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Convenções
e Prémios
omo é tradição, o quinto número da LION dedica
uma especial atenção às Convenções Lions que,
este ano, irão decorrer em Vilamoura, no Algarve,
nos dias 29 e 30 de abril e 1 de maio.

C

Publicamos uma entrevista com a presidente do Lions
Clube de Vilamoura, Soledade Madeira, que diz estar
tudo a postos para receber os Lions e fala das condições
fantásticas que Vilamoura dispõe para acolher todos os
participantes nesta festa anual da família Lions.
Neste número damos ainda destaque ao Prémio de
Música Lions e aos concursos Cartaz da Paz e Texto da
Paz, divulgando os seus vencedores.
Divulgamos também, como habitualmente, as várias
iniciativas que se vão realizando nos Distritos e anunciamos a realização de mais uma mega campanha nacional
de recolha de alimentos que vai acontecer em maio.
O dinamismo dos Clubes também fica bem patente
através da divulgação das suas relevantes atividades de
serviço.
Além disso, divulgamos ainda as atividades do Distrito Múltiplo LEO e a informação Internacional, além da
habitual opinião dos nossos líderes do Movimento.
Um doce espírito de Páscoa!

3e4
		
		
		
5 a 10
		

Mensagem
do Chanceler Bob Corlew,
Presidente Internacional
de Lions Clubes
Informação
de Lions Internacional

Opinião
11 Mensagem da Presidente
		 do Conselho Nacional
		 de Governadores
		 CC Tiete Santos Costa
12 Mensagem da Governadora
		 do Distrito 115 Centro Norte
		 DG Rosário Soares
13 Mensagem do Governador
		 do Distrito 115 Centro Sul
		 DG Raúl Amado
14 O Legado do Centenário,
		 por Ribeiro Cardoso
entrevistas
14 e 15
		
		
		

Entrevista com a Presidente
do Lions Clube de Vilamoura,
Clube anfitrião
das Convenções

Distrito Múltiplo 115
16 Concursos Cartaz da Paz
		 e Texto da Paz
17 Campanha nacional
		 de recolha de alimentos
18 e 19 Concurso Prémio
		 Música Lions 2017
20 e 21 Encontro Lions
		 Norte de Portugal/Galiza
22 Simpósio Ser Criança
23 Simpósio “Saúde
		 e bem-estar da criança”
24 e 25 Fórum “Visão em Portugal”
26 Plantação de árvores
27 Protocolo Oficial
Clubes
28 a 52 Atividades
		 dos Clubes Lions
leos
53 a 56 Atividades dos Clubes Leos

2

LION

março-abril 2017

Presidente Internacional
de Lions Clubes

> Internacional

Chanceler Bob Corlew

Alcançar novas alturas
no serviço
através da LCIF
endo eu um novo Lion em 1978, imediatamente me
apaixonei pela camaradagem. Mas permaneci Lion
por causa do serviço que o meu clube prestava à
comunidade. Todas aquelas lâmpadas, vassouras
e esfregonas que vendemos ajudaram um grande
número de pessoas carenciadas. Nós também
protegemos a visão da juventude através de rastreios, distribuímos
cestos de Dia de Graças e realizámos actividades para órfãos e
crianças desamparadas. Foi espantoso o bem que o meu clube fez.
Mas eu estava lá para uma revelação. O que o meu clube fez por
si próprio não se podia comparar com os resultados alcançados por
um distrito múltiplo. Entre muitas realizações, criámos o Centro dos
Olhos dos Lions do Tennessee, um dos primeiros hospitais de olhos
do país. Este centro causou um impacto fantástico nas vidas de
milhares de crianças.
Quando fui governador de distrito e mais ainda quando servi
como director internacional, continuei a perceber as vantagens e as
conquistas dos Lions quando actuam em conjunto e fazem render o
seu tempo, talentos e meios financeiros. Nós todos sabemos que os
clubes são o coração do nosso mundo de Lions. Mas quando os Lions
se juntam numa escala mundial conseguimos coisas fantásticas.
É precisamente por isso que a LCIF tem sido uma força tão grande
para o bem nas nossas comunidades e no mundo. A nossa Fundação
é uma ferramenta para alavancar o desejo de servir bem, bem fundo
no coração de todos os Lions. É por isso que nós apresentamos um
resumo das realizações recentes da LCIF. Leiam e fiquem orgulhosos.
Mas continuem a apoiar a LCIF através dos Companheiros de Melvin
Jones e Membros dos Fundos de Contribuição. A Iniciativa do Sarampo
está particularmente a necessitar de apoio. Um donativo pode salvar
uma vida.
Certamente o vosso serviço à vossa comunidade precisa do vosso
tempo e da vossa atenção. Mas juntem-se também aos vossos
Companheiros Lions através da LCIF e mudem o mundo. Ajudem a
LCIF a ajudar os outros. Através da LCIF nós atingimos novas alturas
e subimos a novas montanhas.

S
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Chanceler Bob Corlew
Presidente Internacional
de Lions Clubes

4

LION

março-abril 2017

Uma nova plataforma
de serviço para
o nosso segundo século
uando eu era mais novo nos anos 1960 os ventos
de mudança sopraram. Desde então, os ventos
continuam sempre a soprar. «A mudança é a lei da
vida. E aqueles que olham somente para o passado
ou para o presente estão certamente a perder o
futuro», disse o Presidente John F. Kennedy. Por
isso, nós temos de encarar a inevitável mudança. «Mudança com
direcção», é como eu gostaria de pôr a questão. Nós temos de mudar
o mundo de uma forma positiva.
A Associação Internacional de Clubes Lions está a mudar com
direcção. Nós estamos a andar em frente com uma nova plataforma
de serviço. O nosso passado ainda é relevante, e nós ainda ajudamos
os cegos, apoiamos a juventude e fazemos as imensas coisas que
o clube faz. Além de nos focarmos na visão, nós controlamos a
diabetes, debruçamo-nos sobre o cancro das crianças, protegemos
o ambiente e diminuímos a fome. Estas cinco áreas representam a
nossa nova moldura de serviço global.
O nosso trabalho com a diabetes será enfatizado. A diabetes
é um flagelo em rápido crescimento tanto nas nações desenvolvidas
como nas nações em desenvolvimento. Os Lions fazem aumentar
o conhecimento e aumentam os rastreios e os programas de
tratamento.
Nós também desenvolvemos os nossos esforços em relação
ao ambiente, o que realmente interessa tanto a Lions como aos Leos.
Vamo-nos bater por água limpa e pelo ar, por melhores condições
sanitárias e por mais fontes de energia passiva.
No que respeita à visão, além de darmos assistência aos
cegos e continuarmos a construir clínicas e hospitais para cegos,
também ajudamos aqueles que têm visão parcial. Vamos aumentar
os rastreios da visão para crianças e dedicar mais meios a problemas
crescentes tais como a degeneração macular, a retinopatia diabética
e o glaucoma.
Como fio condutor, o nosso esforço será o apoio à juventude.
O nosso foco especial será o cancro pediátrico. Tristemente, a taxa de
sobrevivência é tão baixa quanto 10 por cento em algumas nações.
Nós escolhemos esta moldura depois de muito estudo e
consultas com Lions e com Leos. Estamos confiantes que a nossa
nova moldura de serviço global vai ao encontro dos interesses e
capacidades de Lions e de Leos.
A nossa meta é servir 200 milhões de pessoas anualmente
pelo ano de 2021. É um plano ambicioso: Isto triplica o nosso habitual
impacto humanitário. Mas sabemos que no passado quando era
pedido aos Lions um objectivo eles até conseguiam ultrapassá-lo.
O mundo está a mudar rapidamente. Os Lions vão encontrar
essa mudança com um renovado e refocado compromisso para servir
as necessidades do mundo. O nosso segundo século de serviço vai
expandir imensamente o nosso alcance e vai atingir e assegurar que
os Lions mantenham a sua enorme força para o bem, entre todos os
grupos de serviço.

Q
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Ultrapassando fronteiras para

lutar contra a pobreza
Por Cassandra Rotolo

Embora a Índia tenha uma das
economias mais ágeis do mundo em
crescimento, 50 por cento de Indianos, em estimativa, não possuem
abrigo mínimo. Uma assombrosa
maioria da população não tem acesso a cuidados sanitários adequados
ou ao ensino secundário.
Os Lions da Irlanda estão a juntar-se aos Lions da Índia para ajudar
os pobres das áreas rurais a ajudarem-se a si próprios.
O Lions do Distrito 106 da Irlanda estão a associar-se aos Lions
da cidade Arni Silk, Distrito 324
A4 da Índia, a ajudar as mulheres a
quebrarem o seu ciclo de pobreza.
Juntas, receberam um subsídio de
escala 4 no valor de US$50,0000 da
LCIF para fundar um programa de
micro-empresa para mães solteiras
e viúvas. A LCIF acredita que as
micro-empresas dão novo ânimo ao
bem-estar económico daqueles que
vivem ao nível da pobreza ou abaixo
dela e que limitaram as capacidades
e o capital mas aspiram a melhorar a
sua situação.
Os Lions estão a trabalhar com
Nandri, uma empresa não-lucrativa
da Irlanda, e com a Child Aid (CAT)
da Índia para providenciar empréstimos de micro-empresa às mães
solteiras e viúvas. A maior parte das
mulheres que participam nos programas CAT são iletradas e são o
suporte das suas famílias através de
trabalho doméstico. São parte da casta Dalit, a mais baixa classe social da
Índia. A estas mulheres é-lhes negado o acesso ao crédito tradicional ou
a opções de empréstimos.
A estas mulheres é-lhes dado um
empréstimo de Rupias 25.000 (aproximadamente US$366) que elas devolvem a um por cento de juro em
25 meses. Algumas mulheres usam o
seu empréstimo para comprar uma
vaca cujo leite podem vender numa
base de progresso. Algumas prefe-

Os empréstimos de micro-finanças
providenciam uma opção para as mulheres,
quebram o ciclo de pobreza e ajudam
as suas famílias

rem comprar uma máquina de coser
de modo a encontrar um trabalho
consistente como costureiras. Outras
abrem pequenas lojas para vender
«snacks» e bebidas, nas suas comunidades. Todas estas opções permitem
às mulheres que fiquem mais independentes e possam alimentar e educar-se a si próprias e aos seus filhos.
Os Lions estão envolvidos em todos os passos deste processo, desde
a revisão de qual a aplicação do empréstimo até à entrega dos cheques.
Os Lions de ambos os países servem
numa comissão de aconselhamento,
providenciando supervisão financeira, organizando eventos de divulgação pública e mesmo treinando as
beneficiadas no controle orçamental.
Lourdu Mary, uma viúva desamparada na aldeia de Moranam,

recebeu um empréstimo de micro-empresa. Ela vive com os seus dois
filhos numa pequena barraca sem
electricidade nem recursos sanitários
e trabalha todos os dias num campo. Ela usou o seu empréstimo para
comprar uma vaca. Ao vender o leite
da vaca para alimentação e o esterco
para combustível está a ajudar a sua
família a satisfazer as necessidades
básicas todos os dias.
A gerir os subsídios de micro-empresas desde 2014, a LCIF
fundou seis projectos na Índia, Sri
Lanka, Nepal, Irlanda e Quénia, totalizando US$475,000. Foram concedidos mais de 1.200 empréstimos.
Para informação acerca do programa da LCIF de subsídios para
micro-empresas visite lcif.org
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A LCIF está empenhada na

Humanidade
A Fundação planeia angariar anualmente US$50 milhões para luta
contra o sarampo e para outros desafios que o mundo precisa
A LCIF está a angariar metas. E
estamos a fazer isso num momento
em que a necessidade não poderia
ser maior.
Durante cerca de 50 anos, a Fundação apoiou a mudança de vida
dos Lions, ao servir algumas das
pessoas mais vulneráveis e mais
necessitadas da Terra.
Agora, à medida que nos preparamos para celebrar o nosso 50º
Aniversário em 2018, nós estabelecemos uma meta de angariar US$50
milhões por ano. Sabemos que esta
meta é desafiante, mas posicionará os Lions num maior impacto nas
nossas comunidades e no nosso
mundo.
Nós podemos criar mais ras-

treios de visão e limpar mais sistemas de água, construir mais clínicas
e reconstruir mais comunidades
quando a catástrofe acontece. Podemos fazer mais na luta contra o
sarampo, uma doença que é possível ser evitada e que rouba a vida a
300 crianças por dia. É por isso que
a Fundação está a mobilizar os Lions
e está a trabalhar com parceiros
globais como a «GAVI», a «ALIANÇA VACINAS», o «DEPARTAMENTO
DO REINO UNIDO PARA O DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL» e a
«FUNDAÇÃO GATES» para acabar
com a epidemia. Com um valor estimado de 17,1 milhões de mortes
evitadas desde 2000 até 2014, nós
sabemos que os Lions estão a fazer

a diferença.
A Fundação quer fazer mais porque as necessidades globais estão
a aumentar. Em 2015-16 a LCIF angariou US$39,5 milhões, mas concedeu US$45 milhões em subsídios.
E os Lions também estão a lançar
uma moldura de serviço global que
vai precisar do apoio da Fundação.
Será necessário um aumento de
fundos para compensar a procura
crescente de serviço.
Através do apoio dos Lions a
CIF pode chegar ao objectivo dos
US$50 milhões e trazer mais esperança ao mundo.
Continue a ler para perceber
como é que vamos conseguir fazer
isto.

Juntamente com os nossos Parceiros, conseguimos
evitar milhões de mortes por causa do sarampo
Joe Preston, Presidente 2015-16

Um trabalhador da saúde Nepalês
dá a vacina contra o sarampo/rubéola,
uma vacina que salva vidas
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Nós estamos a provar
que a bondade interessa
A LCIF está a ajudar mais pessoas do que nunca
Ajuda Humanitária

Hora após hora, Mary Ndundo (foto), uma costureira
de meia-idade, curva-se sobre a sua máquina de costura em Nairobi. Ela vive e trabalha em Kibera, conhecido bairro pobre do Quénia. Desde que ela recebeu um
pequeno empréstimo graças à LCIF e aos Lions, o seu
negócio arrancou. Ela cose lotes de «macacões» e de
«sweaters» para as crianças da escola e o seu senhorio
alargou-lhe a loja. Ndundo é uma das muitas mulheres
que agora estão em melhor situação para poder prover
as suas lutadoras famílias devido a um projecto de micro-empresa da LCIF. Pequenos empréstimos permitem às
mulheres comprarem fornecimentos e equipamentos
para iniciar ou expandir um negócio. O distrito Lions
411 do Quénia em parceria com ASA Quénia, estão a
dar possibilidade aos pobres para tomarem conta do seu
próprio destino.

«Ok, todos vocês vão ao escritório do reitor», foi o
que disse Leah Roberts à sua classe do sétimo ano. Mas
os estudantes não eram enviados para fora da aula por
causa de qualquer mau comportamento, mas sim para serem encorajados por companheiros que entoaram os seus
nomes. Depois de Roberts ter lido o que tinha escrito, seguiu-se «não um riso silencioso – mas sim elogios». Esta
espécie de comportamento positivo era parte da classe da
Escola secundária de Wayside (foto) perto de Fort Worth no Texas desde que implementou o «Lions Quest», o
programa de ensino social e emocional da LCIF. Roberts
realiza a Lions Quest ao aumentar nos seus estudantes o
entusiasmo, a integridade, a cidadania e a compaixão. A
Lions Quest foi adoptada pelas Escolas Independentes
do Distrito Eagle Mountain Saginaw em Fort Worth graças a um subsídio de US$300,000 da Fundação NoVo. A
Lions Quest treinou desde então mais de 600.000 educadores atingindo mais de 14 milhões de estudantes em
cerca de 100 países.

A Salvar a Visão

Alimentos para a Juventude
Em El Salvador, uma nação empobrecida e aterrorizada por gangues violentos, os pais cujas crianças têm
problemas de visão não sabiam para onde se voltar. As
fontes de cuidados de saúde são pobres e não-existentes.
O Hospital Nacional de Crianças Benjamin Bloom em El
Salvador é o único hospital público dedicado às crianças.
Mas, graças à LCIF, estão finalmente a corrigir a visão
(foto). O Distrito Lions D 2 em El Salvador recebeu um
subsídio SightFirst de US$53,601 para expandir o Programa Nacional de Baixa Visão Benjamin Bloom. O subsídio permitiu o aumento de infra-estruturas e o treino
profissional de 28 cuidadores da visão. Através da LCIF,
os Lions salvaram a visão em El Salvador e no mundo.
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Providenciar Alívio
na Catástrofe

O Tufão Soudelor devastou a região do Pacífico
Ocidental e arrebatou dezenas de vidas no verão
de 2015. Chuvas de monção, ventos fortes, inundações e deslizamento de terras deixaram milhões
de famílias sem água, electricidade ou abrigo. A
LCIF respondeu imediatamente com um subsídio
de emergência no valor de US$10,000, concedido
ao Distrito Lion 204 da Micronésia para esforços
de ajuda em Saipan (foto).
Um subsídio de catástrofe Major no valor de
US$200,000 foi concedido ao Distrito Múltiplo 300 de
Taiwan para assistência com bens de primeira necessidade e para reconstrução a longo prazo. O programa
de subsídio de Emergência da LCIF providencia ajuda
financeira aos Lions e a outros parceiros empenhados
em dar resposta a catástrofes e a respostas de recuperação. Quando acontece uma tragédia e aparece nas
notícias os Lions querem ajudar. A LCIF pretende
ter essa oportunidade. «Quando eu vejo pessoas que
ficaram devastadas, eu sofro por elas. E quero fazer
tudo o que eu puder por essas pessoas», disse o doador Lion Terri Oster do Lions lube West Hempstead
de Nova Iorque.

E nós estamos a fazer ainda mais.
Leia mais histórias de vida com impacto em LCIF.org.
Historial

A

Revista LION é uma publicação oficial da Associação Internacional de Lions Clubes, editada por autorização da Diretoria
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indiano, holandês, indonésio, inglês, islandês, italiano, japonês, norueguês, polaco, português, sueco, tailandês e turco.
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Executivos da Associação
Internacional de Lions Clubes
AL 2016/2017
Presidente: Chanceller Robert E. “Bob”
Corlew, Milton, Tennessee, United States;
Past.Presidente Imediato Dr. Jitsuhiro
Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan;
1.º Vice-Presidente Naresh Aggarwal,
Delhi, India; 2.º Vice-Presidente Gudrun
Yngvadottir, Gardabaer, Iceland; 3.º VicePresidente Jung-Yul Choi, Busan City,
Korea.
Directores - Segundo Ano
Melvyn K. Bray, New Jersey, United
States; Pierre H. Chatel, Montpellier,
France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do,
Korea; Gurcharan Singh Hora, Siliguri,
India; Howard Hudson, California, United
States; Sanjay Khetan, Birgani, Nepal;
Robert M. Libin, New York, United States;
Richard Liebno, Maryland, United States;

Helmut Marhauer, Hildesheim, Germany;
Bill Phillipi, Kansas, United States; Lewis
Quinn, Alaska, United States; Yoshiyuki
Sato, Oita, Japan; Gabriele Sabatosanti
Scarpelli, Genova, Italy; Jerome Thompson, Alabama, United States; Ramiro Vela
Villarreal, Nuevo León, Mexico; Roderick
“Rod” Wright, New Brunswick, Canada;
Katsuyuki Yasui, Hokkaido, Japan.
Directores - Primeiro Ano
Bruce Beck, Minnesota, United States;
Tony Benbow, Vermont South, Australia;
K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo
Matheus Figueira, Brasílía, Brazil; Markus
Flaaming, Espoo, Finland; Elisabeth
Haderer, Overeen, The Netherlands; Magnet
Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey Jr.,
Texas, United States; N. Alan Lundgren,
Arizona, United States; Joyce Middleton,
Massachusetts, United States; Nicolin Carol
Moore, Arima, Trinidad and Tobago; Yasuhisa Nakamura, Saitama, Japan; Aruna
Abhay Oswal, Gujrat, India; Vijay Kumar
Raju Vegesna, Visakhapatnam, India; Elien
van Dille, Ronse, Belgium; Jennifer Ware,
Michigan, United States; Jaepung Yoo,
Cheongju, Korea.

A LCIF não
poderá atingir
nenhum destes
objectivos sem o
compromisso dos
Lions de todo o
mundo. Preste uma
cuidadosa atenção
à forma como você
e o seu Clube pode
continuar a realizar
os sonhos, no
futuro.
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Uma mãe espera
com a sua criança
por uma vacina vital
contra o sarampo/
rubéola

Joe Preston, 2015-16
Presidente da LCIF
Leia toda a carta e o relatório anual em LCIF.org/
AnnualReport

A esperança está ao nosso alcance
Começa por atingirmos a nossa meta de US$50 milhões
Cada pessoa e família com necessidades motivam-nos a continuar
a insistir até atingirmos os nossos
objectivos. E cada acto de bondade e
cada dólar é importante quando estamos a investir na esperança. Porque
não é sempre fácil seguir ao vermos
pessoas carenciadas. Mas através dos
esforços dos Lions e da LCIF, a esperança pode ser restaurada.
Os números provam esta verdade. Em 2015-16, a Fundação provocou impacto nas vidas de mais de
44 milhões de pessoas, tomando a
seu cargo projectos que conduzem
a comunidades mais saudáveis, futuros mais brilhantes, e esperança
viva. Cada pessoa destes 44 milhões
é uma vida verdadeira com a de Mary
Ndundo, cuja existência melhorou
graças a um projecto de micro-em-

presa da LCIF. É por isto que a LCIF
é importante.
E ainda mais, a LCIF é verdadeiramente a vossa Fundação. Cada
dólar regressa às vossas comunidades através dos esforços dos Lions.
E cada dólar é gasto quando se trata
do maior impacto e tratado com a
maior transparência. Não nos surpreende que a nossa Fundação tenha
sido distinguida com uma posição de
quatro-estrelas – o prémio mais alto
– da Charity Navigator durante seis
anos consecutivos.
É verdade que angariar US$50
milhões por ano é ambicioso, especialmente numa altura em que o
compromisso das pessoas com organizações de voluntários está em declínio. É US$10 milhões mais do que
a Fundação angariou em 2015-16.

Atingir esse objectivo vai requerer um compromisso renovado,
compaixão e generosidade excepcional. Mas acima de tudo vai exigir de
todos nós – os 1,4 milhões de Lions
– que se juntem, conscientes de que
estamos a mudar vidas, através do
serviço, nunca esquecendo a alegria
que nos vem de ajudarmos os outros
e que esses outros nos gratificam
com os seus sorrisos.
Se cada Lion der US$10 (dez
dólares) para a Fundação, nós não
só poderíamos atingir o nosso novo
objectivo de angariação de fundos
como também o poderíamos ultrapassar. Com a LCIF a ajudar o trabalho dos Lions, e com os Lions a
ajudar a LCIF, não existe, na verdade,
limite para a esperança que podemos
restaurar no mundo.

Cada US$10 é importante
Nós podemos vacinar 10 crianças ou alimentar uma família,
após um desastre natural
Por isso, dê hoje!
LCIF.org/donate
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Convenção Internacional
Tabela de Delegado de Clube
Quadro

Delegados

Quadro

Delegados

Quadro

Delegados

Associativo

Intitulados

Associativo

Intitulados

Associativo

Intitulados

1-37

1

263-287

11

513-537

21

38-62

2

288-312

12

538-562

22

63-87

3

313-337

13

563-587

23

88-112

4

338-362

14

588-612

24

113-137

5

363-387

15

613-637

25

138-162

6

388-412

16

638-662

26

163-187

7

413-437

17

663-687

27

188-212

8

438-462

18

688-712

28

213-237

9

463-487

19

238-262

10

488-512

20

713-737
738+

29
Veja abaixo*

A contagem de delegado baseia-se no número de associados do clube, conforme os registros da sede internacional no primeiro dia
do mês precedente àquele em que a convenção será realizada. Veja o Artigo VI, Seção 2 do Estatuto Internacional e Capítulo XVII Quadro Associativo, do Manual de Normas da Diretoria.
* A contagem é de um delegado para cada 25 associados ou fração maior deste número.

#
Formulário de Delegado de Clube

Os Delegados de Clube para a Convenção Internacional de Lions Clubes de 2017 podem ser designados, utilizando uma das
opções abaixo:
•

Fazendo o login no MyLCI >>> Meu Lions Clube >>> Delegados Internacionais

•

Enviando este formulário para a Sede de LCI, no endereço abaixo.

A Confirmação de Designação de Delegado de Clube será enviada por email para o Delegado do Clube. Quando o endereço de
email do Delegado de Clube não estiver disponível, a Confirmação será enviada por email para o dirigente do clube.

Número do Clube:
Nome do Clube:
Cidade do Clube:

Estado:

País:

Número de associado do Delegado:
Nome do Delegado: (nome - nome do meio - sobrenome)
Endereço de email do Delegado:
Idioma da cédula preferido do Delegado:
Dirigente
de Clube autorizado: (selecione um)
2017 CnV-tBl_po

Presidente do Clube

Secretário do Clube

Número de associado do Dirigente:
Nome do Dirigente: (nome - nome do meio - sobrenome)
Assinatura do Dirigente:

Enviar o formulário por correio até 1 de maio de 2017 para:
nd
Centro de Atendimento aos Associados - Lions Clubs International - 300 W. 22 St. - Oak Brook, IL 60523 USA
MemberServiceCenter@lionsclubs.org
Tel. 1-630-203-3830
Fax 1-630-571-1687
Os clubes que utilizarem este Formulário de Delegado de Clube para designar seus delegados deverão encaminhar o formulário por
correio à Sede Internacional até 1 de maio de 2017.
Se não puder enviar o formulário por correio até 1 de maio de 2017, traga-o assinado, juntamente com o seu documento de
identidade com foto emitido pelo governo,
para o local da convenção.
Os clubes que utilizarem o MyLCI devem designar seus delegados de clube até 28 de junho de 2017.
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Pertencemos à maior
organização mundial
de serviço solidário
Tiete Santos Costa
Presidente do Conselho
Nacional de Governadores

esta a realidade que nos enche o coração de orgulho.
A nossa existência de Lions e de Clubes Lions surgiu há
um século. E seria bom que todos nós tivéssemos a consciência do nosso património universal, espiritual e material
de solidariedade, acumulado no passado, enriquecido no
presente e na certeza das realizações do futuro:
Temos princípios e regras inteligentes, civilizadas, maduras e consequentes esplanadas no nosso Código de Ética que um milhão e quatrocentas mil
pessoas amam e respeitam com alegria, em todo o globo terrestre.
Temos Objectivos escritos, transversais, bem definidos.
Temos regras de actuação que são validadas, actualizadas e melhoradas
em sede da Convenção Anual Mundial.
Temos Estatutos que devem ser cumpridos.
Temos uma dimensão universal.
Por tudo isto,
- Esperamos que os Lions tenham a capacidade de sentir o justo orgulho
de estarmos bem acompanhados e liderados, no mundo;
- Esperamos que os futuros líderes percebam a responsabilidade, o curto
prazo de cada cargo e os limites da sua acção, devidamente condicionada
por parâmetros que todos devem conhecer;
- Esperamos que os futuros líderes saibam de coração e alma a história
do Lionismo;
- Esperamos que os futuros líderes aceitem que a hierarquia lionística vai
mais além dos seus ombros. Acima dos líderes locais existem outros líderes
nacionais e/ou internacionais. Precisamos saber entender e respeitar esta
realidade.
Mas não vou maçar-vos mais. O ano lionístico de 2016/2017 está a acabar.
Felizmente, nunca é demais ter mais oportunidades de vos agradecer e de
vos mostrar o meu reconhecimento sentido.
Esperamos todos que os futuros líderes democraticamente eleitos na próxima Convenção sejam os nossos melhores Companheiros e Companheiras
de sempre, marcando a história do nosso Lionismo, com o seu «saber fazer», o início lionístico do nosso 2º Centenário mundial de Lions Solidários.
Sejam todos bem-vindos às próximas Convenções, a Assembleia por excelência, cuja ciclópica realização o Lions Clube de Vilamoura vai corajosamente ter a seu cargo nos dias 29 e 30 de Abril e 1 de Maio de 2017.
Caros Companheiros,
Queridas Companheiras,
Venham à Festa da Convenção em Vilamoura!
Conto convosco!

É

«Por um Lionismo melhor»,

março-abril 2017
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É a partir de sonhos
que se faz a mudança
Rosário Soares
Governadora do Distrito 115
Centro Norte

Q

uando, a 7 de Junho de 1917, os primeiros Companheiros
se juntaram em Chicago para dar um nome à nossa Organização, havia a convicção de que era essencial escolher
um nome que simbolizasse a Força, Coragem, Lealdade e
Ação. Essencialmente, um nome que representasse tudo
aquilo que se pretendia de uma nova Organização em prol

da comunidade.
No mundo selvagem, o Leão é um símbolo de Liderança, de Coragem e
de Garra. Foi assim que, reconhecendo no Leão tão importantes características, Melvin Jones entendeu que fazia todo o sentido trazer também para o
mundo civilizado uma identidade com a mesma capacidade de defender os
princípios mais nobres deste símbolo de fidelidade, que já dura há 100 anos.
Lions. Uma Organização que se pretende cada vez mais forte, mais unida,
com líderes capazes de enfrentar o futuro, com garra, convicção e muito
amor ao Lionismo. São estas as qualidades que fazem com que nós possamos abraçar grandes desafios e escalar novas montanhas.
Diz-nos Fernando Pessoa:
“Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho de querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito.
Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio
se não o fizerem ali?”.
Muitas vezes conversamos sobre os nossos sonhos, mas quantos de nós
nos esforçamos por ir atrás daquilo em que realmente acreditamos? Às
vezes temos medo da mudança e medo de errar. Hoje, vivemos a Era do
Empreendedorismo. Muito mais do que o “saber fazer”, vivemos a Era do
“fazer fazer”. Do “ir em frente” sem receios e, tantas vezes, sem a experiência necessária para dar os primeiros passos. Mas a experiência ganha-se
com a prática e, se tivermos sempre receio de avançar, então nunca vamos
ter a experiência necessária para alcançar o sucesso.
Alguns dos nossos sonhos parecem grandes demais para serem alcançados. Mas somos Lions. Uma equipa de pequenas gotas de água, que juntas,
perfazem um Oceano de 1.417.000 pessoas. Quem é que ousa questionar a
força de um Oceano? Quem é que ousa colocar em causa a força dos nossos
sonhos?
Que nunca tenhamos medo de errar. Que nunca paremos de fazer.
Que os novos líderes nunca deixem de olhar em frente. Que tenham a
garra de um Leão e a força de um Oceano. Por este Mundo e por cada um
de nós. Neste ano do centenário, que vamos celebrar também na Convenção de Vilamoura, queremos recordar o motivo pelo qual fazemos parte da
força Lionística. Queremos olhar em frente e traçar um objetivo claro em
prol da paz no Mundo. Sim, é um objetivo idílico. Sim, é um sonho. Mas é a
partir de sonhos que se faz a mudança.
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Lions em movimento!
Raúl Amado
Governador Distrito 115
Centro Sul

caminharmos rapidamente para o final do AL 2016 | 2017
e em que se comemoram os 100 Anos de vida da associação Lions Clubs International, é justo agradecer as inúmeras mensagens recebidas pelo trabalho de divulgação das
suas atividades solidárias e das comemorações do Centenário relevadas nos Clubes do Distrito 115CS.
É gratificante recebermos este estatuto de reconhecimento que gostaríamos de partilhar com a Diretoria Internacional, na pessoa do seu Presidente
Chanceler Bob Corlew , e com a CMJ Dianne Corlew e todos os Lions espalhados pelo Mundo porque entenderam as potencialidades e a mais-valia
da comunicação em ciência pela linguagem e do trabalho voluntário em
equipa nas suas comunidades.
Ver reconhecido o nosso trabalho é muito importante!
Mais importante é a prova de que cumprimos a nossa Missão com satisfação generalizada dos que servimos com amor e nos souberam valorizar
positivamente, nos reconhecem como Amigos e se revêm no trabalho solidário que realizamos no dia a dia junto deles.
Estamos a terminar uma etapa importante e significativa da vida desta
grande ONG que é Lions Clubs International, mas reafirmamos que continuamos a manter acesa esta chama de nos darmos a conhecer e dar nota do
trabalho generoso desenvolvido por todos os mais de 46.000 Clubes e, consequentemente, pelos cerca de 1,4 milhão de associados em todo o Mundo.
As carências sociais na área de ação do nosso movimento continuam a
existir e precisam de um olhar, de uma atenção e de uma resposta social.
Por tudo isto, é justificável que continuemos a nossa Missão no mundo
promovendo a dignidade da pessoa humana, a defesa e a promoção do
bem comum, e as redes de solidariedade e a satisfação das exigências de
subsidiariedade.
Construamos e contribuamos para uma civilização do amor com audácia
e capacidade de fortalecer o reconhecimento mútuo de igualdade mas sem
deixar de sonhar diferentemente no caminho a seguir na realização individual de vida.
Deste modo o desenvolvimento coletivo assenta na justiça e na verdadeira solidariedade que solidifica a fraternidade e a partilha na senda da
plenitude do SER Lion de alma e coração, ESTAR comprometido com as comunidades e SERVR em união com o Mundo!

A
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Pedro Patrão Amado

O sucesso
através da
Comunicação

H

oje em dia o sucesso das maiores
estruturas organizativas, sejam
elas ONG, empresas ou outras, passa naturalmente
pela qualidade e equilíbrio da comunicação em quatro vertentes: a
emissão, a receção, a interpretação
e o feedback. A nível interno, entendo que o seu sucesso é potenciado principalmente ao nível da
vertente do feedback, sendo que
um feedback eficaz pressupõe três
passos fundamentais: 1) Elogiar e
enaltecer as metas alcançadas e
bem conseguidas 2) Identificar os
aspetos a melhorar, sugerindo soluções para se fazer diferente 3)
Reforçar positivamente, incentivando a próxima ação.
Esta é uma ferramenta que partilho para todos os dirigentes e
futuros dirigentes do nosso movimento Leo/Lion. Acredito que
se inovarmos a nossa forma de
comunicar estaremos a contribuir
para uma renovada motivação dos
associados e, desta forma, estaremos efetivamente a (re)construir
uma Organização que abre portas à
criatividade e inovação para Servir
mais e melhor a comunidade. Nós
comunicamos. Nós servimos.
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Soledade Madeira
Presidente do Lions Clube de Vilamoura

“Podem contar
com uma
organização
forte e coesa”
Soledade Madeira é a Presidente do Lions Clube de
Vilamoura, Clube organizador das Convenções Lions,
que se realizam nos dias 29 e 30 de abril e 1 de maio.
Em entrevista à LION, Soledade Madeira diz que está
tudo a postos para receber todos e que Vilamoura tem
todas as condições para receber os Lions
Por Isabel Gomes Moreira
Está tudo a postos para as Convenções dos Lions?

Em termos logísticos, poderemos
dizer que sim ou quase sim! Mas,
na verdade, ainda temos quase um
mês (entrevista realizada no dia 3 de
abril) para pôr tudo em ordem. Te-

mos “quase” tudo pronto. Faltam os
acertos finais.
O que podem esperar os Lions destas
convenções em termos de organização?

Não vai ser muito diferente das outras. Há sempre pontos comuns em

> ENTREVISTA

ás duas ótimas pessoas que sempre
têm estado a nosso lado e, por isso,
estaremos sempre gratos e poderão
contar sempre connosco, incondicionalmente. Também tivemos
apoios de alguns companheiros e
de algumas empresas.

“Aqui tudo é bom!”
Vilamoura dispõe de condições favoráveis para acolher esta realização?

Estamos a falar de Vilamoura! Uma
das grandes instâncias turísticas de
Portugal! Aqui tudo é bom! Tivoli Marina Hotel está vocacionado
para a organização de Convenções… Agora estão fazendo umas
instalações para cerca de três mil
pessoas! Acha que não haverá condições favoráveis para nos receber?
Claro que há!

todas as convenções!
Mas podem contar com uma
organização forte, coesa e que está
preparada para remar contra todos
os ventos e marés.
Tudo está a postos para que todos consigam descansar e trabalhar.
Sim! Trabalhar e descansar. De tudo
temos um pouco. Os participantes
ficarão muito bem instalados e tudo
está pertinho no coração de Vilamoura, que bem conhecem.
Os Lions podem estar convictos que faremos o melhor que soubermos e o melhor que pudermos
para que todos os Companheiros
espelhem no seu rosto o slogan da
nossa Convenção: SERVIR COM
ALEGRIA. Sim com muita alegria
no nosso coração e no coração de
todos os Lions e Leos participantes,
que aqui chegam com um coração
repleto de Amor. É a nossa FESTA NACIONAL! Na verdade, temos montado vários esquemas para
suavizar o trabalho mais cansativo e
enfadonho. Há passeios…visitas…
para os nossos acompanhantes… e
há muito boa animação. Devem os
Companheiros participar nos nossos
jantares…boa música…bailinho…
rancho…fanfarra…e teremos uma
Companheira do Lions de Vilamoura que irá encantar a todos os par-

ticipantes do Jantar de Gala… Não
percam! Vão gostar!

Pode revelar-nos um pouco do que se
vai passar em termos logísticos e organizativos?

“Temos tudo
bem organizado”

Companheira Isabel… Acho que já
abrir um pouco o véu na segunda
questão que me colocou. O resto
vem depois, no fim do mês.

Quais têm sido as vossas maiores dificuldades?

Há muitos Lions inscritos até ao momento?

Até agora não temos tido dificuldades. Temos, em termos de logística,
tudo bem organizado. Somos poucos a organizar mas essa foi a nossa escolha. Muitas cabeças, muitas
sentenças!… Preferimos assim!
Coesos, unidos e firmes!
Têm contado com que apoios na organização?

Claro que sim!... Apoio legal dos
distritos, como é lógico… (Comum
a todas convenções) e apoios de
diversos quadrantes que nos deixam o coração cheio de gratidão.
Que bom termos um Presidente da
Câmara amável, sociável, amigo!
Têm sido mais que Companheiro
foi ele que nos gritou: - Porque não
realizam aqui uma Convenção dos
Lions? Nós poderemos apoiá-los!
E o nosso amoroso Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira? Esta freguesia também faz
100 Anos, neste nosso ano lionístico. Em tudo nos têm apoiado. Ali-

Não são os portugueses aqueles
qua fazem tudo em cima do joelho
e à última hora? Eu própria estou
incluída nesta lista. Ainda não me
inscrevi.
Para os atrasados, como eu, faço
um pedido: INSCREVAM-SE o mais
rápido possível. Não percam uma
linda Convenção: Participem! E venham divertir-se conjuntamente com
aqueles que já estão inscritos.
Não posso deixar esta entrevista
chegar ao fim sem lembrar muitos
Companheiros com “C” maiúsculo
que nos têm apoiado incondicionalmente e em especial o Companheiro primeiro vice governador Paulo
Rodrigues, que muito considero e
estimo, que tem tentado convencer
alguns CL de Braga.
A todos o muito meu e nosso
OBRIGADO sincero.
Bem hajam! Até ao fim do mês.
Tragam tempo primaveril com sol e
sem chuva. Que Deus nos acompanhe a todos.
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Concursos Cartaz da Paz
e Texto da Paz

Apurados vencedores
Sara Matos Sampaio, patrocinada pelo Lions Clube de Guimarães, foi a vencedora
nacional do “Texto da Paz”. A vencedora do Cartaz da Paz foi a jovem concorrente
Isabel Prieto Morais, patrocinada pelo Lions Clube de Coimbra.
Por Fernando Antunes

A 11 de março, realizou-se a
magnífica Festa da “Comemoração
da Paz”, no Auditório da Junta de
Freguesia de Alvalade, em Lisboa,
ao qual Executivo deixamos o nosso agradecimento pela cedência das
suas instalações.
A promoção do “Concurso Internacional do Concurso da Paz”,
dinamizada pelo Lions Internacional, foi promovida, a nível nacional,
pela Assessora do Cartaz da Paz e
Texto da Paz, CL Maria José Nunes
Brito, e pela Presidente do Conselho Nacional de Governadores, CC
Tiete Santos Costa, que nos presentearam com uma grandiosa Festa da
“Comemoração da Paz”, para crianças e adultos da nossa Comunidade,
culminando com a entrega dos prémios para os Concorrentes vencedores do «Texto da Paz» e do «Cartaz da Paz».
O espetáculo cultural teve a participação dos seguintes artistas e escolas: Marionetas «Caixas com Histórias por
Dentro», pelo Prof. Delphim Miranda;
Dance Spot Escola de Dança; Concerto pela «Bandinha» Casa do Gaiato de
Setúbal, com o maestro Pedro Cordeiro; Apresentação do Yoga SámKhya
da Confederação Portuguesa do Yoga;
KlassiK Escola de Dança.
Este concurso foi dirigido a jovens, dos 11 aos 13 anos de idade,
que são desafiados a expressarem, na
tela, os seus sentimentos sobre a Paz.
A jovem Sara Matos Sampaio,
patrocinada pelo Lions Clube de
Guimarães, foi a vencedora nacional
do «Texto da Paz».
A vencedora do Cartaz da Paz
foi a jovem concorrente Isabel Prieto
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Morais, patrocinada pelo Lions clube
de Coimbra.
O Cartaz premiado com o 1.º
prémio entrará no Concurso Internacional Lions, cujo vencedor receberá
um prémio de 5.000 dólares e uma
viagem para a cerimónia de entrega na
Convenção Internacional, em Dallas.
O Programa foi apresentado pelas

companheiras CL Maria José Nunes
Brito e CL Dinora Coimbra Salsinha.
Parabéns a todos os Lions dos Clubes concorrentes que colaboraram
nesta generosa Atividade que foi
preparada pelo Lions Clube de Lisboa Alvalade, pelo Lions Clube de
Setúbal e pelo Lions Clube de Lisboa
Belém!

No meu acordar, entre abrir e fechar
os olhos, sentir que estou viva e obrigar-me a deixar a cama porque tenho
aulas ou porque os meus gatos querem
brincar, vários assuntos vagueiam na
minha mente: as aulas… os professores… os colegas… que roupa vou vestir, o que vou fazer, entre tantas outras
coisas que me dão prazer e me fazem
acreditar que vale a pena viver.
Mas esta alegria é, frequentemente,
interrompida quando, ao entrar no carro, oiço as palavras do rádio. Falam de
discórdia entre os homens, dos governos que não se entendem, dos países
que se guerreiam, dos refugiados que
fogem dos seus países em guerra, das
agressões uns aos outros, da violência
doméstica e dos que morrem porque
estão no sítio errado no momento errado.
E penso no mundo em que vivo. O
que querem as pessoas? O que querem
os governos? O que querem mostrar
aos jovens?
Como falamos da Paz? Todos dizemos que queremos paz. É verdade. É o
desejo de todos quando questionados,
nas entrevistas, na televisão. Só oiço
isso: paz, paz…
Mas como comemoramos a paz?
Podemos comemorar algo se ela não
existe? Podemos festejar a paz, se o
mundo está num ataque permanente a
ele próprio?
Posso comemorar a minha paz interior, a paz da minha família, a paz que
tenho no ambiente em que vivo e esta
comemoração dá-me, ainda, mais paz,
porque fico alegre, porque a vontade
de espelhar bem-estar me preenche e
sorrio.
Sorrio no carro, sorrio para quem
me rodeia, sorrio para os meus amigos,
porque hoje quero comemorar a PAZ.
Pode ser apenas minha. Mas quero
gritar ao vento que é possível fazê-lo.
Quero dizer aos outros que, apesar de
só ouvirmos notícias sobre a não-paz, a
PAZ pode existir e que cada um de nós
pode fazer a diferença, enquanto criança e enquanto adulto.
Eu acredito.
A PAZ um dia, reinará neste planeta
que teimamos em violentar.
A PAZ não é o meu sonho. Pode ser
a realidade de todos. Se quisermos…

Sara Matos Sampaio
Vencedora nacional
do Concurso Texto da Paz

> DISTRITO MÚLTIPLO

Como falar de Paz?

Campanha nacional
de recolha de alimentos
em maio
A 2ª Campanha de Recolha de Alimentos a nível
nacional ocorrerá no próximo dia 6 de maio, nas
lojas da cadeia Minipreço, entre as 10 e as 20
horas. A campanha é feita em parceria com a
cadeia de Lojas Minipreço e contou com forte
adesão dos Clubes na sua primeira edição
Esta atividade de combate à
fome e pobreza insere-se no âmbito da Comemoração do Centenário, e é uma das quatro áreas
de Desafio de Serviço para Servir
100 milhões de pessoas a nível global (mais de 143 milhões até agora) até junho de 2018.
Todos os bens alimentares
(mercearia/não perecíveis) que os
Lions recolherem revertem para
os seus Clubes, para apoio a instituições, famílias carenciadas e
outros, que o Clube ajuda na sua
comunidade.  
Os Clubes devem inscrever-se,
até 25 de abril, junto da secretaria
do Distrito Múltiplo – secretaria.
dm115@lionsclubes.pt identificando a(s) loja(s) Minipreço na

qual pretendem estar presentes
– no mínimo 4 Lions/Leos para
a recolha e explicação ao público
desta atividade. Os Clubes podem
eleger mais que uma Loja e em localidades diferentes.
Para esta atividade, os Lions
deverão estar identificados com o
“colete Lions”, bem como material com símbolo Lions, por exemplo, o “roll-up” Lions, material que
pode ser encomendado através da
Secretaria.
O objetivo deste projeto, tendo em conta as missões que foram
definidas para o centenário do movimento, é o de angariar a maior
quantidade possível de alimentos
num só dia pelo Lions a nível nacional.
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GRANDE PRÉMIO MÚSICA LIONS 2017

Apurado vencedor do

Concurso de Música Lions 2017
No dia 1 de abril, no Auditório da ESML - Escola Superior de Música de Lisboa,
decorreram as provas de Audição e simultaneamente a Final do Concurso de
Música Lions 2017, em que o Trompete foi o instrumento escolhido a nível europeu
Por PCC Frederico Burnay *

Foram nove os Candidatos patrocinados pelos Lions Clubes. Todos tocaram em primeiro lugar, o
Concerto para Trompete nº 1 em C
menor 1º andamento (10”) do compositor russo Vladimir Peskin (19061988); depois, uma segunda obra à
escolha da lista do Reportório do
concurso.
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Assim, Lions e público assistente, tiveram a oportunidade de assistir
a brilhantes interpretações de obras
dos compositores Georges Enescu,
Arthur Honneger, Franz Haydn e
Anthony Plog, tendo como “acompanhadoras” ao piano, as pianistas
Karina Aksenova e Isolda Crespi.
De referir que o Concurso tem

o alto patrocínio da FLP – Fundação
Lions de Portugal, que atribui os seguintes prémios: Vencedor, € 1.550 –
2º Prémio, € 750 e 3º Prémio, € 250.
No final e após tarefa que não
foi fácil, o Júri composto por conceituados Trompetistas e Professores
de Música – Stephen Mason, David
Burt, Tiago Neto, Sérgio Pacheco e

ca da Universidade de Braga – o aluno Francisco Carneiro, foi agraciado
pelo Júri com uma Menção Honrosa.

Vencedor atuará
nas Convenções e
no Fórum Europeu
O vencedor Carlos Leite atuará no dia 1 de maio na Convenção
Nacional em Vilamoura durante a
Cerimónia de entrega do Prémio, e
depois, como representante de Portugal no Concurso Europeu de Música Lions, em Montreux, Suíça, em
setembro próximo, durante o Fórum
Europeu de Lions Clubes.
Estiveram presentes Lions e amigos, entre os quais a Presidente do
Conselho de Governadores, Tiete
Santos Costa e o Ex-Director Internacional Joaquim Borralho, que
fizeram a entrega de Diplomas aos
Candidatos e reconheceram com
gratidão, a participação e promoção

dos Objectivos de Lions Clubs International.
De salientar que o Concurso
de Música Lions insere-se no Programa de Serviços Adoptados de
Lions Clubs International – Serviços Comunitários e Oportunidades
Lionísticas para Jovens, pois exemplifica o nosso Lema “Nós Servimos” e é relevante para o Lions
internacionalmente. Representa ainda a oportunidade do envolvimento efectivo dos Lions e promove a
consciencialização pública sobre a
Missão de Serviço dos Lions.
Por último, o Lions reconhecido deseja e faz votos dos maiores
sucessos académicos e profissionais
aos Concorrentes do Grande Prémio
Música Lions 2017.
Até 2018! … Flauta – Instrumento eleito para 2018, obra obrigatória de Carl Philipp Emanuel Bach

> DISTRITO MÚLTIPLO

Pedro Monteiro – que integram entre outras, as Orquestras Gulbenkian,
Teatro Nacional de São Carlos, Sinfónica Portuguesa, Metropolitana de
Lisboa e Sinfónica do Porto Casa da
Música, anunciou o seguinte resultado:
Vencedor – Carlos Leite, Patrocínio Lions Clube Cabeceiras de Basto
2º Prémio – João Carreiras, Patrocínio Lions Clube Oeiras Tejo
3º Prémio – Vasco Moreira, Patrocínio Lions Clube Sta. Maria da
Feira
Como prova do grande interesse,
temos a grande divulgação do Concurso junto da Comunidade pelo que
para além dos Lions Clubes já mencionados, outros inscreveram os seus
candidatos – Lions Clubes de Porto-Boavista, Guimarães, Vila Nova de
Gaia e Vale de Cambra. Uma saudação especial para o Lions Clube de
Guimarães que patrocinou quatro
(4) jovens alunos do Curso de Músi-

(*) Coordenador GPML
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Encontro Lions Norte
de Portugal-Galiza
promoveu convívio e cultura
No sentido de dar vida e conteúdo a um dos grandes objetivos
do Lionismo – Unir com laços de
amizade os diferentes povos – realizámos mais uma vez no Distrito
Centro/Norte o encontro Norte de
Portugal/Galiza. Esta grande família
Lionística juntou-se nos dias 11 e 12
de março, numa iniciativa conjunta
da Região A, com os Clubes de Gui-
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marães, Fafe, Famalicão, Cabeceiras
de Basto e Braga) e Clubes Lions
da Galiza, ficando o Lions Clube de
Braga com a missão de organizar e
receber todos os convidados, na sua
Sede.
O encontro reuniu cerca de cinquenta pessoas em Braga em dois
dias de muito convívio, partilha de
ideias, experiências e cultura, e onde

se promoveu a “descoberta” da própria cidade de Braga, principalmente
apreciada pelos companheiros do
país convidado.
No primeiro dia do encontro,
para além de serem recebidos no Hotel do Parque (Bom Jesus), os convidados foram presenteados com um
“verde de honra”, na Sede do Lions
Clube de Braga, um momento para a

> CLUBES
família Lions dos dois países se conhecerem e interagirem. Esta sessão
de boas-vindas foi aproveitada para
todos os Clubes apresentarem os
seus projetos e realizações.
À noite, o jantar de convívio
decorreu no Restaurante Panorâmico
da Universidade do Minho, o
qual contou com a intervenção
do Eng.º Carlos Neves (Ex. VicePresidente da CCDRN – Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento
Regional Norte) que apresentou
o Norte de Portugal/Galiza,

salientando os números e as
sinergias entre as duas regiões, uma
intervenção de enorme interesse que
suscitou o diálogo com os presentes
e foi muita aplaudida. Deram-nos
o prazer da sua presença e apoio
a CLª. Governadora Maria do
Rosário, 1º Vice-Governador CL
Paulo Rodrigues, Coordenador do
Centenário PDG Ribeiro Cardoso,
vários Past-Governadores, o Presidente de Região A e Assessor das
Relações Internacionais CL Georgy
Glushi, o Presidente de Divisão 2 CL

Lasalde e o Presidente eleito do Conselho Nacional de Governadores CL
Carvalho Lopes, entre muitos outros
companheiros.
No Domingo, o dia começou
com uma visita ao «Tesouro da Sé»,
seguida da participação na Missa Solene na Sé Catedral de Braga. Após
o almoço de despedida no Hotel do
Parque, os companheiros realizaram
uma visita ao Monte do Bom Jesus, o
momento de convívio e familiaridade que encerrou este encontro.
Com um «até breve !».
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Simpósio Ser Criança reuniu
especialistas em educação
A Assessoria de Serviços Lionísticos para Crianças D115CN e o Lions Clube de Vila
Nova de Famalicão promoveram, no dia 18 de março, a 3ª Edição do Simpósio
Ser Criança. Esta edição sob a temática Ser Criança: Brincar e Aprender reuniu, no
Auditório da Fundação Cupertino de Miranda, cerca de 200 participantes.
CL Liliana Soares *

No evento abordou-se a criança
na sua dimensão multidisciplinar,
com contributos de áreas tão diversas como a sociologia, a psicologia,
a educação, o desporto e política pública local.
Destaque para a presença de
três especialistas do Instituto de
Educação da Universidade do Minho, “Crianças e tecnologias: viver
e aprender”, “Culturas Infantis e
Aprendizagens” e “A importância
do Brincar para todas as crianças”
foram os temas que os Professores
do Instituto de Educação da Universidade do Minho, Altina Ramos, Manuel Sarmento e Ana Maria Serrano
trouxeram a debate, num espaço de
singular fascínio com a moderação
do Professor Doutor Eduardo Jorge
Duque.
Houve ainda espaço para a apresentação de projetos de boas prá-
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ticas direcionados para a infância,
Champion Clinic – um projeto do
Hóquei Clube de Braga para as fé-

rias escolares apresentado pelo Treinador André Carneiro, Biblioteca
Escola – acerca do projeto literário
do Agrupamento de Escolas de Vila
Verde com a Professora Bibliotecária
Elisa Miranda, Ser Criança para Ser
– relativo ao trabalho desenvolvido
pela equipa de educação para a Interioridade do Instituto Nun’Alvres
uma comunicação da Professora Joana Coelho e Famalicão ComVida,
projeto educativo da Santa Casa da
Misericórdia de Vila Nova de Famalicão apresentado pela Diretora Técnica Filipa Fernandes.
A destacar a presença de Companheiros de vários Clubes Lions,
com especial enfoque na participação no Simpósio da Governadora do
D115CN, DG Rosário Soares, com
intervenção na Sessão de Abertura,
do PDG Rui Caldevilla, Presiden-

* Assessora de Serviços
Lionísticos para Crianças
D115CN
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te de Mesa e da PDG Anabela
Caldevilla e do CL Paulo Rodrigues, 1º Vice-governador, na
Sessão de Encerramento. Das
entidades oficiais convidadas
realçamos as intervenções da
Vereadora da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão, Dra.
Sofia Fernandes e do Provedor
da Santa Casa da Misericórdia
de Vila Nova de Famalicão, Dr.
Rui Maia.
Foram vários os Sponsors
que se associaram ao evento,
reforçando o impacto do mesmo junto do público alvo, nomeadamente Vieira de Castro
S.A., Caixa de Crédito Agrícola,
Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Casa da Juventude, ENIF, GTI – Gestão, Tecnologia e Inovação, ADA – Atelier de Arquitetura, Fundação
Cupertino de Miranda e Centro
de Formação da Associação de
Escola de V.N de Famalicão, entidade que creditou a formação
para os professores de todos os
graus de ensino.
Não posso deixar de realçar que o Simpósio de Serviços Lionísticos foi reconhecido
pela Coordenadora de Programas e Iniciativas de Serviço de
Lions Internacional, CL Debbie
O’Malley como “impulsionador
do desenvolvimento de projetos
de serviço muito importantes e
significativos para as crianças
(…) capacitando as crianças
para aprender e crescer através
da brincadeira e melhorar o
sucesso educacional e o desenvolvimento de competências
sociais e emocionais”.
Como Assessora de Serviços Lionísticos para Crianças
considero que foram atingidos
os objetivos delineados, realçando que a qualidade e singularidade dos oradores engrandeceu
a experiência e conhecimentos
de todos os presentes, sendo
uma mais-valia na formação
para a infância.

DISTRITO 115 CENTRO SUL

Simpósio “Saúde
e bem-estar
da criança”
No dia 11 de fevereiro teve lugar no Cine-Teatro
Charlot, em Setúbal, o Simpósio “Saúde e bem-estar
da criança” promovido pelo Distrito 115 Centro Sul, sob
coordenação da Assessora de Serviços Lionisticos para
a criança, CL Luísa Ribeiro.
Luísa Ribeiro | Armando Inocentes | João Gomes

Este simpósio procurou abordar
várias temáticas associadas à saúde e
bem-estar das crianças e jovens, contando para o efeito com um conjunto alargado de intervenções e especialistas nesta área.
Foram oradores nesta iniciativa
o Dr. Luis Caturra, Diretor do serviço de Pediatria do Hospital de São
Bernardo, com o tema “A saúde da
Criança - um desafio permanente”, a
Dra. Sofia Coelho, Psicóloga Clínica
e Mestre em Psicologia Educacional, com o tema “A importância do
equilíbrio emocional para a saúde da
criança”, o CL Eugénio Leite, médico oftalmologista, com o tema “A visão e a aprendizagem”, o Dr. Rafael
Pereira, com o tema “As dificuldades
da aprendizagem na leitura e na escrita” e a Eng. Sónia Marques, Optometrista, com o tema “A importância
do rastreio visual na criança”.
Foi possível contar com momentos de discussão e interação
com o público, demonstrando a

importância dos temas abordados e
a dinâmica imposta pelos vários intervenientes.
Como este era igualmente um momento de festa e convívio, estiveram
presentes para abrilhantar o simpósio a
Orquestra Juvenil da Academia de Música da SFUA - Sociedade Filarmónica
União Agrícola de Pinhal Novo, acompanhada pelo coro «Os Coramelos» do
Centro Social e Paroquial de Pinhal
Novo, que brindaram o auditório com
alguns momentos musicais de grande
brilhantismo.
Esteve presente neste evento
o Governador do Distrito 115 CS,
CL Raúl Amado, que mostrou a sua
satisfação pela iniciativa realizada e
pela qualidade dos oradores presentes, falando do desafio permanente
que são as crianças e os jovens devem ser para os Lions.
Este foi mais um momento de
Serviço Lionistico integrado nos
Desafios do Centenário e de que o
nosso Movimento pode orgulhar-se.
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Fórum discutiu

visão em Portugal
O fórum “Visão em Portugal”, realizado na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, no dia 1 1de fevereiro, juntou professores universitários na área da
oftalmologia, o presidente do conselho de administração do centro Hospitalar
Lisboa Norte (CHLN), representantes das associações profissionais e de doentes
ligados aos problemas da visão e contou com a presença da Secretária de Estado
da Inclusão das Pessoas com Deficiência. O objetivo foi promover uma ampla
discussão sobre a problemática da saúde ligada à visão.
Carlos Nunes *

Após breves palavras do CL Raul
Amado, Governador do DL 115 CS,
a Secretária de Estado da Inclusão
das Pessoas com Deficiência, Dra.
Ana Sofia Antunes, que é cega, referiu a problemática da cegueira e
as suas implicações no âmbito profissional, familiar e social, tendo-se
congratulado por poder estar presente num fórum sobre o tema da
visão.
Seguiu-se o Prof. Doutor Manuel
Monteiro-Grillo, professor universitário e presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, que referiu
a existência de cerca de 990 oftalmologistas em Portugal, com apenas
46% no SNS e os restantes no sector
privado e ainda com elevada percentagem (quase 50%) com idade superior a 50 anos. Referiu a existência
de 39 milhões de cegos na Europa
e de 246 milhões com problemas de
visão. Destes, cerca de 42% são devido a problemas refratários de visão e
36% devido a cataratas. No Censo de
2011, havia 17,2% da população entre os 15 e os 64 anos com dificuldade na visão, mesmo usando correção
ótica. As principais causas de cegueira nos adultos são os erros refrativos,
cataratas, diabetes ocular, glaucoma e
as doenças maculares.
Seguiu-se o Prof. Doutor Rufino Silva, professor universitário da
Faculdade de Medicina de Coimbra,
referindo os problemas da “baixa visão”, em que a população diabética

24

LION

março-abril 2017

em Portugal em adultos, tem uma
prevalência de doença da mácula em
13,1% e destes 56% com diagnóstico e 44% ainda não diagnosticados.
Num estudo efetuado em Portugal,
numa população com mais de 55
anos de idade, e publicado internacionalmente, verificou-se a existência
de 6.000 portugueses com cegueira
irreversível por Glaucoma, 25.000
diabéticos com perda de visão e a
existência de 15.000 diabéticos com
cegueira. Referiu, ainda, as diversas
ações de prevenção que se podem
efetuar para a prevenção das cataratas, do glaucoma e de outras doenças
que causem cegueiras evitáveis.

A visão na criança
e o insucesso escolar
O CL Eugénio Leite, Past-Governador e professor universitário na
Faculdade de Medicina da Beira Interior, abordou a problemática da visão na criança e o insucesso escolar.
Referiu a existência de estrabismo
em de 5,3 a 7,4% nas crianças e que
60 -70% manifesta-se com menos de
2 anos de idade. Os problemas de visão na criança, como as hipertropias
ou hipotropias, microestrabismos e
as forias, têm como consequências
a diplopia ou visão dupla, a ambliopia e a visão esteroscópica (noção
de profundidade). A importância
da oftalmologia preventiva, através
dos rastreios de visão e de glaucoma

acompanhados de correta informação, ensinamentos e encaminhamentos é essencial para a melhoria da
qualidade de vida de muitos doentes
com doença dos olhos.

Acessibilidade
aos cuidados
diferenciados
e especializados
O Dr. Carlos Martins, ex-Secretário de Estado da Saúde e atual
responsável pelo CHLN, referiu a
problemática da acessibilidade aos
cuidados diferenciados e especializados, ou seja, a possibilidade que o
utilizador do sistema de saúde tem
de obter a prestação de cuidados,
no momento e no local em que necessita, em quantidade e a um custo
adequado, e de acordo com as necessidades individuais e independência
face às condições socioeconómicas.
No CHLN, em 2016, dos doentes cirúrgicos, na área da oftalmologia, 99% foram tratados em tempo
adequado. As primeiras consultas
representaram 5% do total de primeiras consultas do CHLN e que a
capacidade de resposta, apesar das limitações em recursos humanos, tem
vindo a aumentar consistentemente.
Aludiu à necessidade de constituição de centros de responsabilidade integrada com centros de
referência em ligação com as redes
europeias, tendo como objetivo uma
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melhor investigação e inovação tecnológica. Todavia, terá de haver uma
responsabilidade social partilhada
por todas as entidades com responsabilidade na área e ainda sectores da
sociedade que de alguma forma possam contribuir.

O ensino do BraiLle
nas escolas
A CLA Graça Gerardo, ex-presidente da ACAPO, abordou a problemática da escassez do ensino do
Braile nas escolas, recordando a sua
vida e as dificuldades que teve desde a escola básica. Apontou várias
soluções possíveis para o desenvolvimento de melhor ensino para as
crianças com cegueira e o respetivo
apoio não só enquanto estudantes,
mas também ao longo da vida. Sublinhou que um cego, apesar da limitação visual, vai desenvolvendo outras
capacidades ao longo da vida, sendo
perfeitamente capaz de desempenhar
múltiplas atividades com contribuição para o bem-estar das comunidades.
A voz da Associação Portuguesa de Retinopatia esteve a cargo da
Dra. Nádia Fernandes, que abordou
a deficiência visual e a reabilitação.

Referiu a necessidade da reeducação
ortóptica e avaliação da reabilitação com necessidade de haver uma
abordagem multidisciplinar com os
vários técnicos na área da visão. A
ARP tem como objetivos a promoção e a realização de estudos científicos, que garanta o acompanhamento e a promoção da qualidade
de vida e inclusão social, a pessoas
com doença e/ou deficiência visual,
em especial, de origem retiniana e
contribuir para a promoção e integração sociocultural e profissional
de todos os cidadãos com doença
ou deficiência visual.
Finalmente, a Prof. Doutora Aldina Reis, presidente da Associação
Portuguesa dos Ortoptistas (APOR),
referiu que estes técnicos de saúde
atuam no campo do diagnóstico e
tratamento dos distúrbios da motilidade ocular, visão binocular e
anomalias associadas, para além da
realização de exames para a correção refrativa e adaptação de lentes
de contacto, análise da função visual
e avaliação da condução nervosa do
estímulo visual e as deficiências do
campo visual.
A APOR tem colaborado e atuado na programação e utilização de
terapêuticas específicas de recupera-

ção e reeducação das perturbações
da visão binocular e da subvisão e
ainda em ações de sensibilização,
programas de rastreio e prevenção
no âmbito da promoção e educação
para a saúde.” A sua atuação nos vários tipos de exames como a biometria, a queratometria, a microscopia
especular, a topografia da córnea, a
paquimetria, a sensibilidade ao contraste, a ecografia, a retinografia, a
angiografia, a tomografia de coerência óptica (OCT) e os exames eletrofisiológicos, são essenciais e importantes para um adequado e correto
diagnóstico para o tratamento e reabilitação dos doentes com problemas
de visão.
O Fórum que foi um sucesso e
teve uma sala cheia de pessoas de vários sectores da sociedade e ainda de
vários CCLL, decorreu com a presença de cegos acompanhados dos
respetivos cães guias.
A moderação ficou a cargo da
Dra. Maria João Garcia, jornalista
e redatora principal do Jornal “Just
News” da área médica, para além
deste vosso CL que este AL teve a
seu cargo a Assessoria da Visão.
* Assessor Visão
Distrito 115 Centro Sul
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Plantação de árvores para comemorar
centenário junta 18 Clubes
Henrique Oliveira *

Comemorando o Centenário
do nosso Movimento Lion, plantámos 405 carvalhos e 45 árvores de
fruto, para sensibilizar quanto é importante preservar o meio ambiente.
No dia 9 de março de 1913 comemorou-se a primeira festa da árvore
em Portugal. Pensando nesse dia,
dezoito Clubes do Distrito 115 CS,
num ambiente de festa e companheirismo, aderiram à proposta do nosso
Governador, DG Raúl Amado, e do
Assessor para o Meio Ambiente, CL
Henrique Oliveira, comemorando o
Centenário e contribuindo para um
dos objectivos do nosso Presidente
internacional. Um reconhecimento
ao DG Raúl Amado, pelo empenho, incentivo e disponibilidade. Um
agradecimento especial aos Clubes
que aderiram, pois a actividade é dos
Clubes e simplesmente nesta união,
conseguimos mostrar a nossa força
de construir e dar um contributo
para a preservação do ambiente.
A Actividade realizou-se na Serra
da Carregueira, do concelho de Sintra, numa área onde está sediado o
Regimento de Comandos.
O Comandante do Regimento, Sr.
Coronel Comando Dores Moreira,
desde o primeiro momento, que nos
deu total apoio para a actividade, colocando à nossa disposição os meios
necessários para a mesma, bem haja.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Dr. Basílio Horta,
esteve connosco, reconhecendo a
importância desta Actividade. Plantou um carvalho, testemunhando
assim a sua presença. O nosso obri-

Inauguração do Monumento e discurso dos nossos convidados

O Comandante
do Regimento de Comandos
dá as boas-vindas
ao Governador Raúl Amado

gado pela sua disponibilidade.
Agradecemos também a presença do Sr. Major General Carlos Perestrelo, Comandante da Brigada de
Reacção Rápida, sendo o Regimento
de Comandos uma das Unidades da
Brigada, deslocou-se a esta Unidade
para estar com os Lions.
A Empresa de Segurança 2045

SA colaborou na compra das árvores
e esteve representada pelo seu Director Executivo, Dr. Jorge Silva Carvalho, a quem deixamos aqui o nosso
agradecimento.
A Delegação de Lisboa da Associação de Comandos também colaborou na compra das árvores e
plantação das mesmas, na pessoa do
seu Presidente, CL Jaime Silveira, o
nosso reconhecimento.
Às Entidades Lionísticas, destacando as presenças do nosso Past
Director Internacional, PDI Joaquim
Borralho, da Presidente do Conselho
Nacional de Governadores, CC Tiete Santos Costa, do PCC Jorge Ferreira, do PCC Frederico Burnay, da
1ª Vice-Governadora, CL Gabriela
Fernandes, a nossa gratidão pela sua
presença e pela plantação de um carvalho, pelo Movimento Lion.
* Assessor
para o Meio Ambiente
Os Lions que participaram na atividade
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Protocolo Oficial
Em vigor a partir de 16 de outubro de 2016
Encontre a seguir as normas do protocolo oficial
da Associação Internacional de Lions Clubes.
A. Ordem de Precedência
Os Lions deverão ser reconhecidos na seguinte
ordem:
1. Presidente Internacional
2. Ex-Presidente Internacional Imediato/ Presidente
do Conselho Curador de LCIF
3. Vice-Presidente Internacional (de acordo com o
ranking)
4. Ex-Presidente Internacional (b)
5. Diretor Internacional
6. Conselho Curador de LCIF
7. Ex-diretores internacionais (c)
8. Coordenadores Internacionais da GMT e GLT, Coordenador Internacional da Família e Mulher (FWC)
(a)
9. Líder de Área Jurisdicional da GLT e GMT
10. Coordenadores Regionais e de Área de LCIF, Vice-Líderes de Área Jurisdicional do Japão/ Conselheiros Especiais de Área e Líderes de Área da FWC/
GMT/GLT
11. Presidentes do Conselho de Governadores (a)
12. Governadores de distrito
13. Dirigentes Administrativos Internacionais/Funcionários Executivos de Área Jurisdicional
14. Ex-Presidente de Conselho Imediato
15. Ex-Presidentes de Conselho (a)
16. Coordenadores de LCIF e FWC/GLT/GMT de Distrito
Múltiplo
17. Ex-Governadores de Distrito Imediatos (a)
18. Vice-Governadores de Distrito (de acordo com o
ranking)
19. Assessores de Comités de Distrito Múltiplo (a)
20. Ex-Governadores de Distrito (a)
21. Secretário de Distrito Múltiplo (Voluntário) (a)
22. Tesoureiro de Distrito Múltiplo (Voluntário) (a)
23. Secretário de Distrito (a)
24. Tesoureiro de Distrito (a)
25. Coordenadores de LCIF e FWC/GLT/GMT de Distrito
(a)
26. Presidente de Região (a)
27. Presidente de Divisão (a)
28. Assessores de Comités de Distrito (a)
29. Presidentes de Clube (a)
30. Ex-Presidente de Clube Imediato (a)
31. Ex-Presidente de Clube (a)
32. Secretário de Clube (a)
33. Tesoureiro de clube (a)

34. Secretário de Distrito Múltiplo (Funcionário) (a)
35. Tesoureiro de Distrito Múltiplo (Funcionário) (a)
36. Secretário Administrativo de Distrito (Funcionário)
(a) Explicação das observações usadas acima:
(a) Quando mais que um estiver presente, eles
deverão ser reconhecidos de acordo com a ordem
do alfabeto romano, usando a primeira letra do sobrenome. Se a primeira letra for a mesma, então a
segunda letra deverá ser usada, e assim por diante. Caso os sobrenomes sejam idênticos, o mesmo
processo deverá ser usado para o nome. Caso os
nomes também sejam idênticos, utilizar o mesmo
processo para o nome do meio. Mesmo que seja
improvável, se os dois nomes forem totalmente
idênticos, a pessoa que estiver há mais tempo na
associação deverá ter precedência.
(b) Quando mais do que um estiver presente, o
que serviu mais recentemente terá precedência, e assim por diante.
(c) Quando mais do que um estiver presente, a
precedência deverá ser a mesma dada aos ex-presidentes internacionais (veja [b] acima). No evento de
estarem presentes mais do que um ex-diretor internacional e quando ambos tenham servido durante o
mesmo mandado, então o critério especificado em (a)
deverá ser usado.
Comentários gerais:
Quando um Lion possuir mais que um título, ele
deverá ser anunciado pelo ranking mais alto. Em áreas onde existirem mais cargos que os descritos acima,
eles deverão ser reconhecidos de acordo com os costumes locais, contanto que os dirigentes eleitos sempre tenham precedência, comparado aos nomeados.
Recomendamos que os Companheiros de Melvin
Jones sejam reconhecidos como um grupo. Ao apresentar os oradores, o título de Companheiro deverá
ser mencionado.
A. Dignitários Não-Lions
Os dignitários não-Lions deverão ter precedência de acordo com o protocolo/costumes locais,
tendo em mente que se um não-Lion for o orador
oficial, então ele deverá ficar sentado à direita do
diretor da reunião
PCC Carlos Santos Costa
Assessor Protocolo Distrito Múltiplo 115
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> distritos
A Comitiva Lion com o Presidente do Governo dos Açores

Centenário do Lions Internacional
comemorado na Região Açores
Os governadores do Distrito 115 Centro Sul e do Distrito 115 Centro Norte do Lions
de Portugal, CL Raúl Amado e CL Rosário Soares, deslocaram-se à Região Autónoma
dos Açores, no final de fevereiro, para comemorarem, em Ponta Delgada, o
centenário da fundação do Lions Internacional.
José Andrade

A sessão
de trabalho
entre dirigentes
distritais
e locais
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Esta primeira deslocação conjunta dos dois mais altos responsáveis
pela organização distrital portuguesa do maior movimento mundial de
clubes cívicos de solidariedade social
realizou-se a convite do presidente
da Região Açores da Associação Internacional de Lions Clubes, CL José
Andrade.
Na sua deslocação à ilha de São
Miguel, os dois governadores lide-
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raram uma comitiva nacional constituída pela coordenadora GLT do
Distrito Múltiplo 115, CL Teresa
d’Ávila, o past-governador CL Pierluigi C. d’Ávila, os presidentes de divisão CL José Manuel Russo, CL Soledade Madeira e CL Natália Abreu,
bem como o presidente do Distrito
Múltiplo 115 dos Leos de Portugal,
CLeo Pedro Patrão Amado.
O programa da deslocação ini-

ciou-se com a participação no “Jantar Dançante de Solidariedade Social”, que a Região Açores dos Lions
de Portugal e o Rotary Club de Ponta
Delgada promoveram em parceria, a
26 de fevereiro, a favor das causas
sociais localmente desenvolvidas pelos dois Movimentos.
No dia 27 de fevereiro, a comitiva nacional apresentou cumprimentos ao Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Vasco Cordeiro,
numa audiência coletiva que teve lugar no Palácio de Santana.
De seguida, realizou-se a cerimónia simbólica de reativação oficial do
Leonismo na Região Açores, com a
participação do presidente do Distrito Múltiplo 115 dos Leos de Portugal, CLeo Pedro Patrão Amado, e
do novo presidente do Leo Clube de
Ponta Delgada, CLeo Ruben Pacheco Correia, na presença da presiden-

> distritos

> CLUBES

Lions Clube
Almada-Tejo
Entrega de donativo
para equipamento
de cozinha

A cerimónia de reativação do Leo Clube de Ponta Delgada,
o único da Região Açores

A sessão comemorativa do Centenário do Lionismo,
no salão nobre dos Paços do Concelho de Ponta Delgada

Uma delegação do Lions Clube Almada-Tejo reuniu com a Direção da
Associação Almadense Rumo ao Futuro para entrega de um donativo,
no valor de 500 euros, destinado
à aquisição de equipamento de cozinha e também para planear futuras ações de apoio.

Lions Clube
Cova da Beira
Clube apoia projeto
de estudantes
de medicina

O descerramento da placa comemorativa do Centenário dos Lions,
na Rua Melvin Jones, em Ponta Delgada

te do Lions Clube de São Miguel, CL
Luísa Magalhães.

Os novos desafios
dos Lions de Portugal
Também na sede do Lions Clube
de São Miguel, em Ponta Delgada,
decorreu uma sessão interna de reflexão e debate sobre os novos desafios dos Lions de Portugal à luz do
Centenário do Lions Internacional,
partilhada por dirigentes distritais e
locais, que mereceu uma participação representativa dos Clubes Lions
da maior ilha açoriana.
Ainda no dia 27 de fevereiro,
realizaram-se dois atos oficiais de
comemoração local do centenário
do Lions Internacional, abertos à
participação da população em geral.
O primeiro consistiu no descer-

ramento oficial do marco do centenário, na Rua Melvin Jones, na cidade de Ponta Delgada. Este ato foi
presidido pelo presidente da Câmara
Municipal com os dois governadores
distritais, usando da palavra o past-Governador do Distrito 115 Centro
Sul, CL Pierluigi d’Ávila.
O programa encerrou com uma
cerimónia pública de comemoração
oficial do centenário do Lions Internacional, no salão nobre dos Paços
do Concelho de Ponta Delgada. O
presidente da Região Açores, CL
José Andrade, a Governadora do
Centro Norte, CL Rosário Soares, o
Governador do Centro Sul, CL Raúl
Amado, e o presidente da Câmara
Municipal de Ponta Delgada, Dr.
José Manuel Bolieiro, intervieram
sucessivamente nesta sessão muito
participada.

O Lions Clube Cova da Beira comemorou o seu 36º. aniversário em ambiente festivo mas muito solidário.Com a
presença de inúmeros companheiros
e do nosso Governador Raul Amado,
foi entregue a dois jovens estudantes
de medicina da Universidade da Beira Interior, uma verba para um dos
projetos que mais nos orgulhamos de
apoiar nos últimos anos: «Hospital faz
de Conta».
Quando se junta camaradagem,
solidariedade e alegria, temos os ingredientes para uma festa que orgulha e eleva o espirito Lion.
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Lions Clube da Bairrada

> CLUBES

Atividade na mata do Buçaco
envolveu mais de
uma centena de alunos
À semelhança da prática nos
meses anteriores, a comissão da visita aos Lares da Região Bairradina
deslocou-se à Freguesia de Vila Nova
de Monsarros, no dia 15 de fevereiro,
para uma vez mais conviver com os
utentes daquela instituição.
Foi notória a satisfação com que
nos acolheram, tendo todos ficado
entusiasmados com a nossa participação e ânimo dado nos jogos que a
animadora Dr.ª Ana Maria organizou
entre todos nós, visitantes e os residentes.
Depois dos jogos e cantares, partilhámos com eles um lanche, saboreando os bolos que as Companheiras,
como habitualmente, sempre levam
para enriquecimento da sua refeição
e que eles tanto apreciam.
Há alguns utentes que ainda bem
se recordam de antigos relacionamentos com alguns dos visitantes e
contam histórias com eles passadas,
manifestando sempre o grande desejo de que seja breve a nossa próxima
visita.
Entretanto, neste ano lionístico
de 2016/2017, o nosso Clube, uma
vez mais, foi contemplado, a nível
CN, com o segundo e o terceiro
prémios no Cartaz da Paz e com o
segundo prémio no Texto Literário
da Paz.
O Clube promoveu, também
uma atividade subordinada a um
dos temas a desenvolver este ano,
nas comemorações do Centenário
Lions «Serviço ao Meio Ambiente».
Esta atividade decorreu na mata do
Buçaco, para onde se deslocaram,
em dois autocarros, 104 alunos, além
dos Companheiros do Clube, professores e auxiliares do Centro Escolar
de Sangalhos.
No final das atividades, tanto da
manhã como de tarde, foi distribuído
um pequeno lanche a cada aluno e
seus acompanhantes.

30

LION

março-abril 2017

De louvar a forma divertida e
muito instrutiva como a simpática
Guia sempre nos acompanhou e explicou todas as origens da fauna e da
flora daquela mata.
Durante o percurso os alunos
tiveram a oportunidade de poder

observar as capelas da Via-Sacra
construídas pelos monges que deram
origem àquela mata.
Já no fim da tarde regressaram ao
Centro Escolar de Sangalhos, mais
enriquecidos nos seus conhecimentos.

Lions Clube de Amadora

O Sarau de Ginástica Lions
é já bem conhecido da
comunidade gímnica e
é com visível satisfação
que os Clubes de Ginástica
aceitam o nosso convite de
participação, auxiliando-nos
assim, de forma altruísta
e abnegada, a conseguir
atingir o objectivo de
angariar fundos para que
as crianças da Casa de
Acolhimento Temporário da
SFRAA, Quinta de S. Miguel
possam usufruir de praia no
Verão.
O Sarau é possível graças à parceria que o Lions Clube de Amadora tem com o Clube Desportivo do
Agrupamento de Escolas Amadora
Oeste – CDAEAO e a Escola Secundária Seomara da Costa Primo,
que nos cede graciosamente as suas
instalações. São os incansáveis Professores de Ginástica do CDAEAO,
que promovem e orientam todos os
pormenores desportivos e, naturalmente participam também, representando o Lions Clube de Amadora,
abrindo e encerrando o evento com
as suas exibições.
O apoio que a Câmara Municipal
da Amadora nos tem dado desde o
primeiro ano, tem sido também uma
mais-valia que muito contribui para a
forma acolhedora como recebemos
os ginastas e os professores.
A preparação do Sarau é muito

cuidada e intensiva, e começa cerca
de dois meses antes.
Este ano contámos com a presença de 23 Classes de Ginástica, em
representação de 21 Clubes Lions,
num total de 400 atletas e 30 professores.
No início do espetáculo, e como
vem sendo habitual, teve lugar o desfile de todas as Classes participantes,
que eram portadoras do seu próprio
estandarte e da Bandeira Lion do
Clube que representavam. Com todas as Bandeiras em riste, soou então
o Hino Nacional que o público e os
atletas entoaram em perfeita sintonia, tornando o momento particularmente emotivo.
Este ano, tivemos uma vez mais
no desfile as Bandeiras do Distrito
115 Centro Sul e do Distrito Múltiplo 115 que partilharam com as
Bandeiras Nacional, das Comunidades, do Lions Clube de Amadora do
CDAEAO e da Câmara Municipal da
Amadora, a entrada de honra.

> CLUBES

Sarau de ginástica ajuda crianças
de casa de acolhimento

Seguiram-se duas horas e meia
de espectáculo, com exibições de
excelente qualidade, que mereceram
entusiásticos aplausos da assistência.
Sensivelmente a meio, foi feita
uma breve pausa para proceder à entrega simbólica do donativo angariado à Dra. Elisabete Costa, Diretora
da Casa de Acolhimento Temporário
da SFRAA, Quinta de S. Miguel.
A TV Amadora transmitiu em direto a primeira meia-hora do Sarau e,
posteriormente publicou uma reportagem com excertos das exibições e
com a entrevista à nossa Presidente,
CL Isabel Nunes.
Uma vez mais o Sarau de Ginástica do Lions Clube de Amadora assumiu um papel de relevo na nossa
comunidade e, simultaneamente, na
divulgação do nosso Movimento.
Bem-haja todos aqueles que, com
a sua presença e colaboração, nos
ajudaram a ajudar!
Gabriela Fernandes

Lions Clube
de Loulé
Oferta de
desfibrilador
Lions Clube de Loulé admitiu dois
novos sócios e ofereceu um desfibrilador à ASCA-Associação Social
e Cultural de Almancil, concelho de
Loulé.
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LIONS CLUBE DE BARCELOS

> CLUBES

Noite de fado angariou
4100 euros para a APACI

De novo aconteceu Fado no
Lions Clube de Barcelos.
A trigésima terceira Noite de
Fado organizada a favor da APACI
aconteceu dia 25 de março, numa das
salas do Restaurante Bagoeira, repleta de barcelenses, e outros, que ao
longo destes 33 anos têm acarinhado este projeto do Lions Clube de
Barcelos. Foram 195 os amigos que,
com a sua presença, abraçaram este
ano este bonito e tradicional projeto
de solidariedade. E o fado cantado
foi um entrelaçado de fado com flamengo, na voz potente e cristalina de
Ana Pinhal, acompanhada por uma
viola flamenga dedilhada por Francisco Almeida e um instrumento de
percussão executado por Juan de la
Fuente.
Quebrou-se a tradição. Mas deste articulado resultou um som misto
muito bonito.
As senhoras presentes foram presenteadas – como é tradicional – com
uma lembrança elaborada pelos utentes da APACI, a marcar a sua presença neste espetáculo de Solidariedade e
Amizade, que resultou num provento
de 4100 euros, cujo cheque foi entregue à APACI no dia 05/04/ 2017.

LIONS CLUBE CABECEIRAS DE BASTO

Cabeceirense Carlos Leite
vence Grande Prémio Música Lions
Carlos Leite venceu o Grande
Prémio Música Lions 2016-17, promovido pelo Distrito Múltiplo 115
– Portugal do Lions, que decorreu
no dia 1 de abril, no Auditório da
ESML - Escola Superior de Música
de Lisboa.
Para além do 1.º prémio, Carlos
Leite também atuará durante o encerramento da Convenção Nacional
Lions, a realizar em Vilamoura, no
final do mês de abril, e participará no
Concurso Europeu de Música Lions –
Prémio Thomas Kuti, no Fórum Europeu de Lions Clubes, em Setembro,
na cidade de Montreux, Suíça.
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Carlos Leite é um jovem músico,
natural de Cabeceiras de Basto, que
iniciou a sua carreira aos 11 anos de
idade, na escola ARTAVE, na classe
de trompete do Professor Vasco Faria e posteriormente Eliseu Correia.
Não obstante a sua juventude,
tem já um vasto e premiado curriculum, nacional e internacional, no
qual se inclui a colaboração com a
Banda Cabeceirense.
O Lions Clube Cabeceiras de
Basto sente-se orgulhoso e felicita o
magnífico músico Carlos Leite, que
muito dignificou a sua terra e o nosso clube.

Lions Clube de Belmonte Pedro Álvares Cabral

> CLUBES

Encontro Lionístico
O Lions Clube de Belmonte
Pedro Álvares Cabral
promoveu, no dia 10
de março, um Encontro
Lionístico no Hotel Monte
Sinai de Belmonte.
Com uma programação cuidada,
recebemos o DG Raul Amado e esposa e outras entidades Lionísticas.
Iniciámos com uma visita guiada
ao Museu dos Descobrimentos em
Belmonte. Seguimos depois para o
Parque de Belmonte, onde se procedeu à plantação de duas árvores
comemorativas do Centenário do
Lionismo e onde mais tarde será
colocada uma lápide em pedra referente ao evento. Foi feita uma visita
à Sede do Lions em Belmonte, com
um porto de honra. À noite, iniciámos a assembleia jantar. Destacamos a presença do DG Raul Amado
e esposa, do Vereador da Câmara
Municipal de Belmonte em representação do Município, de perto
quatro dezenas de Companheiros,
e de entidades lionísticas deste AL
– 1º e 2º Vices Governadores do
DM115 CS, da 1ª Vice do DM 115
CN, do Presidente da Divisão 1, dos
Presidentes dos Clubes de Castelo
Branco e Covilhã e do Past Presidente do Rotary da Covilhã.

A admissão de três novos sócios
foi um momento alto desta Assembleia
com a leitura do Compromisso e a
entrega pelo Governador do Distintivo
de Lion.
Por último, e depois dos testemunhos de alguns presentes e do agradecimento a todos pela Presidente
do Clube, o DG Raul Amado tomou
a palavra, sendo este também um
momento alto e marcante da sessão
ao testemunhar a sua vivência Lion
e desafiar a perpetuarmos no tempo
a aplicação dos princípios que nos
unem nesta grandiosa Organização.
Terminámos com o canto de parabéns ao Cube, pelo seu 10º aniversário.

200 alunos abrangidos em rastreio à visão
O Lions Clube de Belmonte Pedro
Álvares Cabral promoveu um rastreio
à Visão, aos alunos do 2º e 3º Ciclo
do Agrupamento de Escolas de Belmonte Pedro Álvares Cabral, tendo
abrangido cerca de 200 alunos.
O rastreio, que decorreu no dia 27
de março, foi efetuado, numa ação
voluntária, por técnicas habilitadas
do Centro Óptico Optiframa de Belmonte.
Os resultados do rastreio foram
comunicados às famílias, aos diretores de turma e demais entidades.

No final, cada aluno rastreado,
foi portador de uma ficha preenchida
com o resultado do rastreio.
À direção do Agrupamento, aos
Encarregados de Educação e aos diretores de turma, assim como às técnicas do Centro Óptico, os responsáveis que acompanharam esta ação
- Presidente e Vice Presidente do
Lions Clube de Belmonte Pedro Álvares Cabral - agradecem a todos o seu
envolvimento e inserem esta Ação
Lionística nas Comemorações do Centenário do Lionismo no Mundo.
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Lions Clube de Esposende

> CLUBES

Apoio a criança com paralisia

Leonor, menina com síndrome de Rett

O Lions Clube de Esposende
recebeu, em março, um pedido de
ajuda para a aquisição de uma cadeira e uma cama articulada (custo
total 3.430 euros), para uma criança
de 4 anos com síndroma de Rett.
Este pedido de ajuda foi proveniente de um grupo de jovens,

Centro João Paulo II
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Grupo de jovens JADES com alguns companheiros Lions do Clube de Esposende

membros da família Amor de Deus
– JADES do Porto.
Dada a situação apresentada e
os cuidados imediatos necessários, o
Lions Clube de Esposende, em parceria com os JADES, mobilizaram
atividades: campanhas de tampinhas
das garrafas de plástico, campanhas

de papel para reciclar e, um jantar solidário. Desta forma, o Lions Clube de
Esposende entregou 1.000 euros (em
valor monetário) e cerca de 30 garrafões de água cheios de tampinhas de
plástico ao grupo de Jovens Solidários
(JADES) - (grupo responsável para a
comprar do equipamento).
Leonor reside em Sta. Marinha
do Zêzere e pertence a uma família
carenciada, sem ajuda a família não
conseguiria satisfazer as necessidades desta criança a tempo imediato.
Esta menina nasceu aparentemente sem qualquer anormalidade,
só aos 10 meses é que esta doença se
desenvolveu apresentando distúrbios
no comportamento e consequentemente paralisia motora e intelectual.
De acordo com as características do Centro de Paralisia Cerebral
de Guimarães esta cadeira e cama
(articulada especificamente para esta
criança) irá dar um suporte extremamente importante para o comprometimento progressivo das funções
motoras.
Felizmente, com a ajuda dos
membros JADES e do Lions Clube
de Esposende, a Leonor já pode adquirir uma cama e cadeira articulada
para melhorar e ajudar a sua qualidade de vida.

Lions Clube de Faro

No decorrer do almoço comemorativo do 31º. aniversário do
Lions Clube de Faro, que teve lugar
no dia 26 de março, o Governador
Raul Amado, na sua visita oficial ao
clube, entregou à CL Júlia Lima, um
certificado de Lions Internacional,
pelos 25 anos de filiação ativa daquela Companheira.
Após o almoço, seguiu-se uma
Gala Solidária, que teve lugar no Teatro Municipal, e onde participou a
Companhia de Dança do Algarve,
com um espetáculo com o objetivo
de angariação de fundos a favor do
Centro Cultural e Social da Paróquia
de S. Pedro e do Instituto D. Francisco Gomes – Casa dos Rapazes.
A deslocação para o Teatro não
foi fácil, pelo enorme temporal (chuva e vento muito forte) que se fez
sentir naquele período, não tendo,
apesar disso, demovido as centenas
de pessoas que responderam, de for-

ma entusiasta, à iniciativa do Lions
Clube de Faro.
No final do espetáculo, a Presidente do LC de Faro, acompanhada
pelo Governador dirigiu-se ao palco
agradeceu ao Diretor da Companhia

> CLUBES

Gala Solidária angariou fundos
para a Casa dos Rapazes

Professor Evgueni Beliaev a colaboração solidária dada à iniciativa do
Lions Clube e ao elevado nível da
atuação de todos os grupos de jovens bailarinos que tanto prestigiam
a Academia de Dança do Algarve.

Maratona solidária de zumba angariou 260 litros de leite
O Lions Clube de Faro promoveu
uma recolha de leite e organizou, no
dia 24 de fevereiro, no Pavilhão da
Escola João de Deus, uma maratona
solidária de zumba.
Pelo 5º ano consecutivo, o Clube
desafiou o Ginásio Corporeus a aderir
à iniciativa dos Lions e levar “Sorrisos de Escola em Escola”.

Os participantes foram convidados a levar, pelo menos, um litro de
leite e também duas horas de boa
disposição.
Apesar de estar uma tarde de inverno com muita chuva e vento frio,
foi mantida a animação e a adesão
de mais dos 60 participantes, permitiu angariar cerca de 260 litros de

leite, entregues ao diretor daquele
Agrupamento de Escolas, que esteve
presente no evento.
Esta parceria com o Ginásio iniciou-se em maio de 2013 com a 1ª
maratona zumba.
No total das cinco maratonas já
foram angariados mais de 2 mil e
quinhentos litros de leite.
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Lions Clube de Guimarães

> CLUBES

Marques Mendes falou dos desafios
de Portugal a convite do Clube
No dia 4 de Março, e a
convite do Lions Clube de
Guimarães, o Salão Nobre
da Pousada do Mosteiro,
encheu-se, para ouvir, Luís
Marques Mendes, advogado,
político, grande comunicador,
abordar o tema: Os desafios
de Portugal, no quadro
Europeu e Mundial.
Uma plateia esclarecida, distinta e
das mais variadas proveniências geográficas, ouviu interessada, durante
mais de duas horas o orador convidado.
A última parte, já no fim da
tarde, Luís Marques Mendes

Luta contra a diabetes
envolveu 300 alunos
Pela manhã, do dia 16 de fevereiro, 9h00, a data e a hora combinada para se dar inicio a mais uma
atividade no âmbito da luta contra a
Diabetes.
Lions Clube de Guimarães, Agrupamento de Escolas Francisco de
Holanda - Guimarães, ACES do Alto
Ave, Foram envolvidos, em número
das dezenas, enfermeiros, médicos,
professores, auxiliares de ação educativa, voluntários Lions, e cerca de
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300 alunos. Do 1º ao 4º ano...
Desta vez, das escolas da Pegada, e de Santa Luzia, em Guimarães.
A finalidade? Combater a diabetes. Mesmo antes de ela surgir. Alertar!
Sensibilizar os alunos, os pais, os
professores, a Comunidade.
Porque os hábitos, de tenra idade
adquiridos, facilitam o aparecimento
da doença.
Houve palestra educativa, pesagem, medições, (altura e perímetro
abdominal), questionários, boa disposição.
Para os jovens rastreados, para
os professores e auxiliares, para os
médicos, enfermeiros e voluntários
Lions, um dia diferente. Um dia, para,
junto com as crianças travarmos
mais um combate contra a doença
traiçoeira. DIABETES!
Os resultados estão a ser trabalhados por uma equipa médica do
Clube que os remeterá às autoridades de saúde concelhias.

Entrega de bens para fa

Respondendo à solicitação da Guimarães Acolhe (consórcio solidário onde o LC
de Guimarães também se insere), sob a liderança da Dra. Paula Oliveira, Vereadora
do pelouro da Ação Social do Município de
Guimarães, em cerimónia singela, o Lions
Clube de Guimarães procedeu, ao fim da
manhã de sexta feira, 24 de fevereiro, à
entrega formal de bens, destinados a tornar mais fácil a integração das famílias
Yazidis, que Guimarães se preparava para
acolher.
Estas famílias que fogem da persegui-

mílias refugiadas

ção religiosa e da guerra movida pelo Daesh
(os yazidis não são nem cristãos, nem muçulmanos), irão por certo encontrar, nesta
terra onde teve berço, Portugal, uma casa,
com o conforto mínimo e a paz, a que todos
os seres humanos deveriam ter direito.
O Clube Lions vimaranense, considerada a bondade do movimento Guimarães
Acolhe, não podia ficar alheio, e quis dizer,
presente.
Com esta entrega de bens, cujo momento, se reproduz, cumprimos mais uma vez o
nosso lema: SERVIR.

> CLUBES

disponibilizou-se para um período
de perguntas e respostas.
Na mesa acompanhavam Marques Mendes, Domingos Bragança,
presidente do Município, Eduardo
Leite, presidente do Lions Clube e
Henrique Machado, da Direção do
Clube.
No final, parte dos assistentes, participaram na Assembleia
Geral do Lions Clube de Guimarães, em que foram convidados de
honra, Fernando Alberto Ribeiro
da Silva, advogado, político e referência social e profissional de
Guimarães, o conferencista, Luís
Marques Mendes, e Domingos
Bragança. Aos convidados referidos, solicitou o presidente Eduardo Leite, participarem na cerimónia de saudação às bandeiras.
De seguida, e com várias intervenções, teve o seu curso a já referida
A.G. do L. C de Guimarães que
contou com a presença de cerca de
uma centena de participantes.

Lions Clube do Funchal

Oferta de cadeira
de rodas a aluno
com paralisia cerebral
O Lions Clube do Funchal, em
conjunto com um grupo de amigos,
ofereceu uma cadeira de rodas a um
aluno do 11.º ano da Escola Secundária Francisco Franco, que sofre de
paralisia cerebral a nível motor, sempre com um bom aproveitamento
escolar.
Esta cadeira vem substituir a que
o Guilherme tinha, que já era pequena demais para ele, tornando-se difícil a sua autonomia.
A cadeira de rodas foi devidamente adaptada ao jovem Guilherme, por um técnico especialista que
se deslocou à Madeira.
O Companheiro Lion António
Viveiros, presidente do Clube, afirmou à comunicação social presente,
que este ato é o reflexo daquilo que
defendem os elementos do Lions
Clube do Funchal: ajudar os mais necessitados!
“Basta olhar para ele e ver a sua
alegria contagiante para ficarmos
felizes por termos contribuído para
melhorar o seu nível de vida, tendo
em conta que a partir de agora terá

A cara de felicidade do Guilherme

uma melhor mobilidade”, disse
então.
E foi com alegria que vimos noticiado na imprensa local este ato de
solidariedade ao próximo.
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Lions Clube de Lisboa Alvalade
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Oferta de enxoval
para bebé
e armações de óculos
O Lions Clube de Lisboa Alvalade ofereceu, em fevereiro, um enxoval completo de bebé, a uma mãe
com dificuldades económicas e em
fim de gestação.
Em março, o clube contribuiu
com oito carvalhos para plantação na
Carregueira e foi o anfitrião da festa
da entrega dos prémios do texto e do
cartaz da Paz, no auditório da Junta
de Freguesia de Alvalade.
O Lions Clube de Lisboa Alvalade
comemorou ainda o seu aniversário e a
ocasião serviu para fazer a entrega da
comenda Melvin Jones às Companheiras Celeste Duarte, Irene Quininha,
Maria de Lurdes Rodrigues e Helena
Cerqueira, pelo Coordenador da LCIF
do Distrito 115 Centro Sul, IPDG
Carlos Manitto Torres.
De salientar ainda a entrega de
armações para óculos a utentes encaminhados pela Junta de Freguesia
de Alvalade e com dificuldades económicas e a participação e apadrinhamento de uma classe de ginástica
no XII Sarau de Ginástica do Lions
Clube da Amadora.
O Clube continua, igualmente, a
fazer voluntariado nos Hospitais de
Dona Estefânia e IPO através das
Companheiras Manuela Castelo e
Lurdes Rodrigues.
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Lions Clube
Lisboa Norte

Clube continua
semanalmente
a fazer
voluntariado
no IPO
O Lions Clube Lisboa Norte participou na atividade do
meio ambiente, plantação de árvores, com a doação de 65 euros para a compra das mesmas.
O Clube organizou um jantar de solidariedade, a favor da Unidade de
Autismo da Escola Antonio Nobre.
Para o efeito, foi vendido um quadro e foi entregue um donativo de
600 euros à diretora da escola, Dra.
Fátima Moita, que esteve presente.
A presidente Isabel Cupertino
recebeu a Comenda Melvin Jones, entregue pelo Past Governador Imediato, Carlos Manitto.
Houve ainda uma palestra proferida
pelo escritor Mário Máximo. O evento foi animado com música ao vivo.
O Clube continua semanalmente a fazer voluntariado no IPO.
O Clube fez entrega de roupas de
homem e senhora, tal como de
calçado e brinquedos, à Obra Social da Legião da Boa Vontade.
O Clube fez leituras em escolas de
Lisboa, para crianças.

> CLUBES

Entrega brinquedos e livros no Centro de Saúde de Sete Rios

Visita à APEDV

Lions Clube Lisboa Monsanto

Recolha de óculos
e palestra com Carmona Rodrigues
O Lions Clube Lisboa
Monsanto prossegue com a
sua atividade de recolha de
óculos e lentes, tendo já sido
recolhidos até à presente
data mais de 120 unidades,
que foram entregues à Casa
Pia de Lisboa.
O Clube recolheu ainda mais de
40 Kg de “tampinhas”, as quais foram
entregues à Associação Abraço Positivo em São Domingos de Rana, para
angariação de material para deficientes.
O Clube visitou ainda a Associação Promotora do Emprego para
Deficientes Visuais “APEDV” com
a qual tem um protocolo, e pode verificar “in loco” todo um trabalho
magnífico e meritório de formação de
invisuais que a Direção da Associação
continua a fazer, de modo a que estes
deficientes possam vir mais tarde a
exercer algumas profissões em diversas
áreas tais com informática, carpintaria,
artesanato, massagistas e telefonistas
não deixando também de envidar
todos os esforços para os incluir no
mercado de trabalho tarefa essa que se
tem vislumbrado muito difícil.
O Clube recolheu e doou à unidade de saúde infantil do Centro de
Saúde de Sete Rios brinquedos e livros
adequados aos grupos etários compreendidos entre os zero e dez anos.
Retomou igualmente o seu ciclo de
palestras, desta vez com o Prof. Engº.
Carmona Rodrigues, que falou sobre
“Os desafios da água”, à qual assistiram bastantes companheiros Lions entre eles a CC Tiete Santos Costa.

Palestra com Carmona Rodrigues

Entrega de tampinhas

Doação de óculos à Casa Pia
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Lions Clube da Lusofonia

> CLUBES

Campanha Recolha de Livros
para Cabo Verde
Através da Cape Verde Global
Business recebeu o nosso Clube um
pedido de apoio para ser dada resposta a uma campanha de recolha
de livros, designada por Campanha
Recolha de Livros / Projeto Ler Mais,
Saber Mais, que a Presidência da República de Cabo Verde está a promover com o fim de sensibilizar as
populações daquele país lusófono
para a leitura e para a prática da Língua Portuguesa.
A previsão das necessidades para
se dar cumprimento a este desígnio
situa-se em cerca de 50 mil livros, entre os romances infanto-juvenis, os
livros para crianças do pré-escolar,
livros infantis com ilustrações, passando pelos de aventuras, mas também por Enciclopédias, Dicionários,
livros de formação de cultura geral,
como por exemplo de História, Ciências Naturais, Ambiente, etc.
Com o entusiasmo de sempre,
logo a Direção deste Clube se comprometeu a corresponder àquela
solicitação, embora que, à partida
ciente das limitações que se põem
ao desenvolvimento deste tipo de
iniciativas, porquanto os seus êxitos
dependem sempre dos doadores que
generosamente se prestem a este tipo
de colaboração.
Dos contactos encetados, logo o
Clube teve resposta positiva de uma
grande Editora – a Porto Editora –

Admissão
de nova sócia
No decorrer da comemoração
do seu segundo aniversário, o Lions
Clube da Lusofonia admitiu mais
uma nova sócia, a CL Manuela Madeira, esposa do atual secretário da
Direção do LCL, CL Amândio Madeira, que foi quem apadrinhou aquela
cerimónia.
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que se prontificou a ajudar com doação de uma parte dos livros que se
pretendia angariar para este fim.
Para além desta oferta, tendo esta
Editora sabido que o Lions Clube da
Lusofonia tem em preparação um
embarque de material escolar para
S. Tomé e Príncipe, logo se disponibilizou para doar a este país idêntica
quantidade de livros.
Para além daquele gesto, esta
Editora prontificou-se, ainda, a

transportar estas mercadorias para
a Sede do Lions Clube da Lusofonia
(10 caixas de livros com destino a
Cabo Verde e mais 9 com destino a S.
Tomé e Príncipe), as quais representaram uma carga no total de cerca de
cerca 250 Kg, correspondentes a um
valor, a preço de mercado, de cerca
de 5.500,00 euros.
Aqui fica mais uma demonstração de que solidariedade não é uma
palavra vã.

Lions Clube Lisboa Belém

No dia1 de abril, a Loja Solidária
esteve aberta ao público, com as voluntárias do nosso Lions Clube Lisboa Belém, Companheiras Dinora
Salsinha, Ana Maria Pais e Fernanda
Gaspar.
Desde 2010 que o Clube, com
o Past-Presidente Yunare Targino,
mantém uma parceria com a Junta
de Freguesia de Belém, para gerir e
abrir as portas da Loja Solidária, em
determinados dias.
Esta Loja fornece às pessoas
mais carenciadas da comunidade
roupa para adulto e criança, sapatos,
roupa de cama e vários utensílios domésticos.
O Lions Clube Lisboa Belém faz
aqui, na nossa Revista, o louvor e
gratidão aos Voluntários, desta atividade, que têm mantido há vários

> CLUBES

Loja Solidária fornece
roupa e outros bens

Dinora Salsinha
e Ana Maria Pais na Loja Social

anos. Relevamos a dedicação e voluntariado dos companheiros, além
das companheiras atrás referidas,
Cátia Pedro, Arlindo Santos e Amélia Santos, entre outros Companheiros altruístas que casualmente também participaram em tão gratificante
atividade de serviço à comunidade.

Colheitas
de sangue
Com o empenho do nosso
Clube, têm prosseguido as ações
de colheita de sangue, de acordo
com um protocolo e uma calendarização concertada com o Instituto Português do Sangue e da
Transplantação (IPST).
No dia 30 de março, decorreu
mais uma dessas ações, agora na
Junta de Freguesia de Custóias, a
qual resultou num número de 29
inscritos, 27 doadores efetivos,
dos quais 5 se voluntariaram pela
primeira vez para este gesto solidário tão nobre.
As próximas ações de colheita de sangue irão decorrer, no
presente ano, alternadamente
entre as Juntas de Freguesia da
Senhora da Hora e de Custóias.

Admissão de nova sócia
na festa dos 24 anos
No decorrer da comemoração do
seu 24º. aniversário, no dia 2 de abril,
o Lions Clube Lisboa Belém admitiu
uma nova sócia, CL Cláudia Barbedo,
cuja madrinha foi a companheira CC

Tiete Santos Costa.
O Past-Presidente Imediato, CL
Antonio Ramos entregou as distinções
aos companheiros que mais se destacaram, em Servir, no AL 2015/16.

março-abril 2017

LION

41

> CLUBES

Lions Clube da Maia

350 alunos rastreados
O Lions Clube da Maia, ao longo da sua existência, vem desenvolvendo diversas ações subordinadas à
visão.
Assim, e tendo em conta que esta
atividade está incluída nos Desafios
de Serviço do Centenário, o Clube
não podia deixar, mais uma vez, de
participar de uma forma ativa e no
terreno, com uma ação abrangente e
de impacto.
Nesta conformidade e em parceria com os conselheiros da visão,
através do seu cooperando Diagonal Óptica, desenvolveu, na semana
de 27 a 31 de março, uma ação de
rastreio, gratuita, tendo como público alvo a população estudantil dos 1º
e 2º anos do Agrupamento de Escolas do Castelo (Castelo, Ferreiró,
Ferronho, Porto Bom, Gestalinho,
Mandim, Seara e Bajouca).
Este rastreio, com especial incidência na deteção da Ambliopia, permitiu ainda a despistagem de erros
refrativos (astigmatismo, hipermetropia e miopia), abrangendo cerca
de 350 alunos.
Foram diversos os problemas de
visão detetados, numa proporção e
gravidade que infelizmente excederam as perspetivas iniciais, mas que
acabaram por recompensar os esfor-
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ços e tempo dispensados quer com
a preparação, quer com a realização
do rastreio.
Estes problemas, posteriormente, foram assinalados aos Coordenadores de cada Escola, através dos
relatórios do optometrista, a fim de
serem dados a conhecer aos Encarregados de Educação.

Atendendo a que um parte, ainda
que não substancial, dos casos detetados diz respeito a crianças de baixa
condição económica, o Lions Clube da Maia estudará “à posteriori”
a possibilidade de apoio quer nos
gastos das consultas oftalmológicas,
quer nos custos de aquisição de óculos.

Lions Clube de Montijo

> CLUBES

Reforço alimentar
O Lions Clube de Montijo continua a apoiar os 141 alunos carenciados das Escolas Pedro Varela e Poeta
Joaquim Serra, em parceria com a
Empresa Stec – Raporal, tendo fornecido a estas escolas, nos meses de
fevereiro e março, 18 Kg de fiambre
e 6 Kg de presunto rolado para o reforço alimentar destes alunos.
Visão
O Clube doou 22 pares de óculos: 7 a alunos do 7ºano, 14 a alunos do 1ºano e 1 a uma menina de
3 anos, filha de pais desempregados,
que vivem só com o rendimento social de inserção. A mãe desta menina
recorreu ao Lions Clube do Montijo
para ver se a podíamos ajudar, uma
vez que por falta de meios não podia pagar uma consulta particular e
no hospital só teria consulta dai a 18
a 24 meses. Não querendo deixar de
responder ao apelo desta mãe, solicitámos uma consulta para a menina,
a um ex-companheiro Lions, médico
oftalmologista, que prontamente se
disponibilizou a observar a menina.
Após a consulta, e uma vez que a
menina necessitava de usar óculos,
estes foram adquiridos pelo LCM e
doados à menina.
Meio ambiente
Seis companheiros do LCM participaram na Plantação de árvores
de fruto e carvalhos no Regimento
de Comandos na Serra da Carregueira em Sintra, tendo o LC do Montijo contribuído com 100 euros para
a aquisição das árvores que foram
plantadas, num total de 451.
Festa da Paz
Três companheiros do LCM estiveram presentes na Festa da Paz
que se realizou em Lisboa e em que
um aluno da Escola Pedro Varela
patrocinada pelo LCM, obteve uma
menção honrosa no Concurso do
Texto da Paz.

Ginástica solidária
Três companheiros do LCM estiveram presentes, no dia 25 de março,
no XII Sarau de Ginástica Lions
de Solidariedade, organizado pelo
LC da Amadora, a favor das crianças
da Casa de acolhimento temporário
da SFRAA – Quinta de S. Miguel. O
Lions Clube de Montijo apadrinhou
uma das classes de ginástica do Ginásio Clube Português.
IV Gala
Lions Clube de Montijo
Para dar início às comemo-

rações do 25º do aniversário do
Clube, realizámos, no dia 31 de
março, pelas 21h30, no Cine Teatro Joaquim de Almeida, no
Montijo, a “ IV Gala Lions Clube do Montijo”, que constou de
um Concerto de Páscoa pela Orquestra Metropolitana de Lisboa
e o Coro Voces Caelestes. Contámos com a presença do DG Raúl
Amado e da Companheira Graça
Amado, assim como muitos companheiros de Clubes das regiões 9
e 10. A verba angariada reverteu
para a aquisição de óculos para as
crianças desfavorecidas do Concelho do Montijo.
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Lions Clube Oeiras-Tejo
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Palestra
O Lions Clube Oeiras-Tejo organizou
uma palestra, no dia 13 de dezembro, proferida pelo CL Dr. Jorge Rio
Cardoso, integrado nos Desafios de
Serviço do Centenário Como Engajar
os Jovens, sob o Tema “Este Ano Vai
Ser o Melhor Aluno! Bora Lá?”, como
forma dos jovens tirarem melhor resultado no ensino e os pais atuarem
da melhor maneira para esse efeito.

Oferta de calçado
O Lions Clube Oeiras-Tejo fez uma
entrega, em dezembro, de donativos à ‘Associação Crescer Ser’ para
ajudar 12 crianças ali acolhidas, no
âmbito do programa do Centenário
Lion de Apoio à Juventude, constando de 12 pares de sapatinhos para
as crianças que previamente tinham
indicado as medidas dos mesmos.
Para este efeito o nosso Clube conseguiu a colaboração do Sr. Marcelo,
dono da sapataria ‘Descalçaopé’, que
cedeu gratuitamente os sapatinhos.
Foram ainda entregues sumos de
frutas que o nosso Clube conseguiu
gratuitamente junto da ‘Sumol’, tudo
para abrilhantar a Festa de Natal
destas crianças.

Entrega de certificado
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sa CL Ana Madureira custeou este
aparelho e também fez a entrega à
ANEA.

Recolha de sangue

O Clube fez entregou um Certificado
Presidencial de Apreço do Lions Internacional, como parte do Programa do Centenário Lion para Jovens,
ao Sr. Marcelo proprietário da sapataria que ofereceu 12 pares de sapatinhos aos meninos da’ Associação
Crescer Ser’ O Certificado foi entregue pelo nosso CL. PastID Joaquim
Borralho.

O Lions Clube Oeiras-Tejo realizou,
em fevereiro, uma Campanha para
‘ Recolha de Sangue’ em Oeiras, em
colaboração com o Rotary Clube de
Oeiras e com o apoio do IPST, da FEPODABES e da Santa Casa da Misericórdia de Oeiras, onde se realizou a
Colheita. Deram a honra da sua presença como dadores o Sr. Provedor
e a Directora das Instalações. Esta
Atividade fez a recolha a 15 Dadores.

Oferta de aparelho

Distinções

O Lions Clube Oeiras-Tejo ofereceu
um aparelho de difusão de som,
Samsung, no valor de 200 euros, à
ANEA, Associação Nacional de Espondilite Anquilosante, para difundir
música na Piscina de Tratamento de
Hidroterapia, beneficiando muitos
idosos que ali são tratados. A nos-

O Clube realizou uma cerimónia de
Entrega de 2 Pins de Prata, Prémio
do Lions Internacional como parte do
programa de Distinções do Centenário Lion a Sócios que se distinguiram
a desenvolver e aumentar o seu Clube Lion. Os prémios distinguiram a
nossa CL PPC Elisabete Sequeira e o
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nosso CL PPC Helder Valério e a Imposição dos Pins foi efectuada pelo
CL PC Guilherme Sardinha com elogio
adquado ao momento.

Oferta de mobiliário
à REMAR
O Clube entregou, em fevereiro, um
donativo à REMAR - Reabilitação de
Marginalizados, Ajuda Crianças desfavorecidas, Aditos e Reclusos (Loja
REMAR de Cascais), constituido por
mobília de quarto, sofás, cristaleira,
cobertores e roupa de cama, tudo no
valor aproximado de 1800,00 euros.
A nossa Cl Ana Madureira custeou a
oferta.

Plantação de árvores
O Clube contribuiu com um valor para
a plantação de árvores no Quartel
dos Comandos na Carregueira, no dia
9 de março. O Lions Clube Oeiras-Tejo
esteve presente com 6 Companheiros e o nosso Grupo plantou 15 árvores.

LIONS CLUBE DE VILA DO CONDE

> CLUBES

Admissão de novos sócios
O Lions Clube de Vila
do Conde tem-se esforçado por renovar o seu quadro de sócios através da
admissão de novos membros, sempre com a preocupação de conservação e
aperfeiçoamento do ideal
lionístico, da melhoria da
qualidade da nossa Associação e da estabilidade do
Clube. Assim foram admitidos o CL José João Maia¸
a CL Luísa Neiva, e a CL
Maria Isabel Guerra da
Mota. Neste mês de abril
serão admitidos mais dois
novos Companheiros.
Entre muitas outras
atividades, o Lions Clube
de Vila do Conde participou na Festa da Paz, que
se realizou em Fafe, no dia
1 de abril, tendo acompanhado a jovem Aluna
Bruna Sampaio, da Escola D. Pedro V, premiada
com a menção honrosa no
D115CN.
Entretanto, o Lions
Clube de Vila do Conde
associou-se ao Núcleo Regional do Norte da Liga
Portuguesa Contra o Cancro e ajudou a concretizar
o grupo de trabalho que
dinamizará, no Concelho
de Vila do Conde, todas
as atividades inseridas nesta campanha destinadas a
construir uma vida mais sã
e a angariar fundos para a
Liga Portuguesa Contra o
Cancro. Na sessão de lançamento da Campanha, os
Companheiros do Lions
Clube de Vila do Conde
estiveram presentes em
grande número tendo assistido à conferência proferida pelo CL Carlos Lopes intitulada: “Prevenir
o Cancro – Um Desafio
deste Século”
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Lions Clube de Vagos

Entrega de prémio a estudante
e admissão de novos sócios
O Lions Clube de Vagos comemorou, no dia 26 de março, o XXVII
aniversário e, estando o Lions Clube
Internacional a comemorar o 100º
aniversário da fundação (1917 –
2017), a Direção do Clube decidiu
aproveitar a efeméride para evocar
a data registando-a no padrão que
possuímos na sede do concelho.
Durante o convívio, no período
dedicado aos “momentos solenes”,
evidenciamos a entrega do “Prémio
João Grave do Lions Clube de Vagos”
ao melhor aluno de português do ano
letivo 2015-2016, que foi atribuído à
aluna Sara Carolina Oliveira do Colégio Diocesano de Calvão, a entrada de
dois novos sócios e a entrega de galardões a 1 Companheira que atingiu 15
anos de lionismo e 2 Companheiros
que perfizeram 20 anos.

LIONS CLUBE
DE S. JOÃO DA MADEIRA

Admissão
de novos sócios
Na comemoração do seu 34º.
aniversário, no dia 5 de janeiro, o
Lions Clube de S. João da Madeira
admitiu mais um novo companheiro para o Clube, o CL Martinho Quinta.
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Lions Clube da Trofa

Lions Clube de Setúbal

Entrega de mobiliário ao
património dos pobres
O Lions Clube de Setúbal realizou 2ª recolha de sangue e medula
óssea neste ano Lionistico na Escola
de Hotelaria e Turismo de Setúbal,
onde se pretende que os jovens adiram a estas iniciativas e no futuro se
tornem dadores regulares.
O Clube esteve presente num
almoço convívio com os rapazes da
Casa do Gaiato de Setúbal nas suas
instalações. Este convívio serve para
dar e receber um carinho, uma palavra amiga que é sempre muito bem
vinda, ao mesmo tempo tomarmos
conhecimento das realidades destes
rapazes, para que esta parceria, ami-

zade se torne mais forte e saudável.  
O Clube colaborou e marcou
presença no regimento de Comandos
na serra da Carregueira na plantação
de árvores. Apadrinhou uma equipa
de ginástica no XII sarau de ginástica promovido pelo Lions Clube da
Amadora a favor das crianças da casa
de acolhimento temporário SFRAAQuinta de S. Miguel e entregou ao
património dos pobres da casa do
Gaiato mobiliário como novo, mobílias de quarto de sala, sofás, vários
eletrodomésticos, entre outros, para
que possam ser distribuídos por
aqueles que mais necessitam.  

> CLUBES

Workshop
de Alimentação
Saudável
O Lions Clube da Trofa apoiou a
realização do Workshop de Alimentação Saudável dirigido a mães de
atletas (SUB-8/SUB-10) da Escolinha de Rugby da Trofa.
O Workshop de Alimentação
Saudável foi promovido pela Divisão
de Educação, Ação Social e Saúde da
Câmara Municipal da Trofa, com a
colaboração da Escolinha de Rugby
da Trofa, e realizado pelas licenciadas em nutrição Joana Peixoto e
Debora Peixoto nas instalações da
Lions Clube da Trofa.
Esta iniciativa visou a promoção
de hábitos alimentares saudáveis direcionados para os atletas, apresentando formas de confeção de refeições económicas e saudáveis, em três
fases, com uma apresentação teórica,
um showcooking, e uma degustação.
O Lions Clube da Trofa agradece a colaboração do Sr. Manuel nas
colheitas de Sangue na freguesia de
Fradelos. O Lions Clube da Trofa
agraciou o Sr. Manuel por toda a colaboração e apoio na realização das
colheitas de sangue efetuadas no Salão Paroquial de Fradelos.

Homenagem ao Sr. Manuel
pela colaboração e apoio
na realização das colheitas de sangue
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Torneio solidário de Golfe
apoia União de Cegos e Ambliopes

Na celebração do seu 27º. aniversário, o Lions Clube do Seixal foi
agraciado com o distintivo de Excelência referente ao AL 2015/16 e a
sua Past-Presidente com o de Presidente Excelência pelo cumprimento
integral de todos os objetivos e desafios do Centenário.
O Clube procedeu à distribuição
da 2ª tranche das duas bolsas de estudo em curso.
Entretanto, nos dias 31 de março e 1 e 2 de abril, vários Companheiros do Clube participaram na
ação nacional da Cruz Vermelha
Portuguesa, de recolha de alimentos.
E, no dia 8 de abril, realizou o 5º torneio solidário de Golfe, cujas verbas
reverterão na íntegra para a UCAS
- União de Cegos e Ambliopes do
Seixal.

Lions Clube de Santiago do Cacém

Ação de sensibilização sobre
cuidados a ter com os animais
O Lions Clube de Santiago do Cacém realizou, na Escola Básica de São
Bartolomeu da Serra, com o apoio
da GNR/SEPNA - Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente, do
Agrupamento de Escolas de Santiago
do Cacém e com a colaboração da
veterinária municipal, uma atividade
de sensibilização com os cuidados e
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obrigações a ter com os “Animais de
Companhia”. Foi projetado e comentado um vídeo sobre o tema e distribuída documentação de apoio.
O Clube procedeu ainda à entrega
de um cabaz alimentar a uma pessoa
carenciada e ofereceu um par de óculos (aros e lentes) de acordo com receita médica, no valor de 426,02 Euros.

> CLUBES
Lions Clube da Póvoa de Varzim

Padel solidário
O Lions Clube da Póvoa de Varzim e o Indoor Padel Academy associaram-se num evento solidário que
juntou mais de 70 participantes, que
nunca haviam praticado a modalidade.
Esta parceria constituiu uma oportunidade para o clube promover o desporto da cidade, ajudando a divulgar um
espaço novo na Póvoa de Varzim. Os
participantes no evento submeteram
uma inscrição prévia de forma a serem
formadas equipas equilibradas que, durante uma hora, tiveram ao seu dispor

um campo indoor e um formador para
aprenderem as técnicas básicas do padel. Foi um sábado de grande convívio
e desportivismo entre Lions de todas
as idades. A receita angariada com as
inscrições, no valor de 700 euros, reverteu na totalidade para o Centro Social e Paroquial de Aver-o-Mar.
Chá do dia da mulher
O Lions Clube da Póvoa de Varzim realizou, no dia 11 de março, o

seu habitual chá solidário no âmbito
da comemoração do dia de mulher.
Este ano, a instituição apoiada pelo
clube foi a Associação Nacional de
Esclerose Múltipla que, pelo seu
contributo direto aos portadores
desta doença e pelo esforço que vem
demonstrando na melhoria dos seus
serviços, mereceu a atenção do clube. Graças a esta iniciativa foram entregues à ANEM 1350 euros, quantia
que irá ajudar a construir um lar para
pessoas com esclerose múltipla.
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LIONS CLUBE DE PONTE DE LIMA

Vigilante da floresta alertou para
a preservação do meio ambiente
O Lions Clube de Ponte de Lima, no âmbito de uma das suas
principais funções e cumprimento do seu programa anual, na
manhã do dia 21 de março, no Centro Educativo do Trovela, na
União de Freguesias de Fornelos e Queijada, realizou a
atividade “Eu Sou Vigilante da Floresta”
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A atividade, dirigida aos alunos
do 1.º Ciclo e do Jardim de Infância,
envolveu um total de 165 jovens, e
toda a população escolar, incluindo corpo docente e auxiliar. Teve a

> CLUBES

participação e apoio do GTF do
Município de Ponte de Lima, na
pessoa da Sr.ª Eng.ª Susana Pereira, dos Bombeiros Voluntários de
Ponte de Lima, do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza
e das Florestas, GNR/SEPNA e
dos Sapadores Florestais.
Estiveram, ainda, presentes
além do Coordenador da atividade
do Lions, companheiro Rui Mimoso, o companheiro Paulo Pimenta,
vice-presidente do Lions Clube de
Ponte de Lima, os Srs. Vereadores
do Município de Ponte de Lima,
Paulo Sousa e Vasco Ferraz.
O companheiro Paulo Pimenta fez uma breve alusão à ação
desenvolvida pelos Lions na preservação do meio ambiente, na
defesa da floresta e da qualidade
da água, historiando a atividade e
manifestando a importância de os
mais novos se preocuparem com
a proteção da floresta, agradecendo por fim o apoio e a participação de todas entidades e técnicos
presentes.
De seguida usou da palavra o
Sr. Vereador, Paulo Sousa, que reconhecimento de atividades deste
tipo e manifestou todo o apoio do
Município a esta ação.
As entidades presentes, com
um vasto grupo de técnicos operacionais, com equipamento de proteção e combate a incêndios e com
o seu conhecimento, promoveram
aulas, aos diversos grupos de alunos que se formaram, num sistema
de rotação, em que todos ficaram
a conhecer as suas preocupações
com a proteção e preservação da
floresta, os trabalhos que realizam
e os meios que possuem para o desempenho dessas funções.
O Lions, como agradecimento
do envolvimento da comunidade
escolar, nesta ação, ofereceu, para
a biblioteca da escola, e de sua edição o livro, ligado com este tema “
Paisagem Protegida das Lagoas de
Bertiandos e S. Pedro de Arcos” e
o outro de Antonio Feijó
A terminar e de modo a deixar
a marca da atividade, e como também se tratava do “Dia Mundial
da Árvore”, foram plantadas duas
árvores, no recinto escolar.

Lions Clube Santa Joana Princesa – Aveiro

Recolha de Sangue na
Universidade de Aveiro
O foco estava bem delimitado:
organizar uma Recolha de Sangue na
Universidade de Aveiro, celebrando
o primeiro aniversário da ‘Sê Humano – A Solidariedade está no teu
ADN’ pelo Núcleo de Estudantes de
Gestão. Foi-me pedido apoio, como
Presidente do Lions Clube Santa Joana Princesa, pelo que, entre as áreas
de voluntariado social - Ambiente,
Visão, Juventude, Alívio à Fome,
Paz, entre outras - sensibilizamos
para a importância da Dádiva benévola de Sangue e de Medula Óssea
além da promoção de Campanhas de
Recolha de Dádivas de Sangue.
A manifestação da consciência
social demonstrada por todos os es-

tudantes voluntários, fez com que o
Dia se tornasse verdadeiramente um
marco: alguns venceram o medo, outros o cansaço da espera, mas todos
foram generosos pelo ato de bondade que fará a diferença na vida de
alguém: por cada dádiva de sangue,
podemos salvar até três vidas.
Espero que esta seja uma de muitas iniciativas de verdadeiro Empreendedorismo Social. Que trabalhem
para criar valor social de uma forma
inovadora, pois não há nada mais
poderoso como uma ideia nova nas
mãos de um Empreendedor. Que
acreditem que juntos, podem mudar
o mundo!
Isabel Oliva-Teles

Lions Clube de Vila de Rei

Palestra sobre
envelhecimento e demência
O Lions Clube de Vila de Rei organizou uma palestra sobre envelhecimento e demência, no dia 11de março, em parceria com a Santa Casa da
Misericórdia, no auditório do Biblioteca
Cardoso Pires, proferida pelo Dr. Pedro
Monteiro Borges, na qual participaram

40 pessoas, assim como enfermeiros
e técnicos que estão diariamente em
contacto com os doentes.
O Clube participou ainda no evento
organizado pelo Lions Clube de Lisboa
Belém, no Quartel da Carregueira, em
Sintra, com a plantação de 30 árvores.
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Lions Clube de Arganil
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Homenagem
aos fundadores
e prémio para aluna
O Lions Clube de Arganil,
nas comemorações do seu
45º aniversário, no dia 12
de março, homenageou
fundadores e premiou o
mérito de uma aluna
Na Assembleia/Almoço de janeiro, havia ficado decidido, por
unanimidade dos presentes, que
nas celebrações do 45º aniversário
seriam homenageados os três sócios fundadores do Clube, sendo
que um deles era também o seu 1º
Presidente.
Contudo, um dos sócios fundadores não concordou com a situação
no que a si dizia respeito e perante
essa recusa a homenagem fez-se apenas ao Cl Alberto Ferreira, um dos
sócios fundadores, mas na sua qualidade de 1º Presidente do Lions Clube de Arganil.
As celebrações iniciaram-se na
Sede do Clube, onde foi descerrada
uma pintura retratando o homenageado, da autoria do sócio fundador e
amigo do mesmo, CL Dias Coimbra.
Houve as intervenções de circunstância, proferidas pelo Presidente do Clube, entidades lionisticas presentes, o autor da obra, CL José Dias
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Lions Clube de Elvas

Jantar palestra

O Lions Clube de Elvas promoveu, em
janeiro, um jantar/palestra, em que contou
com a presença do historiador da Câmara
Municipal de Elvas, Dr. Rui Jesuíno, que falou
sobre as descobertas de vestígios de alguns
monumentos de Elvas, há muito desaparecidos, como por exemplo a antiga Sinagoga de
Elvas.

Visita a Lar de Idosos

Coimbra e ainda a leitura da missiva
de um dos filhos do homenageado,
que estando ausente no estrangeiro,
quis também deixar o seu apreço
pela iniciativa do Lions Clube de
Arganil. Também uma das netas do
homenageado fez uma intervenção
onde os valores do serviço foram
realçados e agradecendo também em
nome da família ao Clube que agora
perpetuava desta forma a pessoa do
seu avô.
Depois, desta cerimónia singela,
mas carregada de significado, foi a realização do almoço que contou com
a presença de quase nove dezenas de
Companheiros, onde o Governador
Raul Amado e o Past Director Internacional Joaquim Borralho também
marcaram presença.
Durante o almoço foi entregue o
Prémio Manuel Castanheira a uma
aluna da Escola Secundária de Arganil, premiando assim o trabalho da
mesma ao longo do seu 11º ano.
As celebrações dos 45 anos do
Clube encerraram com o tradicional
cantar dos parabéns e corte do bolo
de aniversário.
Foi mais uma grande jornada de
serviço que para sempre ficará marcada no coração dos que ali estiveram e que juntou os 3 fundadores
como a foto documenta.

O Lions Clube de Elvas promoveu uma
visita ao Lar de Idosos situado na Quinta
de Vale de Marmelos em Elvas, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Elvas.
Esta visita que faz parte de uma das atividades praticadas pelo Clube, contou com
a presença de cinco companheiros. Como
sempre, fomos muito bem recebidos quer
pelos utentes, quer pelas funcionárias, quer
pela própria Direcção do Lar. Para estes
utentes, foi uma tarde diferente, em que
tiveram oportunidade de contar histórias
das suas vidas passadas, e foi com alguma
tristeza que nos viram partir, mas com a
promessa de lá voltarmos brevemente.

Cabazes de Natal
Como já vem sendo hábito, o Lions Clube
de Elvas entregou, em dezembro, 10 cabazes
contendo bens alimentares a casais de idosos
ou idosos que vivem só e que não têm família, tentando desta forma amenizar um pouco
as necessidades destas pessoas.

Lions Clube
de Vale de Cambra

Entrega
de donativos
a instituições
O Lions Clube de Vale de Cambra realizou uma recolha de sangue na Associação
Cultural e Recreativa de Vale de Cambra, em
fevereiro, com a presença de 45 dadores.
No mesmo mês, procedeu ainda à entrega
de donativos ao Centro Social de S. João de
Cepelos e ao Centro Social de Arões.

Lions Clube de Portimão

Os Correios de Portugal inseriram no seu Plano de
Emissões para 2017 uma emissão comemorando o Centenário do Lions Clubs Internacional, emissão esta que
foi sugerida no ano passado pela Secção Filatélica do
Lions Clube de Portimão, integrada no âmbito das comemorações do Centenário do Distrito 115 CS.
O nosso país associa-se às dezenas de países que, filatelicamente assinalam o Centenário. Será emitido um selo de 80
cêntimos tendo como imagem principal Melvin Jones e um
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CTT emitem selo comemorativo
do centenário do Lions
bloco com um selo de 2 euros apresentando, além do logo
do Centenário, uma das faces da medalha comemorativa, a
face dos leões, com impressão a prateado.
A cerimónia oficial de lançamento da emissão, com sobrescritos e carimbo do primeiro dia está prevista para o
próximo dia 29 de abril, em Vilamoura, dia da abertura da
Convenção. Nesse dia, haverá também marcas de 1.º dia nas
estações principais de Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada.

Dias 26, 27 e 28 de maio

> LEOS

A maior atividade de Serviço
dos Leos de Portugal
está a chegar
A “Atividade das Crianças”
é organizada anualmente pelos
Leos de Portugal e vai ter lugar
novamente na Quinta da Fonte Quente, na Tocha, estando
agendada para os dias 26, 27 e
28 de maio e 2017. Esta iniciativa, também conhecida por “AC”,
trata-se da maior atividade de
Serviço de âmbito nacional dos
Leos de Portugal e destina-se
a crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos,
oriundas de todo o país. É de
salientar a realidade carenciada
destas crianças, o que transforma esta ocasião em algo de
muito especial nas suas vidas.
Durante todos este anos (desde 1997) os Leos têm proporcionado a centenas de crianças um local onde lhes é permitido sonhar e sentirem-se protegidas, e onde tudo gira em torno do seu bem-estar. Sempre acompanhadas por Leos
e Lions, as crianças irão desfrutar de inúmeras atividades lúdicas e formativas e muitas outras surpresas relacionadas
com o tema escolhido para este ano: “Crianças na Tribo”.
Se pretende participar ou apoiar esta iniciativa apadrinhando uma ou mais crianças não hesite em contactar-nos:
+351 966 931 652 (Presidente do DM Leo 115 - AL 2016/2017)
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Leo Clube de Barcelos foi o anfitrião

Conferência Nacional Leo
reuniu perto de uma centena
de participantes
A XXXIX Conferência Nacional Leo realizou-se em Barcelos, nos dias 7, 8 e 9 de
abril, e registou a maior mobilização dos últimos anos neste tipo de evento. Foram
mais de 90 Leos e Lions, quase uma centena, que participaram no fantástico
programa promovido pelo Leo Clube de Barcelos.
A receção oficial aos participantes decorreu sexta-feira à noite e
com um animado workshop de Dança Tradicional Minhota, dinamizado
pelo Grupo Folclórico de Barcelinhos. No sábado, o dia iniciou-se
com a sessão de trabalhos dirigida
pelo Gabinete do DM Leo 115 que
contou com a presença e participa-
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ção de 16 Leo Clubes e de várias
entidades lionísticas nomeadamente
a DG Rosário Soares (D115-CN),
o DG Raúl Amado (D115-CS), o
Assessor Leo do DM 115 e PCC
Américo Ribeiro, a 2ªDG Isabel
Ismael (D115-CN), o 2ºDG Pedro
Crisóstomo (D115-CS), o IPCC
Carlos Lopes e o CCE Carvalho

Lopes. Dos vários assuntos tratados
na sessão de trabalhos destacamos:
a apresentação do DM Leo 115 com
os resultados já alcançados durante
este AL 2016/2017 e relacionados
com o crescimento do movimento
Leo em Portugal; o balanço muito
positivo da mobilização nacional
conseguida nos eventos realizados

> LEOS
nos últimos meses de 2016, nomeadamente a Leoforma e o Abraçar
Portugal tendo sido ainda divulgado
um novo vídeo promocional deste
último; a apresentação da equipa
e do programa da Atividade das
Crianças 2017 a ter lugar no próximo mês de maio na Tocha; a apresentação do programa das XXIV
Jornadas Leonísticas pelo Leo
Clube da Figueira da Foz - Foz do
Mondego; a apresentação da equipa do LEF 2019; a entrega do prémio de excelência (AL 2015/2016)
ao Leo Clube da Trofa; e ainda as
apresentações dos Leo Clubes que
ficaram todos de parabéns pelo Serviço à comunidade que têm vindo
a promover, assim como pelas atividades e iniciativas que apresentaram
para o futuro imediato. Por fim, realçamos a aprovação da candidatura
do Leo Clube de Espinho à organização da XL Conferência Nacional Leo bem como da candidatura
à presidência do DM Leo 115 para

o AL 2017/2018 do CLeo Bruno
Fonseca (Leo Clube de Faro) e da
sua equipa composta pelas Companheiras Raquel Gomes (Leo Clube
de Setúbal) e Sara Delgado (Leo
Clube da Póvoa de Varzim) e pelo
Companheiro Carlos Domingues
(Leo Clube de Pombal).
Workshop
de Língua Gestual
Ainda durante o dia de sábado
teve lugar um importante e valoroso
workshop de Língua Gestual Portuguesa, uma emocionante largada de
40 balões simbolizando o 40º Aniversário dos Leos em Portugal, e o
jantar oficial e de companheirismo.
No domingo, começámos a nossa
manhã com uma visita guiada pela
acolhedora cidade de Barcelos e terminámos o nosso programa com
um desafiante worshop de danças de
salão na Escola Secundária de Barcelos.

Mensagem do Presidente
do DM Leo 115, CLeo
Pedro Patrão Amado:
“Obrigado a todos os Leos e Lions de
Portugal que se deslocaram até Barcelos
para partilharem este fim-de-semana muito especial. Mais uma grande mobilização
nacional. Mais um evento que já deixa saudades. Aos Leos de Barcelos muitos parabéns pelo programa que proporcionaram e
um sincero obrigado pela forma acolhedora
e inspiradora com que receberam todos os
participantes em todos os momentos. São
mais uma prova viva de que um clube mesmo com poucos elementos é capaz de organizar um evento de excelência, sempre que
existe uma enorme entrega e dedicação
de todos. Obrigado Juliana, Isa, Ana, Diana,
Afonso e Hugo por tudo o que nos deram
e proporcionaram, não poderia estar mais
orgulhoso de vocês.”

pedro patrão amado
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Consolidação do Movimento LEO
São vários os elementos do Gabinete do DM Leo 115 que, durante este
ano, têm participado em diferentes encontros Lionísticos de Norte a Sul do
país, empenhados neste importante
trabalho de sensibilização e consolidação do crescimento do movimento Leo
em Portugal.
“Este é um trabalho que para muitos não é visível e que tem sido fruto de
uma grande dedicação e disponibilidade de alguns elementos da nossa equipa
do DM Leo 115, em colaboração com
algumas entidades Lionísticas. Neste
momento já reativámos 2 Leo Clubes
que estavam inativos à aproximadamente 15 e 20 anos, nomeadamente o
Leo Clube de Caldas da Rainha e o Leo
Clube de Ponta Delgada (Açores), estamos a criar 4 novos Leo Clubes e, em
simultâneo, estamos a fazer trabalho de
sensibilização (em diferentes etapas)
para outros 5 potenciais novos Leo
Clubes. Juntos, continuamos focados e
motivados em criar oportunidades para
novos Clubes em Portugal e para que
mais jovens se juntem ao nosso movimento Leo.” Pedro Patrão Amado
Outro dos objetivos da equipa DM
Leo 115 deste ano passa igualmente
pela sensibilização junto dos Leo Clubes existentes para que estes motivem
novos jovens a juntarem-se às suas atividades de Serviço e, posteriormente,
integrarem e renovarem os quadros
sociais. Durante este ano já foram vários os Leo Clubes que apadrinharam
a entrada de novos Companheiros(as)
Leos.
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