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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.

N

É preciso ter visão
Naresh Aggarwal

Presidente Internacional 
de Lions Clubes 
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editorial

edição portuguesa da Lion é o ór-
gão oficial do distrito Múltiplo 115, 

que tem como propósitos divulgar infor-
mação de Lions internacional, as atividades 
dos Clubes, publicar documentos oficiais 
que devam ser do conhecimento geral, en-
tre 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 tecno-
logia 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 usuá-
rios móveis em todo o mundo.

a revista continuará a ser impressa, 
mas esta aposta forte no digital era inevi-
tável, até porque oferece experiências de 
leitura que não são possíveis com a versão 
impressa. 

Com a revista digital temos, por exem-
plo, acesso a vídeos e links que não po-
demos imprimir. Permite uma leitura 
on-the-go com um dispositivo móvel e 
compartilhar instantaneamente histórias 
nas redes sociais.

agora, os leitores podem aceder à re-
vista a qualquer momento a partir do seu 
dispositivo móvel. Por enquanto a aplica-
ção só está disponível para android mas, 
brevemente, estará também disponível 
para o ios / apple. 

Resumindo, imprimiremos quatro nú-
meros 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. 

o leitor pode ler a re-
vista on-line aqui: 

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

o que quer dizer que os Clubes deverão 
continuar a enviar o seu material para ser 
publicado como o vinham fazendo até ago-
ra e com a mesma periodicidade.   

aCessÍveL a Pessoas invisUais

a revista digital utiliza também um sof-
tware 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 colabo-
ração com Lions internacional, tem sido ár-
duo, 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 

A

Isabel Gomes Moreira
Editora
isabel_moreira@lionsclubes.pt

HistoriAl
revista lioN é uma publicação ofi-
cial da Associação internacional de 
lions Clubes, editada por autoriza-

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

FiCHA téCNiCA

Conselho de Governadores: Presidente: 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).

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: re-
vista.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; imme-
diate 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

Bruce Beck, Minnesota, United States; Tony 
Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanaba-
lan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, 
Brasílía, Brazil; Markus Flaaming, Espoo, 
Finland; Elisabeth Haderer, Overeen, The Neth-
erlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. 
Lindsey Jr., Texas, United States; N. Alan Lun-
dgren, Arizona, United States; Joyce Middleton, 
Massachusetts, United States; Nicolin Carol 
Moore, Arima, Trinidad and Tobago; Yasuhisa 
Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhay Os-
wal, 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, Lu-
saka, 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 
Dakota, United States; Gwen White, North Caro-
lina, United States; Nicolas Xinopoulos, Indiana, 
United States.

A

Histórias 
que mudam vidas…
agora em vários 
suportes
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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

INOVAÇÃO: 
Nós somos o Rei da Selva

Naresh Aggarwal
Presidente Internacional 

de Lions Clubes 
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votação na Convenção internacional 
Votar nos Responsáveis Executivos 
e nos Directores Internacionais
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 ha-
bilitado a votar imediatamente. Os dias e as horas para Certi-
ficação 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)

Inscrição dos Delegados do Clube
Os Delegados do Clube à Convenção Internacional de Clu-

bes 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 dele-

gados em qualquer altura entre 1 de Janeiro de 2018 e 27 de 
Junho de 2018

Os Clubes que usem o Formulário do Delegado do Clube 
para inscrever os seus delegados precisam de enviar o for-
mulário 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 for-
mulário 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

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

1-37 1

38-62 2

63-87 3

88-112 4

113-137 5

138-162 6

163-187 7

188-212 8

213-237 9

238-262 10

Nº de Sócios 
do Clube

Nº de Delegados 
Credenciados

263-287 11

288-312 12

313-337 13

338-362 14

363-387 15

388-412 16

413-437 17

438-462 18

463-487 19

488-512 20

Nº de Sócios 
do Clube

Nº de Delegados  
Credenciados

513-537 21

538-562 22

563-587 23

588-612 24

613-637 25

638-662 26

663-687 27

688-712 28

713-737 29

738+ ver em baixo*

O cálculo para o número de Delegados do Clube é baseado no número de Sócios do Clube que aparece nos relató-
rios 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?

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, desig-
nando delegados para representar o 
clube na convenção internacional.

Como Posso tornar-me o 
deLegado do meU CLUBe?

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

• Fazendo o login no  MyLCI >>> Meu 
Lions Clube >>> Delegados Inter-
nacionais

• Enviando o  Formulário de Delega-
do de Clube para a Sede de LCI, no 
endereço abaixo.

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.

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

QUantos deLegados são 
Permitidos Para o meU CLU-
Be?

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

Delegados de Clube da Conven-
ção Internacional.

existe aLgUma oUtra exi-
gênCia?

Todos os delegados devem estar 
inscritos para a convenção interna-
cional e pagar integralmente a taxa 
de inscrição.

ChegUei ao Centro de Con-
venções. Como Posso votar?

Na Convenção Internacional de 
2018, a certificação e a votação ocor-
rerão ao mesmo tempo na Área de

Votação da convenção. Assim 
que você é certificado, receberá uma 
cédula e poderá votar imediatamen-
te.  Os dias e horários da certificação 
e votação são:

• 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 iden-
tidade com foto emitido pelo gover-
no 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 CLU-
Be Pode ser aLterado?

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

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

formulário por correio à Sede Inter-
nacional até 1° de maio.

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 apre-
sentar um documento de identidade 
com foto emitido pelo governo.

esQUeCi minha Confirma-
ção de deLegado. o QUe devo 
fazer?

Basta trazer seu documento de 
identidade com foto emitido pelo go-
verno 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
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Convenção internaCionaL
Inscrição de Delegado de Clube

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

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 

A violência e a desigualdade base-
ada no género são uma triste realida-
de 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-

veram de alguma forma experiências 
de violência física e sexual. Estes ac-
tos podem deixar as mulheres com 
repercussões dolorosas, tanto físicas 
como psicológicas. Em muitas áreas 
do mundo estas mulheres são afasta-
das das suas famílias e comunidades. 
Incapazes de encontrar trabalho, as 

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

Por ariel dickson
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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 pre-
venção da violência de género em 
Deli, Índia. O início teve lugar em 
Outubro 10-11, de 2017, em conju-
gação com o Dia Internacional da 
Criança-Menina. O projecto pro-
move 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-orga-
nizacional.

A intervenção-piloto inicial, de-
nominada 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 in-
tervenção utiliza discussões lideradas 
por professores, filmes de série e o 
modelo de Lions Quest de «prática 
de capacidades» para obter compor-
tamentos 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 trans-
formação», 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 desenvolvi-
mento de capacidades que a Lions 
Quest conseguiu em milhões de pes-
soas jovens».

«(Este curriculum) dará a opor-
tunidade (aos adolescentes) de iden-
tificar 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 Bre-
akthrough.  

«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 Ín-
dia para a ITVS.

Para atingir estas metas ambicio-
sas, a Lions Quest e seus parceiros 
treinaram professores de nove esco-
las locais sobre o ensino emocional, 
bem como sobre a forma como ul-
trapassar normais patriarcais, desvios 
de género e estereótipos na fase pilo-
to. Além de treinar professores para 
implementar o curriculum, todas as 
salas de aulas receberam livros im-
pressos para professores, jornais de 
estudantes, vídeos e cópias de Priya’s 
Shakti – uma conhecida novela gráfi-
ca acerca de uma vítima feminina de 
violação que se tornou numa heroí-
na, 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 emocio-
nal nas escolas de todo o mundo. 
Através de ter dado conhecimento 
deste curriculum, de desenvolvimen-
to profissional e de compromissos 
com a comunidade, mais de 16 mi-
lhões beneficiaram deste progra-
ma. 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 mulhe-
res têm as mesmas oportunidades e 
onde toda a gente é livre de viver em 
segurança e feliz.
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Um espaço do edifício da admi-
nistração das Escolas Públicas de 
Fremont, no Nebraska, foi transfor-
mado num oásis. O Parque Sensorial 
é uma área dedicada a incluir todos 
os cinco sentidos. Com uma caba-
na pequena, um jardim de fósseis, 
um baloiço de árvore e mesmo uma 
«Sala Snoezelen», o Parque Senso-
rial é um refúgio para crianças com 
múltiplas necessidades especiais que 
doutro modo não seriam capazes de 
explorar o seu mundo de forma se-
gura e confortável. 

As crianças, os jovens adultos e 
famílias inteiras desfrutam da expe-
riência sensorial do parque. Colunas 

de basalto proporcionam as proprie-
dades visuais, tácteis e audíveis da 
água corrente. Luzes que dançam e 
reflexos acalmam o espírito. Enquan-
to a luz natural é filtrada através do 
telhado de vidro, as famílias sentem 
na mesa sensorial e aprendem e jo-
gam juntos ouvindo a relaxante brisa 
do vento.

«Eu adoro levar lá o meu fi-
lho 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 Mi-
randa 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 co-
munidade – desde a incapacidade vi-
sual 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, textu-
ras e cheiros podem ser usados para 

ParQUe sensoriaL 
desperta as 
capacidades das crianças

Por Cassandra rotolo

Zack joga no Parque sensorial



Lion vence doença assustadora
A Lion Mary Robinson, uma espe-

cialista de orientação e mobilidade das 
Escolas Públicas de Fremont, ensina os 
estudantes que são cegos e deficientes 
visuais. Robinson teve a ideia do Par-
que depois de saber de uma criança que 
está cega mas que fez grandes progres-
sos 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 de-
vastador diagnóstico. O que tinha des-
crito 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 so-
brevivência.

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 mui-
to 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 li-
vre de cancro e o Parque conseguiu ser 
inaugurado com grande entusiasmo.           
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acalmar a agitação ou para estimular 
a exploração.

«Quando se recebe um diagnós-
tico de autismo, atraso de desenvol-
vimento ou outro que põe o nosso 
filho na categoria de ter necessidades 
especiais, ficamos imediatamente as-
soberbados por todas as coisas que 
os médicos, a família, os amigos e a 
sociedade nos dizem que não pode-
mos fazer», diz Summer Mau, mem-
bro directivo do Centro de Autismo 
do Nebraska. «Eu quero fazer tudo 
o que eu puder fazer pelos meus fi-
lhos. O parque Sensorial dá-nos uma 
agradável experiência familiar, isenta 
de julgamento das capacidades que 
faltam aos meus filhos. Na nossa co-
munidade não existem muitas situa-
ções 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 per-
dido imensas oportunidades de de-
senvolvimento na sua idade.

Inicialmente, Ayden era incapaz 
de inter-agir com muitas das experi-
ências 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 vá-
rias 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, sal-
ta 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 alcan-
çou os marcos de desenvolvimento 
necessários e agora já está pronto 
para ingressar na pré-primária.

A Lion Mary Robinson, cam-
peã 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).

a família Mau diverte-se no Parque
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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

1Revogou a moratória para elei-
ções no distrito 321-A3 (Índia), 

permitindo que o distrito realize 
eleições para Governador de Dis-
trito, Primeiro e Segundo Vice-Go-
vernador de Distrito a partir do ano 
Leonístico de 2018-2019.

2Rejeitou as queixas apresenta-
das pelo Lions Clube Ghaziabad 

Senior e Lions Clube Shamli Doab 
do Distrito Múltiplo 321 (Índia), con-
forme o Procedimento de Resolu-
ção de Disputa de Distrito Múltiplo, 
como precipitadas.

3Autorizou o conselho geral a 
emitir uma licença para o Co-

missão de Coordenação do Lions da 
Associação da Índia (LCCIA) usar o 
nome “Lions” e o emblema de Lions 
Clubs International.

4Permitiu que o ex-associado 
Past-Governador de Distrito Gil-

-Moo Park se associe a um Lions 
Clube, desde que não exerça qual-
quer posição de liderança de distri-
to, 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.

5Alterou os Regulamentos Padrão 
de Clube no Capítulo VII do Ma-

nual de Normas da Diretoria para 
ficar consistente com as alterações 
anteriormente adoptadas relacio-
nadas à aprovação de Associados 
Vitalícios.

6Alterou os Regulamentos Pa-
drão de Distrito Múltiplo no Ca-

pítulo VII do Manual de Normas da 
Diretoria para fins de esclarecimen-
to da cláusula.

7Excluiu 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.

8Alterou 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.

9Alterou a Norma do Observador 
Neutro no Capítulo XV do Manu-

al de Normas da Diretoria no que se 
relaciona a quem solicita o observa-
dor neutro. 

10Adotou uma resolução a ser 
reportada na Convenção In-

ternacional de 2018 para alterar os 
Regulamentos Internacionais, para 
esclarecer a cláusula relativa aos 
deveres do governador de distrito.

11Adoptou uma resolução a ser 
reportada na Convenção In-

ternacional 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 Re-
gulamentos Internacionais. 

Comissão 
de Convenções

1Estabeleceu um per diem para os 
membros nomeados da Comis-

são de Credenciais que servem sem 
outro reembolso, Governadores 
de Distrito Eleitos e Instrutores do 
Seminário de Governadores de Dis-
trito Eleitos e funcionários da sede 
que participarão da convenção de 
Las Vegas.

2Modificou o Programa da Con-
venção de Las Vegas em 2018.

Comissão 
de serviços 
a distritos e CLUBes

1Concedeu aos clubes afetados 
pelo Furacão Maria do Distrito 

Múltiplo 51 (Porto Rico) status pro-
tetor até 9 de abril de 2018.  

2Aprovou as propostas de redis-
tritamento do Distrito Múltiplo 

20 (Nova York), Distrito Múltiplo 
105 (Grã-Bretanha e Ilhas Britâni-
cas), 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 as-
sociados em cada distrito novo pro-
posto consigam estar em dia com a 
associação antes de 31 de dezem-
bro de 2017.  

3Aprovou financiamento adi-
cional, no montante de US$ 

147.000 para o desenvolvimento e 
a expansão da iniciativa das mulhe-
res, que será lançada no próximo 
ano Lionístico. 

Comissão de finanças 
e oPerações da sede

1Aprovou a previsão do primeiro 
trimestre do ano Lionístico de 

2017-2018, refletindo déficit.

2Aprovou alterações relacionadas 
às Normas Gerais de Viagens e 

Reembolso no Manual de Normas 
da Diretoria.  

Comissão 
do desenvoLvimento 
de Liderança

1Aprovou a programação, o plano 
do currículo e equipe de líderes 

de grupo para o Seminário de Go-
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vernadores de Distrito Eleitos de 
2018.

Comissão 
de ComUniCações 
de marKeting

1Aprovou três solicitações de sub-
sídio de RP, um para o Distrito 

Múltiplo LB (Brasil) no montante de 
US$ 6.000, um para o Distrito Úni-
co 50 (Havaí) no montante de US$ 
2.500 e um para o Distrito Único 
415 (Argélia) no montante de US$ 
2.500.

2 Recebeu aprovação do Comis-
são 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 Co-
reia.

3Alterou o Capítulo XIX, Proto-
colo Oficial do Manual de Nor-

mas 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 Con-
selho.

4Alterou o Capítulo XIX, Parágrafo 
D do Manual de Normas da Dire-

toria para apoiar os novos procedi-
mentos para concursos. Além disto, 
excluiu o Capítulo XIX, Regulamen-
tos para Concursos Internacionais, 
na sua íntegra em apoio aos novos 
procedimentos para concursos.

Comissão 
de desenvoLvimento 
do QUadro assoCiativo

1Estendeu o programa piloto 
“Bem-vindos ao lar” até 30 de 

junho de 2019.

2Adotou 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.

3Alterou o Capítulo X, Parágrafo 
A.5.a. do Manual de Normas da 

Diretoria para possibilitar mais fle-
xibilidade ao permitir que um novo 
clube solicite uma convenção de 
nomeação alternativa, que não seja 
a de começar com o município local.  

4Atualizou o Manual de Normas 
da Diretoria para refletir o au-

mento previamente aprovado das 
joias de afiliação de US$ 25 para 
US$ 35 para as joias de afiliação 
tanto de novos associados como de 
fundadores.

5Alterou o Capítulo XVII, Parágra-
fo C.4 do Manual de Normas da 

Diretoria para possibilitar que os 
Associados Leo a Lion e Associados 
Estudantes reportem dados e infor-
mações via MyLCI além de reporta-
rem por formulário impresso.

6Alterou o Capítulo X, Parágrafo 
A.3 do Manual de Normas da Di-

retoria no que diz respeito às datas 
das joias de fundação para permitir 
que os clubes tenham tempo apro-
priado para pagar por associados 
fundadores adicionais aprovados e 
adicionados nos primeiros 90 dias.

7Alterou 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 pro-
testos de clubes através de votação 
para resolver tais protestos de uma 
forma mais oportuna.

Comissão de atividades 
de serviço

1Aprovou mais vencedores do 
Prémio Leos do Ano para 2016-

2017.

2Modificou a área da platafor-
ma da estrutura de serviços de 

“Cancro pediátrico” para “Cancro 
infantil”.

3Atualizou o processo de qualifi-
cação e eleição dos Dirigentes 

Leo de Distrito Múltiplo e Distrito.

4Ajustou o Capítulo XXIV, Pará-
grafo B.2. do Manual de Normas 

da Diretoria, alterando a estrutura 
internacional da Equipe Global de 
Ação para adicionar um terceiro 
vice-presidente.

5Alterou o Capítulo XXII, Parágra-
fo A.17 do Manual de Normas da 

Diretoria para atualizar o processo 
de qualificação e nomeação ao Pai-
nel Consultivo do Programa de Leo 
Clubes. 

Para mais informações sobre qual-
quer resolução acima, consulte o 
website de LCI em www.lionsclubs.
org ou entre em contato com a 
Sede Internacional pelo telefone 
630-571-5466.

gulf-insider.com
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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 primei-
ros hotéis e casinos da cidade, são as duas regiões mais visitadas e concentram todas as atracções.

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 restauran-
tes e diversas lojas. 

Os Lions não precisarão sair do hotel, 
pois todos os eventos da Convenção - Show 
Internacional, Sessões Plenárias, Seminá-
rios, 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 sho-
ws, gastronomia internacional, compras ou 
passeios locais e existem opções de atrac-
ções 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 Inter-
nacional 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 comuni-
tárias, 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.

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

101.ª Convenção Internacional
29 Junho - 03 Julho, 2018
Las Vegas, Nevada - USA
Distrito Múltiplo 115
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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 barra-
gem 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 li-

vre 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 ances-
tral 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.

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 desembar-
que, 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 Interna-
tional 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; che-
gada e mudança de voo com destino a Portugal. Noite e refeições e noite a 
bordo. 

05 JULº — LisBoa/Porto
Chegada,… 
Fim da Viagem

COMITIVA DM-115 
em Las Vegas

o grand Canyon 
skywalk é uma 
ponte com a for-
ma de uma ferra-
dura que parece 
passar do alto do 
grand Canyon. É 
uma ponte com 
uma passagem 
de vidro e é uma 
atração realmen-
te famosa.

o Parque 
nacional grand 
Canyon é o 15º 
parque mais 
antigo dos eUa 
e foi incluído 
no Património 
mundial da 
UnesCo. o Par-
que cobre uma 
área de 4.927 
Km2

o lago Powell 
é um reser-
vatório no 
rio Colorado, 
que atravessa 
a fronteira 
entre Utah e o 
arizona.  É o 2º 
maior reserva-
tório 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 america-
no. 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 divi-
são 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, parti-
cularmente 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 arqueoló-
gicos - aldeias cons-

truídas pelos antigos 
indígenas anasazi que 
habitaram a região en-

tre os séculos vi e xii.
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9 JULº — CanYonLands – arChes nationaL ParKs
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 cor-
romperam 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 con-
centração 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 monu-
mento 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 Di-

visão Continental no seu caminho até ao nosso destino turístico de Vail. Fun-
dada 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 entusias-
tas 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 cons-
truída como a vila de base 
para Vail Ski Resort, com a 
qual foi originalmente con-
cebida. A primeira tempo-
rada de Vail Ski Resort foi 
em dezembro de 1962; é a 
maior montanha de esqui no 
Colorado A economia de Vail 
depende do turismo. Embo-
ra grande parte da indústria 
seja baseada.

11 JULº — denver – LisBoa/Porto
Em hora a indicar localmente, transporte para o Aeroporto. Após as forma-

lidades de embarque, partida em voo regular via New York; chegada e mudan-
ça de voo com destino a Portugal. Noite e refeições  a bordo. 
12 JULº — LisBoa/Porto

Chegada e… Fim da Viagem

9 Julº — CANYONLANDS – ARCHES NATIONAL PARKS 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I — Inscrição na convenção 
 

 Nº Pax Total 
Lion (1)      US$ 200 ______ ______ 
Lion (2)       US$ 225 ______ ______ 
Leo O/A      US$ 100/20 ______ ______ 
Almoço CMJ US$ 75 
 

______ ______ 

(1) Até 31 Março - (2) de 01 Abril até 30 Junº 
 
 

 
 

 

Total US$ 
 

__________ 
 
  
II — Progª de Viagem – Por Pessoa  
 

 Duplo  Ind.al N/Pax Total 
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: 

 

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 

 

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) 
 
 
 
 

 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 

Ficha de Inscrição 

Nome: ______________________________________ 

 

Morada: ____________________________________  

 

Localidade: __________________________________  

 

CP. _________________________________________ 

 

Tel.: _________________ E-mail: ________________ 

 

Lions Clube: _________________________________ 

 

Nome/Prenome: 

____________________________________________ 

________________________________________________ 

inCLUindo 
Progª a » - Passagem Aérea no percurso indicado com direito ao trans-

porte 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 Via-
gem.

Progª B » - Passagem Aérea no percurso indicado com direito ao trans-
porte 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.
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Convenções Lions em Braga
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 pes-
soas que você encontrará.

Aproveite a noite do Jantar do  
Conhecimento no Restaurante Pano-
râmico 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 qua-
lidades 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 Distri-
tais a realizar em BRAGA a 21 e 22 
de abril de 2018 prometem ser das 

melhores.
A equipe organizadora, está tra-

balhar arduamente para que possa 
oferecer palestrantes de renome, 
passeios em excursão de primeira 
categoria, fóruns com temas alician-
tes em paralelo com outras ativida-
des.

Esta é uma oportunidade única 
para os Lions recarregarem as suas 
baterias, beberem informação atuali-
zada, e verem com os próprios olhos, 
por si mesmos, o que fazem os clu-
bes de toda o DM 115, e poderem-se 
inspirar para o próximo ano.

Embora BRAGA e seus arredores 
tenham muito a oferecer, são ob-
viamente as Convenções Nacional 
e Distritais em si mesmo que cons-
tituem a atração real. Para esta pri-
meira Convenção do Lion do Novo 
Século, teremos a honra e a alegria 
de receber ilustres convidados nacio-
nais e estrangeiros.

Venha participar deste momento 
ideal de reflexão, discussão, inter-
câmbio frutífero e

construtivo para decidirmos jun-
tos em bom espírito de equipe.

O Conselho Nacional de Gover-
nadores e a equipe organizadora 
pedem a todos os Lions e Leos da 
Portugal para estarem presentes em 
massa, em amizade e convívio, nes-
te importante momento para o nosso 
LIONS. 

Esta Convenção será uma opor-
tunidade para mostrarmos a nossa 
coesão, exprimirmos a nossa sensi-
bilidade de pertencer à nossa Asso-
ciação e a todos esses valores nela 
inclusos.

Venha participar das obras, dos 
intercâmbios e da tomada de deci-
sões.

CC José Carvalho Lopes

LionisMo “desFiLa” 
no CaRnavaL do bRasiL

O Grémio Recreativo Cultural Escola de Samba Leandro 
de Itaquera lembrou o Movimento Lionístico de forma sin-
gular. O Grupo levou para desfilar a 11 de fevereiro, a histó-
ria 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 governa-
dor do Distrito LC2.

Sob a direção do carnavalesco Orlando Júnior foi defi-
nido 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. 

 CURIOSIDADES
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O evento contou com a partici-
pação de mais de 80 pessoas, entre 
companheiros e comunidade em ge-

ral, além de representantes de asso-
ciações de doentes ou pais de crian-
ças e adolescentes doentes.

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

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. 
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Ministro da Saúde, que falou das ca-
pacidades e disponibilidade dos ser-
viços do Sistema Nacional de Saúde 
ligados à oncologia pediátrica, salien-
tando ainda o papel das associações 
e organizações que ajudam as insti-
tuições públicas a lidar e apoiar esta 
doença. 

A abertura da sessão esteve ao 
cargo da Governadora, Gabriela Fer-
nandes, que abordou os objetivos do 
Lions Internacional, salientando que 
o Cancro Pediátrico tem sido abor-
dado 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 ele-
vada exigência técnica para o diag-
nóstico e tratamento deste tipo de 
doenças, necessidade de dedicação 
pois os doentes têm de ser acompa-
nhados durante anos, enquanto Ar-
mando Pinto, diretor do Serviço de 
Pediatria do IPO do Porto, explicou 
que, anualmente, no espaço europeu, 
surgem 35 mil casos de cancro em 

jovens, dos quais 6 mil acabam por 
morrer por incapacidade de cura. O 
médico salientou ainda que esta do-
ença é a maior causa de morte em 
crianças com menos de 1 ano, subli-
nhando a necessidade de empenho 
dos profissionais de saúde de traba-
lhar 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 le-
gislação, normas de orientação clínica 
e orientações para o Cancro Pediátrico 
que têm vindo gradualmente a ser me-
lhoradas com o objetivo de ter maior 
acessibilidade aos tratamentos hospi-
talares especiais, quer através de refe-
renciação a este serviço num prazo de 
24 horas, quer através de registos on-
cológicos 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, pio-
neiro desta técnica médica conhe-
cido mundialmente, com taxas de 
sobrevida superiores a 85%. Manuel 
Abecassis realçou o facto de Por-
tugal estar em terceiro lugar a nível 
mundial no número de dadores de 
medula óssea, significando o elevado 
espírito de solidariedade da popula-
ção portuguesa.

Margarida Cruz, da associação 
“Acreditar”, apresentou as caracte-
rísticas da instituição a que preside. 
Salientou o apoio no período de 
diagnóstico, no tratamento, ambula-
tório e nas recaídas, através de aco-
lhimento, elaboração de apoios escri-
tos para ajuda, humanização da vida 
hospitalar com serviços de volunta-
riado contínuos e muitas vezes pelos 
“Barnabés”, ou seja, antigos doentes 
oncológicos que ajudam os doentes 
com doença ativa a ultrapassar psi-
cologicamente 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. Cla-
ra Guterres referiu a necessidade de 

apoios em sede de redução de alguns 
impostos e/ou apoio profissional 
durante os anos de tratamento da 
doença, com proteção da parentali-
dade, apoio educativo (apoio e adap-
tação curricular e a própria assidui-
dade), 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 Funda-
ção Rui Osório de Castro, IPSS cons-
tituída com o objetivo de colmatar as 
necessidades ao apoio da oncologia 
pediátrica em Portugal.
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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 in-
cêndios ocorridos em outubro 2017 na área daquele Dis-
trito, 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 sub-
sídio no valor de 1.537,50 euros destinado a aquisição de 
um autorrefractómetro para usar no rastreio da visão.

fUndação reConheCida 
em Braga 

No dia 12 de janeiro, a Fundação recebeu, em ato re-
alizado na Universidade do Minho, o Reconhecimento do 
Lions Clube de Braga pelo patrocínio dado ao seu projeto 
de atribuição de bolsas de estudo.

PatroCÍnio de PrÉmios Lions

A Fundação dos Lions de Portugal continua a patroci-
nar 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 aten-
ta às necessidades veiculadas pelos Clubes e pelos Dis-
tritos, 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 aprovei-
tar a sua dinâmica para tornar a nossa Fundação ainda 
mais forte e atuante.

fUndação disPoniBiLiza 
sede em PomBaL 

A sede da Fundação, na cidade de Pombal, tem vindo 
a ser dotada com equipamentos que se tornam impres-
cindíveis para um maior aproveitamento das suas insta-
lações 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). 

fUndação Lions

Fundação dos Lions de PoRtugaL 
aPoia atividades dos Lions 
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urante perto de 100 anos, aos poucos, os Lions Clubes tra-
balharam muito para melhorar as suas comunidades através 
dos mais diversos programas. Cada clube tinha as suas ativi-
dades, não se preocupando muito em as divulgar. Cada clu-
be 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 sofri-
mento 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 saram-
po 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 acontecimen-
tos 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 Fun-
dação 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 Con-
quistas 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 in-
clusão no mundo do trabalho de outros, deixando de lado a caridade pela carida-
de, 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 ino-
varam, 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 pro-
gramas e noutras ajudas urgentes como os incêndios, inundações, tsunamis e 
outros. MAIS RECURSOS.

Os Lions preocupam-se em revigorar comunidades com eventos e ativida-
des 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

Os novos desafios

CC José Carvalho Lopes
Presidente 

do Distrito Múltiplo 115
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uem é que não se 
lembra desse po-
ema 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 moti-
va é a solidariedade.
Meus olhos não vêem escolhos.

E se devesse responder como Antó-
nio 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.

Q

Aquilo que 
nos motiva é a 
solidariedade

 Paulo Rodrigues
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 qua-
se 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 exibi-
dos 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 tra-
balho reconhecido e apreciado “in loco” e todos aqueles que são apoiados consta-
tam 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 As-
sessores 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 to-
dos 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

Divulgação, 
Divulgação, 
Divulgação

Gabriela Fernandes
Governadora 

Distrito 115 Centro Sul 
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início de 2018 veio com uma importante chamada aos pro-
jetos 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”, con-
siste na organização de um fim-de-semana repleto em animação e ativi-
dades 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 apro-
ximação entre as crianças e os Leos começa meses antes, culminando na via-
gem 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 tam-
bém 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 fize-
ram! É uma etapa importante de partilha e serviço, da qual saímos enrique-
cidos 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 esta-

remos juntos a servir!

O

Servir mais, servir melhor, 
servir de forma diferente

Bruno Fonseca
Presidente 

DM Leo 115
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manUeL PorteLa    ASSESSOR DAS CONVENÇõES 

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.

“Os Lions vão encontrar 
nestas convenções inovação, 
dinamismo e juventude”

Por isabel gomes moreira
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O que podem esperar os Lions destas 
convenções? 

As convenções Nacionais e Dis-
tritais são o momento onde os Lions 
se reúnem, e os seus delegados discu-
tem 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 Lio-
nismo. 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 deci-
são e partilha, são um desafio que deve 
motivar e atrair os que acreditam no 
Lionismo. Os Lions vão encontrar es-
sencialmente vontade e força de Em-
preender e Reinventar. Precisamos de 
um Lionismo mais forte para suscitar 
uma melhor sociedade.

Porquê a aposta na mudança em ter-
mos de programa e organização?

As convenções deverão cumprir 
com os seus propósitos e dar espa-
ço para a discussão e tomadas de 
decisão em tempo suficiente. Neste 
contexto, a organização respeita inte-
gralmente 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 tecnolo-
gia, as condições de logística e a von-
tade de inovar, permitem rentabilizar 
o tempo de forma a concentrar os 
trabalhos e a empreender no Lionis-
mo.

O modelo a seguir nestas con-
venções pretende essencialmente en-
volver mais os Lions nas atividades 
Lionisticas, partilhar e experienciar 
momentos de valorização e forma-
ção. 

“Pretendemos dar a 
ConheCer a missão dos 
Lions ao exterior”

Paralelamente aos habituais traba-
lhos, 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 socie-
dade. Pretendemos dar a conhecer a 
missão dos Lions ao exterior e que o 
conhecimento e a partilha seja aber-
to, acolhedor e esclarecedor.

Através de espaços de exposição, 
de transmissão de conhecimentos de 
informações e de debate de ideias, 
sobre temas relevantes para a “fa-
mília” LIONS, o programa paralelo 
tem como objetivo incentivar e mo-
tivar a vontades de replicação, de se 
fazer mais e ainda melhor, numa ma-
triz de princípios e valores de serviço 

ao outro, que nos caracteriza como 
LIONS.

Para a comunidade em geral, os 
momentos de partilha têm como ob-
jetivo 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 movi-
mento, assim como despertar o espi-
rito de SERVIÇO e lograr o aumen-
to do quadro social do Lionismo.  

Quais têm sido as vossas maiores di-
ficuldades?

As dificuldades são os desafios 
que nos colocamos diariamente para 
brindar os LIONS com um progra-
ma de excelência, uma participação 
ativa e as melhores condições logís-
ticas de receção e estadia aos com-
panheiros. 

Têm contado com que apoios na orga-
nização?

A organização conta com o em-
penho e motivação de uma equipa 
jovem e empreendedora, centrada 
no sucesso destas convenções e no 
bem-estar dos Companheiros.

O apoio na dinamização e mo-
tivação de participação dos compa-
nheiros pelos clubes da Divisão 2 
tem sido determinante para o suces-
so da organização.

A envolvência de parceiros nos 
preparativos e na procura das me-
lhores 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 enriqueci-
mento humano.

A Universidade do Minho acolhe as 
convenções nos seus magníficos auditó-
rios, dotados de infraestruturas técnicas 
e logísticas modernas, com espaços de 
convívio e sociabilização indispensá-
veis 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 co-
modidade.

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 compa-
nheiros na magnífica Bracara Augusta, 
com simpatia, de boa saúde e bem-
-dispostos.
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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 Fer-
nandes e o Dr. Hélder Oliveira, Dire-
tor Geral do Grupótico, celebraram 
um protocolo de cooperação entre o 
Distrito 115 Centro Sul e o Grupó-
tico/Oculista Cristal de Ouro, atra-
vés do qual serão facultados óculos e 
aparelhos auditivos a pessoas menos 
favorecidas, devidamente identifica-
das pelas respetivas Juntas de Fre-
guesia.

“Sem dúvida um grande passo 
em frente no campo da visão, uma 
das cinco plataformas de ação reco-
mendadas pela nossa Associação”, 
referiu a Governadora do Distrito 
115 Centro Sul.

O segundo protocolo foi estabe-
lecido com a Unidade Cinco de Ou-
tubro – 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 mer-
cado uma proposta de prevenção de 
doenças profissionais diferente de 
outras alternativas em uso. 

O Yoga não funciona como ativi-
dade terapêutica, mas sim como uma 
prática para aumentar a qualidade 
de vida dos sócios e seus familiares, 
contribuindo para reduzir conside-
ravelmente os efeitos negativos do 
stress diário, melhorando a qualidade 
de vida e a saúde em geral, o funcio-
namento dos sistemas orgânicos e a 
qualidade do sono.
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dia 11 de MaRço

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 Me-
alhada. 

O início está marcado para as 
10h30 e a partir daí todos os partici-
pantes poderão trocar experiências 

e encontrar respostas a anseios 
existentes na vida dos Clubes.

O Conselho Nacional de Gover-
nadores (CNG) pretende com esta 
iniciativa que os Clubes apresen-
tem para análise e discussão temas 
de interesse geral, assim como ca-
sos de sucesso em atividades.

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

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 Fa-
malicão, e será subordinado ao tema 
“Ser Criança: imaginar e descobrir”.

 Será um espaço de debate multi-
disciplinar acerca de temáticas cuja uni-
cidade captarão a atenção do público, 
procurando aprofundar a construção 
de conteúdos sólidos numa área tão 
singular como é a da infância. Consi-
deramos 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 ad-
quire para cada um.

O evento conta com a participa-
ção de vários oradores convidados, 
académicos, profissionais e investi-
gadores de Instituições de Ensino de 
renome.

A formação será creditada pelo 
Centro de Formação de Associação 
de Escolas de Vila Nova de Famali-
cão para os professores de todos os 
graus de ensino.

Como nota indicativa, referimos 
que a organização tem reunido nes-
tes 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 valên-
cias na área da infância e da juven-

tude, pais, avós e outros educadores 
não formais e Companheiros Lions 
e Leos.

As inscrições são gratuitas, em-
bora limitadas e obrigatórias, de-
vendo 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 Almada-
Tejo/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 Au-
dite 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 Ca-
pella”, os Spell Choir.

O evento ficou marcado por 
uma forte adesão do público, com-
posto 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 vi-
sita 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 Câma-
ra Municipal de Almada, que desde 
sempre tem apoiado esta iniciativa 
do Clube, se fez representar através 
do Vice-Presidente, Dr. João Cou-
vaneiro, que, no início do espetácu-
lo, congratulou o Clube e reiterou o 

apoio da edilidade às iniciativas desta 
natureza.

A apresentação e condução este-
ve a cargo uma vez mais de Miriam 
Gonçalves, locutora da Rádio Renas-
cença.

No final do espetáculo, seguiu-se 
um convívio entre artistas, Compa-
nheiros, 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 vá-
rias localidades, como os Mad G 
Wine, do Montijo, as Campaniças 
do Mira, de Odemira, o Coro Fe-
minino TuttiEncantus, de Setúbal, 

a Tuna da Universidade Europeia 
de Lisboa, e a Almadança e a 
Tuna do Centro Social e Paroquial 
Padre Ricardo Gameiro, de Alma-
da.

Esta edição serviu para 
apoiar a recuperação de um es-
paço 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 Re-
nascença, Miriam Gonçalves.
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CLube entRega
enxovais a Mães 
CaRenCiadas

joveM estudante 
PReMiado 

O Prémio Dr. Teixeira de Matos, 
anualmente atribuído pelo Lions Clube 
Almada-Tejo, em homenagem a um 
dos principais dinamizadores e funda-
dores do Clube, destinado a distinguir 
o melhor aluno/aluna finalista da Esco-
la 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 as-
sembleia jantar comemorativa do 27º. 
aniversário da entrega da Carta Cons-
titutiva do Clube, nas instalações da 
APPACDM.

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 ca-
renciadas.

> Lions CLUBe de amadora 

entrega de Bens a 
famÍLia de trigÉmeos 
Com defiCiênCias

O Lions Clube de Amadora en-
tregou, em dezembro, diversos bens 
a uma família com trigémeos. Fran-
cisca, Guilherme e Rafael têm atual-
mente 6 anos de idade. São crianças 
inteligentes e alegres, mas sofrem de 
doenças que exigem cuidados. Fran-
cisca tem paralisia cerebral e os Grui-
lherme e Rafael possuem Síndrome 
de Leigh, uma doença rara degene-
rativa sem cura, que ataca o siste-
ma 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 ne-
cessidades da família, o Lions Clube de 
Amadora anagriou bens alimentares, 

roupas e produtos de farmácia espe-
cíficos para o tratamento das crianças.

O Clube sublinha ainda que está 
a decorrer uma campanha solidária 
de Recolha de Tampas para contri-
buir para a compra de novas cadeiras 
de rodas adaptadas.

> Lions CLUBe de aroUCa 

“Campanha da saca”  
ajuda famílias carenciadas

A “Campanha da Saca”, organi-
zada 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 alimenta-
res para famílias carenciadas durante 
a época natalícia.

Assim, na Campanha de 2017, 
foram recolhidos, com o apoio das 
Catequeses das paróquias de San-
to Estêvão de Moldes, S. Miguel de 
Urrô, Nossa Senhora da Conceição 
de Rossas e S. Salvador de Várzea, 
diversos bens que foram depois dis-
tribuídos pelas Conferências Vicen-
tinas 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-

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

Festa solidária da catequese da Paróquia 
de santo estêvão de Moldes durante a qual procederam 
à recolha de bens para a «Campanha da saca»
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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 Con-
de apresentou, no decorrer das co-
memorações 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 Es-
cuteiros de Vila do Conde e a As-
sociação Portuguesa Contra a Para-
miloidose, o Lions Clube organizou 
a recolha de bens para o Banco 
Alimentar. A iniciativa decorreu em 
dezembro e, durante três dias, con-
seguiu angarias 3.5 toneladas de ali-
mentos que foram entregues ao Ban-
co 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 Can-
cro Pediátrico, que referiu as ativida-
des 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 

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 con-
celho, num total de 2000 euros.
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> 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 no-
vembro, o Clube chegou aos 
107 elementos, conseguindo, 
por conseguinte, entregar o 
mesmo número de bolsas de 

estudo de mil euros, o que to-
taliza 107 mil euros. Segun-
do o Clube, “este objetivo 
só foi possível com o em-
penho dos companheiros”, 
realçando a importância de 
lembrar aos outros clubes 
em Portugal que é possí-
vel atingir estes números. 

“Também gostaríamos de 
ver outros clubes atingir o 
mesmo patamar ou até ir 
mais longe, para que con-
juntamente possamos con-
tribuir para o aumento e 
consolidação do Movimen-
to em Portugal”, reforçou o 
Clube de Braga.

ROTUNDA E 
MONUMENTO LIONS 
CLUBE DE BRAGA 

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 Ne-
ves, 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”, defen-
deu Carlos Silva, presi-
dente do Lions Clube de 
Braga.

atividades soLidáRias eM PRoL da CoMunidade
AJá em termos de ativi-

dades, o Clube promoveu, 
em novembro, um magusto 
solidário, que reuniu com-
panheiros e amigos com o 
objetivo de ajudar uma cau-
sa solidária e criar laços de 
amizade entre companheiros 
e amigos num ambiente in-
formal.

No início de dezembro, 
o Clube apoiou a iniciativa 
do Banco Alimentar Contra a 
Fome, com a presença de vá-
rios companheiros na recolha 
de bens em estabelecimen-
tos comerciais. Ao todo fo-
ram angariados 2.930 quilos 
de alimentos.

Ainda em dezembro, o 
Clube presenteou os alu-
nos 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 carencia-
dos que, de outra forma, não 
poderiam ter os seus desejos 
concretizados. Um ato solidá-
rio do Lions Clube de Braga, 
através CLs Carlos Silva, Pau-
lo Resende e Célia Resende, 

onde foi promovido o espiri-
to 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 Palmei-
ra, que se voluntariaram para 
preparar uma mesa de Ceia 
de Natal para os alunos dos 
PALOP da Residência Universi-
tária da Universidade Católica.
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> Lions CLUBe de Cantanhede 

distribuição de cabazes e presentes  
No Natal, e como já tem sido hábi-

to 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 condi-
ções de vida de crianças carenciadas do 
concelho, entregou cabazes a 27 famí-
lias. Paralelamente e para complementar 
a iniciativa, a Farmácia Seixo recolheu 
junto dos seus clientes um presente 
para cada criança e, este ano, com a aju-
da 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 descon-
tos noutros serviços”.

> Lions CLUBe de CasteLo BranCo 

apoio às vítimas de incêndios
Sinónimo de companheirismo, 

amizade, fraternidade, ajuda, liber-
dade, 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 Cas-
telo Branco, assolado por um incên-
dio que deixou tudo devastado, viu 
as suas vítimas serem ajudadas por 
vários companheiros e o Clube re-
corda 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 sorri-
do, um abraço, um carinho e até uma 
lágrima. Contribuímos com o que 
era mais necessário, chegamos à po-
pulação de Oleiros com alimentos, 
produtos de higiene, loiças, roupa, 
calçado, tudo o que era necessário. 

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

> 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 re-
colha de bens alimentares, que teve como des-
tino 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 pre-
tende continuar a apoiar sempre que possível.

os companheiros que participaram no Convívio solidário natalício
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> 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 convida-
da a trabalhar na Paróquia de Prior 
Velho, no também problemático 
bairro da Quinta do Mocho.

Desde 2011 que os Lions co-
laboram com a Irmã Purificação, 
principalmente o Lions Clube Sete-
-Colinas, que tem vindo a intervir 
na Quinta do Mocho, apoiando a 
comunidade deste bairro, sobre-
tudo 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 

os residentes, assim como a entre-
ga de óculos por Eugénio Leite, 
que após uma atividade de rastreio, 
possibilitou uma melhor apren-
dizagem 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 Soli-
dários” que incluem produtos típicos 
da época, que são entregues a famí-
lias carenciadas, referenciadas pela 
Irmã Purificação.

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 companheiros que participaram no Convívio solidário natalício
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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, ten-
do o primeiro sido subordinado ao 
tema “Conhecer a Doença – Com-
portamento a adotar”, apresentado 
por Elsa Marques Silva, médica es-
pecialista de Medicina Interna, tam-
bém 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 preva-
lência da Diabetes e a incidência das 
complicações – projetos na comuni-
dade”, 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 mu-
lheres, principais causas do aumento 
da doença, principais fatores e popu-
lações de risco. O terceiro e último 
painel foi apresentado por Ana Rego 
e Sara Martins, enfermeiras da Asso-
ciação de Diabéticos de Ovar.

entRega CabaZes 
a FaMíLias 
CaRenCiadas

O Lions Clube de Ílhavo en-
tregou cabazes, na época do 
Natal, a 23 famílias carenciadas, 
num total de 86 pessoas apoia-
das.

Esta entrega foi o culminar 
de várias atividades que come-
çaram 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 ati-
vidades todos os companheiros 
se unem noite dentro para poder 
entregar aos mais desfavoreci-
dos bens que lhes proporcionem 
um Natal melhor.

adMissão de novos sóCios 
eM dia de aniveRsáRio 

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, Car-
los Faustino Dias dos Santos e Gabriel 
Rangel Barroso, divulgar o conheci-
mento por parte da Associação Inter-
nacional com o galardão de Excelência, 
Centenial Service Challenge Patch e 
o galardão de aumento de sócios. O 

momento serviu ainda para reconhe-
cer António Bizarro com o Diploma de 
Cidadão de Mérito do Lions Clube de 
Ílhavo do ano 2018 – “Cidadão Exem-
plar do Associativismo Desportivo, 
Cultural e Social com forte dedicação à 
comunidade, como fundador, dirigente 
e atleta de várias entidades”. Esta ho-
menagem está inserida numa prática 
anual que o Lions Clube de Ílhavo tem 
vindo a realizar desde que se fundou.
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> 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 eu-
ros, que serão empregues no for-
necimento de fruta aos alunos da 
escola, um dia por semana, defini-
do como “Dia dos Lions”. Outra 
iniciativa consiste no financiamen-
to de pequenos almoços e lanches 
a 12 alunos.

Ainda em outubro, o Lions Clu-
be de Leiria realizou mais um As-
sembleia em Movimento, que consis-
te na deslocação a Lisboa ou Porto 
para assistir a um espetáculo em cena 
e visita a alguma exposição ou mu-
seu em destaque. Participaram mais 
de 50 pessoas entre companheiros e 
amigos, que viram “Comédia Fantás-
tica”, de Felipe La Feria.

Já em novembro, o Clube pro-
moveu um Ralli Paper, que culminou 
com um almoço-magusto que an-
gariou 960 euros para o Bombeiros 
Voluntários de Leiria. Ao todo, par-
ticiparam 60 pessoas nos jogos tra-

dicionais integrados, passando ainda 
pelo Pinhal de Leiria.

Por último, no dia 12 de dezem-
bro, 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-

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 Ar-
roios. Debaixo das arcadas do edifício, homens e mulhe-
res 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 Ma-
ria 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 ali-
mentares no jantar de Natal, procedeu à entrega de cabazes 
a famílias carenciadas de Quarteira. O Clube entregou ain-
da cabazes em Faro, na Obra das Irmãs de Calcutá, insti-
tuição 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 

O Lions Clube Lisboa Sete Co-
linas promoveu, no dia 18 de janei-
ro, um jantar solidário. No evento 
foram apresentados os dois novos 
sócios do clube, Marie Paule Folga-
do, professora de nacionalidade fran-
cesa, e Filipe Fonseca, licenciado em 
Ciências Farmacêuticas e Medicina 
Tradicional Chinesa, e teve ainda lu-
gar uma palestra intitulada “30 anos 
de Aventura Social”, por Margarida 
Gaspar de Matos. 

A sessão contou com a presen-
ça da Governadora do Distrito 115 
Centro Sul, Gabriela Fernandes, 
além do ex-ministro da Saúde, Fer-
nando 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 solidá-
rio, 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 ba-
calhau para a ceia, o Clube colaborou no aten-
dimento e serviço às mesas, tendo os compa-
nheiros participantes partilhado o jantar com os 
demais utentes das instituições.
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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 acon-

tecimentos 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 mem-
bros, direção e contactos.

Com isto, “o Clube pretende estar mais próximo 
da comunidade poveira e de outros clubes que po-
dem 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, Ma-
nuel silva, a residir em Londres, em toda a criação 
da plataforma.

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 empresá-
rias 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 de-
pois para o mercado de trabalho ou 
apoiando no regresso e integração às 
suas famílias.

> Lions CLUBe PÓvoa de varzim 

apoio a instituição 
que acolhe crianças em risco
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> 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 in-
cêndio de agosto de 2016, tendo sido 
entregues 25 cabazes compostos por 
vários produtos alimentares, como car-
ne 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 so-
alho 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 participa-
ram cerca de 700 pessoas e contou com 
a venda de produtos tradicionais nata-
lícias 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 mo-
mento de confraternização.

Por último, O Lions Clube do Fun-
chal realizou um convívio com os bol-
seiros 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 traba-
lhos 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.

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/Lions-
Clube-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.)

B.I. do CluBe
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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 responsabilida-
de de Bjorberg e Hakan Bergquist e 
que decorreu na Galeria de Lagos, 
disponibilizada graciosamente.

Na exposição de esculturas da ga-
leria 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 ar-
tista Moa Gallstrom na sua Galeria 
de Albufeira. Foram vendidas pintu-
ras e fizeram-se rifas que resultaram 
numa importância significativa para 
o clube. Estes fundos são distribuí-
dos ao longo do ano.

«Dar razões aos voluntários 
para servirem as suas comunidades, 

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

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

> Lions CLUBe LisBoa mater 

Palestras sobre economia 
e ajuda à comunidade

“economia Portuguesa na atuali-
dade” foi o tema da palestra orga-
nizada pelo Lions Clube Lisboa Ma-
ter, 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 

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 de-
pois entregue à loja de partilha do 
Centro Paroquial do estoril.

em janeiro, no dia 9, durante a 
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> 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 – As-
sociação Promotora do Emprego de 
Deficientes Visuais, associação que 
ao longo dos anos tem promovido a 
integração de várias pessoas no mer-
cado de trabalho de deficientes visu-
ais, 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 con-
tou 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 san-
tos, 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. Com-
pareceram todos os CCLL que se 
encontravam na cidade e de boa 

saúde. a invocação, com a qualida-
de 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 can-
didatura e de seguida procedeu-se 
à palestra sobre economia social e 
Lionismo elaborada e apresentada 
pelo CLMj antónio Picanço dos san-
tos, 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 pro-

moveu a já tradicional festa de Na-
tal, que contou com a presença da 
Governadora, Gabriela Fernandes, e 
durante o qual foi entregue um dona-
tivo de 150 euros à Associação Para 
D’açúcar. O valor havia sido angaria-
do durante a Strides, em novembro.

Foi ainda entregue a primeira par-
te das duas bolsas de estudo a jovens 
estudantes universitários, no valor de 
625 euros cada. Foram ainda recolhi-
dos e convertidos em 20 cabazes de 
Natal, bens alimentares, destinados à 
Associação Ajuda a Ajudar, que in-
tegra alunos, professores e pessoal 
auxiliar da Escola Manuel Cargaleiro.

O Clube recolheu e entregou 
ainda brinquedos ao Centro de As-
sistência Paroquial de Amora, além 
de roupas e bens de primeira neces-
sidade.

Foi realizada uma peça de tea-
tro, escrita por uma Companheira 
do Clube e interpretada pelos mais 
pequenos, alusiva a esta quadra na-
talícia.

Foram ainda entregues reconhe-

cimentos da Associação Internacio-
nal ao Past Presidente pelo cumpri-
mento de 4 objetivos de Serviço e 
entregues galardões pelos 20 anos 
de sócias a duas companheiras do 
Clube.
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> 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 possi-
bilidades económicas para efetuar a 
reparação.

Este Clube assegura ainda que vai 
continuar a comparticipar mensal-
mente com o pagamento à farmácia 
de remédios para uma doente cró-
nica da cidade, também sem possi-
bilidades económicas que permitam 
adquirir os remédios que precisa.

O Clube procedeu ainda à entre-
ga de cabazes de Natal a três famílias 
com carências económicas.

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 comunida-
ção entre todos os habitats, realçando os elevados índices de biodiversidade 
existentes, num percurso de quase 8km.

> Lions CLUBe  
de viana do CasteLo 

ReCoLhas 
de aLiMentos

O mês de dezembro ficou marcado no 
Lions Clube de Viana do Castelo, pela reco-
lha de bens alimentares para o Banco Ali-
mentar Contra a Fome, dia 2, e outro para 
a Cáritas Diocesana entregar a famílias ca-
renciadas na quadra. 

Já em 2018, o Clube organizou a tradi-
cional Ceia de Reis no dia 13. 

> Lions CLUBe de faro 

adMissão de novos 
MeMbRos

No tradicional jantar de Natal, o Lions 
Clube de Faro apresentou três novos ele-
mentos. Rosinda Andrade, Bruno Hilário e 
Nídia Mulenas são assim os novos sócios 
do Clube, apadrinhados pelo CL Sá Matos.

Na sessão, Luís Neves, presidente, re-
feriu a importância da admissão de novos 
membros, fazendo votos para que se inte-
grem no Clube.
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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, Vice-
Secretário – 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

> Lions CLUBe de ÁgUeda 

Passeio solidário 
de automóveis clássicos 

O Lions Clube de Águe-
da vai organizar, no dia 12 de 
maio, a 8ª edição do GiraVolta 
- Passeio de Automóveis Clás-
sicos Solidários, com a finali-
dade de angariar fundos para o 
seu Banco de Leite que, desde 
1989, apoia famílias carencia-
das através do fornecimento 

gratuito de leite.
A concentração decorre-

rá no Largo 1º de Maio, jun-
to 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 (San-
galhos) e um almoço nas ins-
talações da LAAC, em Agua-
da de Cima. 

Lions CLUBe de oeiras 

Reconhecimento
o Lions Clube de oeiras procedeu à en-

trega de placas em reconhecimento a doa-
dores que contribuíram com as suas ofertas 
para ajuda a família afetada pelos incên-
dios 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 as-
sembleia/jantar comemo-
rativa da outorga da Carta 
Constitutiva, no dia 23 de 
outubro. Além dos sócios 

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

santo, Lisboa Sete Colinas 
e Estoril Palace. Lourdes 
Loução, presidente do Clu-
be, apresentou um trabalho 
sobre o médico Sousa Mar-
tins. 

      B.I. do CluBe



 >
 C

LU
Be

s 
em

 a
çã

o

janeiro
fevereiro

45
LION

2018

> 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 vá-
rias atividades em áreas consideradas 
chave no Movimento, como a diabe-
tes, a fome e o combate à cegueira.

Nesse sentido, em novembro, os 

elementos participaram na Caminha-
da Strides, enquanto em dezembro, 
na área do combate à fome, angaria-
ram 14 cabazes para 14 famílias ca-
renciadas. Em janeiro, o Clube pro-
moveu, durante 4 dias, um rastreio 
à visão a 320 alunos das escolas da 

Trafaria.
Houve ainda tempo para um al-

moço com dois companheiros bra-
sileiros, CL Gerogos Abarche e CL 
Leila Abarche, como forma de man-
ter 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

> Lions CLUBe de amadora / Lions CLUBe LisBoa BeLÉm 

apoio a maratonista que corre mundo  
para angariar fundos para o Lions

Vários Compa-
nheiros do Lions 
Clube de Amadora e 
do Lions Clube Lis-
boa Belém marcaram 
presença, no dia 3 
de fevereiro, no Par-
que das Nações, para 
apoiar o CL Xiaobo, 
membro fundados 
do Lions Clube de 
Beijing, a participar 
na World Marathon 
Challenge, para an-
gariar fundos para a 
Associação Lions.

A prova tem como objeti-
vo angariar fundos para a As-
sociação 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 co-
meçou a 30 de ja-
neiro, na Antártica, 
prosseguindo no 
dia 31 na Cidade do 
Cabo, dia 1 de feve-
reiro em Perth, Aus-
trália, dia 2 no Dubai, 
dia 3 em Lisboa, dia 4 
em Cartagena (Amé-
rica do Sul), e termi-
nando no dia 5, em 
Miami (América do 
Norte).

Ao todo, foram 7 marato-
nas, num total de 293 quilóme-
tros, durante 7 dias seguidos.

          B.I. do CluBe
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> 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. Vo-
luntariado, apoio com bens alimen-
tares 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 so-
lidariedade, 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 ali-
mentares foi para a Associação Aju-
da de Mãe, enquanto que os 15 sacos 
recolhidos com roupa de mulher, ho-
mem, 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 presiden-
te do Clube, Isabel Cupertino, e a se-
cretária, Paula Leonardo.

Já em parceria com outros clu-
bes, o Lions Clube Lisboa Norte en-
tregou cabazes de Natal num almoço 
solidário para as famílias carenciadas 
da Quinta do Mocho. 
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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, lo-
calizada no Luso, juntamente com 
representantes da ação social da Câ-
mara 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 Mea-

lhada disponibilizou-se a ceder os mo-
saicos e os azulejos. 

Com este apoio, o Clube recupera 
assim o seu projeto “Famílias com Ali-
cerces”, que visa a requalificação de habi-
tações de agregados familiares carencia-
dos, contribuindo assim para a melhoria 
das condições de vida das famílias. No 
âmbito deste projeto, o Clube já requa-
lificou uma casa de habitação na Silvã 
(Casal Comba). 

PaLestRa CoM a PRoCuRadoRa geRaL 
da RePúbLiCa 

Entretanto, o Lions Clube de Mea-
lhada prepara-se para arrancar breve-
mente com um Ciclo de Conferências, 
que terá como primeira oradora convi-
dada, a Procuradora Geral da Repúbli-
ca, 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 atribui-
ção 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 proto-
colo com a CAIS PHARMA. O objetivo 
deste protocolo é assegurar um dona-
tivo com base nas compras realizadas 
on-line pelos associados, simpatizan-
tes ou amigos, mediante a utilização 
de um código disponibilizado pela 
CAIS PHARMA. Ao abrigo deste proto-
colo, o clube receberá 3% do valor de 
vendas on-line realizadas pelas pes-
soas que identifiquem o código dos 
LIONS.

> Lions CLUBe  
LisBoa BeLÉm 

entrega
de cabazes

O Lions Clube Lisboa 
Belém organizou, ainda 
em 2017, a venda de Na-
tal, iniciativa com início 
em novembro que tem 
alcançado os seus objeti-
vos, com a angariação de 
fundos e a divulgação do 
Movimento.

No mesmo sentido, o 
Clube entregou 20 cabazes 
de Natal a famílias carencia-
das e a instituições de soli-
dariedade.

PLANTAçÃO 
DE áRVORES  
EM CONCELhOS  
AFETADOS  
PELOS INCêNDIOS

O Lions Clube Lisboa 
Belém está ainda a prepa-
rar 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 pe-
los incêndios do verão de 
2018.

Neste âmbito, o Clube 
ofereceu um desfibrilhador 
aos Bombeiros de Pampi-
lhosa da Serra, para ser usa-
do 

no apoio da prestação 
dos primeiros socorros.

FEIRA DA EDUCAçÃO  
E DA SAúDE 

Como já vem sendo há-
bito, o Clube vai participar 
na “Feira da Educação e da 
Saúde”, organizada pela Jun-
ta de Freguesia de Belém, 
marcada para os dias 11 e 12 
de maio.
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> 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 Re-
bocho. 

Na mesma sessão, foram entre-
gues certificados de Apreço Inter-
nacional ao dono da sapataria que 
ofereceu calçado para as crianças da 
Casa de Acolhimento “Casa do Par-
que”, Sr. Marcelo, e também a Carlos 

Moledo, diretor do Hotel Amazónia 
Jamor, “pela muita atenção e facilida-
des 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 Tor-
res 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

 

> 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 Fo-
gaceiras”, na cidade de Santa 
Maria da Feira, com a sua ban-
deira transportada pela Presi-
dente, CL Miralda Ribeiro e 
pelo CL José Pais.

Mas neste Ano Lionístico 

          B.I. do CluBe
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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 ins-
tituições 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; come-
morou o Dia Mundial do Lionismo 

com uma Eucaristia e entregou do-
nativos 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/dis-
pensador 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 Bi-
blioteca Lúcio Craveiro da Silva, em 
Braga, no âmbito do evento Expoé-
tica 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 téc-
nicos de saúde, em regime de volun-
tariado com os objetivos fundamen-
tais de promover a solidariedade, 
apoiar os doentes com acidentes vas-
culares cerebrais, participar em ações 
de prevenção do AVC e defender os 
legítimos interesses e direitos destes 
cidadãos a um serviço de saúde com 
qualidade.

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 técni-
cas em tempo útil no domicílio e na 
disponibilização de produtos de hi-
giene e prevenção de escaras. Parale-

lamente, organizam-se sessões de es-
clarecimento, 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 cau-
sa e que os Lions também possam 
participar nesta causa solidária, por 
forma a que se vendam o maior pos-
sível número de livros.

Atenta a esta e outras causas so-
ciais, Fernanda Santos publica esta 
obra poética com o objetivo de an-
gariação de fundos para ajudar a mi-
nimizar 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 fa-
zer a respetiva encomenda ao Lions 
Clube de Esposende.

Canta as janeiRas 
PeLas vítiMas  
dos inCêndios

Os Lions de Esposende juntaram-
-se para Cantar as Janeiras. O obje-
tivo foi angariar fundos para as víti-
mas 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 conce-
lho (Forjães, Antas, Belinho, Marinhas, 
Esposende e Palmeira de Faro).

As verbas angariadas nas cerca 
de 50 famílias visitadas, serão entre-
gues em breve.
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Leo CLUBe de fafe 

distriBUição  
de aBraços e de doCes 

O Leo Clube de Fafe 
saiu à rua, no dia 23 de 
dezembro, com aces-
sórios alusivos ao natal 
(gorros de pai natal) para 
espalhar alegria e felici-
dade pelos seus habitan-
tes. A atividade teve uma 
duração de duas horas, 
com os elementos do 
Leo Clube de Fafe a dis-
tribuíram abraços, men-

sagens positivas e doces 
a todos. A iniciativa teve 
lugar no centro da cidade 
onde também se encon-
travam outros grupos. A 
atividade teve um balan-
ço 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. 

entRega de CabaZ de nataL 
Como já é habitual, o Leo Clube de Fafe realizou no-

vamente 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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Leo CLUBe PÓvoa do varzim

afonso tavares sUCede  
a rafaeLa miranda  
na PresidênCia do CLUBe

O jovem poveiro Afon-
so Tavares tomou posse, 
no dia 6 de janeiro, como 
novo presidente do Leo 
Clube da Póvoa de Varzim. 
Na presença do presiden-
te do Clube, Miguel Sousa 
Neves, da CL e Conselheira 
do Leo Clube, Lucinda Del-
gado, e ainda da presiden-
te cessante, Afonso Tava-
res 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 acre-
ditam que estou à altura do 
projeto a que coletivamen-
te nos propomos para o Leo 
Clube da Póvoa de Varzim. 

Reforço o compromisso e 
dedicação, valores que nos 
próximos meses me pro-
ponho defender”, defendeu 
Afonso Tavares.

O jovem quis ainda, no 

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

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. Pro-
porcionou a todos um 
serão animado, sendo 
os fundos recolhidos 
para a atividade das 
Crianças.

Leo CLUBe de esPinho 

entrega de Bens
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.
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Leo CLUBe BarCeLos 

deseJos tornados reaLidade

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”!!!

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 Hote-
laria e Turismo de Setúbal, em Setúbal. Este jantar solidário 
teve como objetivo a angariação de fundos para participa-
ção de crianças de uma instituição carenciada na iniciativa 
“Volta ao mundo em 48 horas”. 

o Leo Clube figueira da foz 
promoveu uma recolha de 
alimentos para animais nos 
dias 6 de janeiro e 3 de fe-
vereiro. apoio à recolha de 
alimentos da apaff associa-
ção de Proteção animal da 
figueira da foz na eleclerc 
da figueira da foz.

Leo CLUBe  
figUeira da foz

reCoLha de 
aLimentos

Leo CLUBe fafe 

angariação 
de fUndos

o Leo Clube de Fafe pro-
moveu alguns momentos 
alusivos ao tema “as janei-
ras”. no dia 21 de janeiro, 
estiveram no encontro de 
reis organizado pela Câma-
ra Municipal de Fafe, onde 
os fundos angariados, jun-
tamente com os restantes 
angariados nesta atividade, 
revertem a favor da ativida-
de das crianças.
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