diz respeito às datas
das joias de fundação para permitir
que os clubes tenham tempo apropriado para pagar por associados
fundadores adicionais aprovados e
adicionados nos primeiros 90 dias.

7

Alterou o Capítulo X, Parágrafo
C.3 do Manual de Normas da
Diretoria a fim de permitir que o
Comissão de Desenvolvimento do
Quadro Associativo aprove os protestos de clubes através de votação
para resolver tais protestos de uma
forma mais oportuna.

COMISSÃO DE ATIVIDADES
DE SERVIÇO

3

1
2

4

3
4

5

6

Aprovou mais vencedores do
Prémio Leos do Ano para 20162017.
Modificou a área da plataforma da estrutura de serviços de
“Cancro pediátrico” para “Cancro
infantil”.
Atualizou o processo de qualificação e eleição dos Dirigentes
Leo de Distrito Múltiplo e Distrito.
Ajustou o Capítulo XXIV, Parágrafo B.2. do Manual de Normas
da Diretoria, alterando a estrutura
internacional da Equipe Global de
Ação para adicionar um terceiro
vice-presidente.
Alterou o Capítulo XXII, Parágrafo A.17 do Manual de Normas da
Diretoria para atualizar o processo
de qualificação e nomeação ao Painel Consultivo do Programa de Leo
Clubes.

5

Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o
website de LCI em www.lionsclubs.
org ou entre em contato com a
Sede Internacional pelo telefone
630-571-5466.
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101.ª Convenção Internacional
29 Junho - 03 Julho, 2018
Las Vegas, Nevada - USA
Distrito Múltiplo 115

A cidade anfitriã da 1ª Convenção Internacional do novo século, foi cidade em 1911 e tem a maior taxa de
crescimento de toda a América do Norte. Na Strip encontram-se os casinos mais imponentes do mundo como
o Bellagio, Caesars Palace, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, New York New York, Stratosphere, The Venetian,
entre muitos outros. A Las Vegas Boulevard e a região de Old Town Las Vegas, é onde se concentram os primeiros hotéis e casinos da cidade, são as duas regiões mais visitadas e concentram todas as atracções.

Programação dos Eventos
29 Junho
19h30/22h30 — Banquete de Formatura
dos Governadores
30 Junho
08h30 — Desfile Internacional
10h00 / 17h00 — Salão de Exposições
19h00 / 20h15 — Show Internacional
01 Julho
09h00 / 12h00 — Sessão de Abertura
10h00/17h00 — Salão de Exposições
14h00 / 17h00 — Seminários
02 Julho
10h00 / 12h30 — Segunda Sessão
10h00/17h00 — Salão de Exposições
13h00/14h30 — Encontro CMJ’s
13h30 / 17h00 — Seminários
03 Julho
07h30 / 10h30 — Votações
10h00 / 13h30 — Encerramento

MGM GRAND LAS VEGAS
É o local ideal para comemorar o início
dos próximos 100 anos! O MGM Grand é o
maior hotel dos Estados Unidos e o 3º maior
complexo de hotéis do mundo. Além do
Centro de Convenções, o hotel ainda conta
com um Grand SPA, 5 piscinas, 9 restaurantes e diversas lojas.
Os Lions não precisarão sair do hotel,
pois todos os eventos da Convenção - Show
Internacional, Sessões Plenárias, Seminários, Salão de Exposições, Votações, etc. acontecerão no MGM Grand!
Além de desfrutar de uma excelente

Convenção, os Lions poderão aproveitar as
diversas atrações oferecidas pela capital
mundial do entretenimento. Sejam elas shows, gastronomia internacional, compras ou
passeios locais e existem opções de atracções que agradam a todos.
O Desfile Internacional será realizado na
área central, ou “Downtown” Las Vegas, no
período da manhã para que o calor do verão
não seja tão intenso e termina na Fremont
Street Experience, uma atracção imperdível
na cidade.

Viva a experiência única de uma Convenção Internacional
Participe e junte-se à Comitiva do DM-115 para apoio aos
Governadores Eleitos Isabel Ismael (CN) e Pedro Crisóstomo (CS)

MARCO HISTÓRICO LCI
Em Las Vegas, Gudrun Ingvadottir será a primeira mulher eleita Presidente Internacional da Associação de Lions Clubes.
A Vice-Presidente Ingvadottir é vice-directora do Instituto de Educação Contínua
da Universidade da Islândia e integra diversas organizações profissionais e comunitárias, como a Associação Islandesa de Cientistas Biomédicos, Associação Islandesa
de Académicos e Associação Islandesa de Professores Universitários.
Como associada do Gardabaejar Eik Lions Club desde 1992, ela ocupou vários
cargos na Associação; em reconhecimento pelos serviços prestados, ela recebeu
inúmeros prémios, destacando-se o Prémio de Embaixador da Boa Vontade, a mais
alta homenagem outorgada pela Associação aos associados.
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PROGRAMA * A
29 Junº — LISBOA/PORTO — LAS VEGAS

Comparência no Aeroporto 2 horas antes da partida para as formalidades
de embarque. Partida em voo regular via New York; chegada e mudança de
voo com destino a Las Vegas. Refeições a bordo. Chegada e após o desembarque, transporte para o Hotel e Alojamento.
30 Junº — 03 Julº — LAS VEGAS

Estadia no Hotel New York New York em regime de alojamento e pequeno-almoço. Dias livres para participar na 101ª Convenção de Lions Clubs International e actividades de carácter particular.
04 Julº — LAS VEGAS — LISBOA/PORTO

Manhã livre. Em hora a indicar localmente, transporte para o Aeroporto.
Após as formalidades de embarque, partida em voo regular via New York; chegada e mudança de voo com destino a Portugal. Noite e refeições e noite a
bordo.
05 Julº — LISBOA/PORTO

Chegada,…
Fim da Viagem

PROGRAMA * B

Extensão
”O MELHOR DOS CANYONLANDS”
04 Julº — LAS VEGAS - EAGLE POINT - GRAND CANYON

Esta manhã visita-se o Parque Nacional do Grand Canyon. Paragem em
Eagle Point, a vista mais emocionante que se pode obter do Grand Canyon.
Esta ponte de vidro em forma de ferradura de 3m de largura estende-se 23m
sobre o Canyon. Olhando para baixo, vemos diretamente através da plataforma
de vidro 1.220m para o fundo do Canyon. Esta maravilha de engenharia oferece
vistas incomparáveis de uma das sete maravilhas naturais do mundo. Às 18h,
jantar de boas-vindas.
05 Julº — GRAND CANYON - GLEN CANYON - LAKE POWELL

Hoje, um Guia Local acompanha-nos na vida geológica do Grand Canyon.
Oportunidade para vermos as rochas multicoloridas de diferentes épocas da
formação do canyon. De volta à estrada, dirijimo-nos para norte, para o Parque
Nacional Glen Canyon com as suas vistas deslumbrantes, incluindo a histórica
Ponte Navajo com vista para o Rio Colorado. Vistas ainda mais espetaculares
aguardam-nos quando chegamos às margens do lago Powell, um dos lagos
mais bonitos da América. Aproveite o jantar no seu resort entre as paisagens
deslumbrantes da noite.
06 Julº — LAKE POWELL

O dia é seu. Levante-se cedo para uma caminhada de aventura ou relaxe
ao sol nas margens desse lago de 300km de comprimento formado pela barragem do Glen Canyon. Reúna-se com os seus companheiros de viagem para um
cruzeiro panorâmico no lago, visitando o magnífico Antelope Canyon.
08 Julº — MONUMENT VALLEY – MESA VERDE – MOAB

Depois de uma visita ao vale do Monument Valley em veículo ao ar livre com um Especialista Local, visita-se o Património Mundial da UNESCO do
Parque Nacional Mesa Verde. Entre 600 e 1300 d. C., o povo indígena ancestral construíu casas e comunidades inteiras de arenito ao longo das muralhas
do desfiladeiro. Explore algumas das casas do topo do penhasco e olhe para
o enorme Palácio de Cliff, o maior penhasco do mundo; depois, passe algum
tempo aprendendo sobre a cultura e as tradições dessa civilização. Segue-se
Moab, onde no final da década de 40, o lendário John Ford descobriu a beleza
acidental da área e filmou o primeiro de muitos filmes. Esta noite, é sua - talvez
opte por assistir ao pôr do sol sobre os penhascos vermelhos. Se estiver com
vontade de mais emoção, experimente um passeio de barco a jato ao longo do
poderoso rio Colorado, seguido do jantar.

O Grand Canyon
Skywalk é uma
ponte com a forma de uma ferradura que parece
passar do alto do
Grand Canyon. É
uma ponte com
uma passagem
de vidro e é uma
atração realmente famosa.
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COMITIVA DM-115
em Las Vegas

O Parque
Nacional Grand
Canyon é o 15º
parque mais
antigo dos EUA
e foi incluído
no Património
Mundial da
UNESCO. O Parque cobre uma
área de 4.927
Km2
O lago Powell
é um reservatório no
rio Colorado,
que atravessa
a fronteira
entre Utah e o
Arizona. É o 2º
maior reservatório feito pelo
homem, atrás
do lago Mead,
armazenando 3.031 Km3 de água quando cheio.

O Antelope Canyon
– Desfiladreiro do
Antílope é um dos
canyons estreitos
mais visitados e
fotografados do
Sudoeste americano. Está localizado
nas terras da nação
navaja, no Arizona.
Monument
Valley é uma
região situada
na reserva dos
índios Navajos
em cuja área
se encontra um
monumento
que marca o
ponto de divisão de quatro
Estados e é
denominado “As Quatro Esquinas” que é comum a quatro
estados, que são Utah, Colorado, Novo México e Arizona.
Foi muito usada para gravação de filmes western, particularmente os de John Ford tendo como artista principal o
grande John Wayne.
O Parque Nacional Mesa
Verde no Colorado, é
uma área protegida de
211 Km2 e onde existem
4.400 sítios arqueológicos - aldeias construídas pelos antigos
15
indígenas Anasazi que
habitaram a regiãoLION
entre os séculos VI ejaneiro
XII.

fevereiro
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9 Julº — CANYONLANDS – ARCHES NATIONAL PARKS

Ficha de Inscrição
Nome: ______________________________________

Morada: ____________________________________

Localidade: __________________________________

CP. _________________________________________

I — Inscrição na convenção
Tel.: _________________ E-mail: ________________
Nº Pax
Total
Lion (1)
US$ 200
______
______
Lion (2)
US$ 225
______
______
Leo O/A
100/20
______
______
Lions
Clube:US$
_________________________________
Almoço CMJ US$ 75
______
______
(1) Até 31 Março - (2) de 01 Abril até 30 Junº
Nome/Prenome:

Total US$

__________

II____________________________________________
— Progª de Viagem – Por Pessoa
Duplo
Ind.
N/Pax
Total
________________________________________________
al

Progª A

€ 1.975

€ 340

____

______

Progª B

€ 2.135

€ 975

____

______

(B=A+B)

Total €

__________

Nota: Progª B - Mínimo 30 Participantes
Este programa de Viagem, está sujeito às Condições
Gerais da TopAtlântico – RNAVT 1833 e para além
disso, tem ainda as seguintes condições:

ós as
York;
ições

Condições Especiais
Inscrição—pagamento por pessoa:
(1) até 28 Fevereiro 2018...….......…..….. € 500,00
(2) até 30 Março 2018.…….............…….. € 500,00
(3) até 30 de Abril 2018.…….............…... € 500,00
(4) até 31 Maio 2018.……...............…….. € 500,00
(5) até 15 Junho 2018..……....…..... Pagamento Final

to ao
ça e
otel e
milar

to ao
ça e
Hotel;
com
orme
om o
rsões
gem.
bidas,

NB. Pagamentos Parcelares até à Partida
Facilidades de Pagamento — Consulte a Agência

taxas de cancelamento
Até 60 dias antes da partida............ 30%
De 59 a 39 dias antes da partida........ 50%
38 dias antes da partida.................. 100%

Seguro de Cancelamento

Cancelamento antecipado da Viagem...... € 120,00
(dispensa a apresentação de comprovativos)

dos
os ao
16
º, do
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Recorte e envie a ficha preenchida para:
Al. Padre Álvaro Proença 4B
1500-475 Lisboa
Tel. 217 621 380
benfica@topatlantico.com
NIF 501 061 162

Hoje, embarcamos numa viagem para explorar dois parques nacionais.
Descubra o deslumbrante Parque Nacional Canyonlands e visitamos depois o
magnífico Parque Nacional de Arches (Arcos) onde o vento e a chuva corromperam o arenito e criaram mais de 2.000 arcos naturais. Percorremos um
caleidoscópio do tempo geológico enquanto observamos o jogo de luz sobre
a pedra antiga e de várias cores. Aproveite o resto do dia para descobrir por
conta própria.
O Parque Nacional dos Arcos é um
parque localizado no estado do Utah.
Este parque destaca-se pela grande concentração de arcos naturais (cerca de
2000). Possui uma superfície de 310 km²
e o ponto de elevacão máxima é de 1.723
metros situados na Colina Elefante. Em 12
de abril de 1929 foi proclamado monumento nacional dos Estados Unidos pelo
presidente Herbert Hoover e em 12 de
novembro de 1971 foi estabelecido como
parque nacional.
10 Julº — MOAB – VAIL – RED ROCKS – DENVER

De manhã, dirijimo-nos até as Montanhas Rochosas que atravessam a Divisão Continental no seu caminho até ao nosso destino turístico de Vail. Fundada em 1966, na base de uma das maiores montanhas de esqui nos Estados
Unidos, esta vila alpina tem uma sensação de mundo antigo que atrai entusiastas ao ar livre. Aproveite uma visita ao centro de visitantes do Anfiteatro de
Red Rocks. Foram necessários 300 milhões de anos para criar a atração mais
cénica de Denver. O Centro de Visitantes de 30,000m2 oferece um Anfiteatro
espectacular e muito mais.
Vail - A cidade foi construída como a vila de base
para Vail Ski Resort, com a
qual foi originalmente concebida. A primeira temporada de Vail Ski Resort foi
em dezembro de 1962; é a
maior montanha de esqui no
Colorado A economia de Vail
depende do turismo. Embora grande parte da indústria
seja baseada.
11 Julº — DENVER – LISBOA/PORTO

Em hora a indicar localmente, transporte para o Aeroporto. Após as formalidades de embarque, partida em voo regular via New York; chegada e mudança de voo com destino a Portugal. Noite e refeições a bordo.
12 Julº — LISBOA/PORTO

Chegada e… Fim da Viagem

Incluindo

Progª A » - Passagem Aérea no percurso indicado com direito ao transporte de (2) duas malas, taxas aeroporto, segurança e combustível sujeitas a
reconfirmação (€283,59); Transfer para o Hotel e volta; Estadia em Las Vegas
no New York New York Hotel ou similar com pequeno-almoço; Seguro de Viagem.
Progª B » - Passagem Aérea no percurso indicado com direito ao transporte de (2) duas malas, taxas aeroporto, segurança e combustível sujeitas a
reconfirmação (€285,53); Transfer para o Hotel; Estadia em Las Vegas no New
York New York Hotel ou similar com pequeno-almoço; Circuito de autocarro c/
ar condicionado conforme itinerário; Estadia em Hoteis de 1ª Catª e Refeições
de acordo com o Programa; Entrada nos Parques, Cruzeiro no Lake Powell
e excursões conforme Programa; Guia durante todo o percurso; Seguro de
Viagem.

Excluindo

Inscrição na Convenção, Visitas Facultativas, Bebidas, Extras Pessoais,
Gratificações e Serviços não mencionados.
NB. Caso se verifiquem variações significativas no custo dos transportes,
combustível ou flutuações cambiais, reservamo-nos ao direito de alterar os
preços, ao abrigo do nº 2 do Artigo 26º, do Decreto-Lei nº 263/2007.

Uma oportunidade única
para os Lions
Caras amigas e amigos Lions,
Leos do Distrito Múltiplo 115
Uma das principais atrações de
qualquer Convenção de Lions Clubs
International é a diversidade de pessoas que você encontrará.
Aproveite a noite do Jantar do
Conhecimento no Restaurante Panorâmico da Universidade do Minho, e
participe na Assembleia Geral do dia
21 e 22. Você encontrará LIONS de
todo o Portugal Continental e Ilhas
dos Açores e Madeira com todas as
suas semelhanças, diferenças e qualidades intrínsecas.
Esta é uma parte importante do
apelo do Lions Clubs International:
somos todos Companheiros e, apesar
de tudo, somos uma grande família
onde podemos trocar impressões e
estreitar laços de amizade.
As Convenções Nacional e Distritais a realizar em BRAGA a 21 e 22
de abril de 2018 prometem ser das

melhores.
A equipe organizadora, está trabalhar arduamente para que possa
oferecer palestrantes de renome,
passeios em excursão de primeira
categoria, fóruns com temas aliciantes em paralelo com outras atividades.
Esta é uma oportunidade única
para os Lions recarregarem as suas
baterias, beberem informação atualizada, e verem com os próprios olhos,
por si mesmos, o que fazem os clubes de toda o DM 115, e poderem-se
inspirar para o próximo ano.
Embora BRAGA e seus arredores
tenham muito a oferecer, são obviamente as Convenções Nacional
e Distritais em si mesmo que constituem a atração real. Para esta primeira Convenção do Lion do Novo
Século, teremos a honra e a alegria
de receber ilustres convidados nacionais e estrangeiros.

> DISTRITO MÚLTIPLO

Convenções Lions em Braga

Venha participar deste momento
ideal de reflexão, discussão, intercâmbio frutífero e
construtivo para decidirmos juntos em bom espírito de equipe.
O Conselho Nacional de Governadores e a equipe organizadora
pedem a todos os Lions e Leos da
Portugal para estarem presentes em
massa, em amizade e convívio, neste importante momento para o nosso
LIONS.
Esta Convenção será uma oportunidade para mostrarmos a nossa
coesão, exprimirmos a nossa sensibilidade de pertencer à nossa Associação e a todos esses valores nela
inclusos.
Venha participar das obras, dos
intercâmbios e da tomada de decisões.
CC José Carvalho Lopes

CURIOSIDADES

Lionismo “desfila”
no Carnaval do Brasil
O Grémio Recreativo Cultural Escola de Samba Leandro
de Itaquera lembrou o Movimento Lionístico de forma singular. O Grupo levou para desfilar a 11 de fevereiro, a história dos 100 anos do maior clube de serviços do mundo.
O objetivo foi homenagear o Lions Clube nesta altura
que ainda comemora 100 anos de atividades em prol dos
outros. A ideia surgiu, segundo o grupo, numa reunião entre
amigos da escola, que foi depois aprovada com o governador do Distrito LC2.
Sob a direção do carnavalesco Orlando Júnior foi definido o tema, “A celebração da solidariedade no mundo –
onde há uma necessidade, há um Leão”, e desfilaram assim
na avenida 19 alas, incluindo bateria, velha guarda, ala de
passistas, todas com cerca de 60 componentes, muitos dos
quais Lions de clubes oriundos de todo o país.
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Evento contou com a participação da diretora
geral da Saúde e outros oradores de renome

Fórum sobre
Cancro Pediátrico

alerta para flagelo que

afeta crianças em todo o mundo

O Auditório Orlando Ribeiro acolheu um Fórum sobre Cancro Pediátrico, no dia 12
de fevereiro. Esta iniciativa enquadra-se nos objetivos traçados pela assessoria para
este ano Lionístico para atuar nesta área nos próximo anos.
O evento contou com a participação de mais de 80 pessoas, entre
companheiros e comunidade em ge-
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ral, além de representantes de associações de doentes ou pais de crianças e adolescentes doentes.

A iniciativa contou ainda com a
presença da diretora geral da Saúde,
Graça Freitas, em representação do

Ministro da Saúde, que falou das capacidades e disponibilidade dos serviços do Sistema Nacional de Saúde
ligados à oncologia pediátrica, salientando ainda o papel das associações
e organizações que ajudam as instituições públicas a lidar e apoiar esta
doença.
A abertura da sessão esteve ao
cargo da Governadora, Gabriela Fernandes, que abordou os objetivos do
Lions Internacional, salientando que
o Cancro Pediátrico tem sido abordado a nível internacional.
Por sua vez, Filomena Pereira,
diretora do Serviço de Pediatria do
IPO de Lisboa, falou sobre toda a
problemática no apoio às crianças e
respetivas famílias, referindo a elevada exigência técnica para o diagnóstico e tratamento deste tipo de
doenças, necessidade de dedicação
pois os doentes têm de ser acompanhados durante anos, enquanto Armando Pinto, diretor do Serviço de
Pediatria do IPO do Porto, explicou
que, anualmente, no espaço europeu,
surgem 35 mil casos de cancro em

apoios em sede de redução de alguns
impostos e/ou apoio profissional
durante os anos de tratamento da
doença, com proteção da parentalidade, apoio educativo (apoio e adaptação curricular e a própria assiduidade), apoio psicológico, redução
nas taxas moderadoras, nos preços
dos medicamentos e ainda no apoio
às deslocações para tratamentos.
A última intervenção esteve a
cargo de Cristina Potier, da Fundação Rui Osório de Castro, IPSS constituída com o objetivo de colmatar as
necessidades ao apoio da oncologia
pediátrica em Portugal.

> DISTRITO MÚLTIPLO

jovens, dos quais 6 mil acabam por
morrer por incapacidade de cura. O
médico salientou ainda que esta doença é a maior causa de morte em
crianças com menos de 1 ano, sublinhando a necessidade de empenho
dos profissionais de saúde de trabalhar em equipa para obter resultados.
Segundo este orador, em Portugal
surge todos os dias um caso novo de
cancro infantil.
Já Carlos Martins, presidente do
Conselho de Administração do Centro
Hospitalar Lisboa Norte, falou da legislação, normas de orientação clínica
e orientações para o Cancro Pediátrico
que têm vindo gradualmente a ser melhoradas com o objetivo de ter maior
acessibilidade aos tratamentos hospitalares especiais, quer através de referenciação a este serviço num prazo de
24 horas, quer através de registos oncológicos próprios, indispensáveis para
avaliação subsequente da evolução da
doença com aplicação de protocolos
de trabalho.
Sobre o tratamento deste tipo de
doença falou Manuel Abecassis, pioneiro desta técnica médica conhecido mundialmente, com taxas de
sobrevida superiores a 85%. Manuel
Abecassis realçou o facto de Portugal estar em terceiro lugar a nível
mundial no número de dadores de
medula óssea, significando o elevado
espírito de solidariedade da população portuguesa.
Margarida Cruz, da associação
“Acreditar”, apresentou as características da instituição a que preside.
Salientou o apoio no período de
diagnóstico, no tratamento, ambulatório e nas recaídas, através de acolhimento, elaboração de apoios escritos para ajuda, humanização da vida
hospitalar com serviços de voluntariado contínuos e muitas vezes pelos
“Barnabés”, ou seja, antigos doentes
oncológicos que ajudam os doentes
com doença ativa a ultrapassar psicologicamente a fase de tratamento
e recuperação.
A dinâmica para o apoio social
foi abordada por Clara Guterres,
CL com elevada experiência na área
social, que salientou o apoio social
como imprescindível e essencial para
os pais de crianças com cancro. Clara Guterres referiu a necessidade de
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FUNDAÇÃO LIONS
Fundação dos Lions de Portugal
apoia atividades dos Lions
APOIO PARA
AS VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS
A Fundação dos Lions de Portugal concedeu mais um
subsídio extraordinário de 5.000 euros ao Distrito 115CS
para apoiar as vítimas da tragédia ocasionada pelos incêndios ocorridos em outubro 2017 na área daquele Distrito, em complemento do que havia feito, com a mesma
finalidade, relativamente aos incêndios verificados em
Junho de 2017.

APOIO PARA AQUISIÇÃO
DE APARELHO DE RASTREIO VISUAL
A Fundação dos Lions de Portugal concedeu ao Lions
Clube de Lisboa Sete Colinas, através do D115CS, um subsídio no valor de 1.537,50 euros destinado a aquisição de
um autorrefractómetro para usar no rastreio da visão.

FUNDAÇÃO RECONHECIDA
EM BRAGA

PATROCÍNIO DE PRÉMIOS LIONS
A Fundação dos Lions de Portugal continua a patrocinar o Grande Prémio da Música 2018 do DM 115 no valor
de 2.500 euros e o Prémio Literário de 2.500 euros, este
desde o seu início.

REGRAS DE TRANSPARÊNCIA
A Fundação observa as regras de transparência a que
está obrigada nos termos legais, nomeadamente junto da
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros
e através do site da Fundação.

SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS
SUPERIORES ÀS RECEITAS
A Fundação dos Lions de Portugal recebeu em 2017
do seu Instituidor (DM115) um montante na ordem de
15.000,00 euros e atribuiu subsídios no montante de
21.287,50 euros, “numa prática que demonstra estar atenta às necessidades veiculadas pelos Clubes e pelos Distritos, mostrando uma capacidade de intervenção que os
Lions Clubes individualmente ou, mesmo, os Distritos não
têm”, sublinha fonte da Fundação Lions.

SESSÃO COMEMORATIVA
DOS 50 ANOS DE LCIF
A Fundação dos Lions de Portugal saúda e felicita a
LCIF pela comemoração do seu 50.º Aniversário e propõe-se realizar uma sessão comemorativa para divulgação
das atividades desenvolvidas e a desenvolver e aproveitar a sua dinâmica para tornar a nossa Fundação ainda
mais forte e atuante.

FUNDAÇÃO DISPONIBILIZA
SEDE EM POMBAL
No dia 12 de janeiro, a Fundação recebeu, em ato realizado na Universidade do Minho, o Reconhecimento do
Lions Clube de Braga pelo patrocínio dado ao seu projeto
de atribuição de bolsas de estudo.
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A sede da Fundação, na cidade de Pombal, tem vindo
a ser dotada com equipamentos que se tornam imprescindíveis para um maior aproveitamento das suas instalações e continua disponível para as entidades lionísticas
que a solicitarem.

Sede nacional: Rua do Cais, n.º 13 - 3100-440 Pombal (Portugal)
Contacto: Email: fundacaolionsportugal@gmail.com
Instituidor: Distrito Múltiplo 115 de Lions Clubes.
Fundação reconhecida oficialmente por Despacho Ministerial N.º 13495/2014 de 2016.10.23
(DR., II s., de 2016.11.07).

CC José Carvalho Lopes
Presidente
do Distrito Múltiplo 115

urante perto de 100 anos, aos poucos, os Lions Clubes trabalharam muito para melhorar as suas comunidades através
dos mais diversos programas. Cada clube tinha as suas atividades, não se preocupando muito em as divulgar. Cada clube tinha a sua identidade e era único na sua forma de servir
a comunidade em que se inseria. As atividades que outros
clubes realizavam podiam ser replicadas, mas quase sempre com adaptações
na sua comunidade, dada a sua especificidade própria. PENSAR GRANDE.
Hoje, os Lions sistematizaram atividades que se adaptam a minorar o sofrimento de quem precisa, naquilo que o dia-a-dia exige a todos os seres vivos.
Lembro-me do combate à fome, a luta contra a cegueira reversível, a defesa
do meio ambiente, o flagelo do cancro pediátrico, e a diabetes. Na verdade,
está a decorrer uma outra angariação de fundos para a erradicação do sarampo em África. PENSEMOS GRANDE!
De notar que o Lions Clubes foi o primeiro grupo de qualquer magnitude a
dedicar-se ao serviço comunitário, ainda no decorrer da Segunda Grande Guerra.
O séc. XX foi extraordinário com a difusão do Jazz, os espetáculos de música na
Broadway, a ida à Lua, entre outras novidades. Se excluirmos os acontecimentos negativos como as guerras na europa e as de outras terras longínquas, que
fizeram parte da realidade, aconteceram coisas fabulosas. Se repararmos, tudo
aconteceu rapidamente. Aconteceu a invenção da Televisão (1926), a descoberta
da penicilina (1928) Alexander Fleming, o primeiro Computador (1944), a Fundação do Estado de Israel (1948), a Invenção da pílula anticoncecional (1956), A
Independência dos países africanos (1960), Revolução Cultural na China (1966),
A Crise do Petróleo (1973), Queda do Muro de Berlim (1989), Fim da Guerra Fria
(1989), Fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS 1991, Avanços
da Ciência, Popularização do cinema, Rock-and-roll, o automóvel, o Avião, as Conquistas Feministas, Avanços da biotecnologia, Indústria farmacêutica, Tecnologias
de informação. CONQUISTAS FANTÁSTICAS!
Neste séc. XXI temos o dever de sermos melhores do que fomos no século
passado, usando as ferramentas descobertas e aperfeiçoadas, o despertar para o
social das empresas e dos estados para minorarmos o sofrimento de muitos, a inclusão no mundo do trabalho de outros, deixando de lado a caridade pela caridade, e isso sim criando condições para que esses, com as ferramentas adequadas,
se possam integrar na vida ativa criando outros recursos e para que se junte a nós
para continuarmos a ajudar quem precisa. MAIS SERVIÇO!
Ao crescer em número e influência, nós no Lions estivemos maravilhosamente
abertos a novas ideias, novas formas de fazer as coisas. Os Lions sempre inovaram, concebendo e pondo em prática ideia brilhantes, e que rapidamente as
adotámos e ajudamos a populariza-las: leite nas escolas, cães-guia para os cegos,
bancos de olhos, bengalas brancas, entre outras. Para chegar onde queríamos,
para servir de forma eficiente e abrangente, os Lions nunca hesitaram em fazer
as coisas de maneira diferente e criativa. MAIS INOVAÇÃO!
O espírito da inovação continua patente em Lions Clubs International. A LCIF
tem criado mecanismos para fazer chegar até si milhões e milhões de dólares
nas mais diversas campanhas para depois ajudar quem precisa nesses programas e noutras ajudas urgentes como os incêndios, inundações, tsunamis e
outros. MAIS RECURSOS.
Os Lions preocupam-se em revigorar comunidades com eventos e atividades divertidas, inteligentes e inspiradores que ajudem os necessitados. É O
QUE ESTÃO A FAZER OS NOSSOS DOIS DISTRITOS – MAIS IMAGINAÇÃO.
Na época digital, os Lions criaram para os novos telemóveis o MyLion que
mudará radicalmente a forma de servirmos as nossas comunidades e de nos
comunicarmos. PARA BREVE
THE POWER OF WE
A FORÇA DO NÓS

D
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Os novos desafios
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Divulgação,
Divulgação,
Divulgação
Gabriela Fernandes

Paulo Rodrigues

Governadora
Distrito 115 Centro Sul

Governador
Distrito 115 Centro Norte

quantos de nós já aconteceu dizer “Sou Lion” e de imediato nos
perguntarem: “O que é isso?” Se não a todos, pelo menos a quase todos!
Daí que um dos grandes enfoques do Distrito 115 Centro Sul
para o presente Ano Lionístico seja precisamente a divulgação.
Em outubro, com a edição da Lotaria Clássica comemorativa
do nosso Centenário, 140.000 cautelas com o nosso logotipo circularam em Portugal
Continental e Ilhas, e tivemos o privilégio de estar presentes no programa da RTP
“Roda da Sorte” para explicarmos ao país quem somos e o que fazemos. A Lotaria
do Centenário foi uma divulgação nunca antes conseguida!
Em novembro, na Strides do Distrito, que teve lugar no Seixal, envergámos os
nossos coletes, convidámos a autarquia, associações locais, dissemos quem éramos
e o que fazíamos, caminhámos por uma das principais vias da cidade… e fizemos
divulgação!
Em dezembro, na Kuriakos TV, no programa “Conversa de Mulheres”, tivemos a
oportunidade de estar duas horas em direto, a falar de Lionísmo, tendo sido exibidos 4 vídeos sobre a nossa Associação, que complementaram os temas abordados.
Foi mais um fantástico momento de divulgação!
Divulgação é também o espírito que está subjacente em todas as atividades que
os Clubes do Distrito têm vindo a planear e a concretizar, muitas delas concebidas
com muito carinho para a visita oficial da Governadora. Os Clubes vêem o seu trabalho reconhecido e apreciado “in loco” e todos aqueles que são apoiados constatam que o auxílio que recebem é valorizado não só pelos sócios do clube local, com
quem já estabeleceram laços, como também pelos líderes em exercício.
As parcerias em que temos vindo a apostar, tanto a nível nacional, com o Distrito
115 Centro Norte, como a nível Distrital, têm igualmente difundido a notoriedade da
nossa Marca e do nosso lema “We Serve”, mas não se esgotam em si e ainda há
muito para fazer.
Ainda durante o mês de fevereiro vamos ter mais 3 atividades de impacto social:
dia 21 o Fórum do Cancro Pediátrico; dia 22 uma Palestra sobre Audição e dia 25 a
Reflorestação do Centro do País, todas elas da responsabilidade dos respetivos Assessores e com o envolvimento de médicos, palestrantes, laboratórios, empresas,
autarquias, etc, etc, que não hesitaram em se tornar nossos parceiros, em colaborar
connosco e a quem temos levado o nome e a divulgação da nossa Associação
Internacional.
Logo a seguir, dia 3 de março, teremos a Gala Solidária de Lions Clubes – Distrito
115 Centro Sul, para a qual contamos com a parceria dos Salesianos de Manique e
com a atuação da Orquestra dos Salesianos de Manique, dirigida pelo Maestro Hugo
Ribeiro, do Orfeão de Castelo Branco, dirigido pelo Maestro Rui Barata e ainda do
cantor FF.
Mas não vamos parar por aqui, porque até ao final do Ano Lionístico vamos ter
mais novidades...
Uma coisa é certa: este caminho tem vindo a ser feito caminhando. Com muito
trabalho de equipa, com muito esforço, muito empenho e muita dedicação de todos aqueles que, imbuídos de verdadeiro espírito Lionístico, não baixam os braços,
estão lado a lado e não hesitam em “dar” o seu pouco tempo livre para Servir os
outros e as comunidades.
Só assim conseguiremos cumprir com a nossa parte na prossecução do objetivo
internacional de prestar ajuda a 200 milhões de pessoas por ano em todo o mundo.
Essa meta, que certamente atingiremos, será o auge da divulgação mundial de
quem somos e do que fazemos!
Um forte abraço!

A
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Aquilo que
nos motiva é a
solidariedade

Q

uem é que não se
lembra desse poema fantástico de
António
Gedeão
intitulado “Impres-

são Digital” ?
Deixem-me só lembrar aqui os cinco
primeiros versos:
“Os meus olhos são uns olhos,
e é com esses olhos uns
que eu vejo no mundo escolhos
onde outros, com outros olhos,
não vêem escolhos nenhuns”
E os dois últimos:
Vê moinhos ? São moinhos.
Vê gigantes ? São gigantes.
É assim quando aquilo que nos motiva é a solidariedade.
Meus olhos não vêem escolhos.
E se devesse responder como António Gedeão diria:
Vê o entusiasmo a crescer ? está a
crescer.
Vê a solidariedade a aumentar ? Está
aumentar.
E vai continuar assim, porque essa é
a nossa vontade colectiva.

Bruno Fonseca
Presidente
DM Leo 115

início de 2018 veio com uma importante chamada aos projetos e objetivos estipulados para este ano. Fazemos um
balanço sobre tudo o que o ano passado nos proporcionou
e, agora, no início desta caminhada que será o segundo
centenário do Lions Club International, os Leos mostram
cada vez mais o quão dispostos está a servir. A servir mais.
A servir melhor. A servir de forma diferente, mas sempre a sorrir.
Começam a ganhar forma os alicerces daquela que será, mais uma vez,
a Atividade das Crianças. Para todos os que não conhecem, a Atividade das
Crianças, também conhecida antigamente como “Crianças na Floresta”, consiste na organização de um fim-de-semana repleto em animação e atividades para um grupo de crianças carenciadas provenientes de todo o país.
Através de várias atividades promovidas ao longo do ano, os Leos angariam
fundos para patrocinar a deslocação e estadia de crianças identificadas em
instituições visitadas pelos nossos Leos. O processo de familiarização e aproximação entre as crianças e os Leos começa meses antes, culminando na viagem à Quinta da Fonte Quente- Tocha. Este é o espaço onde durante todo um
fim-de-semana as crianças podem preocupar-se apenas com o “ser criança”,
e é missão de todo e qualquer Leo presente garantir que todas as crianças
têm uma aventura que as marcará para a vida. Este ano vamos receber todos
na Tocha com o tema “A volta ao mundo em 48h”, que dará o mote para a
história, decoração e demais surpresas a encontrar.
Enquanto não chega maio e a atividade das crianças, preparamo-nos também para a 40ª Conferência Leo. Este evento decorrerá nos dias 6,7 e 8 de
Abril na cidade de Espinho. É um momento alto em refletimos sobre o atual
ano leonístico e preparamos o futuro do movimento. É também um momento
importante para os Lions que começam agora a conhecer o significado de
apadrinhar um clube Leo, e para todos os Clubes Lion que ainda não o fizeram! É uma etapa importante de partilha e serviço, da qual saímos enriquecidos pelos projetos que os nossos companheiros Leo desenvolvem e pelos
momentos de amizade que partilhamos sempre que estamos em união!
O ano ainda agora começou, e traz tanto de promissor como de desafiante.
Estamos certos de que trará grandes alegrias e sucessos, nos quais estaremos juntos a servir!

O

> OPINIÃO

Servir mais, servir melhor,
servir de forma diferente
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> ENTREVISTA

MANUEL PORTELA Assessor das Convenções

“Os Lions vão encontrar
nestas convenções inovação,
dinamismo e juventude”
O Lions Clube de Braga promete inovar na organização das Convenções Nacional e
dos Distritos, que se realizarão nos dias 21 e 22 de abril, em Braga. Paralelamente
aos habituais trabalhos, decorrerão espaços de exposição e de partilha, que visam
a troca de experiências entre a comunidade dos Lions e mostrar à sociedade civil o
trabalho que fazem os Clubes. “A organização pretende criar um novo dinamismo,
proporcionando condições de disponibilidade e de participação dos companheiros,
para que possam acrescentar valor às discussões e possam, simultaneamente,
partilhar projetos diferenciadores e enriquecedores”, diz Manuel Portela, assessor
do evento.
Por Isabel Gomes Moreira
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As convenções Nacionais e Distritais são o momento onde os Lions
se reúnem, e os seus delegados discutem e deliberam sobre as estratégias
e o percurso que o Lionismo deve
traçar para que a missão e as grandes
causas sejam, de facto, o registo dos
LIONS “NÓS SERVIMOS”.
Os Lions vão encontrar nestas
convenções inovação, dinamismo e
juventude aliadas à erudição do Lionismo. Serão um marco no Lionismo
nacional.
O compromisso da preservação
dos valores, associado à ousadia e à
vontade de melhorar e atrair mais
companheiros nos momentos de decisão e partilha, são um desafio que deve
motivar e atrair os que acreditam no
Lionismo. Os Lions vão encontrar essencialmente vontade e força de Empreender e Reinventar. Precisamos de
um Lionismo mais forte para suscitar
uma melhor sociedade.

Porquê a aposta na mudança em termos de programa e organização?

As convenções deverão cumprir
com os seus propósitos e dar espaço para a discussão e tomadas de
decisão em tempo suficiente. Neste
contexto, a organização respeita integralmente o espaço das convenções.
A organização pretende criar um
novo dinamismo, proporcionando
condições de disponibilidade e de
participação dos companheiros, para
que possam acrescentar valor às dis-

cussões e possam, simultaneamente,
partilhar projetos diferenciadores e
enriquecedores.
Atualmente, a ciência e tecnologia, as condições de logística e a vontade de inovar, permitem rentabilizar
o tempo de forma a concentrar os
trabalhos e a empreender no Lionismo.
O modelo a seguir nestas convenções pretende essencialmente envolver mais os Lions nas atividades
Lionisticas, partilhar e experienciar
momentos de valorização e formação.

“Pretendemos dar a
conhecer a missão dos
Lions ao exterior”
Paralelamente aos habituais trabalhos, o que vai acontecer em termos
de programa?

O programa está concebido para
que os Lions possam usufruir de
momentos de partilha, equacionados
para um envolvimento com a sociedade. Pretendemos dar a conhecer a
missão dos Lions ao exterior e que o
conhecimento e a partilha seja aberto, acolhedor e esclarecedor.
Através de espaços de exposição,
de transmissão de conhecimentos de
informações e de debate de ideias,
sobre temas relevantes para a “família” LIONS, o programa paralelo
tem como objetivo incentivar e motivar a vontades de replicação, de se
fazer mais e ainda melhor, numa matriz de princípios e valores de serviço

ao outro, que nos caracteriza como
LIONS.
Para a comunidade em geral, os
momentos de partilha têm como objetivo divulgar o movimento, as boas
práticas e os impactos dos nossos
serviços, por forma a sensibilizar a
sociedade para as causas e objetivos
e gerar a boa vontade para o movimento, assim como despertar o espirito de SERVIÇO e lograr o aumento do quadro social do Lionismo.

> ENTREVISTA

O que podem esperar os Lions destas
convenções?

Quais têm sido as vossas maiores dificuldades?

As dificuldades são os desafios
que nos colocamos diariamente para
brindar os LIONS com um programa de excelência, uma participação
ativa e as melhores condições logísticas de receção e estadia aos companheiros.

Têm contado com que apoios na organização?

A organização conta com o empenho e motivação de uma equipa
jovem e empreendedora, centrada
no sucesso destas convenções e no
bem-estar dos Companheiros.
O apoio na dinamização e motivação de participação dos companheiros pelos clubes da Divisão 2
tem sido determinante para o sucesso da organização.
A envolvência de parceiros nos
preparativos e na procura das melhores soluções são a prova de que
o Lionismo é da sociedade e para a
sociedade.

UNIVERSIDADE DO MINHO ACOLHE CONVENÇÕES

“Braga é uma cidade jovem
com caraterísticas únicas”
Onde vão decorrer as Convenções?

As Convenções vão decorrer num
espaço jovem, acolhedor, num lugar de
sinónimo de aprendizagem e enriquecimento humano.
A Universidade do Minho acolhe as
convenções nos seus magníficos auditórios, dotados de infraestruturas técnicas
e logísticas modernas, com espaços de
convívio e sociabilização indispensáveis para que os trabalhos decorram
de forma organizada e com espirito

de proximidade e de amizade e com o
verdadeiro espírito de companheirismo.
Serão assegurados os transferes entre os
hotéis convencionados e a Universidade
do Minho de forma a proporcionar as
melhores condições de conforto e comodidade.
Braga dispõe de condições favoráveis
para acolher este evento?

Braga é uma cidade jovem, a mais
jovem de Portugal, com caraterísticas

únicas, com um programa cultural rico,
pensado e organizado para que os Lions
e acompanhantes possam disfrutar de
momentos singulares.
Braga ostenta, este ano de 2018,
a Bandeira de Cidade Europeia do
Desporto, sinónimo de movimento,
saúde, sabedoria e dinamismo. Assim
queremos receber os nossos companheiros na magnífica Bracara Augusta,
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DISTRITO 115 CENTRO SUL ASSINA PROTOCOLOS

Óculos e aparelhos auditivos

para carenciados
e descontos no yoga

O Distrito 115 Centro Sul estabeleceu dois protocolos de âmbitos bem diferentes,
durante o primeiro semestre do AL 2017/2018
A Governadora Gabriela Fernandes e o Dr. Hélder Oliveira, Diretor Geral do Grupótico, celebraram
um protocolo de cooperação entre o
Distrito 115 Centro Sul e o Grupótico/Oculista Cristal de Ouro, através do qual serão facultados óculos e
aparelhos auditivos a pessoas menos
favorecidas, devidamente identificadas pelas respetivas Juntas de Freguesia.
“Sem dúvida um grande passo
em frente no campo da visão, uma
das cinco plataformas de ação recomendadas pela nossa Associação”,
referiu a Governadora do Distrito
115 Centro Sul.
O segundo protocolo foi estabelecido com a Unidade Cinco de Outubro – Associação de Instrutores de
Yoga, com sede em Lisboa, através
do qual os sócios e os seus familiares
beneficiam de 50% de desconto na
inscrição e 10% de redução na quota
mensal.
O Yoga visa incorporar no mercado uma proposta de prevenção de
doenças profissionais diferente de
outras alternativas em uso.
O Yoga não funciona como atividade terapêutica, mas sim como uma
prática para aumentar a qualidade
de vida dos sócios e seus familiares,
contribuindo para reduzir consideravelmente os efeitos negativos do
stress diário, melhorando a qualidade
de vida e a saúde em geral, o funcionamento dos sistemas orgânicos e a
qualidade do sono.
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Mealhada acolhe II Fórum Lions
O II Fórum Lions organizado
pelo Distrito Múltiplo vai decorrer,
no dia 11 de março (domingo), na
Quinta dos Três Pinheiros, na Mealhada.
O início está marcado para as
10h30 e a partir daí todos os participantes poderão trocar experiências

e encontrar respostas a anseios
existentes na vida dos Clubes.
O Conselho Nacional de Governadores (CNG) pretende com esta
iniciativa que os Clubes apresentem para análise e discussão temas
de interesse geral, assim como casos de sucesso em atividades.

À semelhança de eventos anteriores está previsto o transporte
em autocarro para os Lions da área
da grande Lisboa e outros que se
queiram juntar. A partida será pelas 08h00, do Campo Grande – Lisboa (viaduto Campo Grande - Hotel
Radisson).

> distritos

Dia 11 de MARÇO

DISTRITO 115 Centro Norte

Simpósio Ser Criança

em Famalicão

A Assessoria de Serviços Lionísticos para Crianças D115 Centro Norte e o Lions Clube
de Vila Nova de Famalicão promovem a 4ª Edição do Simpósio Ser Criança.
A iniciativa decorrerá no dia 17
de março, no Pequeno Auditório da
Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, e será subordinado ao tema
“Ser Criança: imaginar e descobrir”.
Será um espaço de debate multidisciplinar acerca de temáticas cuja unicidade captarão a atenção do público,
procurando aprofundar a construção
de conteúdos sólidos numa área tão
singular como é a da infância. Consideramos que o programa delineado é
inovador e abrangente, surpreendendo
pela especificidade das abordagens,
pela singularidade dos oradores e pelo
fascínio que o universo da criança adquire para cada um.
O evento conta com a participação de vários oradores convidados,
académicos, profissionais e investigadores de Instituições de Ensino de
renome.
A formação será creditada pelo
Centro de Formação de Associação
de Escolas de Vila Nova de Famalicão para os professores de todos os
graus de ensino.

Como nota indicativa, referimos
que a organização tem reunido nestes eventos professores, técnicos de
educação e desporto, animadores
socioculturais, profissionais de saúde
e da área social, bem como diretores
de escolas ou de IPSS’s com valências na área da infância e da juven-

tude, pais, avós e outros educadores
não formais e Companheiros Lions
e Leos.
As inscrições são gratuitas, embora limitadas e obrigatórias, devendo para o efeito ser preenchido
o formulário disponível em: www.
simposio-ser-crianca.webnode.pt
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Lions Clube Almada-Tejo

Recital com fim solidário e casa cheia
O Lions Clube Almada-Tejo
promoveu a 10ª edição do
recital Lions Clube AlmadaTejo/Convento dos Capuchos,
evento que reverteu para a
Associação Almadense Rumo
ao Futuro e que contou com
casa cheia.
Esta 10ª edição contou com a
participação graciosa do Coro Audite Nova de Lisboa, dirigido pela
maestrina Maria Clara Correia, com
as sopranos Lucina Morais e Vera
Quaresma, e o pianista João Malha.
O final do recital ficou a cargo dos
vencedores do Concurso “À Capella”, os Spell Choir.
O evento ficou marcado por
uma forte adesão do público, composto por inúmeros Companheiros
de vários Clubes Lions, familiares e
amigos e também pela presença da
Governadora Gabriela Fernandes,
que fez questão de realizar a sua visita oficial ao Clube por ocasião da

realização de uma atividade.
Contou ainda com a presença do
presidente da Associação Almadense
Rumo ao Futuro, Joaquim Grosso.
De assinalar também que a Câmara Municipal de Almada, que desde
sempre tem apoiado esta iniciativa
do Clube, se fez representar através
do Vice-Presidente, Dr. João Couvaneiro, que, no início do espetáculo, congratulou o Clube e reiterou o

apoio da edilidade às iniciativas desta
natureza.
A apresentação e condução esteve a cargo uma vez mais de Miriam
Gonçalves, locutora da Rádio Renascença.
No final do espetáculo, seguiu-se
um convívio entre artistas, Companheiros, familiares e amigos à volta
de um Moscatel de Honra, oferecido
pela Câmara Municipal de Almada.

Gala de Solidariedade
para construir jardim em hospital
Ainda em outubro, o Lions
Clube Almada-Tejo organizou a
2ª Gala de Solidariedade Lions,
que contou com a participação
de mais de cem artistas de várias localidades, como os Mad G
Wine, do Montijo, as Campaniças
do Mira, de Odemira, o Coro Feminino TuttiEncantus, de Setúbal,
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a Tuna da Universidade Europeia
de Lisboa, e a Almadança e a
Tuna do Centro Social e Paroquial
Padre Ricardo Gameiro, de Almada.
Esta edição serviu para
apoiar a recuperação de um espaço exterior no Hospital Garcia
de Orta, contíguo ao Serviço de

Psiquiatria, que vai consistir na
construção de um jardim, com
funções ocupacionais, destinado
a integrar a terapia dos doentes
de psiquiatria ali internados.
Mais uma vez a apresentação
e condução do espetáculo esteve
a cargo da locutora da Rádio Renascença, Miriam Gonçalves.

Lions Clube de Amadora

Entrega de bens a
família de trigémeos
com deficiências
Jovem estudante
premiado
O Prémio Dr. Teixeira de Matos,
anualmente atribuído pelo Lions Clube
Almada-Tejo, em homenagem a um
dos principais dinamizadores e fundadores do Clube, destinado a distinguir
o melhor aluno/aluna finalista da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, foi este
ano conquistado pelo aluno da área de
Biologia, Miguel Bernardo Guerreiro
Pereira, que terminou o 12º ano com
a média de 17,5 valores. A entrega do
prémio teve lugar no decorrer da assembleia jantar comemorativa do 27º.
aniversário da entrega da Carta Constitutiva do Clube, nas instalações da
APPACDM.

O Lions Clube de Amadora entregou, em dezembro, diversos bens
a uma família com trigémeos. Francisca, Guilherme e Rafael têm atualmente 6 anos de idade. São crianças
inteligentes e alegres, mas sofrem de
doenças que exigem cuidados. Francisca tem paralisia cerebral e os Gruilherme e Rafael possuem Síndrome
de Leigh, uma doença rara degenerativa sem cura, que ataca o sistema nervoso central. Para conseguir
acompanhar as crianças, a mãe fica
em casa a cuidar deles, enquanto o
pai está desempregado.
Como forma de colmatar as necessidades da família, o Lions Clube de
Amadora anagriou bens alimentares,
>
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>

roupas e produtos de farmácia específicos para o tratamento das crianças.
O Clube sublinha ainda que está
a decorrer uma campanha solidária
de Recolha de Tampas para contribuir para a compra de novas cadeiras
de rodas adaptadas.

Lions Clube de Arouca

“Campanha da Saca”
ajuda famílias carenciadas

Clube entrega
enxovais a mães
carenciadas
Cumprindo uma tradição anual, o Lions
Clube Almada-Tejo entregou na maternidade
do Hospital Garcia de Orta algumas dezenas
de enxovais para bebés filhos de mães carenciadas.

A “Campanha da Saca”, organizada todos os anos pelo Lions Clube
de Arouca, permitiu ao Clube, com
o apoio de grupos de Catequese de
várias paróquias e de Conferências
Vicentinas, recolher bens alimentares para famílias carenciadas durante
a época natalícia.
Assim, na Campanha de 2017,
foram recolhidos, com o apoio das
Catequeses das paróquias de Santo Estêvão de Moldes, S. Miguel de
Urrô, Nossa Senhora da Conceição
de Rossas e S. Salvador de Várzea,
diversos bens que foram depois distribuídos pelas Conferências Vicentinas e algumas Juntas de Freguesia.
Esta Campanha permitiu ainda
ao Clube constatar que, a par das
famílias sinalizadas, existem outras a
viver com dificuldades e sem ajudas.
“Nestes contextos, percebe-se a ne-

Festa solidária da catequese da Paróquia
de Santo Estêvão de Moldes durante a qual procederam
à recolha de bens para a «Campanha da Saca»

cessidade e importância do trabalho
de proximidade do Lions”, reforçou
o Clube.
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Lions Clube de Vila do Conde

7000 euros entregues
à Liga Portuguesa Contra o Cancro
O Lions Clube de Vila do Conde apresentou, no decorrer das comemorações do seu aniversário, a 3
de fevereiro, dois novos sócios: João
Paulo Maricato e Miguel Meira.
O Clube aproveitou ainda para
divulgar a verba angariada com a
realização de mais um Magusto, que
contou com a participação de 250
pessoas. Assim, o Clube doou 7000
euros à Liga Portuguesa Contra o
Cancro.
Já em colaboração com os Escuteiros de Vila do Conde e a Associação Portuguesa Contra a Paramiloidose, o Lions Clube organizou
a recolha de bens para o Banco
Alimentar. A iniciativa decorreu em
dezembro e, durante três dias, conseguiu angarias 3.5 toneladas de alimentos que foram entregues ao Banco Alimentar.
Simpósio sobre
Cancro Pediatriático
A 3 de fevereiro, o Lions Clube de
Vila do Conde promoveu o Simpósio
sobre Cancro Pediátrico, evento que
contou com as intervenções de Ana
Correia, assessora distrital para o Cancro Pediátrico, que referiu as atividades previstas e a campanha em favor
do Lucas (imagem do movimento);
Carlos Lopes, médico que falou sobre
o tema. Já Sónia Pereira, enfermeira,
abordou o Sentir da Criança, enquanto
Patrícia Gomes, médica, falou sobreo
Sentir da Família.
Entrega de donativos
a instituições
Como já vem sendo hábito, o
Clube continua a ajudar algumas
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instituições que prestam serviços à
comunidade, com o Santa Casa da
misericórdia, o MADI, O Tecto, as

Vicentinas de Vila do Conde e a
APAC para apoio à cegueira no concelho, num total de 2000 euros.

Lions Clube de Braga

Ultrapassa meta dos 100 sócios
em ano de Centenário
Em 2017 o
movimento
comemorou 100
anos de atividade
no mundo e para
assinalar a data,
o Lions Clube de
Braga lançou o mote
de atingir os 100
sócios. Outro dos
objetivos passavam
por atribuir 100
bolsas de estudo a
jovens estudantes
universitários. Os
dois objetivos foram
cumpridos.
Assim, no dia 30 de novembro, o Clube chegou aos
107 elementos, conseguindo,
por conseguinte, entregar o
mesmo número de bolsas de

Rotunda e
monumento Lions
Clube de Braga

estudo de mil euros, o que totaliza 107 mil euros. Segundo o Clube, “este objetivo
só foi possível com o empenho dos companheiros”,
realçando a importância de
lembrar aos outros clubes
em Portugal que é possível atingir estes números.

“Também gostaríamos de
ver outros clubes atingir o
mesmo patamar ou até ir
mais longe, para que conjuntamente possamos contribuir para o aumento e
consolidação do Movimento em Portugal”, reforçou o
Clube de Braga.

> CLUBES em ação
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Em
consequência,
a Câmara Municipal de
Braga decidiu atribuir ao
largo onde está situada a
sede do Clube o nome de
“Rotunda Lions Clube de
Braga” e no centro será
erigido um monumento,
da autoria de Paulo Neves, arquiteto, em honra
do Lions e do Lionismo.
“São boas notícias, mas
o que pretendemos com
elas é alimentar o orgulho
de todos nós, o orgulho
de sermos Lions”, defendeu Carlos Silva, presidente do Lions Clube de
Braga.

Atividades solidárias em prol da comunidade
AJá em termos de atividades, o Clube promoveu,
em novembro, um magusto
solidário, que reuniu companheiros e amigos com o
objetivo de ajudar uma causa solidária e criar laços de
amizade entre companheiros
e amigos num ambiente informal.
No início de dezembro,
o Clube apoiou a iniciativa
do Banco Alimentar Contra a
Fome, com a presença de vários companheiros na recolha
de bens em estabelecimentos comerciais. Ao todo foram angariados 2.930 quilos
de alimentos.
Ainda em dezembro, o
Clube presenteou os alunos das Escolas Básicas de
Morreira e Trandeiras com
os desejos que os mesmos
haviam pedido ao Pai Natal.

“Um momento de felicidade
de muitos alunos carenciados que, de outra forma, não
poderiam ter os seus desejos
concretizados. Um ato solidário do Lions Clube de Braga,
através CLs Carlos Silva, Paulo Resende e Célia Resende,

onde foi promovido o espirito de amizade, solidariedade
e companheirismo junto dos
mais pequenos, com o apoio
da Empresa Brinka”, explicou
o clube.
Na véspera de Natal, teve
lugar mais um movimento

solidário promovido pelas
companheiras Elsa Costa, Ana
Isabel Reis e Eduarda Palmeira, que se voluntariaram para
preparar uma mesa de Ceia
de Natal para os alunos dos
PALOP da Residência Universitária da Universidade Católica.
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Lions Clube de Cantanhede

Distribuição de cabazes e presentes
No Natal, e como já tem sido hábito nos últimos anos, o Banco de Leite,
criado em 2013 pelo Lions Clube de
Cantanhede em parceria com a Ação
Social do Município, com o objetivo de
contribuir para a melhoria das condições de vida de crianças carenciadas do
concelho, entregou cabazes a 27 famílias. Paralelamente e para complementar
a iniciativa, a Farmácia Seixo recolheu
junto dos seus clientes um presente
para cada criança e, este ano, com a ajuda ainda da Clínica Curactiva, também
as crianças dos 6 aos 15 anos receberam
presentes, além da oferta a cada uma das
famílias assinaladas um Plano de Saúde
gratuito válido por um ano, “de modo
a facilitar o acompanhamento médico
com consultas de clínica geral e descontos noutros serviços”.

>

Lions Clube de Castelo Branco

Apoio às vítimas de incêndios

>

Lions Clube de Famalicão

Apoio a comunidade
religiosa
O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, no
âmbito da sua ceia de Natal, promoveu uma recolha de bens alimentares, que teve como destino uma comunidade religiosa com carências
socioeconómicas.
Assim, foi entregue um cabaz às Irmãs de
uma Congregação de carisma contemplativo do
concelho, para o qual contribuíram muitos Lions,
Leos, convidados e amigos, numa causa que o
Clube considera de extrema validade e que pretende continuar a apoiar sempre que possível.
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Sinónimo de companheirismo,
amizade, fraternidade, ajuda, liberdade, inteligência, e por outro lado
coragem, fidelidade, força e atitude,
o Lions e atua em todas as situações
que se afigure premente e perante a
tragédia que foram os incêndios em
Portugal em 2017 o movimento não
ficou alheio.
Nesse sentido, o distrito de Castelo Branco, assolado por um incêndio que deixou tudo devastado, viu
as suas vítimas serem ajudadas por
vários companheiros e o Clube recorda momentos de solidariedade.
“Foi com um profundo sentimento
de solidariedade, apesar da dor que
nos invade, que dissemos “Estamos
Presentes” aqueles que precisaram
de nós, e dissemo-lo com um sorrido, um abraço, um carinho e até uma
lágrima. Contribuímos com o que
era mais necessário, chegamos à população de Oleiros com alimentos,
produtos de higiene, loiças, roupa,
calçado, tudo o que era necessário.

Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, levando o Lions e mais
concretamente o Clube de Castelo
Branco a cumprir as suas tarefas”,
reforçou o Clube.

> CLUBES em ação
Os companheiros que participaram no Convívio Solidário natalício

>

Distrito 115 Centro Sul

Divisões 7 e 8 unidas em convívio solidário
para apoiar comunidade
de bairro problemático
Em dezembro, os clubes das
Divisões 7 e 8 realizaram
um convívio solidário. O
evento reverteu para a Irmã
Purificação, da Igreja Nossa
Senhora da Purificação,
traduzindo-se num total de
50 “sacos solidários”.
A Irmã Purificação dedica-se há
vários anos a esta comunidade, tendo
sido a primeira voluntária, caucasiana
a entrar no bairro da Cova da Moura
nos anos 80. Mais tarde, foi convidada a trabalhar na Paróquia de Prior
Velho, no também problemático
bairro da Quinta do Mocho.
Desde 2011 que os Lions colaboram com a Irmã Purificação,
principalmente o Lions Clube Sete-Colinas, que tem vindo a intervir
na Quinta do Mocho, apoiando a
comunidade deste bairro, sobretudo através da CL Cristina Teles
que tem apoiado a comunidade
como professora de alfabetização
no Projeto “Ler com Arte”, além
da entrega de bens para o lar e para

A Irmã Purificação com os Presidentes das Divisões,
a Presidente do LC Lisboa Sete Colinas
e o CL José Teles que fizeram a entrega,
em nome de todos os lions destas Divisões

os residentes, assim como a entrega de óculos por Eugénio Leite,
que após uma atividade de rastreio,
possibilitou uma melhor aprendizagem da matéria, uma vez que
a visão dos jovens foi melhorada,
logo o interesse dos mesmo pela

matéria também melhorou.
Neste sentido, todos os anos, no
Natal, o Clube oferece “Sacos Solidários” que incluem produtos típicos
da época, que são entregues a famílias carenciadas, referenciadas pela
Irmã Purificação.
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Lions Clube de Ílhavo

Simpósio sobre diabetes
O Lions Clube de Ílhavo
organizou o V Simpósio
Lionístico da Família e da
Mulher, sob o tema “Lions –
capacitar para a diabetes”.
O evento decorreu no dia
13 de janeiro e contou
com a partilha de vários
testemunhos sobre o tema.
A abrir a sessão e apresentar o
programa esteve a presidente do
Clube, Teresinha Novo, seguindo-se as intervenções do presidente da
Junta de Freguesia de S. Salvador,
João Campolargo, e do Governador
do Distrito 115 Centro Norte, Paulo
Rodrigues.
Os painéis foram moderados por
Manuel Amial, padrinho do Lions
Clube de Vila Praia de Âncora, tendo o primeiro sido subordinado ao
tema “Conhecer a Doença – Comportamento a adotar”, apresentado
por Elsa Marques Silva, médica especialista de Medicina Interna, também ela Lions, que tem desenvolvido
grande parte da sua experiência pro-

fissional a tratar da problemática da
Diabetes, que falou um pouco mais
sobre os tipos da doença, diagnóstico
e complicações. Já o segundo painel
teve como título “Diminuir a prevalência da Diabetes e a incidência das
complicações – projetos na comunidade”, e foi defendido por Carolina
Neves, enfermeira da Unidade de

Cuidados na Comunidade Laços de
Mar e Ria de Ílhavo, que apresentou
dados estatísticos da doença nas mulheres, principais causas do aumento
da doença, principais fatores e populações de risco. O terceiro e último
painel foi apresentado por Ana Rego
e Sara Martins, enfermeiras da Associação de Diabéticos de Ovar.

Entrega cabazes
a famílias
carenciadas

Admissão de novos sócios
em dia de aniversário

34

LION

janeiro
fevereiro
2018

O Lions Clube de Ílhavo aproveitou
as comemorações do 9º aniversário,
a 13 de janeiro, data do aniversário do
fundador do Movimento, Melvin Jones,
para apresentar dois novos sócios, Carlos Faustino Dias dos Santos e Gabriel
Rangel Barroso, divulgar o conhecimento por parte da Associação Internacional com o galardão de Excelência,
Centenial Service Challenge Patch e
o galardão de aumento de sócios. O

momento serviu ainda para reconhecer António Bizarro com o Diploma de
Cidadão de Mérito do Lions Clube de
Ílhavo do ano 2018 – “Cidadão Exemplar do Associativismo Desportivo,
Cultural e Social com forte dedicação à
comunidade, como fundador, dirigente
e atleta de várias entidades”. Esta homenagem está inserida numa prática
anual que o Lions Clube de Ílhavo tem
vindo a realizar desde que se fundou.

O Lions Clube de Ílhavo entregou cabazes, na época do
Natal, a 23 famílias carenciadas,
num total de 86 pessoas apoiadas.
Esta entrega foi o culminar
de várias atividades que começaram com a angariação de bens
e fundos, juntando centenas de
produtos alimentares alusivos
à época, complementados com
brinquedos e lembranças para
os mais pequenos, num ritual
que se repete todos os anos em
meados de dezembro. Nesta atividades todos os companheiros
se unem noite dentro para poder
entregar aos mais desfavorecidos bens que lhes proporcionem
um Natal melhor.

Lions Clube de Leiria

Clube apoia alunos com fruta e lanches
O Lions Clube de Leiria
contribuiu este ano letivo
para o Projeto Pera,
iniciativa que tem como
missão o apoio alimentar a
alunos carenciados.
Neste âmbito, o Clube entregou
à Escola Secundária Afonso Lopes
Vieira a primeira tranche, 1300 euros, que serão empregues no fornecimento de fruta aos alunos da
escola, um dia por semana, definido como “Dia dos Lions”. Outra
iniciativa consiste no financiamento de pequenos almoços e lanches
a 12 alunos.
Ainda em outubro, o Lions Clube de Leiria realizou mais um Assembleia em Movimento, que consiste na deslocação a Lisboa ou Porto
para assistir a um espetáculo em cena
e visita a alguma exposição ou museu em destaque. Participaram mais
de 50 pessoas entre companheiros e
amigos, que viram “Comédia Fantástica”, de Felipe La Feria.
Já em novembro, o Clube promoveu um Ralli Paper, que culminou
com um almoço-magusto que angariou 960 euros para o Bombeiros
Voluntários de Leiria. Ao todo, participaram 60 pessoas nos jogos tra-

dicionais integrados, passando ainda
pelo Pinhal de Leiria.
Por último, no dia 12 de dezembro, o Clube organizou o jantar de
Natal. O evento também contou
com uma vertente solidária com a
Campanha do Saco, que consiste na
recolha de roupa, que este ano rever-

> CLUBES em ação

>

teu para o Centro de Acolhimento de
Leiria e a Cáritas de Carangueijeira.
Os alimentos recolhidos, cerca de
60kgs, foram entregues ao Centro
de Acolhimento e os enxovais foram
para a Liga dos Amigos do Hospital
Santo André em Leiria, para serem
distribuídos por mães carenciadas.
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Lions Clube de Lisboa Alvalade

Apoio
aos sem-abrigo
O Lions Clube de Lisboa Alvalade recebeu para o seu
jantar de comemoração do 22º aniversário, a presença da
governadora, Gabriela Fernandes, que aproveitou para
acompanhar elementos do Clube numa visita aos sem-abrigo que pernoitam junto à Igreja de São Jorge de Arroios. Debaixo das arcadas do edifício, homens e mulheres pernoitam e nesse dia receberam produtos de higiene,
roupas e agasalhos.
Ainda no jantar de aniversário, o Clube apresentou uma
nova companheira, Benvinda Guerra, apadrinhada pela
Companheira Carla Albuquerque do Clube do Montijo.
O Lions Clube de Lisboa Alvalade continua ainda
com o seu trabalho de voluntariado nos Hospitais de
Dona Estefânica e IPO, com as colaborações das CL Maria Manuela Castelo e Maria de Lurdes Rodrigues.
>

Lions Clube Vilamoura

Entrega de cabazes
com bens recolhidos
em jantar
O Lions Clube de Vilamoura, após angariar bens alimentares no jantar de Natal, procedeu à entrega de cabazes
a famílias carenciadas de Quarteira. O Clube entregou ainda cabazes em Faro, na Obra das Irmãs de Calcutá, instituição que acolhe e alimenta pessoas carenciadas da cidade,
além de apoiar idosos acamados.
O Clube entregou também óculos graduados a uma
criança de Quarteira com graves problemas de visão.
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Lions Clube
Lisboa Sete Colinas

Admissão
de novos
sócios
e palestra

> CLUBES em ação

>

O Lions Clube Lisboa Sete Colinas promoveu, no dia 18 de janeiro, um jantar solidário. No evento
foram apresentados os dois novos
sócios do clube, Marie Paule Folgado, professora de nacionalidade francesa, e Filipe Fonseca, licenciado em
Ciências Farmacêuticas e Medicina
Tradicional Chinesa, e teve ainda lugar uma palestra intitulada “30 anos
de Aventura Social”, por Margarida
Gaspar de Matos.
A sessão contou com a presença da Governadora do Distrito 115
Centro Sul, Gabriela Fernandes,
além do ex-ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, ex-presidente
da Câmara Municipal de Lisboa,
António Carmona Rodrigues, entre
demais amigos e familiares.

>

Lions Clube da Maia

Jantar solidário
de Natal
O Lions Clube da Maia continua o caminho
da solidariedade, atento às dificuldades dos
mais carenciados, promovendo por isso, e para
colmatar estas falhas, eventos de cariz solidário, como a participação num jantar solidário de
Natal, em parceria com a Re-Food da Maia e a
Santa Casa da Misericórdia da Maia.
O evento teve lugar no dia 21 de dezembro,
na Escola Secundária da Maia, e além do bacalhau para a ceia, o Clube colaborou no atendimento e serviço às mesas, tendo os companheiros participantes partilhado o jantar com os
demais utentes das instituições.
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Lions Clube Póvoa de Varzim

Apoio a instituição
que acolhe crianças em risco
Vários Companheiros do Lions
Clube da Póvoa de Varzim marcaram
presença, a 20 de janeiro, no jantar
solidário a favor da Casa do Regaço Cruz Vermelha da Póvoa de Varzim,
que teve lugar no Casino da Póvoa.
O evento teve como objetivo a

angariação de fundos para esta casa de
acolhimento de crianças em risco e foi
organizado por um grupo de empresárias que apoiam a Casa do Regaço.
As “Amigas do Regaço”, assim
se denominam, apoiam a instituição
ao longo de todo o ano e desta vez

decidiram organizar um jantar para
os demais interessados em ajudar a
Casa que acolhe crianças em risco até
à idade adulta, encaminhando-as depois para o mercado de trabalho ou
apoiando no regresso e integração às
suas famílias.

Clube lança website
Com o objetivo de partilhar todas as informações, imagens, contactos, história, o Lions Clube da Póvoa de Varzim
lançou agora um website.
Através do endereço www.lionspovoa.com, Companheiros e demais comunidade podem estar a par dos acontecimentos do mesmo, além de poderem percorrer a
galeria de imagens dos eventos que o mesmo realiza.
O site conta ainda a história e a descrição dos membros, direção e contactos.
Com isto, “o Clube pretende estar mais próximo
da comunidade poveira e de outros clubes que podem assim estar a par de tudo o que se passa, com
a partilha de informações e imagens do Lions Clube
da Póvoa de Varzim”, como lembrou Miguel Sousa
Neves, presidente do Clube, agradecendo o apoio
de Abel Silva, filho de um companheiro Lion, Manuel Silva, a residir em Londres, em toda a criação
da plataforma.

38

LION

janeiro
fevereiro
2018

>

Lions Clube do Funchal

Apoio às vítimas dos incêndios
No passado mês de dezembro, o
Lions Clube do Funchal organizou
várias iniciativas, além de ter admitido
dois novos sócios, Maurizio Lalinga e
João Alcindo de Freitas.
De entre as iniciativas, destaque
para o auxílio a famílias vítimas do incêndio de agosto de 2016, tendo sido
entregues 25 cabazes compostos por
vários produtos alimentares, como carne e peixe, que foram depois entregues
a 25 famílias. Foram ainda distribuídos
três enxovais para bebé a três famílias
diferentes, além de um colchão, um soalho para uma casa de madeira e roupas
para adultos e crianças.
Ainda no âmbito da angariação de
fundos, o Clube organizou a Feira e o
Jantar de Natal. Na primeira participaram cerca de 700 pessoas e contou com
a venda de produtos tradicionais natalícias da Madeira, como bolos e broas
de mel, pickles, cebolas de escabeche,
compotas, além de louça portuguesa e
roupas. Já no Jantar de Natal reuniram-se vários companheiros para um momento de confraternização.
Por último, O Lions Clube do Funchal realizou um convívio com os bolseiros num lanche, confecionado pelas
Companheiras. O evento contou com a
presença de seis bolseiros.
2018 começou no Clube com a
continuidade do apoio a famílias de
vítimas dos incêndios de 2016, agora
com materiais de construção e trabalhos de carpintaria e de pedreiro, pois
algumas pessoas já estão a reconstruir
as suas casas e a deixar o alojamento
que lhes fora facultado.

>

Lions Clube de

leiria

Identificação: Lions Clube
de Leiria
Ano de Fundação: 25 de
maio de 1984
Número de sócios: 50
(Dez/2017)
Direção atual: Presidente
Fernando A. Machado,
Secretário Adriano José
E. S. Martins Pereira,
Tesoureiro José Carlos
Leirião.

> CLUBES em ação

B.I. do Clube

Clube Padrinho: Lions
Clube de Aveiro
Contactos: Presidente:
geral@fmachado.pt
Secretário:
amartinspereira@netcabo.
pt
Tesoureiro:
j.carlossousa51@gmail.com
Página Facebook: https://
pt-pt.facebook.com/LionsClube-de-Leiria
Principais atividades:
Baile do Liz / Baile de
Carnaval: atividade de
angariação de fundos que
consiste num Baile com
orquestra/agrupamento
musical, sendo habitual a
participação de cerca de
300 pessoas. O destino
destes fundos são
decididos em assembleia
de sócios, tendo no
passado contemplado
diversas instituições, como
por exemplo a ajuda para
a construção de escola em
Nampula-Moçambique,
a LCIF – Sight First, e o
último (2017) apoio ao
Centro de Recursos para a
Inclusão Digital do Instituto
Politécnico de Leiria para a
criação da Biblioteca para
Cegos em Leiria. Projecto
Pera – fornecimento de
alimentos a escolas;
Bolsas de Estudo, Cabazes
de Natal, Enxovais para
Bebés, e apoio a diversas
instituições locais (CVP,
Oásis, Lar Santa Isabel,
CAL, etc.)
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Lions Clube de Lagos

Um espantoso fim de ano 2017
O Lions Clube de Lagos
celebrou um ano de serviço à
comunidade com um almoço,
que serviu sobretudo para
reconhecer todos quantos
contribuíram para os
projetos sociais do clube
O Clube promoveu Uma palestra
intitulada «Uma viagem de barco do
sul para o norte», da responsabilidade de Bjorberg e Hakan Bergquist e
que decorreu na Galeria de Lagos,
disponibilizada graciosamente.
Na exposição de esculturas da galeria foi cobrado um pequeno valor à
entrada. Houve grande participação
dos sócios do Clube e 180 visitantes
que apreciaram o vinho algarvio e os
aperitivos oferecidos.
Na sequência deste caminho
criativo, o LC Lagos contactou a artista Moa Gallstrom na sua Galeria
de Albufeira. Foram vendidas pinturas e fizeram-se rifas que resultaram
numa importância significativa para
o clube. Estes fundos são distribuídos ao longo do ano.
«Dar razões aos voluntários
para servirem as suas comunidades,

>

encontrar necessidades humanas,
encorajar a paz e promover a compreensão internacional através dos
clubes Lions» é a missão de Lions
Internacional e foi cumprido pelo
LC Lagos!

Lions Clube Lisboa Mater

Palestras sobre economia
e ajuda à comunidade
“Economia Portuguesa na atualidade” foi o tema da palestra organizada pelo Lions Clube Lisboa Mater, que contou com a presença de
elementos de vários clubes, como
Cascais Cidadela, Caparica Costa do
Sola, Lisboa Belém, Lisboa Alvalade
e Oeiras Tejo. A sessão foi proferida
por Mira Amaral, professor, e contou
ainda com a presença do presidente
de Divisão CLMJ Fernando Antunes,
o PDG Carlos Manitto Torres, e o PDG
Nuno Ferrão.
Ainda no Natal, o Clube realizou
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um almoço, com a oferta de cabazes
de Natal a famílias carenciadas.
Já no âmbito da reciclagem de
radiografias, foi entregue pela CLMJ
Maria Ivone Aleixo, um conjunto
de radiografias, angariadas pelos
membros do Clube para reciclar, cuja
receita foi entregue à AMI. O Clube
recebeu ainda da Fundação Diogo
D’Avilla, com sede no Estoril, cerca
de 20kg de roupa usada, que foi depois entregue à loja de partilha do
Centro Paroquial do Estoril.
Em janeiro, no dia 9, durante a

Todos nos interessam e damos as
boas-vindas aqueles que queiram fazer parte do nosso clube. Contactem
o Secretário do Clube secretarylclagos.pt@yahoo.com e visitem www.
lionslagospt.club.

Lions Clube Lisboa Monsanto

Apoio a associação promotora de emprego
Na Assembleia do Lions Clube
Lisboa Monsanto, realizada no dia 6
de janeiro, comemorativa da outorga
da Carta Constitutiva do Clube, foi
apresentada uma nova Companheira,
além da entrega de um donativo no
valor de 500 euros à APEDV – Associação Promotora do Emprego de
Deficientes Visuais, associação que
ao longo dos anos tem promovido a
integração de várias pessoas no mercado de trabalho de deficientes visuais, e com a qual este Clube tem um
protocolo de cooperação.
A sessão contou ainda com uma
palestra, por Saraiva Matias, jurista,
com o tema “O que é uma Carta
Constitutiva”.

Assembleia Geral do Clube que contou com vários companheiros, na
qual foi assinada a lista do endosso

da candidatura. No fim teve lugar
a palestra sobre Economia Social e
Lionismo, elaborada e apresentada
pelo CLMJ António Picanço dos Santos, assessor do Gabinete Distrital.
No dia 9 de Janeiro realizou-se
a AG do Clube, tendo na agenda o
endosso da candidatura da 2ª VDG
Maria Teresa d’Avila a 1ª VDG. Compareceram todos os CCLL que se
encontravam na cidade e de boa

> CLUBES em ação

>

saúde. A invocação, com a qualidade que lhe é reconhecida por todos,
foi dita pelo PDG João Azevedo e
Silva. Por unanimidade dos CCLL foi
assinada a lista de endosso da candidatura e de seguida procedeu-se
à palestra sobre Economia Social e
Lionismo elaborada e apresentada
pelo CLMJ António Picanço dos Santos, este ano Assessor do Gabinete
Distrital.
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Lions Clube do Seixal

Entrega de donativos, brinquedos e bolsas
O Lions Clube do Seixal promoveu a já tradicional festa de Natal, que contou com a presença da
Governadora, Gabriela Fernandes, e
durante o qual foi entregue um donativo de 150 euros à Associação Para
D’açúcar. O valor havia sido angariado durante a Strides, em novembro.
Foi ainda entregue a primeira parte das duas bolsas de estudo a jovens
estudantes universitários, no valor de
625 euros cada. Foram ainda recolhidos e convertidos em 20 cabazes de
Natal, bens alimentares, destinados à
Associação Ajuda a Ajudar, que integra alunos, professores e pessoal
auxiliar da Escola Manuel Cargaleiro.
O Clube recolheu e entregou
ainda brinquedos ao Centro de Assistência Paroquial de Amora, além
de roupas e bens de primeira necessidade.
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Foi realizada uma peça de teatro, escrita por uma Companheira
do Clube e interpretada pelos mais
pequenos, alusiva a esta quadra natalícia.
Foram ainda entregues reconhe-

cimentos da Associação Internacional ao Past Presidente pelo cumprimento de 4 objetivos de Serviço e
entregues galardões pelos 20 anos
de sócias a duas companheiras do
Clube.

Lions Clube S. João da Madeira

Apoio a doente crónica
e carenciados
O Lions Clube de S. João da
Madeira, dando cumprimento ao
programa anual de assistência social,
suportou os custos do arranjo de
uma cadeira de rodas elétrica de uma
pessoa com deficiência sem possibilidades económicas para efetuar a
reparação.
Este Clube assegura ainda que vai
continuar a comparticipar mensalmente com o pagamento à farmácia
de remédios para uma doente crónica da cidade, também sem possibilidades económicas que permitam
adquirir os remédios que precisa.
O Clube procedeu ainda à entrega de cabazes de Natal a três famílias
com carências económicas.

>

Lions Clube
de Viana do Castelo

Recolhas
de alimentos
O mês de dezembro ficou marcado no
Lions Clube de Viana do Castelo, pela recolha de bens alimentares para o Banco Alimentar Contra a Fome, dia 2, e outro para
a Cáritas Diocesana entregar a famílias carenciadas na quadra.
Já em 2018, o Clube organizou a tradicional Ceia de Reis no dia 13.

>
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Lions Clube de Faro

Admissão de novos
membros
No tradicional jantar de Natal, o Lions
Clube de Faro apresentou três novos elementos. Rosinda Andrade, Bruno Hilário e
Nídia Mulenas são assim os novos sócios
do Clube, apadrinhados pelo CL Sá Matos.
Na sessão, Luís Neves, presidente, referiu a importância da admissão de novos
membros, fazendo votos para que se integrem no Clube.

Lions Clube de São João da Madeira
promove caminhada Bioria
O Lions Clube de São João da Madeira vai levar a cabo, no próximo dia 15
de abril, a Caminhada Bioria, evento que tem como objetivo vender o “Lucas”,
além promover o respeito pelo meio ambiente, cuidar da saúde e conviver.
As inscrições estão abertas até 10 de abril e cada participante vai receber
uma t-shirt, água, seguro e acompanhamento técnico. Cada participação vai
contribuir com “10 Lions”.
A caminhada começa às 10h, em Salreu, junto ao Centro de Interpretação
Ambiental do Bioria, atravessando campos de arroz, sapais, juncais e caniçais.
Ja a passagem pelo rio Antuã e o Estaleiro de Salreu vai permitir a comunidação entre todos os habitats, realçando os elevados índices de biodiversidade
existentes, num percurso de quase 8km.
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Lions Clube de

Braga

Identificação: Lions Clube de
Braga
Ano de Fundação:1974
Número de sócios:112
Direção: Presidente Carlos
Silva, 1º Vice-Presidente Helder
Rosendo, 2ºVice-Presidente
Maria Linhares Carrilho,
Tesoureiro Machado Rodrigues,
Vice-Tesoureiro Paulo Barbosa
Marques, Secretário Pedro
Alexandre Machado, ViceSecretário – Comunicação Tiago
Bruno de Sousa, Director de
Associados António Tinoco,
1º Vogal Sede e Património
Carla Monteiro, 2º Vogal Clara
Gonçalves, 3º Vogal Paulo
Valverde Costa
Conselho Fiscal: Presidente
Sérgio Mouta Faria, Vogal
Manuel Antunes Guimarães,
Vogal José Cândido Pires.
Clube Padrinho: Lions Clube de
Guimarães
Contactos:
Rua Andrade Corvo, 242 – 5º
4700-204 Braga
Email: lionsbraga@gmail.com
Fbook: https://pt-pt.facebook.
com/Lionsclubedebraga/
Principais atividades:
- LIONS MISSION, angariação
Anual de bolsas de estudo
para estudantes universitários
carenciados (60 bolsas de
estudo, 60.000 euros); - Sunset
solidário - Evento de angariação
de fundos a favor de famílias
de doentes oncológicos
carenciadas: - Organização do
peditório Anual a favor da Liga
Portuguesa Contra o Cancro
no concelho de Braga; - Gesto
de esperança & assistência as
famílias de doentes oncológicos
carenciadas, entre outras.; Natal solidário, distribuição de
prendas alunos carenciados
do ensino básico em Escolas
de Braga, pré-selecionadas;
- Viver com saúde, rastreios
nas áreas do Cancro Oral, Pé
Diabético, Obesidade, Diabetes,
Hipertensão, Retinopatias,
Pressão intraocular e Acuidade
Visual.; - Ajuda de berço, ajuda
com materiais a bebés de
famílias carenciadas; - Jantar de
Reis, jantar convívio entre os
companheiros e companheiras.;
- Convenção Nacional (21 e 22
de Abril de 2018); - Organização
da Caminhada Anual contra
a Diabetes, a iniciativa tem
como objetivo sensibilizar a
população para necessidade da
mudança de estilos de vida e
adoção de hábitos saudáveis no
combate à epidemia que afeta
milhares de portugueses
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Lions Clube de Águeda

Passeio solidário
de automóveis clássicos
O Lions Clube de Águeda vai organizar, no dia 12 de
maio, a 8ª edição do GiraVolta
- Passeio de Automóveis Clássicos Solidários, com a finalidade de angariar fundos para o
seu Banco de Leite que, desde
1989, apoia famílias carenciadas através do fornecimento

gratuito de leite.
A concentração decorrerá no Largo 1º de Maio, junto ao Monumento do Lions
Clube de Águeda, a partir
das 9h30.
As inscrições decorrem
até ao dia 9 de maio, pelos
telemóveis 918 766 448 (An-

gelino Ferreira), 965 065 241
(Armando Roque), 966 243
442 (M. Neves) e 962 838
869 (M. Barbosa).
O programa inclui uma
visita à Sidónio Sousa (Sangalhos) e um almoço nas instalações da LAAC, em Aguada de Cima.

Lions Clube de Oeiras

Reconhecimento
O Lions Clube de Oeiras procedeu à entrega de placas em reconhecimento a doadores que contribuíram com as suas ofertas
para ajuda a família afetada pelos incêndios na zona de Pedrogão Grande e para
apoio aos Bombeiros Voluntários de Oei-

>

ras. A entrega ocorreu durante o jantar de
natal do clube, no dia16 de dezembro, no
Hotel Praia Mar em Carcavelos. Estiveram
presentes o Past Director Internacional CL
Joaquim Borralho, bem como os sócios do
clube e alguns convidados.

Lions Clube Lisboa Benfica

Jantar com palestra
sobre médico conceituado
O Lions Clube Lisboa
Benfica realizou a sua assembleia/jantar comemorativa da outorga da Carta
Constitutiva, no dia 23 de
outubro. Além dos sócios

do Clube e convidados,
marcaram presença Helena
Cunha, presidente da Região e representantes dos
Clubes Lisboa Alvalade,
Lisboa Mater, Lisboa Mon-

santo, Lisboa Sete Colinas
e Estoril Palace. Lourdes
Loução, presidente do Clube, apresentou um trabalho
sobre o médico Sousa Martins.

> CLUBES em ação
>

Lions Clube de Almada

Rastreio à visão a 320 alunos
O Lions Clube de Almada, que
assinalou o seu 55º aniversário, no
dia 2 de fevereiro, tem realizado várias atividades em áreas consideradas
chave no Movimento, como a diabetes, a fome e o combate à cegueira.
Nesse sentido, em novembro, os

elementos participaram na Caminhada Strides, enquanto em dezembro,
na área do combate à fome, angariaram 14 cabazes para 14 famílias carenciadas. Em janeiro, o Clube promoveu, durante 4 dias, um rastreio
à visão a 320 alunos das escolas da

Trafaria.
Houve ainda tempo para um almoço com dois companheiros brasileiros, CL Gerogos Abarche e CL
Leila Abarche, como forma de manter esta relação internacional e ainda
melhorá-la.
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Lions Clube de

LISBOA BENFICA

Identificação:LIONS CLUBE
LISBOA BENFICA
Ano de Fundação:1993
Número de sócios: 11
Direção atual:
Presidente -CL Maria de
Lourdes Loução; Secretária
- CL Rosa Maria Dias
Henriques ; Tesoureiro
- CL Américo Falcão
Esteves; Clube Padrinho :
Lions Clube Costa do Sol
Carcavelos; Contactos:
Página no Facebook:
LIONS CLUBE LISBOA
BENFICA
Principais atividades:
Donativos mensais à
Associação de Apoio à
Mãe Solteiras e ao Centro
Infantil São Gerardo, na
Cova da Moura, para
compra de leite e papas;
Contributo para a Legião
da Boa Vontade; Oferta
de cabazes de Natal e
contributo para cabazes
de Natal dos Rotários
de Sintra; Donativos a
famílias carenciadas, para
ajuda no pagamento
da renda, luz, água e
farmácia; Entrega de
roupas e calçado para
meninas abrigadas na
Obra Padre Gregório e
a senhoras carenciadas;
Pagamento de férias na
praia a criança carenciada;
Pagamento de duas bolsas
de estudo; Voluntariado
no IPO de Lisboa e no
hospital pediátrico D.
Estefânia; Consultas grátis
de gastroenterologia; .
Apoio jurídico; Trabalho
de tradução para a Revista
Lions; Aulas culturais e de
saúde mental
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Lions Clube de Amadora / Lions Clube Lisboa Belém

Apoio a maratonista que corre mundo
para angariar fundos para o Lions
Vários Companheiros do Lions
Clube de Amadora e
do Lions Clube Lisboa Belém marcaram
presença, no dia 3
de fevereiro, no Parque das Nações, para
apoiar o CL Xiaobo,
membro fundados
do Lions Clube de
Beijing, a participar
na World Marathon
Challenge, para angariar fundos para a
Associação Lions.
A prova tem como objetivo angariar fundos para a Associação Lions e conta com a

participação de 51 pessoas de
várias nacionalidades que, em
conjunto, percorreram 7 mara-

tonas em 7 dias, nos
vários continentes.
A Maratona começou a 30 de janeiro, na Antártica,
prosseguindo
no
dia 31 na Cidade do
Cabo, dia 1 de fevereiro em Perth, Austrália, dia 2 no Dubai,
dia 3 em Lisboa, dia 4
em Cartagena (América do Sul), e terminando no dia 5, em
Miami (América do
Norte).
Ao todo, foram 7 maratonas, num total de 293 quilómetros, durante 7 dias seguidos.

> CLUBES em ação
>

Lions Clube Lisboa Norte

Entrega de
bens alimentares
e roupa
O Lions Clube Lisboa Norte
teve um final de ano de 2017 repleto
de atividades de caráter solidário. Voluntariado, apoio com bens alimentares e de roupas e ainda leitura de
poemas e histórias a doentes foram
as atividades que este Clube levou a
cabo entre novembro e dezembro.
Assim, realizou um jantar de solidariedade, onde foi sorteado um
quadro a óleo, que reverteu para as
crianças autistas da Escola António
Nobre, num total de 550 euros.
Quanto à entrega de bens alimentares foi para a Associação Ajuda de Mãe, enquanto que os 15 sacos
recolhidos com roupa de mulher, homem, criança e roupas de cama e de
casa, além eletrodomésticos, foi para
famílias carenciadas do bairro 6 de
Maio, na Damaia. Na entrega destes
bens estiveram presentes a presidente do Clube, Isabel Cupertino, e a secretária, Paula Leonardo.
Já em parceria com outros clubes, o Lions Clube Lisboa Norte entregou cabazes de Natal num almoço
solidário para as famílias carenciadas
da Quinta do Mocho.
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Lions Clube
Lisboa Belém

Entrega
de cabazes
O Lions Clube Lisboa
Belém organizou, ainda
em 2017, a venda de Natal, iniciativa com início
em novembro que tem
alcançado os seus objetivos, com a angariação de
fundos e a divulgação do
Movimento.
No mesmo sentido, o
Clube entregou 20 cabazes
de Natal a famílias carenciadas e a instituições de solidariedade.
Plantação
de árvores
em concelhos
afetados
pelos incêndios
O Lions Clube Lisboa
Belém está ainda a preparar uma atividade amiga do
ambiente, que vai consistir
na plantação de milhares
de árvores autóctones nos
concelhos de Pampilhosa
da Serra (Coimbra) e de
Oleiros (Castelo Branco),
concelhos devastados pelos incêndios do verão de
2018.
Neste âmbito, o Clube
ofereceu um desfibrilhador
aos Bombeiros de Pampilhosa da Serra, para ser usado
no apoio da prestação
dos primeiros socorros.
Feira da Educação
e da Saúde
Como já vem sendo hábito, o Clube vai participar
na “Feira da Educação e da
Saúde”, organizada pela Junta de Freguesia de Belém,
marcada para os dias 11 e 12
de maio.
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Lions Clube de Mealhada

Construção
de casa de banho em
habitação carenciada
O Lions Clube de Mealhada vai
ajudar a construir uma casa de
banho numa habitação de uma
família com parcos recursos.
Com esse objetivo, Júlio Penetra
e Carlos Pinheiro, do Lions Clube de
Mealhada, visitaram a habitação, localizada no Luso, juntamente com
representantes da ação social da Câmara Municipal da Mealhada, Junta
de Freguesia do Luso e Centro Social
Comendador Melo Pimenta, entidades

parceiras nesta iniciativa.
Para a obra, o Lions Clube de Mealhada disponibilizou-se a ceder os mosaicos e os azulejos.
Com este apoio, o Clube recupera
assim o seu projeto “Famílias com Alicerces”, que visa a requalificação de habitações de agregados familiares carenciados, contribuindo assim para a melhoria
das condições de vida das famílias. No
âmbito deste projeto, o Clube já requalificou uma casa de habitação na Silvã
(Casal Comba).

Palestra com a Procuradora Geral
da República
Entretanto, o Lions Clube de Mealhada prepara-se para arrancar brevemente com um Ciclo de Conferências,
que terá como primeira oradora convidada, a Procuradora Geral da República, João Marques Vidal.
O clube formalizou, ainda, a sua
adesão ao CLAS – Conselho Local de
Ação Social do Concelho da Mealhada
e prepara ainda a cerimónia de atribuição dos seus galardões “Personalidade
do Ano” e “Instituição do Ano”, que
deverá ter lugar no dia em que o clube
comemorará mais um aniversário, em

maio.
De referir ainda que o Lions Clube
de Mealhada estabeleceu um protocolo com a CAIS PHARMA. O objetivo
deste protocolo é assegurar um donativo com base nas compras realizadas
on-line pelos associados, simpatizantes ou amigos, mediante a utilização
de um código disponibilizado pela
CAIS PHARMA. Ao abrigo deste protocolo, o clube receberá 3% do valor de
vendas on-line realizadas pelas pessoas que identifiquem o código dos
LIONS.

> CLUBES em ação
>

Lions Clube Oeiras-Tejo

Oferta de calçado a instituição
que acolhe crianças
O Lions Clube Oeiras-Tejo
colaborou na Festa de
Natal da Casa do Parque,
instituição que acolhe
crianças e é apoiada pelo
Clube, com a oferta de
roupas, sumos, brinquedos
e calçado, evento que teve
lugar a 12 de dezembro.
Já no dia 15 teve lugar o jantar
de Natal do Clube, que contou com
a presença da Governadora, Gabriela
Fernandes, e marcou ainda a entrada
de uma nova associada, Palmira Rebocho.
Na mesma sessão, foram entregues certificados de Apreço Internacional ao dono da sapataria que
ofereceu calçado para as crianças da
Casa de Acolhimento “Casa do Parque”, Sr. Marcelo, e também a Carlos

Moledo, diretor do Hotel Amazónia
Jamor, “pela muita atenção e facilidades concedidas”. Já a Governadora,
Gabriela Fernandes, entregou dois
Chevrons ao PPC CL Guilherme
Sardina, atribuídos pelo Lions In-

ternational ao Clube durante o seu
mandato.
O evento contou ainda com uma
palestra sobre “Comunicação do
Princípio ao fim”, pelo CL João Torres Pereira.
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Lions Clube de

Funchal

Identificação: Lions Clube
do Funchal
Ano de Fundação: 10 de
maio de 1966
Número de sócios: 27
Direção atual: Presidente
António Viveiros
1ª Vice-presidente- Ligia
Brazão
2ºVice-presidente- João
Marques de Freitas
3ºVice-presidente- Paulo
Pereira
Tesoureiro –Manuel
Aldónio Fernandes
Secretária –Carmo Melvill
de Araújo
Clube Padrinho: Coimbra
Contactos: Rua Imperatriz
D. Amélia, 84-A Funchal
lionsfunchal@gmail.com
Identificação da Página de
Facebook
161034184595267
Principais atividades:
Recolha de fundos
destinados à concessão
de bolsas de estudo a
estudantes universitários;
a diversos apoios a
famílias/ pessoa individual
carenciadas e à entrega
de cabazes de Natal;
Feira do Pão; - Ceia de
São Pedro; - Ceia de
São Martinho; - Feira de
Natal; - Jantar de Natal;
- Jantar da Companheira;
- Jantar do Companheiro;
- Rally Paper; Palestras
de convidados durante
os jantares mensais;
Convívio anual com
os nossos bolseiros e
suas famílias; Auxílio
às vítimas do grande
incêndio de Agosto de
2016
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Lions Clube De Santa Maria Da Feira

Clube revela vitalidade
e entrega donativos a instituições
O Lions Clube Santa Maria da Feira procedeu à entrega
de um donativo, no valor de 500 euros, à União de
Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e
Espargo para a constituição de 10 cabazes de Natal para
entrega a famílias carenciadas.
Entretanto, o Clube está a
programar realizar um passeio
mistério, ainda no decorrer

deste primeiro trimestre de
2018, e equaciona avançar com
a reformulação/renovação da

sua Sede Social.
O Clube participou ainda
na emblemática “Festa das Fogaceiras”, na cidade de Santa
Maria da Feira, com a sua bandeira transportada pela Presidente, CL Miralda Ribeiro e
pelo CL José Pais.
Mas neste Ano Lionístico

> CLUBES em ação
2017/2018, o Lions Clube Santa Maria
da Feira tem-se revelado muito ativo e
levou a cabo uma série de iniciativas,
ajudando simultaneamente várias instituições com donativos, além de ter
admitido já quatro novos sócios.
O Clube realizou uma caminhada
caritativa com a participação de mais
de cinco centenas de pessoas; comemorou o Dia Mundial do Lionismo

com uma Eucaristia e entregou donativos aos Bombeiros Voluntários
da Feira (400 euros – 1.000 garrafas
de água e 500 pacotes de leite), a três
famílias de Santa Comba Dão vítimas
dos incêndios (350 euros – 18 pratos
rasos; 18 pratos de sopa; 18 pratos
de sobremesa; 18 taças de pequeno-almoço, 18 talhares de cada espécie; 3
travessas; 3 saladeiras; 2 tachos e 2 pa-

nelas) e à Obra do Frei Gil (3.000,00
euros - armário de refrigeração 340
litros c/porta de vidro; termo/dispensador de leite de 6 litros; panela de
sopa; 12 jogos de lençóis; 22 toalhas
de rosto; 22 toalhões de banho; 30
forras de colchão; 35 pares de peúgas
de desporto; 30 pijamas; 36 boxers;
diverso material escolar e produtos de
higiene pessoal).
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Lions Clube de Esposende

Receita de livro reverte
para apoiar Associação AVC
O Lions Clube de Esposende
vai editar o livro “GELOSIAS
AO LUAR” de Fernanda
Santos, cuja receita reverte
integralmente para apoiar
a causa da Associação
AVC (Acidentes Vasculares
Cerebrais), com sede em
Barcelos.
A obra vai ser apresentada, no
dia 17 de março, pelas 15h30, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em
Braga, no âmbito do evento Expoética de Braga 2018.
A Associação AVC em Barcelos
foi criada a 16 de Julho de 1993 e
é dirigida pelos próprios doentes e
seus familiares, com o apoio de técnicos de saúde, em regime de voluntariado com os objetivos fundamentais de promover a solidariedade,
apoiar os doentes com acidentes vasculares cerebrais, participar em ações
de prevenção do AVC e defender os
legítimos interesses e direitos destes
cidadãos a um serviço de saúde com
qualidade.

Canta as Janeiras
pelas vítimas
dos incêndios
Os Lions de Esposende juntaram-se para Cantar as Janeiras. O objetivo foi angariar fundos para as vítimas dos incêndios que devastaram
várias zonas do país em 2017.
Assim, nos dias 6, 12, 17, 18 e 19 de
janeiro, os Lions cantaram as Janeiras
por esta causa, de porta em porta,
percorrendo seis freguesias do concelho (Forjães, Antas, Belinho, Marinhas,
Esposende e Palmeira de Faro).
As verbas angariadas nas cerca
de 50 famílias visitadas, serão entregues em breve.
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Sendo o AVC a primeira causa de
morte em Portugal e com a crescente
lacuna de apoio em ajudas técnicas
a associação iniciou um serviço que
consiste na cedência de ajudas técnicas em tempo útil no domicílio e na
disponibilização de produtos de higiene e prevenção de escaras. Parale-

lamente, organizam-se sessões de esclarecimento, rastreios públicos para
medição da tensão arterial, glicemia e
colesterol e promove-se a associação
através da distribuição de folhetos
informativos.
Por tal motivo, Fernanda Santos
quer dar um pequeno contributo
para dar mais notoriedade a esta causa e que os Lions também possam
participar nesta causa solidária, por
forma a que se vendam o maior possível número de livros.
Atenta a esta e outras causas sociais, Fernanda Santos publica esta
obra poética com o objetivo de angariação de fundos para ajudar a minimizar as suas carências financeiras
na aquisição de produtos de saúde e
afins.
A autora está disponível para
fazer apresentações do seu livro em
iniciativas promovidas pelos vários
clubes Lions.
Entretanto, quem desejar receber
o livro e ajudar a esta causa pode fazer a respetiva encomenda ao Lions
Clube de Esposende.

Distribuição
de abraços e de doces
sagens positivas e doces
a todos. A iniciativa teve
lugar no centro da cidade
onde também se encontravam outros grupos. A
atividade teve um balanço positivo por parte da
população e do grupo e,
por esse motivo, poderá
ser uma proposta para o
plano de atividades do
próximo ano Leonístico.

O Leo Clube de Fafe
saiu à rua, no dia 23 de
dezembro, com acessórios alusivos ao natal
(gorros de pai natal) para
espalhar alegria e felicidade pelos seus habitantes. A atividade teve uma
duração de duas horas,
com os elementos do
Leo Clube de Fafe a distribuíram abraços, men-

> LEOS

Leo Clube de Fafe

Entrega de Cabaz de Natal
Como já é habitual, o Leo Clube de Fafe realizou novamente um cabaz de natal para oferecer a uma família
carenciada de Fafe. O cabaz foi entregue a uma família da
freguesia de Antime, no dia 26 de dezembro. Continha vá-

rios produtos, nomeadamente enlatados, bolachas, arroz,
massa, sumos, farinha, açúcar, sal, óleo e azeite, cebolas,
batatas, feijão, cereais, vinho e o tradicional bacalhau. Esta
iniciativa contou com a adesão de grande parte do grupo.
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> LEOS

Leo Clube Póvoa do Varzim

Afonso Tavares sucede
a Rafaela Miranda
na presidência do Clube
O jovem poveiro Afonso Tavares tomou posse,
no dia 6 de janeiro, como
novo presidente do Leo
Clube da Póvoa de Varzim.
Na presença do presidente do Clube, Miguel Sousa
Neves, da CL e Conselheira
do Leo Clube, Lucinda Delgado, e ainda da presidente cessante, Afonso Tavares agradeceu o convite e
traçou os objetivos para
este mandato.
“É com enorme orgulho
e satisfação que aceito este
desafio e, por isso, uma
palavra de agradecimento
a todos os que depositam
confiança em mim e acreditam que estou à altura do
projeto a que coletivamente nos propomos para o Leo
Clube da Póvoa de Varzim.

Reforço o compromisso e
dedicação, valores que nos
próximos meses me proponho defender”, defendeu
Afonso Tavares.
O jovem quis ainda, no

Leo Clube de Espinho

Entrega de bens

seu discurso, agradecer à
CL Lucinda Delgado, por o
ter sensbilizado “para os
valores preconizados pelo
Lions Clube Internacional”,
convidando-o a ingressar

No dia 20 de janeiro, o Leo Clube de
Espinho entregou os bens angariados,
na edição da Campanha da Saca, ao
Centro Comunitário da Ponte de Anta.

o clube.
“Para os próximos seis
meses comprometo-me a
liderar um grupo de Leos
sonhadores, solidários e
humildes”.

Leo Clube
Senhora da
Hora

Bingo
Solidário
O Bingo Solidário do
Leo Clube Senhrora da
Hora realizou-se no dia
20 de janeiro. Proporcionou a todos um
serão animado, sendo
os fundos recolhidos
para a Atividade das
Crianças.
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Leo clube Barcelos

Na sequência da iniciativa “Sapatinho dourado” promovida na época
natalícia, para apadrinhar desejos do Lar Residencial da APACI, o Leo Clube
de Barcelos proporciono ao Lucílio e ao Tiago, utentes do Lar, assistirem
ao concerto da banda “Os Quatro e Meia”. O concerto decorreu no Theatro
Circo, em Braga. Uma banda que procura de uma forma descontraída e bem-disposta conferir novas sonoridades e olhares sobre a música portuguesa.
O Lucílio e o Tiago não podiam estar mais felizes pela realização do seu
sonho. É caso para dizer “isto é música para os meus ouvidos”!!!

> LEOS

Desejos tornados realidade

Leo Clube Fafe

Angariação
de fundos
Leo Clube
Figueira da Foz

Recolha de
alimentos
O Leo Clube Figueira da Foz
promoveu uma recolha de
alimentos para animais nos
dias 6 de janeiro e 3 de fevereiro. Apoio à recolha de
alimentos da Apaff Associação de Proteção Animal da
Figueira da Foz na Eleclerc
da Figueira da Foz.

O Leo Clube de Fafe promoveu alguns momentos
alusivos ao tema “As Janeiras”. No dia 21 de janeiro,
estiveram no encontro de
reis organizado pela Câmara Municipal de Fafe, onde
os fundos angariados, juntamente com os restantes
angariados nesta atividade,
revertem a favor da atividade das crianças.

Leo Clube de Setubal

Jantar solidário
O Leo Clube de Setúbal realizou um jantar solidário no dia
18 de janeiro, no Restaurante do Quartel da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, em Setúbal. Este jantar solidário
teve como objetivo a angariação de fundos para participação de crianças de uma instituição carenciada na iniciativa
“Volta ao mundo em 48 horas”.
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> CLUBES em ação
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