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Olá Lions.

Quando nos tornamos Lions, embarcamos numa jornada juntos. 
Todos nós começamos com um caminho de serviço, compartilhando 
gentileza, trazendo esperança para as nossas comunidades, 
mudando a vida das pessoas que servimos e mudando-nos a nós 

próprios ao longo do caminho.

Mas, em muitos aspetos, o serviço em si é uma jornada. Não é algo que chega num 
único dia e não termina quando o evento acaba. É um ciclo de aprendizagem, atuação 
e celebração, para que possamos continuar a evoluir o nosso trabalho e expandir 
nossa capacidade de servir.

Aprendemos sobre um problema - talvez seja uma epidemia de diabetes em 
nossa cidade natal ou numa população local que precise de assistência médica - e 
começamos a pensar em maneiras pelas quais o nosso clube pode ajudar. Fazemos 
algumas pesquisas, procuramos pessoas que sabem sobre o assunto e aprendemos 
mais sobre as necessidades e os obstáculos no nosso caminho. Esta é a aprendizagem 
e a descoberta que vêm antes da ação. E esta preparação faz com que o serviço que 
fazemos seja muito melhor, porque é mais informado e mais preparado e, portanto, 
mais eficaz.

Relatar o que fazemos e compartilhar as nossas histórias também é um componente 
essencial para manter o movimento activo. Uma coisa é realizar uma boa ação. Outra 
é realizar uma boa ação e compartilhar a história do seu serviço com outras pessoas 
que podem auxiliar a sua causa ou até mesmo participar do serviço - tudo porque elas 
foram inspiradas pela sua história.

Lembre-se, estamos todos nessa jornada juntos. Estamos todos a caminhar para 
um objetivo - um mundo melhor – ainda que estejamos todos a seguir caminhos 
diferentes para lá chegar. E o caminho é tão importante quanto o destino. Qual é o 
seu caminho?

O

Service is a Journey

Gudrun Yngvadottir
Presidente Internacional de Lions Clubes
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Olá Companheiras e Companheiros, 
Espero que se encontrem bem!

 
O tempo passa a correr e já estamos em velocidade cruzeiro em 2019, 

com a janela aberta para breve recebermos a Primavera.

É altura de voltarmos à lista de resoluções para 2019, e começarmos a 
riscar o que já izemos, com olhos postos no que vamos fazer a seguir. 

E quando chegarmos às nossas resoluções Lions, uma das formas mais 
organizadas de efetivar é criar o nosso próprio banco de horas solidárias. 
Uma forma simples mas eicaz para agendarmos de forma natural no nosso 
dia-a-dia, aquilo que por sistema adiamos para amanhã, mesmo com a cer-
teza que amanhã não o faremos com a rede de pensarmos que na próxima 
semana, também há tempo, e se não houver, “de certeza que não passa do 
inal do mês” 

A solidariedade não tem forma nem lugar. Vive do fazer, e não se mede 
aos palmos. 

Quantiica-se com uma unidade de medida homologada e reconhecida 
pelos voluntários de coração. Uma unidade maior que o metro, o quilo ou o 
joule. Essa unidade chama-se “próxima”. 

Assim, sempre que um leigo nos perguntar de que tamanho foi a ação 
solidária que realizamos, podemos medir dizendo: foi menor que a próxima. 

Votos de boa preparação da próxima, 
Um abraço 

Equipa Editora

editorial

 Inês Alves Serraninho
Editora

O

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.
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EXECUtiVE OFFiCErs

President Gudrun Yngvadottir, Iceland; immedi-
ate Past President Naresh Aggarwal, India; First 
Vice President Dr. Jung-Yul Choi, Korea; second 
Vice President Judge Haynes H. Townsend, 
United States; third Vice President Brian E. 
Sheehan, United States. 

DirECtOrs

sECOND YEar DirECtOrs

Doo-Hoon Ahn, South Korea; Sandro Castel-
lana, Italy; Hastings E. Chiti, Zambia; William 
Galligani, France; Thomas Gordon, Canada; 
Nicolás Jara Orellana, Ecuador; Ardie Klemish, 
United States; Alice Chitning Lau, China; Connie 
LeCleir-Meyer, United States; Virinder Kumar 
Luthra, India; Dr. Datuk K. Nagaratnam, Malay-
sia; Don Noland, United States; Regina Risken, 
Germany; Yoshio Satoh, Japan; Patricia Vannet, 
United States; Gwen White, United States; 
Nicolas Xinopoulos, United States. 

First YEar DirECtOrs

Muhammad Adrees, Pakistan; Qazi Akram Uddin 
Ahmed, Bangladesh; Shoichi Anzawa, Japan; 
Billy J. (B.J.) Blankenship, United States; Gary 
F. Brown, United States; Rodolfo Espinal, Do-
minican Republic; Liao-Chuan Huang, MD 300 
Taiwan; Jongseok Kim, Korea; Dr. Nawal Ju-
galkishor Malu, India; Geoffrey Leeder, England; 
Mark S. Lyon, United States; Heimo Potinkara, 
Finland; JP Singh, India; Steve Thornton, United 
States; Juswan Tjoe, Indonesia; A. Geoffrey 
Wade, United States; Dr. Walter Zemrosser, 
Austria

a



 >
 In

te
r

n
a

cI
o

n
a

l

4

JANEIRO

FEVEREIRO

LION

2019

São facilmente 12 minutos de 
carro da casa de Len Dompke nos 
subúrbios de Chicago, até ao hospital 
local. No entanto, a primeira vez que 
Dompke fez este percurso, foi um 
dos mais difíceis de sua vida. Fazer 
esse esforço signiicava reconhecer e 
mudar alguns hábitos não saudáveis, 
o que não seria fácil.

Dompke estava a ir ao encontro 
de diabetes do tipo 2. Isso foi antes 
de fazer o percurso - a cada sema-
na durante um ano - para o Hospital 
Elmhurst. Se algo não mudasse, ele 
tornar-se-ia um dos 400 milhões de 
cidadãos do mundo que vivem com 
esta doença.

Os Lions do Distrito 1-J forma-
ram uma parceria com a Edward-El-
mhurst Health (EEH) para desen-
volver um programa de prevenção 
da diabetes e estilo de vida, que rece-
beu um donativo de US $ 95.000 da 
Fundação de Lions Clubs Interna-
tional (LCIF). Graças a este incrível 
trabalho de equipa, a Dompke tem 
uma nova vida.

Uma tendêncIa 
evItável

A diabetes tipo 2 é uma doença 
na qual o corpo não usa adequada-
mente a insulina. A diabetes pode 
levar a complicações graves de saú-
de, incluindo doenças da pele, pro-
blemas oculares e danos nos nervos. 

Deixada sem acompanhamento, 
pode levar a morte prematura. O 
número de pessoas que vivem com 
diabetes aumentou de 108 milhões 
em 1980 para 422 milhões em 2014 e 
continua a aumentar, segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS).

A boa notícia é que, com mudan-
ças na dieta e no estilo de vida, o dia-
betes tipo 2 pode ser prevenido. E é 
aí que os Lions se envolvem.

Subsídios de diabetes da LCIF 
podem fornecer aos Lions até US $ 
250.000. Os projetos normalmente 
apoiam a prevenção da diabetes, a 
educação e o melhor acesso ao tra-
tamento para populações carentes. A 
LCIF também apoia programas de 
retinopatia diabética por meio do Si-

dIabetes:  
os lIons enfrentam  
Uma epIdemIa global

Por cassandra rotolo
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ghtFirst. Visite lcif.org/Grants para 
saber mais sobre o inanciamento de 
subsídios para ajudar os distritos do 
Lions a desenvolver e implementar 
projetos humanitários de grande es-
cala.

lIons respondem 
à chamada

O programa que ajudou a colo-
car a vida de Len Dompke de volta 
nos eixos, o Jumpstart Your Health, 
está focado em fornecer educação e 
recursos para adultos de baixos ren-
dimentos em risco de desenvolver 
diabetes.

Os Lions locais, apoiados por 
esse donativo de US $ 95.000 da 
LCIF e proissionais de saúde da 
EEH, são essenciais para o sucesso 
do programa. Cada Lions do Distrito 
1-J envolvido no projeto é treinado 
para ser um embaixador da comu-
nidade que pode defender a preven-
ção da diabetes, organizar reuniões 
informativas, interagir com os par-
ticipantes do programa e promover 
eventos de angariação de fundos. 

É um exemplo clássico de Lions a 
cumprir o que fazem melhor - servir!

Lion Patty Worden trabalhou 
diligentemente ao lado de seus com-
panheiros para aumentar o seu con-
tributo para o programa Jumpstart 
Your Health. “Fiquei bastante sur-
preso quando iz o teste de A1C e 
descobri que era pré-diabético. De-
pois de passar pelo programa, estou 
a monitorizar os meus passos, a be-
ber mais água e a servir mais alimen-
tos frescos. Eu sinto-me melhor e 
tomo decisões mais saudáveis ”, diz 
Worden. “Também tenho o benefí-
cio adicional de saber que os meus 
colegas de classe não poderiam parti-
cipar dessa aula sem o apoio do meu 
Lions Clube. Nós trabalhamos muito 
para fornecer isso para a nossa co-
munidade. Tenho muito orgulho de 
ser um Lion! ”

Um sUcesso 
InspIrador

Depois de uma discussão muito 
honesta com seu médico e uma ci-

rurgia inesperada no joelho, Dom-
pke, de 61 anos, reuniu coragem para 
fazer um telefonema que mudaria 
sua vida. Ele estava determinado a 
mudar as coisas e icar saudável. Para 
sempre.

Dompke tentara, sem sucesso, 
perder peso sozinho. Jumpstart Your 
Health foi a salvação que ele preci-
sava. “Finalmente, tudo fez sentido: 
nutrição, exercício e apoio são partes 
iguais da equação. O programa é mais 
do que apenas uma dieta. É uma mu-
dança de estilo de vida, e deu-me as 
ferramentas que eu precisava para fa-

 “Obrigado, Lions! 

Quero que todos 

saibam o bem que 

estão a fazer nas 

nossas comunidades 

todos os dias ”, diz 

Dompke. [

[
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zer mudanças para sempre ”, explica 
Dompke. “As aulas eram interessan-
tes, os materiais eram fáceis de ler, 
os objetivos eram realistas, os meus 
instrutores eram compassivos e es-
pertos, e ninguém julgava ninguém”.

Dompke é agora uma versão 
mais forte, mais saudável e muito 
mais magro que o seu antigo eu. O 
melhor de tudo, com o apoio do 
Lions e do inanciamento da LCIF, 
ele não corre mais risco de desenvol-
ver diabetes.

Impacto mensUrável
Indivíduos em risco de desenvol-

ver diabetes tipo 2 recebem inscrição 
no Jumpstart Your Health numa ten-
tativa de evitar a doença e melhorar 
a saúde em geral e a qualidade de 
vida. Em pouco mais de um ano, o 

programa selecionou 211 pessoas, 
das quais 8% eram diabéticas e não 
sabiam. Outros 31% eram pré-dia-
béticos. Daqueles com pré-diabetes, 
57% inscreveram-se no programa.

O programa Jumpstart Your He-
alth, apoiado por Lionss do Distrito 
1-J e LCIF, foi citado duas vezes por 
“entregar efetivamente um progra-
ma de qualidade baseado em evidên-
cias que atendem a todos os padrões 
de reconhecimento do CDC”, co-
locando o programa num grupo de 
elite de programas de prevenção do 
diabetes. Na verdade, apenas um ou-
tro hospital no estado de Illinois ofe-
rece um currículo que recebeu essa 
honra. Felizmente para Dompke, o 
programa o Edward-Elmhurst Hos-
pital estava a poucos minutos de dis-
tância.

façam a dIferença 
jUntos

O programa de subsídios de 
Diabetes da LCIF oferece apoio 
inanceiro aos Lions que procuram 
melhorar as iniciativas de cons-
ciencialização, prevenção e gestão 
da diabetes nas suas comunida-
des, geralmente em parceria com 
organizações de diabetes em seus 
distritos. Os Lions podem soli-
citar inanciamento de até US $ 
250.000 para projetos impactan-
tes que melhorem e ampliem os 
acampamentos de diabetes, apoiar 
eventos abrangentes de triagem de 
diabetes, aumentar o acesso a ins-
talações de saúde de alta qualidade 
que fornecem serviços de diabetes 
e melhorar o conhecimento dos 
proissionais de saúde.

“Este programa é uma prova de que os Lions estão a fazer uma grande 

diferença na comunidade. Com a ajuda de Lions do mundo todo que 

apoiam a LCIF, criamos algo que não está apenas a mudar, mas também a 

salvar vidas. Este é apenas o começo do que podemos realizar juntos ”, diz 

o Lion Jim Worden, do Lions Clube de Elmhurst.
[ [
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visite  
lcif.org/be100 

para saber mais sobre como 
a LCIF desempenha um papel 

importante na resposta à epide-
mia global do diabetes por meio 

de iniciativas abrangentes de 
saúde direcionadas às comu-

nidades em que vivemos 
e atendemos.
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Um centro comUnItárIo floresce, 
graças a leos e a lcIf

Na costa do Uruguai ica a capital, 
Montevideu. Nesta cidade vibrante 
podemos encontrar o Leo Clube de 
Montevideu Ansina, um dos primeiros 
Leo clubes a receber doações da Fun-
dação de Lions Clubs International 
(LCIF). Reconhecendo a necessidade 
de reformas em um centro comunitá-
rio local, os Leos solicitaram um Subsí-
dio de Serviços Leo da LCIF e recebe-
ram US $ 5.000.

Abandonado há 10 anos, o cen-
tro comunitário estava em péssimo 
estado. O interior do prédio tinha 
tinta deteriorada, paredes daniicadas 
e pisos sujos; mais importante, preci-
sava de um novo telhado. Do lado de 
fora, as ervas daninhas e os arbustos 
estavam cobertos de mato e o lixo 
cobria o relvado.

Oitenta Leos do Leo Clube de 
Montevideu Ansina, juntamente 
com 15 Lions dos Lions Clubes de 
Montevideu Ansina e Madamme 
Curie, inanciados pela Fundación 
Leones del Uruguay, trabalharam ar-
duamente para dar ao centro comu-
nitário uma atualização muito neces-
sária. Um punhado de voluntários do 
centro comunitário também apoiou 
o esforço. Os voluntários trabalha-

ram juntos para repintar as paredes 
internas e externas, portas, janelas, 
equipamentos para brincar ao ar livre 
e o letreiro do edifício. Eles também 
enfeitaram as áreas externas; volun-
tários limparam o pátio, o relvado e 
cuidaram dos arbustos. Além disso, 
foram contratados proissionais para 
substituir o telhado e, nos próximos 
meses, serão feitas outras reformas 
no prédio, incluindo uma nova casa 
de banho, móveis novos, uma nova 
cozinha, iluminação e ar-condiciona-
do.

O novo e melhorado centro co-
munitário beneicia diretamente 100 
crianças e beneiciará a vizinhança, 
proporcionando atividades recreati-
vas e educativas. O centro oferecerá 
aulas de informática, uma biblioteca 
e festivais comunitários. Também 
abrigará um programa que serve re-
feições para crianças que não têm o 
suiciente para comer e estabelecerá 
um centro de cuidados para a primei-
ra infância administrado pelo sistema 
nacional de cuidados do governo. O 
desejo de acabar com a fome e aju-
dar a juventude da cidade é o que 
motivou os Leos a desenvolver este 
projeto. Na verdade, os Leos visitam 
o centro todos os sábados para dar 
lanches e brincar com as crianças da 

vizinhança. Os Leos planeiam con-
tinuar a criação de novas atividades 
para servir a comunidade. Uma ideia 
é começar um jardim.

Graças ao grande coração dos 
Leos e Lions de Montevideu, junta-
mente com a LCIF, a comunidade 
terá um novo centro de cuidados 
para a primeira infância e lorescerá 
com o novo espaço para o desenvol-
vimento positivo do bairro.

As Bolsas de Serviço Leo são um 
novo programa oferecido pela LCIF. 
Os donativos permitem que os Leos 
tenham um impacto maior em seus 
próprios projetos de serviço, en-
quanto estão expostos a habilidades 
de liderança. A LCIF concederá até 
US $ 2.500 para Leo clubes em um 
distrito Leonístico ou até US $ 5.000 
para Leo clubes em um distrito múl-
tiplo do Lions.

Visite LCIF.org/BE100 para sa-
ber como a Campanha 100 servirá 
os jovens e trabalhará em direção 
a um mundo onde ninguém passa 
fome por patrocinar programas que 
abordem as necessidades distintas de 
populações em risco e vulneráveis   e 
expandindo recursos e infraestrutura 
necessários para lidar com a escassez 
de alimentos nas nossas comunida-
des e ao redor do mundo.

Por jamie Konigsfeld
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VOTAÇÃO PARA DIRIGENTES EXECUTIVOS 
E DIRETORES INTERNACIONAIS 

Todos os Lions Clubes em dia com a associação poderão participar do processo eleito-

ral dos dirigentes executivos e diretores internacionais, bem como votar nas emendas 

aos regulamentos da associação, designando delegados para representar o clube na 

convenção internacional.

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

•	 Domingo, 7 de julho – 12:00 - 17:00

•	 Segunda-feira, 8 de julho – 12:00 - 17:00

•	 Terça-feira, 9 de julho – 7:30 - 09:30

Designação De DelegaDos De Clube

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

•	 Fazendo o log on no MylCi >>> Meu Lions Clube >>> Convenções

•	 Enviando o Formulário de Delegado 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, de 1° de janeiro até às 23:59 de 2 de julho de 2019, horário Central nos EUA. 

Os clubes que utilizarem o Formulário de Delegado de Clube para designar seus de-

legados precisarão encaminhar este formulário por correio à Sede Internacional até 1° 
de maio de 2019. Se não puder enviar o formulário por correio até 1° de maio de 2019, 
por favor, traga-o assinado para o local da convenção. O formulário também estará 
disponível on-line.

Para mais informações sobre a votação na Convenção Internacional, acesse: 

http://lcicon.lionsclubs.org/experience/certiication-voting/

Centro de Atendimento aos Associados 

Lions Clubs Internaional 
300 W. 22nd St. Oak Brook, IL 60523 USA

E-mail: MemberServiceCenter@lionsclubs.org 

Fone: 1+630-203-3830 

Fax: 1+630-571-1687
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RESUMO EXECUTIVO DA 

REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL
Ojai, Califórnia, EUa

14-17 DE OUTUbRO DE 2018

comItê de aUdItorIa

1 O comitê continuará a monitorar e 
acompanhar os planos de ação.

comItê de estatUto e regU-
lamentos

1 Revisou-se a queixa estatutária apre-
sentada pelo Conselho de Governa-

dores do Distrito Múltiplo E (Venezuela), 
contestando uma decisão da Diretoria 
Internacional quando se transferiu qua-
tro clubes de Aruba, Bonaire e Curaçao do 
Distrito E1 (Venezuela), Área Jurisdicional 
III para o Distrito 35N (Flórida, EUA), Área 
Jurisdicional I, e encontrou-se uma boa 
causa para acelerar a análise da queixa 
sob Etapa Quatro do Procedimento Rela-
tivo a Queixas Estatutárias, airmou-se a 
decisão da Diretoria Internacional em ju-
nho de 2018, transferindo os quatro clubes 
de Aruba, Bonaire e Curaçao do Distrito E1 
(Venezuela) para o Distrito 35N (Flórida, 
EUA).

2 O Diretor Internacional Dr. Datuk Naga 
foi nomeado para servir como o Leão 

Coordenador para o antigo Distrito 301-A1 
(Filipinas) para o restante do ano Leonís-
tico de 2018-2019 e um roteiro a ser se-
guido foi fornecido ao antigo distrito para 
restaurar o status do distrito.

3 O Capítulo XV do Manual de Normas 
da Diretoria foi revisado para atualizar 

os agentes iscais na Índia e Japão e para 
mover as normas sobre agentes iscais 
do Capítulo XV, Jurídico, para o Capítulo XI, 
Finanças, pois essas normas são geren-
ciadas pela Divisão de Finanças e estará 
melhor alinhada com os deveres e res-
ponsabilidades do Comitê de Finanças.

4 O Capítulo XV do Manual de Normas 
da Diretoria foi revisado para mover 

as Normas sobre Conlito de Interesses 
do Capítulo XV, Jurídico, para o Capítulo XI, 
Finanças, pois essas normas são gerencia-
das pela Divisão de Finanças e estará me-
lhor alinhada com os deveres e responsa-
bilidades do Comitê de Finanças.

5 As Normas sobre Marcas Registradas 
no Capítulo XV do Manual de Normas 

da Diretoria foram revisadas para adicio-
nar um requisito de que as fundações em 
nível nacional (país) sejam analisadas e 
aprovadas pela Diretoria Internacional.

6 O Capítulo XV, Parágrafo A.1.b do Ma-
nual de Normas da Diretoria foi alte-

rado para esclarecer que o emblema da 
associação é de todos os clubes e distritos 
constituídos.

7 Os Regulamentos Padrão de Distrito no 
Capítulo VII do Manual de Normas da 

Diretoria foram revisados, com relação a 
quem pode convocar uma reunião extra-
ordinária caso o presidente não o faça.

8 O Capítulo XV, Parágrafo C, do Manu-
al de Normas da Diretoria foi revisado 

para oferecer a interpretação estatutária 
na qual, em virtude de estar ailiado a um 
Lions clube, considera-se um Leão como 
associado da associação internacional.

comItê de convençÕes

1 Um per diem foi estabelecido para os 
integrantes nomeados do Comitê de 

Credenciais servindo sem outro ressarci-
mento, e funcionários da sede que par-
ticiparão da convenção internacional de 
Milão em 2019.

2 O Programa da Convenção Internacio-
nal de Milão de 2019 foi revisado.

3 O Capítulo VIII do Manual de Normas 
da Diretoria recebeu uma emenda com 

diversas alterações pertinentes a assuntos 
internos.

4 O Capítulo VIII, Parágrafo E, Procedi-
mentos de Eleição recebeu uma emen-

da.
 

comItê de servIços 
a dIstrItos e clUbes

1 O status protetor foi concedido para o 
Kozhencherry Lions Club o Distrito 318-B 

(Índia) e Palu Maleo Lions Club do Distrito 
307-B2 (Indonésia) até 7 de abril de 2019. 

2 As propostas de redistritamento en-
viadas pelo Distrito Múltiplo 101 (Suécia) 

e 104 (Noruega) foram aprovadas para 
entrar em vigor no encerramento da Con-
venção Internacional de 2019 e pelo Dis-
trito Múltiplo 21 (Arizona) para entrar em 
vigor no encerramento da Convenção In-
ternacional de 2020.

3 A Ex-Diretora Internacional Elisabeth 
Harderer foi nomeada para servir como 

Leão Coordenador para a República da Al-
bânia, República do Kosovo e as áreas sem 
distrito da República da Bulgária, e o Ex-
-Governador de Distrito Daniel Zyambo para 
servir como Leão Coordenador para o Distri-
to Provisório 412-B (República de Malawi e 
República de Moçambique) para o restante 
dos meses deste ano Leonístico.

4 O Subsídio para Reestruturação e Re-
desenvolvimento Distrital foi esten-

dido para incluir propostas de redistrita-
mento que são aprovadas antes ou no dia 
30 de novembro de 2021.

5 Uma referência no Manual de Normas 
da Diretoria foi corrigida para o Se-

minário de DGE, para que se use o título 
correto de Seminário do Primeiro Vice-
-Governador de Distrito/Governador de 
Distrito Eleito.

6 O requisito que um Leão deve ter ser-
vido como Presidente de Clube antes 

de servir como Leão Orientador foi remo-
vido. 

7 As Normas de Redistritamento foram 
revisadas para que as propostas de 

redistritamento que são aprovadas du-
rante a reunião de diretoria de outubro 
ou novembro, que estão agendadas para 
acontecer no encerramento da Convenção 
Internacional do mesmo ano Leonístico, 
devam realizar as eleições antes de 1º de 
janeiro para permitir que o governador 
de distrito eleito participe do Seminário 
de Primeiro Vice-Governador de Distrito/
Governador de Distrito Eleito realizado em 
fevereiro.

8 As Normas de Reembolso do Gover-
nador de Distrito foram revisadas para 

que a Divisão de Administração de Distri-
tos e Clubes fosse incluída no processo de 
aprovação de aumentos nos orçamentos 
do governador de distrito. 
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 comItê de fInanças 
e operaçÕes da sede

1 A previsão de primeiro trimestre do 
AL 2018-2019, reletindo um déicit foi 

aprovada.

2Uma emenda foi feita para o Capítulo 
XXI relacionada ao orçamento de mi-

lhagem do ex-presidente internacional 
para reuniões autorizadas, tempo de envio 
de formulários de solicitação de orador ao 
Departamento de Viagens e concordou-se 
em revisar o formato atual do formulário 
de visitas para todos os oradores oiciais 
para os quais Lions Clubs International 
oferece ressarcimento de despesas de 
viagem. 

comItê do desenvolvImento 
da lIderança

1O Manual de Normas da Diretoria foi 
revisado com relação ao Instituto Re-

gional de Liderança Leonística (RLLI) para 
preparar para futuras modiicações ao 
programa do Instituto Regional de Lide-
rança Leonística.

2O Manual de Normas da Diretoria foi 
revisado com relação à mudança no 

número de dias de instrução para o pro-
grama do Instituto de Preparação de Ins-
trutores de “quatro” para “três”. 

3O Manual de Normas da Diretoria foi 
revisado para fazer referência aos pro-

gramas de “Desenvolvimento de Lideran-
ça” e não apenas “Liderança”, incluindo a 
palavra “desenvolvimento” onde necessá-
rio.

 
comItê de planejamento 
a longo praZo

1Uma visão geral aprofundada foi con-
duzida sobre o status do plano estraté-

gico de LCI: LCI Adiante.

2A carta constitutiva do comitê foi ana-
lisada para identiicar normas que 

devem ser atualizadas e analisadas para 
ação, na próxima reunião.

3O status do ‘Desaio da África’ foi re-
visado e discutido, o qual foi uma re-

solução inicialmente aprovada em abril 
de 2010 que estipulava que, quando o 
continente chegasse e mantivesse mais 
de 30.000 associados, que o Comitê de 
Planejamento a Longo Prazo, em exercí-
cio naquela época, solicitaria ao Comitê 
de Estatuto e Regulamentos que elabo-
rasse uma emenda estatutária para que 
a África tivesse a sua própria área juris-

dicional na seguinte convenção interna-
cional. O limite de desaio de 30.000 foi 
ultrapassado no inal de julho de 2018 e 
a área a partir do relatório acumulado de 
setembro de 2018 é de 30.706 associa-
dos e continua com o impulso. Parabéns 
aos Leões da África por alcançar este 
marco histórico.

O comitê analisará o progresso do cres-
cimento do quadro associativo do con-
tinente na sua próxima reunião e fará a 
recomendação inal para a diretoria.

comItê de desenvolvImento 
do QUadro assocIatIvo

1O programa piloto “Bem-vindos ao lar” 
foi estendido até 30 de março de 2020.

2A estrutura da Equipe Global de Ação 
foi revisada para incluir distritos adicio-

nais na África.

3Outro Leo do Ano para 2017-2018 foi 
aprovado.

4As ex-associadas Lionesses foram per-
mitidas a contarem seus anos Liones-

ses de serviço à categoria de associadas 
vitalícias.

5As normas receberam emendas de 
mover a governança do Departamento 

de Jovens Leões e Leos para o Comitê de 
Desenvolvimento do Quadro Associativo 
do Comitê de Atividades de Serviço.

6A norma de caducidade foi prorrogada 
para o país do Azerbaijão até 30 de ju-

nho de 2019.

7As normas da diretoria foram emen-
dadas para permitir fundos adicionais 

para programas pilotos com a aprovação 
da Diretoria Internacional.

8Um programa piloto foi aprovado para 
reverter as tendências de ailiação na 

AJ I e II.

comItê de comUnIcaçÕes 
de marKetIng

1O Capítulo XIX, Protocolo Oicial do Ma-
nual de Normas da Diretoria foi revisa-

do para reletir a modiicação para adicio-
nar Representantes de Leo a Leão junto à 
Diretoria.

comItê de atIvIdades 
de servIço

1Foi aprovado que os seguintes Leões 
recebam o Prêmio dos Dez Melhores 

Assessores Acampamentos e Intercâmbios 
Juvenis pelo seu serviço no AL 2017-2018.

Nome Área Jurisdicional País

Nazan Albayrak IV Turquia

Angela Day II Canadá

Eileen Delaney I EUA

Ari Lindell IV Finlândia

Gabriela Lutter IV Alemanha

Karl-Heinrich Mohr IV Alemanha

Diane Quinlan I EUA

Birgit Rastetter IV Itália

Pravin Sarnaik VI Índia

Yoshikazu Yano V Japão

(Resolução 1.)

2O plano de trabalho em conjunto entre 
a Federação Internacional de Diabetes 

e LCI foi aprovado.

3 A direção estratégica do plano de ma-
rketing das Atividades de Serviço 2019 

foi aprovada. 

4Uma atualização do programa de Mi-
nissubsídios do Diabetes foi recebida, 

incluindo os clubes que serão convidados 
a participar. 

comItê 
de tecnologIa

1Uma atualização sobre a GDPR foi re-
cebida e um conjunto de elementos de 

dados que são necessários por LCI para 
que se possa gerenciar seus negócios foi 
analisado. 

2O comitê colaborou com o Comitê de 
Estatuto e Regulamentos, resultando 

em uma modiicação das normas da dire-
toria sobre a interpretação de ser um as-
sociado de LCI. 

3O comitê discutiu e aprovou as melho-
rias de processo sugeridas, já que estas 

melhorias ajudarão a associação a longo 
prazo, conforme as prioridades se torna-
rem claras e os recursos utilizados de ma-
neira prudente e econômica. 

4O comitê apresentou o roteiro da infra-
estrutura e o produto e forneceu a jus-

tiicativa para o orçamento adicional. Com 
base na aprovação, a previsão de TI será 
modiicada para reletir o valor do orça-
mento adicional. 

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

05 julho
19h30/22h30 — Banquete de Formatura dos DG’s

06 julho
09h00 — Desile Internacional
11h30 / 20h00 — Salão de Exposição
17h30 / 21h00 — Show Internacional

07 julho
10h00 / 13h00 — Sessão Plenária de Abertura
09h00/18h00 — Salão de Exposição
14h00 / 17h00 — Seminários

08 julho
10h00 / 12h30 — Segunda Sessão Plenária
09h00/18h00 — Salão de Exposição
13h30 / 17h00 — Seminários
20h00 / 22h00 — Banquete dos Governadores

09 julho
07h30 / 10h30 — Votações
10h00 / 13h30 — Sessão de Encerramento

102ª convenção
Internacional
Comitiva Distrito Múltiplo 115

a cidade anitriã da Convenção internacional, é uma cidade cos-
mopolita onde 14% da população é de origem estrangeira. a cidade 
continua como um dos principais centros económicos e industriais da 
Europa e é um dos mais importantes centros da União Europeia para 
negócios e inanças, com a sua economia sendo uma das mais ricas 
do mundo. Milão é conhecida mundialmente como a capital do de-
sign, com maior inluência global no comércio, na indústria, música, 
desporto, literatura, arte e mídia, tornando-se uma das cidades prin-
cipais do mundo.

Projetado por Mario Bellini, o Milano Congressi - 
MiCo está entre os maiores centros de convenções da 
Europa e do mundo. Com quase 56.000 m2 e mais de 70 
salas de reunião, o MiCo é o local ideal para todas as ati-
vidades da 102ª convenção do lions Clubs international. 
localizado no centro de Milão, os lions apreciarão pois 
tudo está a poucos passos de distância...

a uma curta caminha-
da da Última Ceia de le-
onardo ou de um rápido 
passeio de Metro até ao 
famoso Duomo, o Castelo 
Sforza ou a área da moda, 
todos os participantes 
poderão facilmente co-
nhecer a cidade de classe 
mundial de Milão.

PrOGraMa a
05 jUlº — lIsboa/porto — mIlão

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para 
as formalidades de embarque. Partida em voo regular da 
Tap airPortugal. Chegada e após o desembarque, transporte 
para o Hotel e alojamento.

06 a 08 jUlho — mIlão
Estadia no iH Milano lorenteggio Hotel ou similar, em 

regime de alojamento e pequeno-almoço. Dias livres para 
participação na

102ª Convenção de lions Clubs international e activida-
des de carácter particular; visita opcional da cidade de Mi-
lão.

09 jUlº — mIlão — lIsboa/porto
Manhã livre. Em hora a indicar localmente a após o En-

cerramento da Convenção, transporte para o aeroporto. De-
pois das formalidades de embarque, partida em voo regular 
da Tap airPortugal. Chegada e,…

fim da Viagem

milão ...
é a capital da lombardia e tem a área metropolitana mais populosa de 
itália com 1,3 milhão de pessoas e 3,2 milhões na área mais ampla que cir-
cunda o centro. Os seus achados arqueológicos remontam a 222 a.C. Com 
efeito, esta cidade transalpina serviu como capital do império romano 
do Ocidente. ao longo da antiguidade, da idade Média e até mais tarde, 
Milão prosperou muito devido à sua localização dominante na itália conti-
nental. Embora a cidade tenha sido daniicada durante a Segunda Guerra 
Mundial, recuperou e assistiu a um enorme boom económico que explica 
o seu grande crescimento e expansão.

Hoje, Milão oferece uma magníica mistura de arquitectura histórica 
e modernos arranha-céus. Milão é particularmente conhecida pela bela 
Catedral do Duomo e pela abundância de lojas de moda de gama alta.
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PrOGraMa B
PrOGª a + CrUZEirO MEDiTErrÂnEO OCiDEnTal

09 jUlho — mIlão
após o Encerramento da Convenção, transporte para o Hotel. Tarde livre. alojamento.

10 jUlho — mIlão – roma (cIvItavecchIa) – ms norWegIan epIc 
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transporte para o ae-

roporto e embarque em voo regular da alitalia com destino a roma. Chegada e após as 
formalidades de desembarque, transporte privativo até ao Terminal de Cruzeiros em_ Ci-
vitavecchia para embarque no navio de Cruzeiros MS norwegian Epic

O MS norwegian Epic é o maior navio transatlântico construído em St. nazaire, frança. 
Com 19 andares, tem capacidade para acomodar 4.100 passageiros e 1.708 tripulantes; 
entre outras atrações, possui um Parque aquático, com o único tuboágua no mar; o ice 
Bar, bar cuja temperatura é mantida abaixo de 8° negativos. Possui ainda 20 opções de 
restaurantes – Comprimento: 330m; Tonelagem: 153.000 tons; largura: 40m e velocidade: 
22 nós (42 km/h).

11 jUlho — lIvorno
(Pisa – florença)

Que sorte em visitar a região da Toscana, resplandecente em arte e história. O que 
é ainda mais feliz é que todas as principais atrações em florença estão localizadas cen-
tralmente para o passeio a pé perfeito. Veja Santa Croce, Piazza del Duomo e David de 
Michelangelo.

12 jUlho — CannES... Subir Suquet Hill para uma vista da cidade, mar e lerins island! 
Quantos famosos você consegue ver, caminhe pelo calçadão de la Croisette com palmei-
ras. a riviera francesa no seu melhor.

13 jUlho — PalMa DE MaiOrCa... 
Por um lado, esta cidade fundada pelos 
romanos há cerca de 2.100 anos, está 
repleta de (literalmente) história e es-
plendor arquitetónico. Pode viajar no 
tempo e passear pelos labirintos de vie-
las e caminhos de paralelepípedos que 
cercam a catedral gótica. Por outro lado, 
Palma está repleta de vida, apresentan-
do os melhores restaurantes, lojas, vida 

noturna e uma vibrante cena artística da ilha.
14 jUlho — BarCElOna... a capital da Catalunha, e uma das suas províncias, Barcelo-

na, é um lugar de história palpável, onde pode perder-se passeando pelas ruas medivais 
do Barri Gotic. É uma cidade projetada para encantar os sentidos: visitar igrejas moder-
nistas de outros mundos, como la Sagrada familia de Gaudí, ou mimar- se em um café do 
lado da rua para Patatas Bravas ou um Maracujá Mojito.

16 jUlho — nÁPOlES... nápoles, localizada na deslumbrante Costa amalitana da itália, 
uma cidade rica em história. Um passeio pelas grandiosas praças, catedrais e castelos de 
nápoles no centro antigo levará séculos. Pompéia também não é muito longe, uma cidade 
arrojada que possui diversas ofertas culturais e ruas charmosas.

17 jUlho — roma — lIsboa/porto
Chegada ao porto de Civitaveccchia às 06H00. após o desembarque, partida em
autocarro privativo para roma. Chegada e Visita de Cidade... aventuras sem im aguar-

dam em roma. Com dois mil e quinhentos anos de história, arte e cultura, não é de admirar 
que roma seja uma das cidades mais visitadas do planeta. ao im do dia, transporte para 
o aeroporto para cumprimento das formalidades de embarque no voo regular da Tap air-
Portugal. Chegada a lisboa/Porto, e ... fim da Viagem

Data Porto Chegada Partida
10Jul Civitavecchia 19:00
11 Jul Livorno 07:00 19:00
12 Jul Cannes 08:00 18:00
13 Jul Palma de Maiorca 13:00 20:00
14 Jul Barcelona 05:00 18:00
15 Jul Navegação - -
16 Jul Nápoles 07:00 19:00
17 Jul Civitavecchia 06:00 -
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102ª CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBS
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA A CONVENÇÃO E DE RESERVA DE HOTEL

Milão, Itália • sexta-feira, 5 de julho a terça-feira, 9 de julho de 2019

PRAZO ATÉ 1º DE MAIO DE 2019:    Prazo para reservas de hotel e inscrições antecipadas. Prazo para pedir reembolso pelo cancelamento da inscrição, hospedagem e/ou de evento com ingresso.  

INFORMAÇÕES SOBRE O INSCRITO:   Escreva em letra de forma ou digite o nome como aparece no passaporte/carteira de identidade.

Nome/ Sobrenome                       Nome no crachá

Endereço 

Cidade   Estado   CEP  País

Telefone diurno   E-mail  

 Leão     Lioness     Leo Alfa Leo Ômega Adulto Convidado              Nº do Clube  Nº de associado Distrito Cargo  

ACOMPANHANTE: Nome/ Sobrenome                      Nome do crachá/usado

 Leão     Lioness  Leo Alfa Leo Ômega Adulto Convidado              Nº do Clube Nº de associado Distrito Cargo  

FILHOS: Nome/ Sobrenome                            Idade         Leo Alfa

PACOTE A: 
Inclui a inscrição na convenção para cada participante listado acima, mais 1 (um) quarto de hotel com 
traslado de ônibus durante a convenção. 
 Antes de 11 de janeiro de 2019 Reserva em hotel da delegação 
 Depois de 11 de janeiro de 2019 Prefiro o hotel da minha delegação Prefiro outro hotel 

Nome do Hotel   

Dia/Data da chegada     Dia/Data da partida 
Nº de hóspedes no quarto____ Nº de camas necessárias  1  2
Necessidades especiais: Acesso para cadeira de rodas Outras 
• O Depósito de Hotel de US$ 200 é por quarto e creditado à sua conta de hotel no check-out. 
• Os quartos de hotel são equipados para acomodar um total de 2 (dois) hóspedes por quarto. 
• Os depósitos de hotel pagos por cartão de crédito terão uma cobrança adicional de 8% .
• O depósito de hotel será enviado ao hotel em Euros, à taxa de câmbio em vigor.

PACOTE B: 
 SEM RESERVA DE HOTEL(Somente inscrição de todas as pessoas listadas acima.)

 

EVENTOS OPCIONAIS COM INGRESSO  
Eu/nós planejamos participar dos seguintes eventos:  (É preciso estar inscrito para participar)
 

EVENTO: ALMOÇO DOS COMPANHEIROS DE MELVIN JONES 
DATA/HORÁRIO PREÇO QUANTIDADE  VALOR A PAGAR
8 de julho/ 12:00-14:00  US$ 75    $ 

EVENTO: BANQUETE PARA GOVERNADORES E EX-GOVERNADORES DE DISTRITO 
DATA/HORÁRIO PREÇO QUANTIDADE  VALOR A PAGAR
8 de julho/ 20:00-22:00  US$ 135    $  

PAGAMENTO:   Deve-se fazer o pagamento integral junto com este formulário.  Apenas na moeda norte americana.  Cheques e ordens de pagamento deverão ser emitidos para serem descontados em bancos america-
nos. Aceita-se cartões Visa, MasterCard e Discover.  
TAXAS DE INSCRIÇÃO: Adulto Criança (menor de 17 anos)/Leo Alfa Leo Ômega PACOTE A:  PACOTE B:  
ANTECIPADA (antes de 11 de janeiro de 2019) US$ 150  US$ 20  US$ 100  Inscrições: US$________      Inscrições:  US$________ 
REGULAR (de 12 de janeiro a 31 de março de 2019)  US$ 200  US$ 20  US$ 100  Eventos com ingresso:  US$________      Eventos com ingresso:  US$________ 
TARDIA  (de 1º de abril de 2019 até no local)  US$ 225  US$ 20  US$ 100  Depósito para o hotel:  US$________   
     Total devido:      US$________ Total devido:  US$________ 
 Cheque nº_____ Transferência bancária(deve-se anexar o comprovante de pagamento a este formulário) Visa MasterCard Discover

O seu nome exatamente como está escrito no cartão   O cartão de crédito deve estar no nome do inscrito.
___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___  ___-___-___-___   ___-___-___
Nº do cartão   Mês/Ano de validade  Código de segurança (3 dígitos)

Assinatura do titular do cartão

Envie o formulário e pagamento por correio para: Lions Clubs International Attn: Convention Division • 300 West 22nd Street • Oak Brook, IL 60523-8842 USA • Aguarde 4 semanas para processamento. 
• Os comprovantes de pagamento por cartão de crédito e transferência bancária podem ser enviados por fax para: (630) 571-1689 
• LCI enviará por e-mail sua Conirmação Oicial de Inscrição. Queira imprimir e levar consigo para Milão, Itália.
• Todos os inscritos vão retirar seu crachá de identiicação no local em Milão. Leve sua Conirmação de Inscrição Oicial de LCI com você para escanear e imprimir seu crachá de identiicação. Um documento de identiicação com foto 
também será necessário. LCI não enviará os crachás antecipadamente. • As informações fornecidas neste documento devem ser usadas de acordo com as normas e procedimentos de privacidade do Lions Clubs International.
• Dúvidas? Envie um e-mail para: registration@lionsclubs.org. 

X

Veja que: Lions Clubs International estará documentando a convenção internacional para fins promocionais. Sua participação poderá ser filmada ou fotografada neste evento. Sua inscrição representa o seu consentimento para o uso destas imagens por Lions Clubs International. 

PROJETOS DE SERVIÇO EM MILÃO
 Estou interessado em participar de um projeto de serviço comunitário prático durante a Convenção Internacional em Milão.  Serão enviados mais detalhes sobre a inscrição em projetos de serviço nos próximos meses.

INFORMAÇÕES PARA CONTATO DE EMERGÊNCIA:
Nome do Contato de Emergência    Nº de Telefone do Contato de Emergência

200,00

HOUSING FORM CRHF 2019  PO  8/18
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Na véspera de celebrarmos 140 anos sobre o nasci-
mento do nosso fundador, os Lions portugueses desloca-
ram-se a Vila de Rei para o homenagearem. Dezenas de 
companheiros marcaram presença nessa manhã de 12 de 
Janeiro, no auditório José Cardoso Pires.

O Lions Clube local, como é tradição, esmerou-se na 
organização e, com o apoio da câmara o programa, prepa-
rou um acolhimento muito digno e simpático aos muitos 
Lions que vieram de norte a sul do país. Depois da aber-
tura pelo CC Nuno Ferrão, da saudação às bandeiras e de 

um ilme sobre Melvin Jones, a DG Isabel Ismael fez um 
breve enquadramento do dia que comemorámos, lem-
brando o lema da Presidente Internacional “Para Além do 
Horizonte” e o Programa Novas Vozes. 

O tema proposto para ser aprofundado foi a LCIF: a 
nossa empenhada Fundação Internacional. O IPCC Carva-
lho Lopes e área leader para a península ibérica, explicou 
a importância dos donativos à LCIF, especialmente a cam-
panha 100, onde os Lions de todo o mundo são convida-
dos a doar 100 milhões de dólares por ano, ao longo de 

dIa de melvIn jones
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três anos. Tal permitirá servir mais de 
2 milhões de pessoas por ano.

Neste ambiente de festa e de 
família, o Lions Clube de Vila de Rei 
aproveitou para admitir uma nova 
associada, numa bonita cerimónia 
testemunhada por todos.

A segunda parte da sessão desti-
nou-se a identiicar várias ideias em 
estudo, algumas delas já bastante 
avançadas, no sentido de o nosso 
Distrito 115 atingir os valores que nos 
são solicitados em termos de doa-
ções. O Coordenador da LCIF do DM, 
IPDG Paulo Rodrigues, teve oportuni-
dade de informar os presentes des-
sas ideias e dos contactos já esta-
belecidos para se alcançarem esses 
propósitos. De entre as iniciativas 
apresentadas, realce para o acordo 
com a ADECCO e o retomar do pro-
jeto “Uma Vacina, Uma Vida”, através 
de chamadas de valor acrescentado.

O presidente do conselho recor-
dou algumas das iniciativas em cur-
so no Distrito 115, nomeadamente o 
Concurso da Músca e o Prémio lite-
rária, tendo deito um apelo à partici-
pação dos clubes. Lembrou ainda os 
mais de cem campos da juventude, 
para onde os clubes poderão enviar 
jovens no verão de 2019.

O PID Joaquim Borralho encerrou 
os trabalhos referindo que a comen-
da de Melvin Jones foi instituída em 
1973 e que só seremos verdadeira-
mente Lions se formos úteis aos ou-
tros.

Foi ainda passado um ilme 
onde Bill Gates elogiou a parceria 
existente entre a sua fundação e a 
LCIF, enaltecendo os Lions e o seu 
importante papel a nível interna-
cional. 

O programa terminou com um al-
moço convívio, muito do agrado de 
todos os participantes.

grande prémIo de músIca lIons

Os Lions em Portugal continuarão a 
promover e realizar o Grande Prémio de 
Música Lions, concurso aberto a estudan-
tes de música de todos os níveis.

O Concurso Musical é uma competição 
de música que se encaixa perfeitamente 
com o Compromisso Lions e coloca o prin-
cípio do Lionismo em prática – a promoção 
da fraternidade e a troca entre os jovens 
de diferentes nacionalidades e culturas, 
bem como a divulgação da música e o in-
centivo à sua prática. 

Todo o Lion do Distrito Múltiplo 115 
para a relização deste Concurso, genero-
samente comparticipa com 1 euro (€ 1,00) 
por ano ... e o resultado é fantástico – em 
3 anos de participação, um Vencedor In-
ternacional (2017) + um 3º Prémio no Con-
curso Internacional de Música Lions (2018) 
que tem lugar todos os anos no Fórum 

Europeu! Orgulho grande que temos nos 
jovens Músicos Portugueses e eles estão 
reconhecidos aos Lions pela oportunidade 
dada...! 

O Instrumento a Concurso em 2019 é a 
Guitarra Clássica e tem como Obra obriga-
tória, a peça do Compositor Fernando Sor 
– Grand Solo op.14 em Ré maior. 

Na Final Nacional, três prémios serão 

concedidos com o patrocínio da FLP - Fun-
dação dos Lions de Portugal

1º prémio: € 1.500;  
2º prémio: € 750; 3º prémio: € 250
 
O Vencedor Nacional compromete-se 

a participar no “LEMC - Lions European 
Music Competition” que decorrerá no Fó-
rum Europeu de Lions Clubes (a expensas 
do Lions)

Calendário do concurso é o seguinte: 
1- Apresentação Candidaturas: até 15 de 

Março de 2019
2- Audições: 13 de Abril 2019 

3- Apresentação do Vencedor na Conven-
ção Nacional Lions: 28/04/2019 – Caldas 

da Rainha
4- Fórum Europeu de Lions Clubes: 

Tallinn, Estónia - 04 a 06 Outubro 2019
 

Para conhecer o regulamento do Concurso, efectuar a inscrição e outras informações - “site lions” - siga o link abaixo indicado 
http://www.lionsclubes.pt/dm115/index.php?option=com_content&view=article&id=tu139&itemid=151
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Uma delegação de 7 Lions portugueses dos clubes 
de Cascais Cidadela e Castelo Branco Centro, a que 

se juntou o CL Yunare Targino, sócio do Lions clube de 
Lisboa Belém, estiveram presentes na cerimónia de 
irmanação entre clubes dos Distritos D115 CS (Portugal) 
e LC 11 (Brasil).

Estiveram presentes diversas entidades Lionísticas, 
incluindo a Governadora do Distrito LC1 (Rio de Janeiro) 
e diversos PCCs e PDGs, assim como Lions dos Distritos 
LC1, LC11, de cerca de 25 clubes.

A cerimónia foi liderada pelo Governador do Distrito 
LC 11 (estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro) Edson 
Souza e teve como clube anitrião, o Lions Clube Niterói 
Fonseca, presidido pelo CL Alexandre Mendes. 

Nesta cerimónia, o governador do D115 Centro Sul, 
teve a honra de conduzir a cerimónia de iniciação de 2 
novos sócios do Lions Clube de Niterói Fonseca.

O PDG Carlos Manitto Torres, assinou 2 protoco-
los de Irmanação entre o LC de Cascais Cidadela e 
os Clubes de Nova Friburgo e Araruama. O CL Mário 
Minhos, Past Presidente do Lions Clube de Caste-
lo Branco Centro, assinou protocolos de irmanação 
com os Lions clubes de Niterói Fonseca e Itaperuna 
Centenário.

Ficou assim irmada uma amizade e irmanação que 
esperamos que perdure no tempo e que tenha conti-
nuidade e possa permitir melhor Serviço e colaboração 
entre os clubes, os distritos e os Lions destes 2 países.

Os Governadores de ambos os distritos 115 CS e 
LC11, manifestaram a sua satisfação pela realização des-
ta irmanação e pela possibilidade de realizar esta visita 
há muito pretendida.

Irmanação  
entre clUbes  
dos d115cs e lc11



 >
 d

Is
tr

It
o

 m
ú

lt
Ip

lo

18

JANEIRO

FEVEREIRO

LION

2019



 >
 c

lU
b

es
 e

m
 a

çã
o

JANEIRO

FEVEREIRO

19
LION

2019

Uma delegação do Distrito 115 Centro Sul, visitou 
nos primeiros dias de Janeiro, o Distrito LC 11 (Es-

tados do Rio de Janeiro e Espírito Santo) realizando 
várias actividades desde visitas culturais, visitas a 
instituições, uma actividade de plantação de árvores 
no Parnit (parque de Florestal do município de Nite-
rói) e irmanação entre clubes portugueses e brasi-
leiros.

A plantação de árvores teve a presença de lions 
Portugueses e do Brasil, liderados pelo Governador 
do Distrito LC11 Edson Francis Souza, pelo Director 
do Parnit e pelo Presidente do Lions Clube de Niterói 
Fonseca, CL Alexandre Mendes.

Durante 4 dias, realizaram-se diversas activida-
des, contribuindo para uma maior ligação entre os 
lions presentes de ambos os países, com a tónica 
num dos objetivos do Lionismo “Criar e Fomentar um 
espírito de boa compreensão entre os povos da Ter-
ra”

Estiveram presentes 7 Lions dos clubes de Cascais 
Cidadela e Castelo Branco Centro.

DELEgAçÃO DO D115CS 
REALIzA VáRIAS  
ATIVIDADES DE SERVIçO  
NO bRASIL 

> lIons clUbe da póvoa de lanhoso

Prevenção 
da Diabetes  
– Dia Mundial  
da Diabetes

Com a parceria da Câ-
mara Municipal da Póvoa 
de Lanhoso e o Lions Clube 
da Póvoa de Lanhoso, no 
mês de Novembro de 2018, 
procedeu-se à Iluminação da 
fachada do Castelo da Póvoa 
de Lanhoso na Cor Azul, com 
a inalidade de sensibilizar a 
população para o dia Mundial 
da Prevenção da Diabetes.  

Realizou-se, igualmen-
te, um rastreio a propósito 
do Dia Mundial da Diabetes. 

Os testes efectuados foram: 
Teste de Glicemia, Visão, 
Tensão Arterial e IMC. Foram 
atendidas 64 pessoas, reali-
zados 254 testes com o valor 
de 100,00 € (cem euros). Es-
tiveram presentes, além dos 
Companheiros Lions, 6 volun-
tários, entre os quais se con-
tavam médicos, enfermeiros 
e assistentes sociais, que no 
total dedicaram 36 horas de 
serviço voluntário a esta cau-
sa.

> lIons clUbe do montIjo

nos meses de novembro e Dezembro foram reali-
zadas as seguintes atividades:
• Colheita de sangue na escola Poeta Joaquim Serra em 

parceria com a Fepodaps com 44 potenciais dadores 
sendo que só a 25 é que foram feitas colheitas.

• Rastreio da visão a 454 alunos do 1º ano do ensino 
básico das escolas do Concelho de Montijo. 

• Palestra e rastreio sobre a Diabetes nas escolas Poeta 
Joaquim Serra e Jorge Peixinho.

• Palestra sobre o tema Visão dada pelo nosso compa-
nheiro Jorge Lima na Universidade Sénior de Montijo.

• Palestra na nossa Sede sobre o tema “Riscos e Novos 
Desaios” proferida pelo Prof. Doutor Ricardo Ribeiro 
Presidente da Asprocivil.

• Entrega de cabazes de Natal a famílias carenciadas 
do nosso Concelho.

Mensalmente fazemos a entrega de bens alimen-
tares nas escolas D. Pedro Varela e Poeta Joaquim Ser-
ra no âmbito do combate à fome a alunos carenciados.
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> lIons clUbe de castelo branco

Irmanação entre clUbes  
dos d115cs e lc4

Vários companheiros 
Lions dos Clubes de Castelo 
Branco e Cascais Cidadela 
(D115 CS) deslocaram-se ao 
Brasil para visitar e celebrar 
protocolos de irmanação e 
atividades conjuntas na área 
do Meio Ambiente, com Clu-
bes dos Distritos LC 4 (Esta-
do de Minas Gerais) e LC11 
(Estado do Espírito Santo e 
Rio de Janeiro)

Entre os dias 10 e 14 de 
Janeiro, os companheiros do 
D115CS, visitaram o estado 
de Minas Gerais, D LC4, a 
convite do Governador Le-
andro Nascimento, tendo vi-
sitado a sede do Distrito, par-
ticiparam na inauguração do 
Centro Cultural Lion PDG 
Maria Jorge e celebraram os 
protocolos de irmanação en-
tre Clubes de ambos os dis-
tritos.

Nesta mesma ocasião foi 
descerrada uma placa, alusiva 
à visita da comitiva do D115 
CS Portugal ao D LC4 Brasil.

Esta cerimónia envolveu 
a assinatura de um protocolo 
de cooperação, na presença 

de cerca de 200 companhei-
ros Lions (Minas Gerais - 
Brasil).

Pelo Lions Clube de Cas-
cais Cidadela, assinou o PDG 
Carlos Torres e pelo Lions 
Clube de Castelo Branco 
Centro, assinou o Past Presi-
dente Mário Minhós.

Testemunharam os Go-
vernadores dos Distritos 115 
CS e LC4.

Esta irmanação consistiu 
num conjunto de iniciativas 
que tiveram lugar ao longo de 
4 dias de visita e que culmi-

naram com um jantar solene 
de irmanação na sede do Dis-
trito LC4 em Belo Horizonte.

Ao longo destes 4 dias 
de visita ao Distrito LC4, ti-
veram lugar 3 momentos de 
irmanação entre os clubes de 
Castelo Branco Centro, Cas-
cais Cidadela e vários clubes 
deste distrito do Brasil em 3 
cerimónias. 

Os vários companheiros 
que usaram da palavra, con-
gratularam-se com a visita 
dos Lions portugueses e com 
o reforço da amizade entre os 

dois países, unidos por fortes 
laços históricos e culturais.

Esta cerimónia foi pre-
sidida pelo Governador do 
Distrito LC 4, Leandro Nas-
cimento e estiveram presen-
tes os 2 Vice governadores, a 
Past Governadora Imediata e 
diversos Past Governadores 
do Distrito LC4, entre cerca 
de 200 companheiros deste 
Distrito do Brasil que se as-
sociaram a esta irmanação e 
visita do D115 CS ao DLC4.

Tempo houve também, 
para provar a gastronomia lo-
cal e descobrir a riqueza histó-
rica e cultural da cidade de Belo 
Horizonte, capital do Estado 
Minas Gerais no Brasil.

Foram momentos de 
grande emoção para todos 
os presentes e mais um con-
tributo para a motivação dos 
lions de ambos os Distritos e 
foi a retribuição da Visita de 
21 companheiros de 12 Clu-
bes lions do Distrito LC4, 
que visitaram o Distrito 115 
CS, em Novembro de 2018, 
tendo visitado Castelo Bran-
co, Idanha-a-Nova e Lisboa.
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> lIons clUbe de castelo branco

Companheiro Lion e Cônsul de Portugal na Tunísia 
visita Lions Clube de Castelo branco

O Lions Clube de Castelo 
Branco Centro recebeu a vi-
sita do Cônsul de Portugal na 
Tunísia e Lion do LC de Tunis 
Doyen, na Assembleia de Na-
tal que teve lugar em Castelo 
Branco no mês de Dezembro.

Foram apresentadas as 
atividades de ambos os clu-
bes e foram lançadas ideias 
de projetos em comum. 

O CL Giuseppe Pecoraro 
explicou em detalhe a ampli-
tude das iniciativas do Lions 

Clube de Tunis Doyen (Clube 
Mater da Tunísia) que celebra 
no presente AL 2018/2019, 51 
anos de existência e tem uma 
grande atividade na área do 
Cancro pediátrico, no apoio a 
Jovens com necessidades espe-

ciais, entre várias outras inicia-
tivas na capital daquele país.

Nesta Assembleia, fo-
ram também apresentadas as 
atividades do LC de Castelo 
Branco Centro e tratados os 
habituais assuntos do Clube.

OS LIONS CLUbeS De CaSteLO braNCO 
(D115 CS) e o Lions Clube de Cachoeira do 
Campo (D LC4 Brasil) celebraram uma irma-
nação no dia 12 de Janeiro de 2019.

Esta cerimónia envolveu a assinatura de 
um protocolo de cooperação, na presença de 
cerca de 120 companheiros Lions nesta loca-
lidade de Cachoeira do Campo (Minas Gerais 
- Brasil).

Testemunhou esta irmanação, o Prefeito 

de Ouro Preto que acompanhou as diversas 
iniciativas que tiveram lugar ao longo de 
todo o dia e que culminaram com um jantar 
solene de irmanação entre os 2 clubes.

O prefeito de Ouro Preto, congratulou-se 
com a visita dos Lions portugueses e com 
o reforço da amizade entre os dois países, 
unidos por fortes laços históricos e culturais.

Nesta cerimónia presidida pelo Presiden-
te do LC de Cachoeira do Campo, estiveram 

presentes os Governadores dos Distritos LC 
4, Leandro Nascimento, LC11 Edson Souza e 
115 Centro Sul, Pedro Crisóstomo.

Tempo houve também, para provar a 
gastronomia local e descobrir a riqueza his-
tórica e cultural da região.

Foram momentos de gran de emoção 
para todos os presentes e mais um contri-
buto para a motivação dos Lions de ambos 
os clubes.
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> lIons clUbe do fUnchal

DUraNte O mêS De JaNeIrO De 2019 continuámos na re-
colha de óculos e de livros.

Encerrada que está esta actividade vamos proceder ao 
envio de todo o material para o seu primeiro destino, Sede 
do Lions Clubs em Lisboa, que será, posteriormente remetido 
para o Centro de Reciclagem, no caso dos óculos e para Mo-
çambique, os livros em Português.

Há a salientar que este País da Costa Oriental de África 
fez parte de Portugal e a sua lingua oicial é, precisamente, 
o Português e Portugal tem todo o interesse em manter viva 
a nossa lingua.

FOmOS SOLICItaDOS a colaborar na reconstrução duma 
casa de habitação pela Associação Sócio-Cultural da Fonte, 
duma das freguesias do Funchal!

Feitas reuniões com o Presidente e alguns membros 
constatámos a importância da Associação na comunidade, 
onde desenvolve um trabalho fantástico de interacção e in-
terajuda com as populacões locais.

Tendo isto em conta, a Direcção do Lions Clube do Fun-
chal decidiu aceder ao pedido da Associação e assim colabo-
raremos com portas e janelas.

Aguardamos, apenas, a entrega de orçamentos para 
avançar com este projecto de SERVIÇO AOS OUTROS!

FOram DIStrIbUíDaS roupas a pessoas necessitadas.

eStamOS a PreParar a ida de alguns Companheiros à 
Convenção Internacional de Milão. Sobre esta material irei 
dando notícias.

Na NOSSa reUNIãO/JaNtar DeSte mêS participou o CL 
Raymond Simpson e sua Mulher Anette dum Lions Clube Bri-
tânico. Já há alguns vêm à Madeira, mas pela primeira vez 
conseguiram contactar-nos. Já estão programadas mais vin-
das , uma das quais será no decorrer da nossa Feira do Pão, 
em Junho.

NO DIa 29 DeSte mêS deslocámo-nos ao Lar de Santa Isabel - em Santa Clara, Funchal - para oferecermos golas de lã, 
mantinhas e diversos artigos próprios desta estação fria.

A alegria das Senhoras, utentes do Lar, foi enorme e izeram, como é óbvio, a nossa alegria.
Quiseram ser fotografadas connosco já com os adereços colocados, riram, bateram palmas, enim foi uma manhã linda e 

maravilhosa!



> lIons clUbe de 
seIxal mIratejo

ANgARIAçÃO 
DE FUNDOS

No dia 24 de Novembro 
o LC Seixal Miratejo efec-
tuou uma visita de estudo 
ao submarino “Arpão”com 
a participarão de 45 Compa-
nheiros e Amigos do Clube, 
na qual resultou um total de 
Fundos de 172 €, destina-
dos para a compra de Caba-
zes de Natal.

ENTREgA  
DE CAbAzES  
DE NATAL

Nos dias 12/13 de De-
zembro de 2018, os CCLL 
António Oliveira,José Luís 
Veigas e Valdemar Loureiro, 
acompanhados da Exma.Dra. 
Madalena Rosa, dos Serviços 
Sociais da Câmara Municipal 
do Seixal cuja colaboração 
tem sido preciosa não só 
na distribuição dos cabazes, 
bem como na indicação das 
Famílias carênciadas a nível 
do Concelho do Seixal.

ENTRADA 
DE NOVOS  
SóCIOS

No passado dia 23 de 
Fevereiro, com a presença 
do DG Pedro Crisóstomo e 
outras Entidades Lionísticas 
viveu o Lions Clube Seixal 
Miratejo um momento, o 
mais elevado que um Clu-
be Lion pode viver, pois 
en- traram dois novos Só-
cios, os CCLL Maria Esme-
ralda Covas Amador e o CL 
Luís Manuel Ferreira Torres, 
aquem todos nós demos as 
Boasvindas, com votos de 
muitos anos de permanên-
cia no Movimento.

Com a entrada destes 2 
novos Sócios o Quadro So-
cial do Lions Clube do Seixal 
totaliza 19 Companheiros.
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> lIons clUbe de barcelos

dIa mUndIal da dIabetes  
– prevenção lIons 

No dia 15 de Novembro 
de 2018 o Lions Clube de 
Barcelos realizou uma Pre-
venção do Dia Mundial da 
Diabetes onde se realizaram 
os seguintes rastreios: Tes-
te Glicemia, Visão, Tensão 
Arterial e IMC. Foram rea-
lizados 356 testes e assisiti-
das 64 pessoas. Além dos 10 
Companheiros Lions que es-
tiveram presentes nesta ação, 
foram ainda voluntários 4 
técnicos, nomeadamente far-
macêuticos e optometristas. 
O valor das palhetas usadas 
no teste à glicose é de 120,00 
€ (cento e vinte euros). No 
inal do dia houve uma acção 
de sensibilização à comunida-
de, que consistiu numa cami-
nhada pelas ruas principais da 
cidade, com o uso do colete 

alusivo à causa. 
Por ocasião do Dia Mun-

dial da Diabetes, em parceria 
com a Câmara Municipal de 
Barcelos, como forma de 
sensibilização para a causa 
procedeu-se à iluminação do 
edifício da Câmara Municipal 
de Barcelos de Azul. 

bOLSaS 
aLImeNtareS

O Lions Clube de Barcelos continua a atri-
buir bolsas alimentares a famílias carenciadas 
do concelho de Barcelos, referenciadas pela 
Junta da União de Freguesias de Barcelos, Vila 
Boa e Vila Frescaínha (São Martinho e São Pe-
dro). Neste momento momento ascende a 10 
o número de bolsas atribuídas e garantidas até 
ao inal do ano de 2019. Estas 10 bolsas são 
atribuídas mensalmente em forma de vale no 
valor de 25,00 € cada, a ser descontado num 
supermercado com o qual foi estabelecida 
uma parceria desde o início deste projeto. 

bOLSa 
De meDICameNtOS

À semelhança do que tem vindo a aconte-
cer nos últimos dez anos, o Lions Clube de Bar-
celos continuou, no decorer do ano de 2018, 
a assistir um jovem tetraplégico carenciado, 
através da atribuição de uma bolsa de medi-
camentos, no valor de 50,00 € mensais. Esta 
bolsa, que no ano de 2018 ascendeu a 600,00 
€, foi gentilmente oferecida por um Compa-
nheiro do Clube e continuará a ser atribuída no 
decorrer deste ano Lionístico.

OFerta De Um COmPUtaDOr  
a Uma aLUNa CareNCIaDa

No dia 06 de Dezembro de 2018 a Direção do 
Lions CLube de Barcelos deslocou-se ao Agrupa-
mento de Escolas Gonçalo Nunes para proceder 
à entrega de um computador a uma aluna ca-
renciada. Esta aluna tem problemas de saúde e 
necessitava de um computador para conseguir 
manter-se a par de todas as matérias curricula-
res por forma a obter sucesso escolar.

Após ter sido reportada esta situação por 
uma Companheira do Clube que lecciona nes-
sa escola, uma Companheira do Clube cedeu 
um computador ao Clube, com o valor de 
250,00 €, para ser oferecido a esta aluna, por 
forma a que, na medida do possível, as suas 
necessidades fossem supridas. 

atrIbUIÇãO 
De 10 bOLSaS De eStUDO

O Lions Clube de Barcelos atribuiu 10 bol-
sas de estudo no valor de 1.000,00 € cada, 
a estudantes do ensino superior, naturais de 
Barcelos, aplicáveis ao ano escolar 2018/2019. 
Este projeto iniciou-se no ano Lionístico tran-
sacto, e conta com o apoio de diversas empre-
sas locais. 
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> lIons clUbe Ílhavo

proporcIonar Um natal melhor  
a QUem precIsa

Como já vem sendo há-
bito, o Lions Clube de Ílha-
vo tenta assinalar no mês de 
dezembro a época natalícia, 
tentando criar condições 
para, na medida do possível, 
ajudar um grupo de famílias 
carenciadas a que esta quadra 
seja de alguma alegria. Neste 
sentido, foram ajudadas 22 
famílias, num total de 80 pes-
soas que receberam cabazes 
com vista a um Natal mais 
farto e alegre. Os cabazes 
foram oferecidos no dia 18 
de dezembro nas instalações 
da autarquia, uma vez que as 
famílias foram na sua maioria 
referenciadas pelo município.

Também para o Clube 
este ato é uma ação de ale-
gria, pois faz sentido ao lema 
– Servir.

Também os elementos do 
Clube tiveram um momento 
de convívio, com o tradicio-
nal jantar de Natal, com a 
presença de vários compa-
nheiros e famílias, amigos do 
Clube, companheiros de ou-
tros clubes, num evento que 
icou marcado pelo convívio 
e partilha de amizade entre os 
participantes.

VI SIMPóSIO LIONíSTICO DA FAMíLIA E DA MULhER

Já em janeiro, o Lions Clube de Ílhavo 
promoveu o VI Simpósio Lionístico da Fa-
mília e da Mulher, desta feita sob o tema 
“Violência Doméstica – apoio às vítimas”.

A abertura do certame contou com 
as intervenções da CL Patrícia Soares, em 
representação do D115 CN, da CL Teresi-
nha Novo, presidente do Clube, Catarina 
Resende, presidente da Assembleia de 
Freguesia e S. Salvador, e da CL Catarina 
Lemo, moderadora.

O 1º painel, sobre “Violência Domésti-

ca – Um Contributo da Psicologia”, foi pro-
ferido por Margarida Cerveira, psicóloga 
que destacou a diferença entre violência 
e agressividade, esclarecendo ainda o 
conceito de violência doméstica (violência 
física, psicológica, económica). Já o 2º pai-
nel foi subordinado ao tema “Violência de 
Género e Direitos Humanos – uma aborda-
gem jurídica”, por Maria Clara Sottomayor, 
juíza, que lembrou a deinição de Direitos 
Humanos, apresentando vários exemplos 
de situações onde são referidos.
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> lIons clUbe Ílhavo

Comemorações do X aniversário  
com jantar festivo

No dia 19 de janeiro o Lions Clube 
de Ílhavo comemorou o seu 10º aniver-
sário, “uma data extremamente impor-
tante pois conirma os anos sucessivos 
de serviço à comunidade, promove o es-
tabelecimento de laços de amizade entre 
os Companheiros, realça a dinâmica do 
Clube. A sessão contou com a presença 
do CL Past Governador Paulo Rodri-

gues, em representação da Governadora 
do Distrito 115 Centro/Norte que se 
encontrava fora do país.

A cerimónia contou com mais de 
cem pessoas entre Companheiros de 
outros Clubes Lions do País, Presiden-
te do Conselho Nacional de Governa-
dores, CL Nuno Ferrão, Presidente do 
Conselho de Administração e Presidente 

do Conselho Executivo da Fundação 
Lions de Portugal, respetivamente CL 
José Neiva Santos e CL Carlos Lopes, e 
ainda representações do Rotary Clube de 
Ílhavo na pessoa do seu Presidente, Luis 
Pinho e Companheiros do Rotary Clube 
de Aveiro e de Sever do Vouga. A nível 
de Entidades Civis tivemos o prazer de 
contar com a presença do Presidente da 
Junta de Freguesia de S. Salvador de Ílha-
vo, João Campolargo e do Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando 
Caçoilo.

Depois de cumprida a parte protoco-
lar, teve lugar a apresentação dos clubes 
e convidados presentes, a entrega das in-
sígnias de 10 e 20 anos de Lionismo, a 
assinatura de um protocolo com a Royal 
School of  Languages que promove be-
nefícios aos sócios e suas famílias na 
frequência de cursos e em trabalhos de 
tradução, terminando com um momen-
to cultural assegurado pela Associação 
Malê de Capoeira, instituição que visa a 
divulgação e prática da dança como veí-
culo de divulgação da língua portuguesa.

O Lions Clube de Ílhavo entregou 
ainda no decorrer do jantar o Galardão de 
Empresa de Mérito de 2018 à Vista Ale-
gre, uma homenagem que se insere numa 
prática anual do Clube que visa homena-
gear alternadamente um cidadão e uma 
entidade de destaque na comunidade.

> lIons clUbe de vIana do castelo

Lions Clube de Viana do Castelo  
realiza a já tradicional “Ceia de Reis”

Mais uma vez o Lions Clube de Viana do 
Castelo promoveu a realização da “Ceia de Reis” 
que, esta ano aconteceu no próprio dia, ou seja, 
na noite de 5 para 6 de Janeiro, e teve lugar no 
Hotel Axis.

Para além de membros do Clube, participa-
ram também diversos convidados, tendo a mes-
ma decorrido com o calor humano que aquela 
data festiva inspira.

A todos os presentes, senhoras e cavalheiros, 
a organização procedeu á entrega de lembranças.

A “Ceia de Reis”, à semelhança de anos ante-
riores, contou com a participação do “Grupo de 
Janeiras” do Sport Clube Vianense, colaborando, 
assim, o Lions Clube, na iniciativa de angariação 
de fundos para aquele centenário Clube.
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> lIons clUbe de amadora

Jornada doce 
A grande vontade de an-

gariar fundos que possibili-
tem concretizar os pedidos 
das crianças da Quinta de S. 
Miguel expressos nas cartas 
que dirigem ao Pai Natal, faz 
com que o Lions Clube de 
Amadora realize há 10 anos 
uma atividade que faz jus ao 
nome: Jornada Doce.

Jornada Doce, porque 
dela resultam muitos quilos 
de marmelada; Jornada Doce, 
porque possibilita concretizar 
sonhos de crianças; Jornada 
Doce, porque é realizada com 
muito amor pelas crianças; 
Jornada Doce porque suscita 
entre os sócios valores bem 
altos: amizade, cumplicida-
de e a força da união para se 
atingir um objetivo comum.

Foi movidos por esse es-
pírito que durante dois dias 
– 20 e 21 de outubro – os 
sócios e vários amigos do 
Lions Clube de Amadora ru-
maram às instalações da Casa 
de Acolhimento Quinta de S. 
Miguel onde nos aguardavam 
500 kg de marmelos.

O trabalho foi árduo, mas 
nem mesmo as mãos dori-
das e o cansaço nos izeram 

abrandar, porque o motivo 
que nos leva a concretizar 
anualmente esta atividade as-
sume elevada importância: a 
verba adquirida com a venda 
da marmelada reverte para a 

concretização dos pedidos 
das crianças da Quinta de S. 
Miguel nas cartas que dirigem 
ao Pai Natal.

Ao longo dos dois dias 
do im-de-semana os marme-

los e o açúcar foram ferven-
do em lume brando, sempre 
vigiados “por muito amor e 
muito carinho”, converten-
do-se depois num doce com 
um signiicado ainda mais 
doce.

À medida que as caixas 
iam sendo enchidas e perila-
das em mesas corridas, para 
arrefecerem, crescia o entu-
siasmo dos nossos sócios por 
mais uma atividade bem-su-
cedida, que foi alvo da visita 
da nossa Presidente de Re-
gião, CL Maria Sam Pedro e 
do Presidente de Divisão, CL 
Alexandre Ramos da Silva.

A Jornada Doce tem sido 
sempre caracterizada por 
francos momentos de com-
panheirismo e amizade que 
são partilhados com vários 
amigos do Clube, com a Di-
retora, educadoras e funcio-
nárias da instituição que, tal 
como nós, reservam também 
o im-de-semana para, de 
forma altruísta, auxiliarem 
nas tarefas.

Este ano foram confe-
cionados cerca de 670 quilos 
de marmelada, num total de 
1015 caixas.
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ChAMA-SE bENILDO 
E QUER SER ENFERMEIRO…

Em colaboração com a associação HElPO, o lions Clu-
be de amadora aderiu ao Programa de apadrinhamento 
de Crianças à Distância, e está a contribuir para que uma 
criança carenciada de Moçambique tenha acesso a uma 
instrução regular.

Chama-se Benildo e vive com o pai e 6 irmãos em Ma-
tibane (a cerca de 40 km de nampula).

apesar da distância que tem que percorrer até à escola 
e das muitas carências, Benildo quer estudar e quer ser 
Enfermeiro...

E o nosso Clube vai ajudá-lo, inanciando os seus es-
tudos!

CONFEçÃO DE PICKLES CASEIROS

Uma vez mais utilizámos as nossas capacidades para pro-
mover uma nova atividade de angariação de fundos: confecio-
námos “Pickles”.

Num ambiente caseiro e com muita dedicação, izemos 
meia centena de frascos de Pickles coloridos, que de imediato 
se venderam, tendo sido muito apreciados por amigos, colegas 
e Companheiros Lions.

E as novas “encomendas” não se izeram esperar. De tal 
forma que voltámos a “meter mãos à obra” e o resultado foi 
cerca de 120 frascos que estão a aguardar pela maceração de 
15 dias que se impõe para que possam ser consumidos.

Tudo isto foi feito numa tarde de sábado, trabalhosa mas 
bem divertida. Belíssimos momentos de companheirismo e 
amizade, dois componentes indispensáveis para um Clube 
Lions mantenha a sua sustentabilidade. 

> lIons clUbe de amadora

d 115 cs dIstrIto  
de excelêncIa  
do al 2017/2018

Em novembro recebe-
mos a grande notícia de que 
19 dos Clubes do Distrito 
115 CS tinham alcançado o 
mérito de serem reconheci-
dos por LCI com o título de 
“Clube de Excelência do AL 
2017/2018”.

Cerca de um mês mais 
tarde, nos últimos dias de 
dezembro, rececionámos 
uma encomenda, que vinha 
acompanhada de uma carta 
do IPIP Naresh Aggarwal, 
através da qual nos era co-
municado que o D 115 Cen-
tro Sul, tinha sido galardoa-
do por Lions Internacional 
com o Prémio de Excelência 
da Equipa do Distrito de 
2017/2018.

Uma notícia que encheu 
de orgulho e de satisfação a 
IPDG Gabriela Fernandes 
que de imediato a repassou 
para as Direções dos Clubes 
do AL transato e a para aque-
la que foi a sua Equipa, com 
um sincero agradecimento a 
todos os que acreditaram nos 
objetivos que tinham sido 
traçados para o Ano Lionísti-
co 2017/2018, e que consigo 
tinham trilhado o caminho 

que os conduziu a tão alto re-
conhecimento internacional.

As cinco medalhas de re-
conhecimento foram entre-
gues à Secretária, CL Isabel 
Nunes, ao Tesoureiro, PCC 
Vítor Melo, ao Coordenador 
Distrital do GLT, CL Ar-
mando Inocentes, ao Coor-
denador Distrital do GMT, 
atual DG Pedro Crisóstomo 
e à Coordenador Distrital do 
GST, CL Dinora Coimbra.

Foram ainda reconhe-
cidos como Presidentes de 
Região de Excelência a CL 
Helena Cunha e o CL Hélder 
Pimentel. Como Presidentes 
de Divisão de Excelência fo-
ram também agraciados a CL 
Paula Silva, o CL Guilherme 
Sardinha, a CL Ana Maria Al-
meida, o CL Fernando Antu-
nes e o CL António Martins.

Perante todos os presen-
tes na III Reunião de Gabine-
te, que teve lugar na Batalha, 
no dia 19 de janeiro, a IPDG 
Gabriela Fernandes recebeu 
a sua medalha de Governa-
dora de Excelência do AL 
2017/2018 das mãos do Past 
Diretor Internacional Joa-
quim Borralho.
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> lIons clUbe de leIrIa

Conferência “Liderança no Feminino”
O Lions Clube de Leiria, 

foi anitrião do seminário 
Novas Vozes, que foi pro-
movido pelo D115 CS e teve 
lugar na Batalha no Sábado 
dia 19 de Janeiro. Este semi-
nário contou com a presença 
da Coordenadora do Progra-
ma Novas Vozes para o Sul 
da Europa, CLa Carla Cifola, 
que se deslocou a Portugal a 
convite do Distrito 115 CS.

A abertura desta iniciativa, 
esteve a cargo do Presidente 
do Clube de Leiria, Francisco 
Ribeiro, do Governador do 
D115CS Pedro Crisóstomo, 
do Sr Presidente da Câmara 
Municipal da Batalha. 

A sessão contou com cin-
co testemunhos que partilha-
ram cinco histórias encantado-
ras, palmilhadas por caminhos 
usualmente menos percorri-
dos no feminino e contados 
por cinco mulheres que, em 
tom bem-humorado, aprazível 
e auto coniante, encantaram 
os cerca de 130 participante, 
tendo sido as oradoras, a Dra 
Patrícia Gaspar, 2a Comandan-
te Nacional da Proteção Civil, 
a Dra Isabel Denascimento, 
presidente da Associação das 
mulheres empreendedoras 
Europa África, a Dra Cândida 
Almeida, Magistrada Jubilada, 
a Dra Laura Esperança, Ex 
Deputada à AR pelo Distrito 
de Leiria e a CLa Carla Cifola, 
do programa Novas Vozes.

A moderação esteve a 
cargo da CLa Isabel Carva-
lho, do Lions Clube de Coim-

bra, que é uma das quatro as-
sessoras do programa Novas 
Vozes do D115CS.

Esta iniciativa teve como 
objetivo divulgar os Lions e 
os propósitos da Campanha 
Novas Vozes, da Presidente 
Internacional Gudrun In-
gvadottir, visando aumentar 
o número de Sras. nos Lions 
e aumentar o número de mu-
lheres em lugares de liderança 
dentro da nossa associação
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> lIons clUbe lIsboa norte

Clube entrega bens a famílias

O Lions Clube Lisboa 
Norte, na pessoa da sua pre-
sidente, CL Isabel Cuperti-
no, entregou recentemente 
colchões e roupa na Asso-
ciação Boa Vontade, com 
destino a famílias carencia-
das. No mesmo âmbito da 
solidariedade, a presidente 
e a vice-presidente, Anabela 
Amaral, entregaram várias 
caixas de livros (cerca de 80) 
para a ação Livros para Mo-
çambique. A CL presidente, 
Isabel Cupertino, fez ainda 
a recolha de livros infantis, 
canetas e lápis, para entre-
gar numa escola de crianças 
carenciadas.

O Clube participou tam-
bém, com a presença da CL 
Fátima Dias, na Reunião de 
Divisão, onde a Past-Gover-
nadora, Gabriela Fernandes 
fez uma ação de formação, 
e esteve ainda presente na 
Assembleia-jantar do Lions 
Clube Cascais Cidadela, que 
contou com a entrada de no-
vos sócios.

> lIons clUbe de vIla praIa de âncora

Clube comemorou o seu 39.º Aniversário

O Lions Clube de Vila 
Praia de Âncora comemorou 
o seu 39.º Aniversário

Como já vem sendo tradi-
ção acolheu a visita oicial da 
Governadora do Distrio 115 
Centro-Norte de Lions Clu-
bes, a Docente Universitária 
da Universidade da Beira In-
terior, Doutora Isabel Ismael, 
que representará a Associa-
ção Internacional de Lions 
Clubes.

A comemoração de ani-
versário foi também palco 
para reconhecimento a várias 

entidades.
Para reconhecer as rela-

ções inter-clubes foi atribuí-
do um diploma de reconheci-
mento à Delegação de Clube 
visitante mais numerosa.

Com o Testemunho de 
Reconhecimento “Lion de 
Honra” foram distinguidos 
os Companheiros gestor de 
empresas Carlos Vieira (Lei-
ria) da Fundação dos Lions 
de Portugal, gerente comer-
cial Jorge Soares Ferreira 
(Oeiras-Tejo) da Associação 
de Solidariedade Inter-Lions, 

Professora Maria Avelina An-
geiras (Carcavelos) e o Far-
macéutico José Luís de Bri-
to Rocha (Belmonte), estes 
responsáveis pelo Pavilhão 
de Lions Internacional na 
Expo´98 e todos pela extra-
ordinária dedicação colocada 
ao serviço do Lionismo e das 
suas Instituições.

Com o Galardão “Em-
presa de Mérito” foi reconhe-
cido o Projeto “Arte na Lei-
ra” do mentor e pintor Mário 
Rocha, que já vai na sua 20.ª 
edição e que é um excelente 

projecto cultural que ganhou 
raízes na Serra D´Arga.

Com o Galardão “Cida-
dão de Mérito” a homenagem 
foi para o Senhor Joaquim de 
Matos Fernandes Barreiros, 
pai do popular cantor Quim 
Barreiros, pelo seu grande 
contributo à Musica Popular, 
neste ano em que comemora 
100 anos de idade.

Esta comemoração con-
tou com a presença de várias 
delegações de Clubes portu-
gueses e galegos e a represen-
tação de várias Entidades.
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RASTREIO DA VISÃO

No decorrer do mês de Novembro 
último o Lions Clube da Maia em parce-
ria com a conceituada Firma GRUPÓTICO, 
realizou no Agrupamento de Escolas do 
Castelo da Maia um rastreio visual, que 
focalizou essencialmente os alunos dos 
1º e 2º ano ( 296 no total).

Da realçar a recetividade evidencia-
da desde o primeiro contato pelo GRU-
PÓTICO, complementada no terreno com 
uma equipa técnica sempre disponível e 
competente.

Foram rastreados 126 alunos do 1º 
ano e 170 alunos do 2º ano, sendo 81

indiciados a fazer consulta de op-
tometria ou oftalmologia por baixa de 
acuidade visual (AV) quer na visão de 
longe (VL) ou visão de perto (VP), ou por 
fraca perceção da visão das cores. Os 

restantes 215 alunos não apresentavam 
qualquer problema visual averiguado. 

Dos 81 alunos indiciados, 10 apresen-
tavam apenas fraca perceção das cores 
e os restantes mostravam baixa de acui-
dade visual.

Com base nos resultados obtidos, 
podemos concluir que é de extrema 
importância a sua realização nas crian-
ças em idade escolar pois deparam-se 
sempre com situações de emergência 
social. 

Por outro lado, apesar de exigir gran-
de disponibilidade, rotulamos esta ativi-
dade lionística de extrema importância 
no universo escolar e forte impacto so-
cial. Efetivamente é uma realidade que 
os problemas de visão têm forte relexo 
no aproveitamento escolar das crianças.

Os rastreios são importantes para 
despiste de erros refrativos, patologias 
oculares e, também, para detetar ano-
malias na perceção da cor de forma a 
orientar as crianças indiciadas da melhor 
maneira.

> lIons clUbe de maIa

deZembro e janeIro  
dedIcados à solIdarIedade

O Lions Clube da Maia 
tem vindo a prosseguir com 
as suas atividades ao longo 
ano, como o jantar de Natal, 
que além do simbolismo que 
acarreta, conirma e reforça 
os laços de Companheirismo 
que todos os elementos, além 
de contribuir para causas so-
lidárias. Este ano, o Clube en-
tregou assim um donativo de 
mil euros ao Centro de Apoio 
e Reabilitação a Pessoas com 
Deiciência de Touguinha, e 
ainda uma máquina industrial 
de lavar loiça e um cabaz de 

alimentos, num apoio de cer-
ca de 2200 euros.

Ainda em dezembro, na 
tarde do dia 16, e como já tem 
acontecido em anos anteriores, 
o Clube proporcionou a 34 
crianças do Centro Juvenil do 
Lar Evangélico Português um 
lanche convívio no qual distri-
buiu prendas oferecidas pelo 
Lions Clube da Maia. Já no 
dia 20, o Lions Clube da Maia 
participou no jantar de Natal 
que a Re-Food proporcionou 
a diversas famílias carenciadas, 
oferecendo o bacalhau e cola-

borando ainda na distribuição 
das refeições e na animação.8

A iniciar o ano de 2019, o 
Clube promoveu, no dia 5 de 
janeiro, uma Gala Solidária no 
Pavilhão Municipal da Maia, 
cuja receita (5 350 euros) rever-
teu na totalidade para a aquisi-
ção de equipamento destinado 
à Unidade de Oncologia Pedi-
átrica do Hospital de S. João. 
O evento contou ainda com a 
colaboração do ACRO Clube 
da Maia e do Art Gym.

Durante este evento, a as-
sessoria do Cancro Pediátrico 

conseguiu ainda vender Lu-
cas e Bolachas de cacau, reu-
nindo assim mais alguns fun-
dos em benefício da bolsa de 
investigação médica na área.

Também em janeiro, o 
Lions Clube realizou um 
passeio a Pitões de Júnias 
(Montalegre) que incluiu um 
almoço convívio e uma visita 
à Feira do Fumeiro de Boti-
cas. O principal objetivo dos 
vários eventos organizados 
por este Clube continua a ser 
a recolha de fundos para a so-
lidariedade.
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> lIons clUbe de oeIras

Lions Clube de Oeiras dá continuidade  
às atividades de Serviço

Dando sequência às ati-
vidades desenvolvidas na 
época natalícia, designada-
mente a Venda de Natal e 
a Tarde Musical Solidária, 
realizadas em novembro, o 
Lions Clube de Oeiras en-
tregou a famílias carencia-
das do Concelho de Oeiras, 
no mês de dezembro, 30 
cartões-presente para aqui-
sição de bens alimentares e 
outros de primeira neces-
sidade, nos supermercados 
da cadeia PINGO DOCE, 
adquiridos em resultado da 
receita das referidas ativida-
des.

Assim, no passado dia 
14 de dezembro, a Direção 
do Clube reuniu-se com o 
provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Oeiras, Dr. 
Luís Bispo, a quem entre-
gou 9 desses cartões para 
serem atribuídos a famílias 
apoiadas por aquela enti-
dade. No dia 17 do mesmo 
mês, num breve encontro 
informal, procedeu-se à en-
trega de 7 cartões a funcio-
nários do Centro de Apoio 
Social de Oeiras - Instituto 
de Apoio Social das Forças 
Armadas (IASFA), selecio-
nados pela Obra Social da-
quela instituição. No mes-
mo dia, em Paço de Arcos, 

nas instalações da União 
das Freguesias de Oeiras, 
S. Julião da Barra, Paço de 
Arcos e Caxias, e também 
no decurso de uma sessão 
simples, presidida pela Dr.ª 
Madalena Castro, Presiden-
te da União de Freguesias, 
foram entregues 10 cartões 
às famílias presentes, apoia-
das pelos Serviços Sociais 
da entidade. Ainda no mes-
mo dia, foram entregues 4 
cartões ao Centro Paroquial 

de S. Julião da Barra, igual-
mente destinados a famílias 
carenciadas apoiadas pela 
instituição.

Esta iniciativa culminou 
as atividades da quadra natalí-
cia, contribuindo para que as 
famílias apoiadas pudessem 
melhorar as suas celebrações 
e refeições festivas.
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> lIons clUbe do seIxal

Clube promove entrega de óculos, entrega  
de prémios escolares e recolha de alimentos

O Lions Clube do Seixal entregou 2 
pares de óculos a dois jovens desfavore-
cidos do concelho do Seixal ao abrigo do 
protocolo assinado entre o D 115 CS e 
a Oculista Cristal D´Ouro. Um terceiro 
jovem terá que ser avaliado por um of-
talmologista, dado terem sido detectados 
problemas mais profundos que não a re-
duzida capacidade visual.

Fez também a entrega de prémios 
escolares, no valor de 450€ aos melho-
res alunos do 10º, 11º e 12º anos (estes 
na vertente educativa e proissional) da 
Escola Secundária Manuel Cargaleiro, 
do Fogueteiro e na qual o Clube integra 
o Conselho Geral escolar e entregou a 
primeira tranche da bolsa de estudo aos 
dois jovens universitários apoiados pelo 

Clube durante o tradicional Jantar de 
Natal do Clube. Foi Dado um apoio de 
500.00€;

 Este Clube fez ainda uma recolha 
de alimentos e foi sorteado um Cabaz de 
Natal com o intuito de reforçar a aqui-
sição de alimentos (bacalhau e batatas) 
para entrega a 20 familias sinalizadas pe-
los serviços de acção social da escola.
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> lIons clUbe  
de santa 
catarIna

Na Assembleia-Almoço 
de Janeiro, foram admitidos 
dois novos sócios no Lions 
Clube de Santa Catarina, 
a CLª Patrícia Gama No-
gueira, apadrinhada pela 
CLª Conceição Toscano, e o 
CL José Manuel Lucas dos 
Santos, apadrinhado pelo 
CL Fernando Dias Esteves. 

> lIons clUbe de santIago do cacém

Solidariedade marca último trimestre de 2018
O Lions Clube de Santia-

go do Cacém prossegue com 
as suas atividades, sobretudo 
dedicadas a ajudar o próximo. 
Nesse sentido, no inal de 2018 
entregou um gerador no valor 
de 350 euros ao Centro Social 
e Paroquial de Santa Maria para 
apoio às suas atividades, con-
tribuindo ainda com um valor 
monetário de 950 euros para 
o “Cancro Pediátrico” através 
da venda de 190 Kikos. Pro-
cedeu ainda à entrega de cinco 
conjuntos de mesas e bancos, 
no valor de 500 euros, ao cen-
tro Social e Paroquial de Santa 
Maria, em Vila Nova de Santo 
André.

Ainda no âmbito da soli-
dariedade, entregou seis caba-
zes com alimentos a famílias 
carenciadas, no valor de 492 
euros e quarenta e oito litros 
de leite à instituição Casa de 
Jovens O Farol, de Vila Nova 
de Santo André, no valor de 
30 euro.

O mesmo Clube partici-
pou no Concurso do Cartaz 
da Paz, com a apresentação 
de alguns desenhos, e ainda 
na montagem do Presépio 
na rotunda Zeca Afonso, em 
Santiago do Cacém.

Destaque ainda para a ati-

vidade “Natal SolidárioO”, 
com a atuação do grupo Can-
te Alentejano, da Associação 
ASAS, na Unidade Local de 
Saúde do Litoral Alentejano, 
com a distribuição de 100 ca-
checóis com o símbolo dos 
Lions, aos doentes interna-
dos no hospital.
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> lIons clUbe da lagoa (açores)

15 anos de servIço da casa lIon: 
nada é maIs belo do QUe  
o sorrIso de Uma crIança!

Um obrigado dos meni-
nos e meninas acolhidos en-
cheu de emoção o coração 
dos Lions da Lagoa.

Um painel de trabalho 
manual, com cores muito vi-
vas, formando um coração, 
foi oferecido ao Lions Clu-
be de Lagoa (Açores) pelas 
crianças que frequentam a 

CASA LION, no âmbito da 
celebração dos 15 anos de 
serviço daquela estrutura so-
cial. Foi uma oferta do cora-
ção para o coração dos Lions 
da Lagoa. Foi um momento 
de grande emoção e de gran-
de intensidade lionística, tes- 
temunhado pelos dirigentes 
lionísticos nacionais que se 

associaram às comemorações 
do 15.º aniversário da valên-
cia social do Lions Clube de 
Lagoa (Açores). E, não fo-
ram precisas mais palavras, 
nem mais gestos, nem mais 
ofertas. O obrigado dos me-
ninos e meninas acolhidos na 
CASA LION - os nossos me-
ninos e meninas - foi quanto 

LIONS CLUbE DE LAgOA (AçORES)  
ANFITRIÃO DE SEMINáRIO “NOVAS VOzES” 

O Lions Clube de Lagoa 
Açores, foi anitrião do semi-
nário Novas Vozes, que teve 
lugar em Lagoa(Açores) no 
Domingo dia 20 de Janeiro e 
que contou com a presença 
da Coordenadora do Progra-
ma Novas Vozes para o Sul da 
Europa, CLa Carla Cifola, dos 
Governadores do Distrito 115 
CS e CN, Pedro Crisóstomo e 
Isabel Ismael, do PDG Car-
los Torres e de cerca de 100 
participantes, entre Lions de 
vários Clubes e público em 
geral.

A abertura desta inicia-
tiva, esteve a cargo da Pre-
sidente do Clube de Lagoa 
Açores, Eduarda Stone, do 
Governador do D115CS Pedro 
Crisóstomo, da Sra Presidente 
da Câmara Municipal de La-
goa, Dra Cristina Calisto e de 
um representante do Gover-
no Regional, Sr Eng Orlando 
Goulart.

Foi um seminário mui-
to interessante, onde foram 
apresentados vários tes-
temunhos acerca do tema 
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basta para recompensar to-
dos os nossos companheiros 
e companheiras do grande 
esforço que foi construir a 

CASA LION, erguê-la das 
ruínas de um imóvel antigo 
e colocá- la ao serviço da co-
munidade.

“igualdade de género”.
Contou ainda com a par-

ticipação da actriz Mariana 
Monteiro, que se dedica e tem 
publicado acerca deste tema.

A moderação esteve a 
cargo da CLa Lídia Menezes, 
uma das assessoras das No-
vas Vozes do D115 CS.

Após os testemunhos, os 
participantes reuniram-se em 

grupos de trabalho e apre-
sentaram propostas e conclu-
sões, acerca da temática em 
causa.

Esta iniciativa teve reper-
cussão e destaque na comu-
nicação social local, divulgan-
do os Lions e os propósitos 
da Campanha Novas Vozes, 
da Presidente Internacional 
Gudrun Ingvadottir.

> lIons clUbe de cantanhede

Promovem  
várias atividades  
de Serviço

Realizou-se no dia 5 de 
Dezembro a Assembleia jan-
tar do Lions Clube de Canta-
nhede. Foi vivida com mui-
ta emoção e partilhada em 
verdadeiro companheirismo 
com a honrosa presença de 
dois convidados, a Dr. Joa-
na que nos presenteou com 
uma magníica palestra sobre 
como prevenir os problemas 
da visão e o Dr. Andre da 
Óptica Loisas Loisas nosso 
parceiro no rastreio da visão 
que nos encantou com o seu 
testemunho . Um agradeci-
mento à Óptica Loisas pela 
sua generosidade na ofer-
ta de óculos e lentes a duas 
crianças sinalizavas no rasteio 
visual pertencentes a famílias 
economicamente fragilizadas. 
Entre companheirismo e 
amizade, foi vivido mais um 
momento alto deste Clube 
de Serviço, a admissão de 
1 novo Sócio, a CL Patricia 
Machado.

Há semelhança de anos 
anteriores, CL. Lions Prepa-
raram 25 cabazes para pre-
sentear neste Natal famílias 
que integram o projecto Ban-
co de leite do Lions Clube 
de Cantanhede com o apoio 

do nosso Município e Pa-
drinhos, com a presença do 
Vice Presidente da CMC Dr. 
Pedro Cardoso e o Vereador 
da Acção Social Drº Adérito 
Machado, Presidente do LCC 
Dr º Carlos Pessoa , Compa-
nheiros Lions e famílias que 
integram o projecto. 

Momentos pincelados de 
muita magia e alegria foram 
compartilhados com a pre-
sença do Pai Natal na Farma-
cia Seixo que realizou a entre-
ga dos presentes às crianças. 
Presentes resultantes da ex-
celente recolha dinamizada 
pela Farmácia Seixo e Clínica 
Curativa . Caminhando jun-
tos num objectivo comum, 
na ajuda ao próximo.

No dia 6 de Janeiro rea-
lizamos o Jantar de Reis do 
Lions Clube de Cantanhede 
em parceria com a Appa-
cdm da Tocha. Como sempre 
muito bem recebidos com 
um belíssimo repasto acom-
panhado de boa disposição e 
grande convívio que se vem 
repetindo a alguns anos. Ex-
celente momento proporcio-
nado por um grupo de dança 
composto por utentes da ins-
tituição .

> lIons clUbe de abrantes
Realização de rastreio à diabetes, aula de ginástica e 

esclarecimentos relativamente a esta doença junto da po-
pulação. Também estivemos presentes na reunião do LC de 
Abrantes aquando da visita oicial do Governador. 

Entrega de 12 cabazes de natal a 12 famílias  
carenciadas da cidade de Elvas.
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> lIons clUbe de vIla do porto - Ilha de santa marIa (açores)

clUbe realIZa rastreIos da dIabetes  
e colesterol

O Lions Clube de Vila do 
Porto - Ilha de Santa Maria 
(Açores) realizou uma activi-
dade de Rastreio da Diabetes 
e Colesterol numa das Fre-
guesias desta Ilha.

Esta iniciativa teve lugar 
no dia 31 de Janeiro de 2019, 

cumprindo o calendário de 
actividades estabelecido para 
o presente Ano Lionístico.

A participação nesta ini-
ciativa foi um sucesso, tendo 
sido rastreadas 53 pessoas.

Esta foi uma das várias 
actividades deste Clube no 

presente AL 2018/2019. 
As actividades do Lions 

Clube de Vila do Porto Ilha 
de Santa Maria tentam abran-
ger as 5 freguesias desta Ilha.

Nesta mesma data, foi 
realizado o 29o Aniversário 
deste Lions Clube e a visita 

oicial do Governador do 
Distrito 115 CS, bem como 
uma apresentação de cum-
primentos ao Sr Presiden-
te da Câmara Municipal de 
Vila do Porto é uma reunião 
de trabalho na sede do clu-
be.
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> lIons clUbe de almada-tejo

xI recItal lIons clUbe almada-tejo
Realizou-se, no dia 26 de 

Janeiro, a 11ª edição do Re-
cital organizado pelo Lions 
Clube Almada-Tejo, no Con-
vento dos Capuchos da Vila 
Nova de Caparica.

O evento é fruto do tra-
balho dos Companheiros, 
mas também de uma já longa 
e preciosa colaboração pres-
tada pela Câmara Municipal 
de Almada.

Esta edição, destinada 
a apoiar a Associação Al-
madense Rumo ao Futuro, 
contou com a participação 
pro bono de diversos artistas. 
Salientamos a atriz, Alda Go-
mes, que apresentou e con-
duziu o espetáculo, o Coro 

LNEC, o Atelier de Ópera 
da Academia de Música de 
Almada, a cantora Luisa Mir-
puri acompanhada ao piano 
por Pedro Baião e a soprano 
Ana Tomás, que foi acompa-

nhada por Ricardo Fonseca, 
especialista em cordofones 
tradicionais portugueses.

Mais uma vez, como é 
tradição, a sala de espetáculos 
do Convento dos Capuchos 

esteve completamente cheia, 
permitindo assim ao Clube 
atingir os objetivos propos-
tos.

Entre os presentes assi-
nalamos a presença do nosso 
Vice-Governador, CL João 
Campino e a nossa PDG CL 
Gabriela Fernandes. A Câma-
ra Municipal de Almada fez-
-se representar, para grande 
honra nossa, pela própria Sra. 
Presidente Inês de Medeiros, 
que na circunstância mani-
festou o seu agrado pela ini-
ciativa e grande interesse na 
manutenção deste espetácu-
lo, organizado todos os anos 
pelo Lions Clube Almada-
-Tejo

NO DIa 10 De JaNeI-
rO De 2019, o Presi-
dente José Gueifão, 
acompanhado da CL 
Luisa Gueifão e do CL 
Castro Leal, como já 
vem acontecendo há 
vários anos, procede-
ram à entrega, no Ser-
viço de Obstetrícia do 
Hospital Garcia Orta, 
de enxovais de bebé 
destinados a mães 
carenciadas que aqui 
têm os seus ilhos. 

Esta atividade é fruto das 
contribuições dos companhei-
ros do Lions Clube Almada-Tejo 
que conta, como do anterior, 
com a parceria da ARPIFC (As-
sociação de Reformados Pen-
sionista e Idosos da Freguesia 

de Cacilhas) que a executaram 
variadas das peças em malha.

Este ano foram entregues 
28 enxovais (na fotograia es-
tão apenas 3 de amostra) no 
valor de 650,00 € (seiscentos e 
cinquenta euros).

“UM LIVRO 
PARA 
MOçAMbIQUE”

No âmbito, da 
campanha promovida 
pela Governadoria 
do D115 C/S, sob o 
tema “Um Livro Para 
Moçambique, o Lions 
Clube Almada Tejo 
angariou e proce-
deu à entrega de 
24 caixas contendo 
876 livros e mais um 
curso de Inglês, em 
cassetes, para serem 
enviadas quando 
oportuno para Mo-
çambique 

Ana Tomás e Ricardo Fonseca

A Presidente da Câmara Municipal de Almada 
Inês de Medeiros. Atrás o Coro do LNEC 
dirigido pelo Maestro Jorge Resende

Luísa Mirpuri & Pedro baião
Classe de Atelier de ópera 
da Academia de Música de Almada
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o QUe é QUe os leos andam a faZer?
crIanças
leo clube de 
setúbal: a 13 de 
Dezembro juntaram-
-se ao Lions Clube de 
Setúbal para entrega 
de certiicados de 
comportamento e 
prendas de Natal às 
crianças da Escola 
Humberto Delgado.

leo clube da trofa: du-
rante o mês de Dezembro, 
organizaram mais uma 
edição do projeto Apa-
drinha um Sorriso, onde 
apadrinharam os desejos 
de Natal das crianças da 
instituição ASAS.

leo clube de senhora da hora: 
Em mais uma edição do Estrelas 
de Amor, conseguiram propor-
cionar um Natal mais feliz a 122 
crianças institucionalizadas com o 
apoio das madrinhas/ padrinhos 
que apadrinharam o seu desejo 
de natal. Durante todo o mês de 
Dezembro também participaram 
na Venda de Natal da Junta de Fre-
guesia da Senhora da Hora, ven-
dendo lembranças de Natal com o 
intuito de angariar dinheiro para a 
Atividade das Crianças. Por ultimo, 
no dia 19 de Janeiro, organizaram 
mais uma edição do Bingo Solidário, cujo lucro deste 
serão cheio de diversão e convívio reverteu para a 
Atividade das Crianças.

leo clube de figuei-
ra da foz- foz do 
mondego: No dia 22 
de dezembro organi-
zou um Jantar de 
Natal Solidário, com 
o intuito de recolher 
produtos de higiene, 
assim como mais 
tarde, a 19 e 20 de 

Janeiro, organizaram uma nova recolha desses produ-
tos no hipermercado Elclerc para o Lar Costa Ramos. 
Durante o mês de Dezembro organizaram também a 
I edição do Projeto Natal  a Sonhar, apadrinhando os 
desejos de Natal às 29 crianças da instituição.

leo clube de 
coimbra: Nos dias 
16 e 17 de Dezem-
bro foram entregar 
as prendas do 
projeto Pai Natal 
2018, em conjunto 
com o Núcleo de 
Estudantes de Me-
dicina Dentária da 
Associação Acadé-
mica de Coimbra, 
proporcionando um 92 sorrisos às crianças da Casa de 
Formação Cristã Rainha Santa, Casa da Infância Elysio 
de Moura e Lar de S. Martinho/ Girassol.

reatIvação 
do leo clUbe de leIrIa

No passado dia 1 de dezembro, no jantar 
comemorativo do LeoForma 2019, foi re-
ativado o Leo Clube de Leiria, composto 
por 5 Leos Alpha.

lápIs solIdárIo

O Lápis Solidário é uma iniciativa criada 
pelos Leos de Portugal, que se baseia na 
venda de lápis cujos fundos revertem 
para a Associação Portuguesa de Fibro-
se Quística e para o projeto Uma Missão 
em Guarani. Participaram vários clubes, 
entre os quais o Leo Clube de Leiria na 
venda mesmos no Fórum “Liderança no 
Feminino”, organizado pelo Lions Clube 
de Leiria no âmbito do programa New 
Voices, e o Leo Clube de Fafe durante 
o Mercado de Natal, onde venderam os 
Lápis Solidários e os peluches Leo, em 
conjunto com o Lions Clube de Fafe.

Idosos
leo clube de figueira da foz- foz do 
mondego: No dia 24 de dezembro, vi-
sitaram o Abadias Lar, proporcionando 
uma tarde de jogos e convívio com as 
utentes.

anImaIs
leo clube 
de fafe: 
a 29 de 
dezembro, 
participa-
ram num 
peditório 
para o Canil 
de Fafe, no 
hipermerca-
do Elclerc.

ambIente
leo clube de setúbal e o leo 
clube de Ilhavo aderiram ao Ma-
nifesto do Leo4Green, comprome-
tendo-se a organizar atividades 
no âmbito da ação e sensibiliza-
ção ambiental.
leo 
clube de 
setúbal: 
a 15 de 
Dezembro 
juntaram-
-se à 
Ocean 
Alive para 
uma ação 
de limpeza 
de praia, 
recolhendo 
mais de 445kg de resíduos.
leo clube de figueira da foz- foz 
do mondego: Durante o mês de 
Fevereiro estarão a organizar uma 
recolha de cápsulas de café, em 
parceria com o Núcleo de Estu-
dantes de Psicologia, Ciências da 
Educação e Serviço Social da As-
sociação Académica de Coimbra. 

comUnIdade

leo clube de pombal: Em cola-
boração com o Lions Clube de 
Pombal, foram visitar os doentes 
internados no Hospital de Pombal, 
entregando um pequeno presente 
e algumas palavras de conforto e 
de Boas Festas.

leo clube de Ilhavo: Em conjun-
to com o Lions Clube de Ilhavo, 
organizaram a Campanha na 
Saca onde puderam entregar 
cabazes alimentares a cerca de 21 
familias da cidade de Ilhavo. A 1 
de Dezembro também estiveram 
presentes no peditório do Banco 
Alimentar Contra a Fome.
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leo eUropa pre forUm

De 25 a 27 de janeiro de 2019, decor-
reu, na Póvoa de Varzim, o Leo Europa 
Pré Fórum. Este evento antecede o Leo 
Europa Fórum, que se realizará de 3 a 10 
de agosto de 2019, na mesma cidade.

Durante este im de semana, foram 
recebidos em Portugal cerca de 80 Leos 
de toda a Europa e Mediterrâneo, que 
participaram em diversas atividades de 
convívio e troca de experiências de ser-
viço.

Os participantes do Leo Europa Pré 
Fórum puderam disfrutar de diversas ati-
vidades de cariz lúdico, nomeadamente 
uma visita guiada à cidade do Porto, uma 
visita às caves de vinho do Porto e diver-
sas festas temáticas; atividades de servi-
ço, como a preparação e entrega de kits 
de higiene a associações de apoio a sem 
abrigo; e atividades relacionadas com o 
movimento Leo, entre as quais um deba-
te sobre os desaios do mesmo.

Assim, entre abraços de despedi-
da icou o compromisso de voltar em 
agosto para o Leo Europa Fórum.

A Orgateam do LEF 2019

faZ acontecer

Aliando-se aos Objeti-
vos do Desenvolvimento 
Sustentável das Nações 
Unidas, os Leos de Portu-
gal lançaram a iniciativa 
Faz Acontecer, desaiando 
todos os clubes Leo a or-
ganizarem atividades que 
se enquadrem nos 17 Obje-
tivos propostos pela ONU, 
até ao dia 20 de Março.

próxima atividade: I 
Bootcamp Leo, a decorrer de 
22 a 24 de Fevereiro no Cen-
tro Escutista de S. Mamede 
Infesta (Matosinhos), com 
um programa de dinâmicas 
que pretendem trabalhar o 
team-building, trabalho em 
equipa e desenvolvimento 
interpessoal. Convidamos 
todos os Leos e Lions de 
Portugal a participar, inscre-
vendo-se através do seguin-
te link: https://goo.gl/forms/
aqbiPu7ReS8mvApg2

atIvIdades nacIonaIs
leoforma2018: No pas-

sado 30 de novembro a 2 de 
dezembro decorreu na ci-
dade de Leiria, com o apoio 
dos Lions Clube de Leiria e 
do Lions Clube de Pombal, 
mais uma edição do LeoFor-
ma 2018. O evento decorreu 
com formações de Min-
dfulness, Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, Direitos 
Humanos, Public Speaking, 
Marketing Estratégico e Co-
municação & Resolução de 

Conlitos, para além do LeoCaffe onde se debateu sobre a análise SWOT 
dos Leos de Portugal. Simultaneamente, decorreu no dia 1 na parte da ma-
nhã, uma Conferência Leo Extraordinária onde foram aprovados os novos 
Estatutos do Distrito Múltiplo Leo.

abraçar portugal: 
No âmbito do Dia Inter-
nacional do Leonismo e 
do Voluntariado, como 
todos os anos, os Leos 
de Portugal reuniram-se 
nas cidades do Porto, 
Covilhã, Coimbra e Lis-
boa para espalhar abra-
ços grátis pelas pessoas, 
sensibilizando para a im-
portância do afeto.

YOUTH AGAINST CANCER
ILO Office de Portugal 
recebe Atividade Internacional

Durante o dia 13 de janeiro de 2019, dia de aniver-
sário de Melvin Jones, Leos de todo o mundo realizaram 
atividades no âmbito da iniciativa “Youth Against Can-
cer”. Esta atividade internacional foi criada pelos Leos 
da Índia, com a intenção de sensibilizar para a preven-
ção e controlo do Cancro do Pulmão, Cancro da Mama, 
Cancro do Colo do Útero e Cancro Pediátrico. Desta for-
ma, o International Liaision Ofice de Portugal abraçou a 
atividade, contando com a participação de 6 clubes dos 
Leos de Portugal, que realizaram diversas atividades de 
sensibilização para esta temática.

Mafalda Infante
Diretora Internacional

croWdfUndIng atIvIdade das crIanças
Os Leos de Por-

tugal criaram uma 
plataforma online 
onde à distância de 
um clique todos po-
dem contribuir para 
o inanciamento da 
participação das 70 
crianças que todos 
os anos participam 
nesta atividade. 
Acedendo ao link 
https://ppl.pt/cau-
sas/ac2019 , basta 
iniciar sessão com 

o facebook/e-mail, inserir a quantia que querem doar e fazer o 
pagamento através de referência multibanco, MBWay, Paypall, 
transferência bancária ou cartão de crédito. Contamos com o 
apoio de todos, até ao dia 6 de Março!

pelUche leo
 Os Leos de Portu-

gal lançaram a iniciativa 
Leo, através da venda 
de ursinhos de pelu-
che cujo lucro reverterá 
para a Atividade das 
Crianças. Poderão ad-
quirir o vosso através 
do e-mail geral@leos-
deportugal.org , men-
sagem privada para a 

página dos Leos de Portugal ou da Atividade das Crianças 
2019- Odisseia no Espaço, ou por contacto telefónico para 
+351 961 175 861
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