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Presidente internacional 
do lions recebido Pelo 
Presidente da rePública
Naresh Aggarwal, acompanhado da sua esposa Navita, participou nas Convenções, apadrinhou a entrada 
do Arcebisbo Primaz de Braga, do presidente da Câmara local e do Vice-Reitor da Universidade do Minho, 
entregou as cartas constitutivas dos novos Clubes, inaugurou a nova sede do Distrito 115 Centro Norte, 
e protagonizou uma intervenção altamente motivadora, confessando-se impressionado com o que viu



 >
 in

te
rn

a
ci

on
a

l

2

março
abril

LION

2018

s Lions sabem que o facto de fazermos o serviço para os outros nos 
dá uma gratificação muito especial. Não há nada como o sorriso 
espalhado no rosto de uma criança que brinca num parque Lion, ou 
o olhar de alívio de uma mãe quando o seu filho recebe a vacine 
contra o sarampo. Dar abrigo às vítimas de desastres ou ajudar os 
carenciados – estas actividades ligam a humanidade que há em nós 

à humanidade que há nos outros, à nossa volta.
Mas, às vezes, o serviço tem de ser feito mesmo quando a gratificação não é 

imediata. Às vezes, quando não estamos centrados em manter o nosso coração 
focado no objectivo, só sentimos o sacrifício. Quando somos chamados a cuidar do 
ambiente, dão-nos uma lista do que não devemos fazer. Não use garrafas de plástico, 
não acelere o seu carro demasiado, não tome um duche demasiado demorado. E é 
isso que vai encontrar neste caso com outras pequenas coisas que devemos fazer.

Mas cuidar do nosso mundo não deveria ser considerado como um «passatempo». 
E nós temos uma responsabilidade perante as novas gerações que é tratar deste 
problema. Quando realizamos um projecto de serviço que torna o nosso ambiente 
melhor, estamos a ligar-nos com essas gerações futuras. O Ambiente é uma parte 
essencial das nossas causas globais – uma pela qual nós servimos 64 milhões de 
pessoas só nos últimos quatro anos.

Os jovens do mundo são apaixonados por este tema. É uma causa que lhes dá 
energia. Alguns Clubes têm reportado que têm usado os seus projectos sobre o 
ambiente para recrutar mais jovens e que funcionou. Mais de metade de todos os 
Clubes Lions – 26.550 ou mais – organizaram recentemente um projecto para ajudar 
o ambiente. Nós reunimos momentos e chegou o tempo de ver que podemos viver 
num mundo mais verde.

Na Índia, nós temos muitos problemas de ambiente. Estamos a lutar com o ar 
poluído e a falta de água que ameaçam a saúde e o sustento de todos, ricos e pobres. 
Tal como em outros países, nós usamos demasiados plásticos e temos de saber lidar 
com as ramificações das mudanças de clima.

Mas estas mudanças não são inultrapassáveis. E enquanto houver pequenas coisas 
que todos os indivíduos possam fazer, há grandes coisas que nós podemos fazer 
como Lions quando usamos a nossa vasta rede para ligar as nossas comunidades.

Portanto, sim, façam as pequenas coisas. Muitas mudanças são tão pequenas que 
nós nem reparamos. Mas façam também as grandes coisas. Juntem-se como grupo 
para fazer a limpeza de uma praia ou de um caminho, plantem árvores num terreno 
careca, reciclem jornais ou sacos de plástico. Não só há o dever de atrair novos 
membros, mas também há que nos ligarmos, a nós e ao nosso Clube, a uma maior 
comunidade, agora e no futuro. 

Às vezes não sentimos que a Terra gira, mas a verdade é que a noite se transforma 
em alvorada. Para os dois biliões de pessoas que não bebem água potável limpa e não 
têm sanitários, para as muitas espécies de animais que estão à beira da extinção, nós 
todos precisamos de uma nova alvorada.

Este planeta não nos pertence, nós é que pertencemos a este planeta.   

O

A Cuidar do Nosso Mundo 
e a Fazer Ligação 
com as Gerações do Futuro

Naresh Aggarwal
Presidente Internacional 

de Lions Clubes 



 >
 in

te
rn

a
ci

on
a

l

março
abril

3
LION

2018

sumário
 internacional

 2 e 4  Mensagem  
  do Presidente 
  Internacional  
  de Clubes Lions, 
  Naresh Aggarwal
 5 a 7  Convenção  
  Internacional 
 8 a 19  Informação  
  de Lions Internacional

convenções lions

 20 a 27  Convenções  
  Lions Braga

distrito múltiPlo

28 a 30  Informação do Distrito 
  Múltiplo 115

distritos

31 a 35  Informação dos Distritos 

oPinião

 36  Opinião do Presidente 
  do Conselho Nacional 
  de Governadores, 
  CC José Carvalho Lopes
 37  Opinião da Governadora 
  do Distrito 115 Centro Sul, 
  DG Gabriela Fernandes
38 a 40  Opinião do Governador 
  do Distrito 115 Centro Norte, 
  DG Paulo Rodrigues

clubes 

 41 a 59 Atividades  
  dos Clubes Lions

editorial

ste quinto número da LION é 
o primeiro exclusivamente di-
gital, na sequência das trans-

formações anunciadas por Lions Inter-
nacional, que entraram em vigor em 
janeiro de 2018.

Fruto dessa aposta digital, que te-
mos vindo a abordar neste espaço, é 
com satisfação que informamos que 
a LION já está disponível para dispo-
sitivos da Aple. Já era possível fazer 
o download da versão portuguesa da 
LION para Android / Google e agora 
também já é possível para IOS / Aple.  

Neste número, tentamos transmi-
tir um pouco do que passou nas Con-
venções realizadas em Braga, nos dias 
21 e 22 de abril, que contaram, como 
sabemos, com a participação do Presi-
dente Internacional Naresh Aggarwal, 
que se fez acompanhar da sua esposa 
Navita.

A revista sai com um significa-
tivo atraso, mas achámos que seria 
interessante que incluísse já a visita 
do Presidente Internacional ao nosso 
país. 

Sobre as questões relacionadas 
com a publicação da Revista que fo-
ram levantadas na Convenção Nacio-
nal a elas nos referiremos no número 
de junho, o último deste mandato, que 
terá versões digital e impressa. 

Relembramos apenas para já que 
a LION Portuguesa cumpre todas as 
diretrizes emanadas de Lions Interna-
cional e que para continuar a ser uma 
revista oficial terá de continuar obri-
gatoriamente a publicar quatro ver-
sões impressas e duas digitais, sendo 
que as versões impressas também te-
rão versão digital. 

Boas leituras

E

Isabel Gomes Moreira
Editora
isabel_moreira@lionsclubes.pt

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

ção da Diretoria internacional em 35 edi-
ções e em 18 idiomas: inglês, espanhol, 
ja ponês, francês, sueco, italiano, alemão, 
finlandês, coreano, portu guês, holandês, 
dinamarquês, chinês, grego, norueguês, 
turco, tailandês e hindi.
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Conselho de Governadores: Presidente: José 
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,China; Connie Lecleir-Meyer, Wisconsin, United 
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amasté!
Cada um de nós só pode chegar onde chegam os 

nossos braços. Mas o que pode acontecer quando eu 
agarro na tua mão e tu dás a mão à pessoa que te está 
mais próxima? 

Havia uma história nas notícias do ano passado. Uma 
família nadava na Praia de Panamá City, na Florida e ficou enredada numa 
corrente de água em remoinho. Nove pessoas – incluindo duas crianças e 
uma mulher mais velha – ficaram enredadas. As pessoas ouviram os gritos 
de socorro e começaram a formar uma correia humana. Setenta a oitenta 
pessoas que não se conheciam, de mão dada, foram capazes de puxar para 
fora da água e de pôr em segurança todas as outras pessoas.

Pensem nisto. Nenhuma daquelas pessoas poderia, por si só, salvar 
aquelas vítimas. Um polícia tentou, mas teve de voltar para trás porque a 
corrente era demasiado forte. Mas, juntos… Juntos! Um por um, puxaram os 
membros da família para os pôr em segurança.

Isto é o que nós fazemos, como Lions. Como Lions nós chegamos às 
pessoas que se estão a afogar na vida. Mas, como indivíduos, só podemos 
actuar como tal. Às vezes a corrente é demasiado forte e a ajuda só pode 
alcançar aqueles que estão em necessidade quando nós nos juntamos. Eu 
chamo a isto o Poder do Nós.

Isto é o que a LCIF faz. Ajuda os Lions a formarem uma corrente para 
trazerem as pessoas para uma situação segura. A LCIF pode responder 
de uma maneira que os Lions, como indivíduos, ou como Clubes, não 
conseguem. Desde 1968, a LCIF já deu US$1 bilião em subsídios. Nos 
desastres naturais a LCIF pode mobilizar prontamente fundos, provendo a 
ajuda necessária dentro de dias. Por exemplo, a LCIF deu um subsídio de 
US$100,000 para ajudar a dar alívio e para a reconstrução em Porto Rico 
depois dos furacões devastadores que aconteceram no Outono passado. 
Trata-se de dinheiro que imediatamente serve para acudir às vítimas.

A LCIF deu a possibilidade aos Lions da Indonésia de se associarem a 
Gavi, a Aliança de Vacinas, numa campanha para fornecer vacinas a 95% de 
crianças entre as idades de nove meses e 16 anos, até ao fim de 2018. Este 
é um objectivo incrível, e também prontamente satisfeito. A LCIF erradicou 
a cegueira dos rios na Colômbia e no Equador – a primeira vez que um país 
erradicou completamente esta doença. Estão a fazê-lo! E conseguem fazê-
lo porque juntaram as mãos. Transformaram-se num grande conjunto que é 
muito maior do que a simples soma das partes.

A LCI é a maior Associação de Pessoas de Serviço do mundo. Contudo, 
deveríamos também tentar ser a maior entidade de angariação de fundos 
do mundo, através da LCIF. Eu nunca me sinto bem a pedir muito de poucos, 
por isso peço pouco a todos. Mesmo um donativo médio de um dólar 
por semana de cada um dos membros irá duplicar os fundos anualmente 
angariados. 

Este mês, eu faço um desafio a todos vós para olharem para aqueles que 
vos estão mais próximos do vosso lado esquerdo e do vosso lado direito. 
Como poderão dar as vossas mãos? E, ao entregarem donativos à LCIF, 
pensem como vocês podem expandir o serviço que vocês já fazem.

N

Vamos Unir 
os Nossos Braços

Naresh Aggarwal
Presidente Internacional 

de Lions Clubes 
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votação na convenção internacional 
Votar nos Responsáveis Executivos 
e nos Directores Internacionais
Todos os Clubes em situação actualizada podem participar na eleição dos responsáveis 
executivos e dos directores internacionais e podem votar nas emendas às regras 
da associação inscrevendo os delegados que representem os clubes na convenção 
internacional.

A certificação da votação na Convenção Internacional será 
feita ao mesmo tempo, na Área da Votação da convenção. 
Logo que esteja certificado receberá um voto e fica assim ha-
bilitado a votar imediatamente. Os dias e as horas para Certi-
ficação e Votação são:

• Domingo, Julho 1, 1:00 PM – 5:00 PM (das 13.00h às 17.00h)
• 2ª feira, Julho 2, 9:00 PM – 5:00 PM (das 9.00h às 17.00h)
• 3ª feira, Julho 3, 7:00 AM – 10:30 AM (das 7.00h às 10.30h)

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

bes Lions podem ser inscritos pelo presidente do clube ou pelo 
secretário, usando uma das seguintes opções:

• Aceder a MyLion «My Lions Club» International Delegates
• Enviando o «Formulário do Delegado do Clube» para a 

Sede da LCI, para a morada abaixo indicada
Os Clubes que usem MyLCI podem inscrever os seus dele-

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

Os Clubes que usem o Formulário do Delegado do Clube 
para inscrever os seus delegados precisam de enviar o for-
mulário para a Sede Internacional até dia 1 de Maio de 2018. 
Se não lhes for possível enviar o formulário até dia 1 de Maio 
2018, tragam para a convenção o formulário, assinado. O for-
mulário pode também ser enviado online.

Para mais informações sobre a votação na Convenção 
Internacional vá a http://lcicon.lionsclubs.org/EN/seminars-
-events/certification-voting.php

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

convenção internacional
Tabela de Delegado de Clube

Quadro 
Associativo

Delegados 
Intitulados

 1-37 1

38-62 2

63-87 3

88-112 4

113-137 5

138-162 6

163-187 7

188-212 8

213-237 9

238-262 10

Quadro 
Associativo

Delegados 
Intitulados

263-287 11

288-312 12

313-337 13

338-362 14

363-387 15

388-412 16

413-437 17

438-462 18

463-487 19

488-512 20

Quadro 
Associativo

Delegados 
Intitulados

513-537 21

538-562 22

563-587 23

588-612 24

613-637 25

638-662 26

663-687 27

688-712 28

713-737 29

     738+ Ver em baixo*

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.
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convenção internacional
Certificação e Votação
Perguntas Frequentes

Quem Pode votar?

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

como Posso tornar-me o 
delegado do meu clube?

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

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

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

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

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

Quantos delegados são 
Permitidos Para o meu clu-
be?

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

a  Tabela de Delegados de Clube da 
Convenção Internacional.

existe alguma outra exi-
gência?

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

cheguei ao centro de con-
venções. como Posso votar?

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

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

• Domingo
1° de julho - 13:00 - 17:00
• Segunda-feira 
2 de julho - 9:00 - 17:00
• Terça-feira
3 de julho - 7:00 - 10:30

Além de um documento de iden-
tidade com foto emitido pelo gover-
no e o crachá de inscrição para toda a 
semana, o delegado precisará de um 
dos seguintes itens:

• A confirmação de Delegado impressa
• O Formulário de Delegado assinado
• A autorização de um dirigente de 

clube* ou distrito** 

como um delegado de clu-
be Pode ser alterado?

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

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

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

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

esQueci minha confirma-
ção de delegado. o Que devo 
fazer?

Basta trazer seu documento de 
identidade com foto emitido pelo go-
verno e o crachá de inscrição para toda 
a semana, para a Área de Votação.

Quem Posso contatar, 
antes da convenção, com 
Perguntas?

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

*Dirigentes de Clube Autorizados
• Presidente de Clube de 2017-18
• Primeiro Vice-Presidente de Clube 

de 2017-18
• Segundo Vice-Presidente de Clube 

de 2017-18
• Secretário de Clube de 2017-18
• Tesoureiro de Clube de 2017-18

**Dirigentes de Distrito Autorizados
• Governador de Distrito de 2017-18
• Governador de Distrito de 2018-19
• Primeiro Vice-Governador  

de Distrito de 2018-19
• Segundo Vice-Governador de 

Distrito de 2018-19
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2017 CNV-DF_PO 

 

 

 
 

Formulário de Delegado de Clube      

 

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

• Fazendo o logon 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 e-mail para o Delegado do Clube. Quando o endereço de 
e-mail do Delegado de Clube não estiver disponível, a Confirmação será enviada por e-mail para o dirigente do clube.    

Número de associado do Delegado:  

Nome do Delegado: (nome - nome do meio - sobrenome)  

Endereço de e-mail do Delegado:  

Idioma da cédula preferido do Delegado:  

 
 
 

    

Dirigente de Clube autorizado: (selecione um)   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 2018 para:  
Centro de Atendimento aos Associados - Lions Clubs International - 300 W. 22nd 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 2018.  
Se não puder enviar o formulário por correio até 1° de maio de 2018, 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 27 de junho de 2018. 

 

Número do Clube:       

Nome do Clube:      

Cidade do Clube:  Estado:  País:  
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O Oceano Pacífico é o 
território do maior número 
de ilhas do mundo – 25.000 
atoles, arquipélagos e 
ilhotas. É também o local de 
guarida da Grande Mancha 
de Lixo do Pacífico – um 
vórtice de sopa de lixo 
marinho que, desde Outubro 
de 2016, se estimou medir 
mais de 1,7 milhões de 
milhas quadradas. A mancha 
não é realmente uma 
massa sólida, mas sim uma 
área de alta concentração 
confusa à superfície 
onde a maior parte do 
entulho consiste em 
pequenas peças de plástico 
flutuante que pode não ser 
prontamente visível. Só foi 
recentemente descoberto, 
mas o entulho tem dado 
às praias da Costa do 
Pacífico durante décadas, 
criando situações de risco 
para os humanos e para 
os seres vivos selvagens, 
recordando-nos friamente 
que aquilo que «deitamos 
fora» não vai «para fora».        

A NeCeSSIDADe 
eMeRGeNte DA 
ÁGUA NA CIDADe 
DO CABO UNe OS 
LIONS DA ÁFRICA 
DO SUL 

A Cidade do Cabo, na África do 
Sul, está a sofrer uma crise assusta-
dora com as torneiras municipais 
secas. Apesar de estar rodeada das 
praias mais belas de todo o mundo 
e oceanos, a Cidade Mãe está a so-
frer uma seca severa que começou 
em 2015 estando os seus recursos 
naturais a agravar, deixando os resi-
dentes da Cidade do Cabo a enfren-
tar um desastre como nunca antes 
se viu.

O Líder da Área e Past-Gover-
nador de Distrito Carl Van Blerk, 
membro fundador e Presidente do 
Lions Clube Edens na cidade cos-
teira de George que fica a cerca de 
300 milhas da Cidade do Cabo, fala 
da ingenuidade que os residentes 
da Cidade do Cabo mostraram, so-

correndo-se de maneiras inventivas 
para poupar a água. «Nunca se tinha 
visto os hábitos de higiene serem 
tão debatidos pelos homens e pelas 
mulheres», disse. Com frases como 
«Se está castanha, deite-a pelo cano 
abaixo», e «Se está amarela, deixe-a 
ficar», agora impressas em papel e 
coladas nas portas das casas-de-ba-
nho, em toda a cidade, os residentes 
tomam a responsabilidade. Contu-
do, não restringiram suficientemen-
te o uso da água e a cidade limitou 
agora o uso de 50 litros (mais de 13 
galões) de água, por pessoa, por dia.

Os Sul-Africanos de todo o país 
vieram ajudar, com pessoas que 
trouxeram garrafas de água apenas 
fechadas, em camiões de sítios tão 
longínquos como Joanesburgo – 
que fica a cerca de 900 milhas da 
Cidade do Cabo. As observações 
de Van Blerk acerca das boas inten-
ções destes esforços, ou seja, a água 
engarrafada vinda de fontes não-
-seguras e metida dentro de garra-
fas não-tratadas e transportadas em 
camiões abertos, ao longo de longas 
distâncias podem vir a despoletar 
um desastre de saúde como conse-
quência. 

a forma da nossa Água
A água está literalmente em todo o lado. A substância mais abundante do mundo cobre 
mais de dois terços da superfície da Terra. Ela é 70 por cento do nosso corpo. Ela escorre 
pela nossa cabeça se saímos de casa sem chapéu-de-chuva. Apesar disso, na cidade do 
Cabo, na África do Sul, não há água para beber.
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reduza a sua Pegada da Água.  De acordo com um 
Relatório Contabilístico do Governo datado de 2014, 
40 em 50 administradores da água estatal nos estados 
Unidos espera escassez de água sob condições médias 
em alguma quantidade dos seus estados durante a 
próxima década. Reduzam a vossa pegada da água com 
apenas alguns pequenos ajustes. 

verifiQuem as vossas torneiras. O Consumo 
totaliza mais de 1 trilião de galões de água 
desperdiçada todos os anos, ou 10.000 galões por cada 
casa.

refaçam o vosso relvado. Alguns fornecedores 
de água municipal estão a pagar às pessoas para 
refazerem os seus relvados resistentes à seca e com 
espécies nativas, muitas vezes chamadas de programa 
«poupa-relva».

tomem duches mais rÁPidos. Um duche de 10 
minutos com um chuveiro tradicional usa cerca de 50 
galões de água. Reponham a cabeça do chuveiro com 
um modelo de baixo caudal e vão reduzir a água para 
metade.

fechem as torneiras. Se deixarem correr a água 
enquanto escovam os dentes ou lavam os pratos isso 
gasta dois galões por minuto – ou seja 3.000 galões de 
água por ano.

decidam comer menos carne. Muitos recursos – 
especialmente a água – são necessários para produzir 
carne. Se substituir um bife de 1 libra com legumes, 
uma vez por semana, pode poupar mais de 94.000 
galões de água por ano.

Reconhecendo a necessidade de 
coordenar esforços para conseguir 
água limpa para os residentes da Ci-
dade do Cabo, os Lions de Edens 
avançaram e apontaram como prio-
ritário para o Clube, o Projecto da 
Água da Cidade do Cabo. Pediram 
aos residentes da África do Sul - e 
do mundo – para doarem fundos. 
Todos os fundos angariados desti-
naram-se a comprar água, a preços 
muito reduzidos, aos fornecedores 
fora da Cidade do Cabo, onde não 
havia seca. As garrafas de água sela-
das com 5 litros (1,3 galões) foram 
depois transportadas pelo fornece-
dor em camiões devidamente pre-
parados, até a uma estação central 
da Cidade do Cabo e depois distri-
buídas aos Clubes Lions da região. 
Os clubes locais distribuíram, en-
tão, a água onde era mais necessária 
– tais como aos lares de idosos, às 
crianças, aos doentes.

Um camião de oito toneladas 
pode carregar aproximadamente 
1.600 garrafas de água fresca e pode 
ser distribuída por cerca de US$1.600 
– precisamente um dólar por garra-
fa. As escolas locais de todo o país 

foram contactadas para se juntarem 
ao Projecto dos Lions Água para a 
Cidade do Cabo, juntando fundos 
suficientes para comprar e enviar um 
carregamento de água para a escola 
da Cidade do Cabo com uma men-
sagem de Esperança e amor para 
aqueles que estavam em tamanha 
necessidade.

«Os Residentes de toda a África 
do Sul juntaram-se de modo a que 
os Sul-Africanos pudessem provar 
o que tão bem fizeram, no passado», 
disse Van Blerk.z
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A LIMPAR 
A COStA, 
UMA PeçA 
De PLÁStICO 
De CADA Vez

Em 2012, uma estrutura de 165 
toneladas apareceu na praia Ágata 
ao longo da Costa do Pacífico, no 
Oregon. A peça, de 66 pés de com-
primento de cimento e aço, tinha 7 
pés de altura e 19 pés de largura. E 
acontece que veio do Oceano Pacífi-
co. Foi um bocado da doca do Japão 
que se separou durante o tsunami 
de 2011, tendo demorado um ano 
para chegar a um lugar remoto como 
é a famosa costa do Oregon, onde 
prontamente chegou à praia. Era, es-
sencialmente, um enorme pedaço de 
entulho marinho.

O entulho marinho tornou-se 
uma dor de cabeça nas últimas dé-
cadas, à medida que nós passámos a 
consumir no chamado «uso-único», 
feito de materiais que não são degra-
dáveis. O resultado é a acumulação 
de lixo que flutua sobre os oceanos 
do mundo. As condições meteoro-
lógicas atiram os desperdícios para 
as praias e os peixes e os seres da 
vida selvagem ficam enredados ou 
comem o lixo e ficam doentes. «É 
também uma espécie de praga públi-
ca. As pessoas vão às nossas praias 
e esperam ver uma paisagem limpa 
e são surpreendidas ao ver coisas 
como trapos e garrafas de plástico», 
diz Carole Bernthal, Superintendente 
do Refúgio para o Refúgio da Costa 
Olímpica Nacional, no Porto Ange-
les, Washington.

Em 2007, o Lions Clube da Baía 
Clallam Sekiu juntou-se a outras or-
ganizações locais para formarem 
a Aliança para a Limpeza da Costa 
de Washington. A Aliança lançou os 
Salvadores da Costa para coordenar 
os esforços das pessoas e dos grupos 
de voluntários que tinham estado a 
limpar a Costa do Pacífico de Wa-
shington desde 1971.

Nancy Messner do Lions Clube 
Clallam Bay Sekiu e a vice-presidên-
cia do Distrito Múltiplo 19, foi o ins-
trumento dos Lions para organiza-

rem os Salvadores da Costa. Messner 
e o marido, o Lion Roy Morris, qui-
seram alavancar o poder colectivo de 
todas as pessoas e grupos que esta-
vam interessados no lixo marinho da 
baía. «Os Lions não têm de trabalhar 
sozinhos. Podemos sempre trabalhar 
em parceria», disse ela.

Os Lions da Costa dos Estados 
Unidos e do Canadá participam ago-
ra em três limpezas anuais ao longo 
da linha da costa de Washington e no 
Estreito de Juan de Fuca. Este acon-
tecimento que assumem, a Limpeza 
da Costa de Washington, começou 
como uma série de limpezas separa-
das mas agora atrai 1.200-1.400 par-
ticipantes e movimenta mais de 20 
toneladas de lixo.

«Individualmente é arrebatador, 
especialmente quando se olha para 
a quantidade de lixo marinho», dise 

Bernthal. «(Mas) trabalhando juntos, 
nós podemos realmente fazer a dife-
rença. E temos de fazer assim, não 
temos outra escolha. Eu não quero 
dar aos nossos filhos e aos filhos dos 
nossos filhos um oceano destituído 
de vida».

Bernthal acredita que trabalhar 
com os Lions pode ser a chave im-
portante do sucesso na luta contra o 
lixo do oceano.

«Eu gostaria de ver isto espalhar-
-se pelas margens todas do Pacífico. 
E uma organização como os Clubes 
Lions é realmente a chave para isso 
porque eles estão localizados em 
muitas, mas muitas, comunidades 
em todo o mundo. Por isso, têm a 
possibilidade de chegar às pessoas, 
um acesso que eu não tenho», disse 
Bernthal.

Messner pensa que é importante 
alargar a perspectiva do significado 
que tem ser Lion.

A protecção do ambiente não é 
necessariamente uma novidade para 
os Lions, disse ela. «Sejam quais forem 
os lugares, lá estão os Lions. Nós cui-
damos dos caminhos, nós limpamos 
nas nossas comunidades. Todos nós 
fazemos isso. Muito desse trabalho é 
proteger o nosso ambiente».

O objectivo, claro, não é ver que 
o número dos voluntários que lim-
pam as praias - e a correspondente 
quantidade de lixo apanhado – con-
tinua a aumentar. O objectivo final 
é começar a parar o lançamento do 
lixo nos oceanos, disse Messmer. 
«Quando vamos passear a uma praia 
deserta e apanhamos com lixo ma-

artigo 3 
continuação

o que é o entulho marinho?
O entulho marinho é o lixo 

que, de qualquer modo, se despeja 
no oceano. Uma garrafa de plásti-
co que você deita fora no seu lixo 
da cozinha pode vir a flutuar muito 
longe e acabar nos canos de esgo-
to da vizinhança ou em correntes 
de água que desaguam no oceano. 

Os barcos comerciais de pes-
ca podem perder os seus motores 
em tempestades, nas redes e nos 
anzóis e noutras coisas sórdidas 
que andam por aí desgovernadas, 
prejudicando as pescas locais e 
matando a vida marinha que fica 
presa nas linhas ou que engole o 
lixo.
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IDeIAS PARA PROJeCtOS
Se você começou a ser, ou já é, um ambientalista 

experiente, aqui tem algumas ideias para dar ao seu 
Clube.

Plantem árvores. Consultem a vossa comuni-
dade ambiental (comecem pelos Parques e pelos 
Organismos Recreativos) para determinar a loca-
lização, o tipo e a quantidade de árvores que são 
precisas.

limpem uma área natural. Escolham uma praia, 
um parque, ou um caminho favorito e juntem-se 
para apanhar o lixo mensalmente.

recolham telemóveis usados. Arranjem uma 
caixa de doação como costumam fazer para os ócu-
los e coloquem-na onde seja útil. 

reduzam o desperdício de água. Estejam aten-
tos às casas e à comunidade no que respeita a fen-
das em fossas ou em fontes de água comunitária. 
Contactem os administrativos se forem necessárias 
reparações.

lancem uma campanha de reciclagem na vos-
sa comunidade. Peçam gentilmente artigos usados 
que possam ser doados para organizações de cari-
dade.

organizem um concurso para um mural que de-
fenda o ambiente. Pintem o trabalho artístico ga-
nhador numa área apropriada para alindar a vossa 
comunidade e para promover o conhecimento sobre 
o ambiente. 

Promovam o interesse em plantas nativas. 
Plante um jardim demonstrativo usando as plantas 
nativas para encorajar os membros da comunidade 
a apreciarem a paisagem ecologicamente sustentá-
vel.

Patrocinem um programa de treino para os 
agricultores. Tragam especialistas para mostrar-
-lhes como fazer e como usar fertilizantes orgânicos 
e pesticidas.

construam um depósito para as águas da chu-
va. Façam parceria com a vossa comunidade para 
construírem e usarem um depósito, demonstrando 
como usá-lo para a recolha da água para irrigação. 

construam uma horta. Trabalhem com as es-
colas locais para estabelecer quais os produtos or-
gânicos e quais os programas de compostagem ne-
cessários para a melhoria das refeições na escola e 
também para a redução de desperdício.

OBSERVEM OS LIONS A TRABALHAR PARA PRO-
TEGEREM O NOSSO AMBIENTE.

Os Salvadores da Costa limpam a praia da costa 
do Pacífico

https://www.youtube.com/watch?v=OIWT6Dhd
Xh0&feature=youtu.be

Os Clubes da Jamaica fazem a reflorestação da 
sua terra.

https://www.facebook.com/lionsclubs/videos/
vl.1655014488098574/10153218086477492/?type=1

AJUDe A MANteR O LIxO 
LONGe DO OCeANO

reduzindo
- Reduza a quantidade 

de desperdício que 
produz, usando pro-
dutos que podem ser 
reciclados ou conten-
tores re-utilizáveis.

- Reduza a quantidade 
de lixo nas correntes de 
água, assegurando que 
o seu lixo e os receptá-
culos de reciclagem têm 

tampas de confiança.
- Evite comprar produ-
tos com demasiadas 

embalagens.

re-usando
- Use os sacos de 

compras que são re-
-utilizáveis.

- No trabalho, traga 
o seu almoço numa 
caixa re-utilizável ou 

refrigeradora.
- Embale as suas 

sanduíches, aperitivos 
e bebidas em conten-
tores re-utilizáveis de 
preferência, e não em 
sacos de plástico ou 

garrafas descartáveis.   

reciclando
- Saiba o que é que a 

comunidade recicla e o 
que é que não recicla.

- Compre produtos 
feitos com materiais 

reciclados.

Não importa onde é 
que você vive ou que 
espécie de trabalho 

você tem, você pode 
ajudar a reduzir o 
entulho marinho.

Para saber mais acerca dos Salvadores da Costa ou para se juntar a eles, 
vá a Coastsavers.org.

rinho e só vemos sacos de lixo ma-
rinho à volta, ficamos muito tristes. 
Mas depois ficamos também muito 
irritados. E a nossa ideia é que as 
pessoas que ficam tanto tristes como 
também furiosas com o lixo marinho 
comecem a perguntar de onde vem 
este lixo todo. E, então, comecem a 
trabalhar na prevenção».

Mesmo que não sejam amantes 
da praia, o lixo marinho pode afectar 
essas pessoas. Somando as toneladas 
de lixo que chega às praias, há em 
todo o mundo grandes quantidades 
de entulho concentrado em enormes 
quantidades que fazem rotações nas 
correntes dos oceanos. Este lixo flu-
tuante tem ramificações económicas 

em adição ao dano formidável que 
causa no ambiente. Por exemplo, os 
relatórios de NOAA dizem que uma 
equipa de investigadores concluiu 
que com a remoção das cascas de ca-
ranguejos abandonadas em áreas de 
pesca activas, a apanha do carangue-
jo azul poderia crescer 24 por cento 
– uma diferença de US$33.5 milhões.

Mas, principalmente, os mem-
bros dos Salvadores da Costa acre-
ditam que se cuidarmos dos nossos 
oceanos é a parte melhor de sermos 
bons administradores da Terra – 
para nós próprios, para outras cria-
turas vivas e para as gerações futuras.

«Estamos todos a jusante de al-
guém», disse Messmer.

CONCLUSÃO
O objectivo final é começar por parar o 
despejo de lixo nos oceanos, 
disse Messmer.
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A Apoiar os Lions. 
A Servir a Humanidade. 
A Dar Esperança.
A Fundação Internacional de Clubes Lions (LCIF) está a completar 50 anos e esta 
boda de ouro, neste ano, traz maravilhosas histórias dos beneficiários de todo o 
mundo o que estimula mais mudanças, no horizonte. De facto, tudo indica que a 
LCIF está no seu melhor. Estando a impulsionar uma nova campanha de angariação 
de fundos, a re-estruturar mais subsídios que melhor sirvam as necessidades dos 
Lions e a preparar o apoio às causas globais da LCI, a LCIF tem a panóplia certa de 
experiência e energia para ajudar aqueles que estão em maior carência. A LCIF tem 
dado suporte ao serviço dos Lions durante 50 anos e isto é apenas o princípio.

A LCIF tem ajudado os Lions a 
realizarem muito, durante os seus 50 
anos.

A LCIF foi criada como uma fun-
dação em 1968 para assumir a missão 
de guindar a Associação de Clubes 
Lions a um alto patamar, com vista a 
problemas globais ao ajudar os Lions 
nos seus projectos humanitários de 
larga escala. A LCIF distribuiu o seu 
primeiro subsídio quatro anos depois, 
e desde então, não abrandou.

Com mais de US$1 bilião em 
subsídios distribuídos por mais de 
13.000 vezes, a LCIF restaurou a 
visão aos pais que não tinham con-
seguido ver os seus filhos. Recons-
truiu comunidades devastadas por 
terramotos e incêndios. Alimentou 
crianças esfomeadas e deu a saúde 
aos jovens, de modo a que se tor-
nassem adultos produtivos. Com o 
apoio da LCIF, os Lions construíram 
poços de água e latrinas que ajudam a 

controlar o avanço de doenças de ce-
gueira. As pessoas que antigamente 
se escondiam do mundo por terem 
uma deficiência, a quem tinha sido 
negada educação e companhia, ago-
ra vão à escola e contribuem para as 

Desde esse primeiro subsí-
dio, a LCIF tem doado fundos a 
projectos em todo o mundo. As 
comunidades têm sido apoia-
das em todo o globo e mesmo 
localmente. A LCIF foca-se em 
quatro áreas principais – a visão, 
juventude, desastres e esforços 
humanitários – assegurando ajuda 
onde é vitalmente necessária. 

VISÃO

A criança duma família de 
agricultores em Gujarat, Índia, 
Jyotsana Nisarta tinha apenas 2 
anos de idade quando contraiu 
poliomielite. Mesmo com inter-
venção médica, Jyotsana ficou 

com grande incapacidade visual.
Com limitadas oportunidades 

na Índia para as pessoas com 
deficiência, Jyotsana ficou depen-
dente da família. Foi quando o 
Conselho de Saúde dos Cegos em 
Dahod mudou a sua vida. Com o 
apoio de um subsídio da LCIF de 
US$63.000, os Lions do Distrito 
323-F1 ajudaram a expandir o 
centro de treino vocacional do 
Conselho. O Conselho pôde contar 
com mais treinadores de com-
putadores e iniciou vários novos 
programas que treinam cerca 
de 100 pessoas por ano para 
empregos bem remunerados e 
respeitados.

Passados meses Jyotsana 

     hoje
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suas comunidades. Este US$1 bilião 
mostrou ao mundo que os Lions se 
preocupam e a LCIF ajuda.

o Primeiro subsídio 
da lcif

Junho, dia 9, em 1972. Em Rapid 
City (cidade), no South Dakota, uma 
frente fria moveu-se ao longo do de-
clive leste de Black Hills. Levantaram-
-se pontos húmidos à medida que o ar 
ficava mais carregado de nuvens. Pelas 
6 horas da tarde uma linha contínua 
de tempestades de trovoada cobriu a 
parte leste de Black Hills. A encosta ín-
greme afunilou a água em direcção aos 
vales secos. Os níveis de água de Rapid 
Creek (ribeiro) subiram 12 pés sobre 
Rapid City durante apenas duas horas. 
Pelas 5 da manhã do dia 10 de Junho, 
Rapid Creek estava novamente dentro 
das suas margens, mas sem ter antes 
ceifado a vida de 238 pessoas. Três mil 
pessoas ficaram feridas e 1.335 casas 
ficaram destruídas.

Os Lions estavam entre os pri-
meiros que apareceram em cena para 
dar ajuda a esta comunidade devas-
tada. A fundação deu o seu primei-
ro subsídio ao Distrito 5-SW com 
US$5.000 para dar assistência às ví-
timas da inundação do South Dako-
ta, iniciando uma herança que ainda 
hoje continua.

Leia mais acerca de como a LCIF 
está a ajudar a combater  
a cegueira em LCIF.org

tinha completado o seu treino e 
foi imediatamente admitida com 
operadora de computador. As 
capacidades que aprendeu nas 
aulas do Conselho deram-lhe a 
possibilidade de evoluir na sua 
carreira e Jyotsana em breve 
foi admitida num trabalho de 
estado. Ela, na sua comunidade, 
tira fotos e impressões digitais 
e emite cartões de identidade. 
O seu ordenado mensal pra-
ticamente duplicou, o que lhe 
permite ajudar a sua família bem 
como pagar as suas despesas 
de vida.

Na Escola Secundária de Grapevine, na área suburbana de Dallas-
-Fort Worth, os estudantes sentam-se num círculo e tomam parte 
num diálogo directo. O exercício da Lions-Quest destina-se a ajudar 
a organizar a comunidade. Estes estudantes vão criar, eventualmen-
te, o seu próprio código e a conduta – um conjunto de expectativas 
que costumam adoptar uns com os outros de forma responsável. 
«Os estudantes começaram por se corrigir uns aos outros. É algo 
a que se habituaram e por isso o fazem», disse Juneria Berges, a 
ex-reitora de Grapevine. Como resultado, a frequência na escola 
aumentou e os estudantes demonstraram ter uma maior necessida-
de da capacidade mental de criticar. Os estudos mostraram que os 
estudantes estão mais aptos a evoluir academicamente quando o 
ambiente na escola é seguro, carinhoso e cooperativo – precisamen-
te a espécie de ambiente que foi criado em Grapevine. «O «Lions 
Quest» ensina ética, ensina o cuidado para com os outros e ensina a 
responsabilidade por si próprio», disse Berges. «Os miúdos apren-
dem que têm escolhas na vida, e que têm de fazer essas escolhas 
para seu próprio bem».          
Estejam a viver nos subúrbios, ou nas cidades, ou em pequenas 
aldeias, estas capacidades para a vida são universais. E não há sítio 
melhor para aplicar estas lições do que no Sudão do Sul. Localizado 
na África Central do Leste, o Sudão do Sul ganhou a independência 
em 2011. Vinte anos de guerra civil deixaram o país sem infra-estru-
turas essenciais. Só poucas áreas têm água corrente, electricidade, 
clínicas, escolas, ou ruas pavimentadas. Metade da população vive 
abaixo da linha internacional de pobreza, o que é menos de US$2 por 
dia. Não surpreende que somente um em cada três homens Sudane-
ses do Sul e uma em 10 mulheres Sudanesas do Sul saibam ler. Muito 
poucos sabem falar Inglês que é a língua oficial do Sudão do Sul.
Num esforço de dar saberes de vida e esperança aos jovens deste 
país, 38 professores de 14 escolas e instituições foram treinados 
nas capacidades da Lions Quest para a Adolescência. Pelo menos 
6.832 estudantes de idades entre 12 e 18 anos vão beneficiar deste 
programa Quest dos Lions.
«Como professores, fomos preparados com as capacidades que pre-
cisávamos para reformular a mente dos jovens, de modo a olharem 
para a sua situação de uma forma diferente e positiva», disse Em-
manuel Ladu, da direcção da Escola Secundária «Modelo de Juba».

     juventude

Para ler mais sobre o programa Lions Quest ou pedir materiais para 
uma escola no vosso Distrito, visite LCIF.org.
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Quando o Furacão Matthew atingiu as Caraíbas em Outubro de 
2016, rapidamente se tornou a tempestade mais forte a chegar ao 
Haiti desde 1964 e a terceira mais forte nos relatórios da nação. 
As pontes desapareceram. Muitas das estradas principais ficaram in-
transitáveis. A comida e a água para beber rareavam. Quinhentas e 
quarenta e seis pessoas morreram, embora os relatórios de mortes 
não-confirmadas ascendessem a 1.600. Duzentas mil casas ficaram 
completa ou quase completamente destruídas e 1,4 milhões de 
pessoas precisaram de ajuda humanitária.      
Os Lions do Haiti, sendo vítimas também, rapidamente entraram 
em movimento do serviço. Pediram assistência à LCIF e receberam 
um subsídio inicial de US$10.000 de Emergência para fazer face às 
necessidades imediatas das vítimas. Vinte Lions e 10 Leos de Port-
-au-Prince viajaram para Petit-Goâve para trabalharem lá com os 
Clubes. Juntos, distribuíram 550 conjuntos de ajuda aos residentes e 
mais tarde empacotaram 1,500 conjuntos de comida e medicamen-
tos que foram distribuídos em Les Cayes.
Como nação em reconstrução depois do terramoto devastador de 
2010, o governo do Haiti não tinha meios para responder adequada-
mente a nova catástrofe. Os subsídios de Emergência da LCIF estão 
especificamente destinados a ajudar a providenciar ajuda básica 
imediata às necessidades incluindo comida, água, roupas e medica-
mentos para as vítimas.
Depois de se fazer face às necessidades imediatas, as vítimas das 
catástrofes não ficam esquecidas. A LCIF compromete-se em recons-
truir casas e vidas, muitas vezes até muito mais tarde depois do 
desastre. Através dos subsídios «Major Catastrophe», a LCIF apoia 
os projectos de reconstrução a longo prazo para ajudar as vítimas a 
voltar para as suas vidas e a recuperar a sua independência.
A LCIF providenciou um subsídio «Major Catastrophe» de 
US$200,000 de apoio a seguir às inundações devastadoras que feri-
ram o Paraguai em Dezembro de 2015 e em Janeiro de 2016. Agora, 
dois anos depois, o apoio continua. Os Lions e a LCIF continuam lá, a 
apoiar as comunidades à medida que vão reconstruindo.
Os Lions locais acabaram recentemente as reparações em cinco es-
colas primárias que tinham ficado destruídas pelas inundações. Por 
causa deste importante trabalho, 1.725 puderam voltar à escola.

     acudir a uma catÁstrofe

Para informação de como o vosso Clube pode pedir o «Disaster 
Preparedness, Community Recovery» («Reparação de Desastre, Re-
cuperação da Comunidade»), ou o «Emergency Grants» («Subsídio 
de Emergência»), visitem LCIF.org.

     acção humanitÁria 

SK Talantang é um escola primária 
localizada na zona rural de Sabah, 
na Malásia, entre altas árvores da 
borracha e campos pantanosos de 
arroz. Até há pouco tempo, mais 
de metade das crianças que vão à 
escola tinha de andar a pé durante 
quatro horas para chegar à escola e 
quatro horas para voltar para casa, 
muitas vezes descalças para não 
gastar os sapatos. Outras usavam 
os motociclos dos pais ou eram 
empacotadas em carros frágeis. Du-
rante a estação das chuvas, muitos 
estudantes faltavam às aulas devido 
às condições traiçoeiras. Por causa 
deste impedimento alguns pais não 
inscreviam mesmo os seus filhos na 
escola.
Graças aos esforços dos Lions Clubes 
da Coreia, o Lions Clube de Kota 
Kinabalu Host, e a LCIF, foi constru-
ído um dormitório para receber 100 
destas crianças. O dormitório é perto 
da escola e inclui camas, casas-de-
-banho, uma área de refeitório e 
uma cozinha que serve refeições 
cinco vezes por dia. Muitas destas 
comodidades não existem nas suas 
próprias casas.
Claro que ir à escola só é benéfico 
quando as crianças têm a nutrição 
necessária para se poderem focar 
e concentrar. Mas à volta do globo 
perto de 800 milhões de pessoas 
não têm a comida suficiente para 
se alimentar. A situação é desa-
fiante para desenvolver os países 
onde uma em cada seis crianças 
tem peso abaixo do que devia ter. 
Os Lions Clubes Venezia Host e de 
Veneza Ângelo Partecipazio, de 
Itália, juntaram-se ao Lions Clube de 
Koudougou Baobab de Burkina Faso 
e à LCIF e debruçaram-se sobre a 
incerteza da alimentação em várias 
aldeias na nação da África Ocidental. 
Os Lions Italianos receberam um 
subsídio de Assistência da LCIF In-
ternacional (IAG) de US$54.267 para 
apoiar o projecto.
Os Lions tinham dois objectivos 
principais. O primeiro era formar 
uma escola no campo para treinar 
as mulheres das áreas rurais para 
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Os Lions deveriam estar orgulhosos 
do trabalho que puseram em mar-
cha através da LCIF ao longo destes 
últimos 50 anos. Através do seu árduo 
trabalho e donativos generosos, as 
duas prévias campanhas de anga-
riação de fundos da LCIF, «Campaign 
SightFirst» e «Campaign SightFirst II», 
conseguiu US$143 milhões em 1994 
e US$205 milhões em 2008. Estas 
campanhas levaram a um progresso 
considerável na luta global contra a 
cegueira mundial.          
Uma nova campanha de angaria-
ção de fundos, oficialmente lançada 
em Julho, será a mais ambiciosa da 
LCIF. Com o objectivo de conseguir 
US$300 milhões, a LCIF apoiará os 
esforços dos Lions de modo a triplicar 
o impacto humanitário e servir 200 
milhões de pessoas por ano até 2021. 
De modo a alcançar este objectivo, 
a LCIF vai expandir as suas áreas de 
foco. Ao avançar, em adição ao âmago 
das suas competências habituais, a 
LCIF focar-se-á nos projectos que se 
destinam a diabetes, ao ambiente, ao 
cancro infantil, e à fome, todos sob o 
tema humanitário. Estes problemas 
são os que foram subsidiados pela 
LCIF no passado, mas este novo foco 
vai trazer novas soluções adicionais 
ao serviço para os problemas globais 
mais urgentes do mundo.
À medida que o nosso mundo vai con-
tinuando a mudar, a LCIF vai estar lá, a 
crescer e a evoluir para ir ao encontro 
de novos desafios. Para se destinar a 
novas preocupações e melhor servir 
as comunidades e as futuras gerações, 
a LCIF encara os próximos 50 anos 
ainda com mais impacto.
A LCIF confia na generosidade dos 
Lions. Quando vocês fazem um dona-
tivo à LCIF, podem fazer a diferença 
tanto localmente como globalmente. 
Falem com o Coordenador LCIF do 
vosso Clube para obterem informa-
ção sobre como podem ajudar a LCIF, 
depois espalhem a notícia sobre o 
trabalho que a LCIF está a fazer.
Com contínuo apoio dos Lions, a LCIF 
pode continuar a ser o abrigo na 
tempestade, a luz na escuridão, a mão 
que chega para pôr as nossas comuni-
dades mais seguras, mais brilhantes, 
mais humanas.

usarem um sistema de irrigação 
gota a gota. Segundo, elas usariam 
essa irrigação de gotejamento para 
criarem uma horta da aldeia. As 
mulheres das redondezas seriam 
ensinadas em como cultivar cereais 
usando o novo sistema, e também 
como usar as colheitas para alimen-
tar as suas famílias de modo saudá-
vel. As torres de armazenagem de 
água, os poços de compostagem, 
o armazém, e as cercas tinham um 
papel importante na ajuda à realiza-
ção do projecto.
A irrigação gota a gota é um siste-
ma de pouca água e de baixa pres-
são que mantem as raízes das plan-
tas húmidas. Se a água for aplicada 
directamente nas raízes das plantas 
mais do que no solo que as rodeia, 
o sistema da irrigação de goteja-
mento usa menos água do que os 
sistemas tradicionais. A irrigação de 
gotejamento é benéfica onde são 
escassas as fontes de água. 
Os Lions lançaram-se ao trabalho. 
Asseguraram e limparam perto 2,5 
acres de terra. Escavaram um poço 
com uma bomba solar e um tanque 
de armazenagem e plantaram 
cebolas, outros vegetais, e árvores 
Moringa que crescem depressa. 
Uma vez plantadas as plantas, os 

Lions de ambos os países treinaram 
as mulheres residentes no uso do 
sistema de irrigação gota a gota 
para as suas hortas. 
O programa piloto da escola de 
campo treinou sete mulheres 
do Distrito Kyon. Espera-se que, 
anualmente, sejam treinadas 60 
mulheres. Os Lions esperam que 
estas mulheres colham a comida 
em excesso suficiente de modo a 
poderem começar o seu próprio 
mercado da aldeia e vendam os 
seus produtos com lucro, para uma 
independência estável económica.
«Nós, Lions, estamos a combater a 
pobreza e a assegurar comida para 
as mulheres e crianças na Burkina 
Faso rural por causa da subnutrição 
que existe», disse o Lion Giovan-
ni Spaliviero da Associação Lion 
Italiana, MK Onlus. «Esperamos que 
estas hortas ajudarão as famílias 
a melhorar significativamente a 
saúde e as condições de vida das 
crianças e das suas famílias».

     o futuro

Para maior informação sobre as 
renovadas estruturas dos subsí-
dios da LCIF, e em como os Lions 
podem aceder, visitem LCIF.org.
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(artigo 1)
o Que faz a lcif

Nós expandimos o alcance do vosso 
serviço dando-vos subsídios em quatro 
áreas-chave.

Damos visão ao combatermos as 
doenças dos olhos, criando infra-es-
truturas para melhorar os cuidados de 
saúde aos olhos, aumentando o número 
de profissionais da visão, e tornando a 
visão um tema de cuidados mais equita-
tivos e sustentáveis.

Apoiamos a juventude ao ajudar-
mos as crianças a aprender a trabalha-
rem juntas, a tomar decisões positivas, 
a servir as comunidades e a construir 
escolas, centros de juventude e centros 
de treino profissional.

Providenciamos alívio nos desas-
tres ao ajudarmos as comunidades de-
vastadas a poderem sobreviver depois 
de catástrofes e levamos esperança 
através da assistência em esforços de 
longo prazo para reconstruirmos casas 
e vidas.

Dirigimo-nos às necessidades hu-
manitárias da saúde global nos pro-
blemas como o sarampo, a diabetes, a 
fome, o cancro infantil, de modo a dar 
poder às pessoas com deficiências para 
serem mais independentes e preenche-
rem melhor as suas vidas.

(artigo 2)
mudanças nos subsídios 

Os subsídios da LCIF permitem aos 
Lions que possam amplificar o trabalho 
do serviço para chegarem a mais pes-
soas. Se vocês acham que o vosso pro-
jecto poderia beneficiar de um subsídio, 
não hesitem em contactar o vosso Go-
vernador de Distrito.

Novos Subsídios
• Subsídios para os Leos: Os Leos podem 

agora aceder, planear e implementar 
os seus próprios projectos de serviço.

• Subsídios de Impacto no Distrito e na 
Comunidade do Clube: uma percen-
tagem de contribuições da LCIF é 
transformada em subsídios que funde 
projectos locais em alinhamento com 
áreas de foco da fundação.

Nova Estrutura  
Os Subsídios «Core 4» (classe 4) e 

os subsídios de assistência internacional 
estão agora classificados na categoria 
de subsídios humanitários que incluem:
• Subsídios «Matching» (antes chama-

dos «Subsídios Padrão»)
• Subsídios Lions Quest (antes designa-

dos «Matching 4 Lions Quest»)
• Subsídios Diabetes (antes chamados 

«Matching 4 Diabetes»)

Todos os critérios para estes sub-
sídios permanecem os mesmos, bem 
como os prazos para os pedidos.

Os restantes prazos para o ano 2017 
– 2018 são:
• 12 de Maio: Prazo para o Pedido de 

Subsídios «SightFirst» os quais se-
rão revistos na reunião da Comissão 
de Assessores para a SightFirst, em 
Agosto de 2018

• 14 de Maio: Prazo para os Pedidos de 
Subsídios «Matching»,  para Diabetes 
e para Lions Quest, os quais serão re-
vistos na reunião de Agosto de 2018

(artigo 3) 
sabia?

Em 2017 a LCIF recebeu a sua con-
secutiva 4-Estrela da categoria «Charity 
Navigator» pela sua efectiva adminis-
tração fiscal e pelo seu compromisso em 
contabilidade e transparência.

(artigo 4)
uma vacina, uma vida

Os Lions trabalham com a LCIF para 
parar o sarampo.

O que é o sarampo?
• Encontra-se em todas as partes do 

mundo
• Uma infecção viral que primeiro ataca 

o sistema respiratório, depois provoca 
erupções

• Noventa por cento das pessoas sem 
imunidade contraem o vírus quando 
são expostas

• A imunidade pode ser facilmente ad-
quirida com a vacina

• Seis vezes mais infecciosa do que a 
gripe

Como é que o sarampo impacta o 
Mundo
• Causa a morte a 89.780 pessoas por 

ano; e a cerca de 245 pessoas por dia
• É a principal causa mundial de mortes 

nas crianças, que pode ser evitada 
pela vacina

• Trinta por cento dos sobreviventes têm 
complicações que podem incluir falta 
de ouvido permanente, cegueira e 
morte.

O Impacto da LCIF
O apoio financeiro da LCIF com os 

fundos da GAVI, a Aliança de Vacinas, foi 
possível:
• Um projecto que inclui a imunização de 

87.7 milhões de crianças
• 97.8 milhões de doses para o sarampo 

ou vacina MR

• 61.000 futuras mortes
• No fim de 2017, estima-se que os Lions 

e a LCIF mobilizaram mais de US$85 
milhões para a luta global contra o 
sarampo

Os Lions estão orgulhosos de te-
rem sido o parceiro para a contribuição 
de que a taxa de mortes anuais por 
causa do sarampo tenha ficado abaixo 
de 100.000 pela primeira vez na his-
tória.        

Como Podem os Lions Ajudar
Como Clube:

• Organizem angariação de fundos, tais 
como concertos, jantares, galas, acon-
tecimentos desportivos, e doem os 
fundos à LCIF

• Peçam ao Coordenado da LCIF do vosso 
Clube que organize uma apresenta-
ção sobre o sarampo

Como Lions individuais:
• Espalhem a palavra nos jornais, oral-

mente, ou em publicações como jor-
nais locais

• Sejam voluntários nos centros de va-
cinas

• Façam um donativo hoje! Um dólar 
pode salvar uma Vida!

(artigo 5)
onde estão agora?

Cross Burchett tinha apenas 3 anos 
de idade quando foi a um rastreio de Vi-
são dos Lions do Colorado para crianças. 
Foi aí que os seus pais descobriram que 
era hipermetrope, de tal maneira, que o 
seu cérebro tinha começado a fechar a 
visão em um dos seus olhos. Cross esta-
va em risco de perder a visão de forma 
permanente. 

Cerca de 10 por cento das crianças 
em idade pré-escolar têm visão pro-
blemática e não se queixam. Os pais de 
Cross, Kerri e Don, imediatamente lhe 
colocaram óculos para corrigir a visão. O 
despiste precoce e o tratamento salva-
ram a visão de Cross.

Hoje, Cross tem 14 anos e ado-
ra ler, jogar vídeos e futebol. «Dizer 
«obrigado» (aos Lions e à LCIF) não é 
suficiente. E espero que compreendam 
que mudaram a sua vida e esperamos 
que tenham mudado também as vidas 
de muitas outras crianças com aquilo 
que fazem», disse Don Burchett. Cross 
juntou-se ao Dr. Yamada no palco no 
Plenário da LCIF durante a Convenção 
Centenária em Chicago e foi presente-
ado com a placa do Presidente. Cross 
agradeceu aos Lions e à LCIF nova-
mente pelo rastreio que lhe salvou a 
visão.  
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Na 96ª Convenção de Lions Clu-
bes Internacional em Hamburgo, Ale-
manha, a LCIF fez um compromisso 
com a GAVI, a Aliança de Vacinas, 
de angariar US$30 milhões para aju-
dar a proteger do sarampo dezenas 
de milhões de crianças em alguns dos 
países mais pobres do mundo. Se a 
LCIF pôde realizar este ambicioso 
objectivo, é porque estes fundos fo-
ram acumulados, dólar a dólar, pela 
GAVI, a Aliança de Vacinas, pelos 
seus parceiros, a Fundação de Bill e 
Melinda Gates e pelo Departamento 
Internacional Britânico para o Desen-
volvimento. A LCIF tem o prazer de 
anunciar que, graças à generosidade e 
ao Serviço dos Lions, este objectivo 
foi alcançado, sendo o valor total ar-
recadado de US$60 milhões.   

O sarampo é um vírus altamen-
te contagioso que pode causar sérias 
consequências tais como a perda de 
audição, cegueira e morte. Normal-
mente, começa por atacar o sistema 
respiratório e causar uma febre alta. 
Uma erupção de pele segue-se de-
pois, espalhando-se por todo o cor-
po. O vírus é tão contagioso que 90% 
das pessoas que entram em contacto 
com o vírus ficam infectados, a não 
ser que tenham imunidade. Embora 
o risco de infecção seja grande, o sa-
rampo previne-se com a vacina.

Os Lions e a LCIF estão a traba-
lhar juntos para assegurar que todas 
as crianças tenham acesso à vacina. 

Por jamie Konigsfeld

u

Um rapaz recebe 
a sua vacina contra 
o sarampo como 
parte da iniciativa 
global para erradicar 
a doença

lions apoiam as 
campanhas de vacinação 
contra o sarampo 
com a ajuda da LCIF 
O objectivo foi atingido! O compromisso de US$30 milhões da Fundação 
Internacional de Clubes Lions (LCIF) com a GAVI, a Aliança de Vacinas 
foi atingido no fim de Dezembro de 2017.
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As oportunidades 
dos novos 
subsídios da LCIF 
dão aos lions 
mais maneiras 
de servir

Por jamie Konigsfeld

As necessidades do mundo con-
tinuam a aumentar e os Lions estão 
a responder. A Fundação Interna-
cional de Clubes Lions (LCIF) está 
a fazer excelentes mudanças na sua 
estrutura de subsídios para melhor 
ajudarem os Lions, dando poder ao 
serviço. Não há nada mais impor-
tante para ser Lion ou Leo do que 
o serviço. É por isso que nos junta-
mos, é isso que fazemos. Claro que 
não o fazemos sozinhos. Os Lions 
são ajudados por uma Fundação glo-
bal poderosa. A LCIF dá poder aos 
Lions com as fontes necessárias para 
resolver os problemas de que cui-
damos ao realizar mudanças reais e 
duradouras.

ajustamentos 
na estrutura

Os subsídios da LCIF estão dis-
poníveis para dar apoio aos distritos 
nas iniciativas humanitárias de larga 
escala. A fundação fornece suporte 
em quatro áreas de serviço, incluin-

do a visão, a juventude, o apoio às 
catástrofes e outros esforços huma-
nitários.

• Os subsídios padrão chamam-se 
agora «Matching grants» (subsídios 
de companheirismo), um título 
que melhor representa o subsídio.

• Os subsídios «Core 4» para Lions 
Quest chamam-se agora «Lions 
Quest grants».

• Os subsídios «Core 4» para Dia-
betes chamam-se agora «Diabetes 
grants».

• Os subsídios Lions Quest e Diabe-
tes ficam agrupados em «Humani-
tarian Grants».

Os Subsídios de Assistência In-
ternacional (IAG) já não estão dispo-
níveis, mas há uma opção alternativa 
para as necessidades de equipamen-
tos que se resolve pedindo um sub-
sídio de companheirismo («Matching 
Grant»). Esta alteração permite um 
foco maior em projectos de serviço 
sustentáveis.

O impacto do apoio financei-
ro da LCIF juntamente com os 
fundos da GAVI estão previs-
tos para 87,7 milhões de crian-
ças imunizadas, 97,8 milhões 
de doses contra o sarampo 
ou contra o sarampo-rubéola, 
com 61.000 futuras mortes 
evitadas. Pela primeira vez na 
história que se conhece, a taxa 
de mortes anual por causa do 
sarampo diminuiu para menos 
de 100.000 mortes por ano. 
A LCIF e os Lions congratu-
lam-se com este resultado e 
sentem-se felizes por serem os 
parceiros que estão a contribuir 
para este fim.

Os Lions do mundo 
apoiam as campanhas de va-
cinação contra o sarampo 
com a ajuda da LCIF. Para os 
Lions da Indonésia, o objec-
tivo é erradicar o sarampo do 
seu país em 2020. Depois de 
uma primeira fase com sucesso 
em 2017, os Lions da Indoné-
sia planeiam agora a segunda 
fase por ocasião do Outono. 
Já começaram a preparar esta 
campanha que é maior do que 
a anterior. Cobrindo as 28 pro-
víncias na periferia da Ilha de 
Java, a campanha vai envolver 
quatro distritos Lions.

Embora a LCIF e os Lions 
tenham feito largos progressos 
para acabar com o sarampo, 
ainda há muito por fazer. O 
sarampo tem uma média de 
mortes diárias de 245 pesso-
as, sendo a maioria crianças. 
Para assegurar que os Lions 
vão continuar a lutar contra 
esta terrível doença, por favor 
pensem em fazer um donativo 
à LCIF. Façam um donativo 
para honrar a Semana Mundial 
da Imunização. Façam um do-
nativo para mostrar gratidão 
pelas crianças saudáveis na 
vossa vida. Ou façam um do-
nativo para estender uma mão 
de ajuda às crianças de áreas 
desprotegidas do mundo que 
não receberam a sua imuniza-
ção. Juntos, a LCIF e os Lions 
podem ajudar a acabar com o 
sarampo para sempre.

u
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Os subsídios da LCIF podem ajudar 
o seu Clube a criar um rastreio de visão 
como este, realizado para crianças, 
no Paquistão.

Não deixem de visitar a LCIF na 
Internet para obterem mais porme-
nores e verifiquem que os critérios 
para alguns destes subsídios foram 
actualizados. Os prazos para a inscri-
ção são os mesmos. Recorda-se que 
os prazos para o ano fiscal de 2017-
2018 são:
• 12 Maio: Prazo para o pedido de 

subsídios «SightFirst» que serão 
revistos na reunião da SightFirst 
em Agosto de 2018 pela Comissão 
Assessora (SAC)

• 14 Maio: Prazo para o pedido de 
subsídios «Humanitarian» (incluin-
do os subsídios «Lions Quest») 
que serão revistos na reunião de 
Agosto de 2018, pela Direcção

oPortunidades 
de novos subsídios

A LCIF orgulha-se de anunciar 
duas oportunidades de novos subsí-
dios. A fim de inspirar acção positiva, 
estas oportunidades representam o 

foco que a LCIF tem sobre o futuro.

Subsídios para o Serviço Leo
Os subsídios que prevêem com 

entusiasmo o serviço dos Leos es-
tão agora disponíveis para serem 
pedidos. Estes subsídios dão a pos-
sibilidade aos Leos de aceder, plane-
ar, e implementar os seus próprios 
projectos de serviço, ao criarem um 
maior impacto nas suas comunida-
des e em todo o mundo. Os subsí-
dios serão adjudicados até US$2.500 
aos distritos Lions e até US5.000 aos 
distritos múltiplos Lions. As catego-
rias de projectos potenciais incluem 
qualquer uma das áreas de foco da 
LCIF bem como as nossas causas 
globais.

Subsídios de Impacto 
na Comunidade para o
 Distrito e para os Clubes

Em breve haverá um programa 
que permita que 15% dos donativos 
de um clube ou de um distrito para 

a LCIF sejam transformados em 
subsídios que sirvam a comunidade 
local. O subsídio para a comunida-
de do Distrito e do Clube requer um 
mínimo de US$5.000 de donativo 
anual para os Clubes e um donativo 
mínimo anual de US$10.000 para os 
distritos, e os donativos devem ser 
restritos à qualificação (a começar 
já no próximo ano fiscal, onde as 
campanhas de donativos também 
contam) Os donativos à LCIF num 
ano fiscal ficam disponíveis para um 
pedido de subsídio no ano fiscal se-
guinte. 

Visitem LCIF.org para mais in-
formações, porque os critérios para 
este programa estão ainda em desen-
volvimento.

Com espantosas alterações no 
horizonte, nunca houve melhor oca-
sião para nos envolvermos com a 
LCIF. Apoiar a LCIF é uma maneira 
maravilhosa de dar poder ao serviço 
dos Lions através de emocionantes 
novos programas como este.



 >
 c

on
ve

nç
õe

s 
li

on
s

20

março
abril

LION

2018

Naresh Aggarwal, acompanha-
do da sua esposa Navita, inaugurou 
a nova sede do Distrito 115 Centro 
Norte, na Maia, foi recebido pelo 
presidente da Câmara Municipal 
de Braga, Ricardo Rio, inaugurou o 
monumento Lions, em frente à sede 
do Clube de Braga, na rotunda que 
passou a designar-se “Rotunda Lions 
Clube de Braga”, entregou as cartas 

constitutivas dos novos Clubes de 
Mirandela, Chaves e Porto Douro e 
do Núcleo de Leça da Palmeira Boa 
Nova e desafiou e apadrinhou a en-
trada de novos sócios, nomeadamen-
te do Arcebispo Primaz de Braga, 
D. Jorge Ortiga, do presidente da 
Câmara de Braga, Ricardo Rio e do 
Vice-Reitor da Universidade do Mi-
nho, Ricardo Machado. 

O presidente Internacional dis-
tribuiu sorridos e cumprimentos afá-
veis, tirou selfies, visitou os projetos 
expostos no local das Convenções, 
agraciou Lions e mostrou-se sempre 
pronto para conhecer mais do Mo-
vimento em Portugal. Mas também 
deixou desafios e “exigiu” o com-
prometimento dos Lions Portugue-
ses para atingir as metas definidas, 

convenções  
em braga
Presidente Internacional  
IMPReSSIONADO  
com os Lions Portugueses  
O Presidente Internacional do Lions, Naresh Aggarwal, saiu impressionado com o 
que viu nas Convenções de Braga. Disso mesmo deu nota, no final da Convenção 
Nacional, no decorrer da sua intervenção, altamente motivadora e do agrado dos 
LIONS, que encheram o auditório da Universidade do Minho

O Past Diretor Internacional José Gorgulho, 
o Vice-Reitor da Universidade do Minho, Ricardo Machado, 
o Presidente Internacional Naresh Aggarwal 
e o Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio
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nomeadamente no que diz respeito 
ao aumento de sócios.

Naresh Aggarwal fez ainda ques-
tão de reunir Past Governadores e 
Past Presidentes do CNG, lembran-
do-lhes as suas responsabilidades 
acrescidas no Movimento, desafian-
do-os igualmente a comprometer-se 
com metas.  

A Convenção Nacional, presi-

dida pelo Presidente do CNG, José 
Carvalho Lopes, serviu ainda para 
fazer a entrega dos prémios aos ven-
cedores do Concurso de Música (ver 
texto pág 28 e 29) e do cheque, no 
valor de 10 mil euros, à investigadora 
seleccionada, no âmbito do proje-
to que visa ajudar a investigação do 
cancro infantil em Portugal. 

De resto as Convenções servi-

ELEItos

distrito 
múltiPlo 115

Presidente do CNG 
Eleita 2019-20
Isabel Moreira 
(Lions Clube 
de Mealhada)

disrito 115 
centro norte

Governadora  
Eleita 2018-19
Isabel Ismael 
(Lions Clube  
da Covilhã)

1º. Vice- 
-Governador Eleito
João Pedro Silva 
(Lions Clube  
de Barcelos)

2º. Vice- 
-Governador Eleito
Carlos Ferreira 
(Lions Clube 
de Santa Joana 
Princesa-Aveiro)

distrito 
115 centro sul

Governador  
Eleito 2018-19
Pedro Crisóstomo 
(Lions Clube  
Castelo Branco)

1º. Vice- 
-Governadora 
Eleita
Teresa d`Avila 
(Lions Clube  
Lisboa Mater)

2º. Vice- 
-Governador 
Eleito
João Campino
(Lions Clube  
de Vila de Rei)

O Presidente 
do CNG, Carvalho 
Lopes na abertura 
dos trabalhos

O Presidente Internacional coloca o emblema no vice reitor 
da Universidade do Minho, tornando-o sócio 
do Lions Clube de Braga

O Past Diretor Internacional Joaquim Borralho, Navita, Naresh Aggarwal, o Presidente da República 
Professor Marcelo Rebelo de Sousa, José Carvalho Lopes, Paulo Rodrigues e Gabriela Fernandes

A esposa do Presidente Internacional 
a receber o “Coração de Viana”
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ram ainda para tratar de assuntos que 
dizem respeito à organização dos 
Distritos e para que os novos líde-
res do Movimento tomassem posse, 
caso de Nuno Ferrão (Lions Clube 
do Montijo) que foi empossado Pre-
sidente do CNG para o próximo ano 
lionístico 2018-19. As Convenções 
Distritais elegeram também os novos 
Governadores e Vice-Governadores. 

Na Convenção Nacional foi ain-
da aprovada a candidatura do Lions 
Clube de Caldas da Rainha com vista 
à organização das próximas Conven-
ções e a candidatura do Lions Clube 
Vila Franca do Campo para a realiza-
ção do Campo da Juventude. 

recebido 
Pelo Presidente 
da rePública

Além da sua participação nas 
Convenções, o Presidente Interna-
cional do Lions visitou também o 
Distrito 115 Centro Sul e foi oficial-
mente recebido, no Palácio de Belém, 
pelo Presidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, juntamente com 
o Presidente do Conselho Nacional 
de Governadores, José Carvalho Lo-
pes, pelos Governadores dos Distri-
tos 115 Centro Sul e Centro Norte, 
Gabriela Fernandes e Paulo Rodri-
gues, pelo Past Diretor Internacional 
Joaquim Borralho. 

Atuação do vencedor do Prémio da Música Lions

entrega da Carta Constitutiva 
ao Núcleo de Leça da Palmeira Boa Nova

A entrega de lembranças ao Presidente Internacional

O Lions Clube de Braga no jantar de gala

O momento de votação de propostas
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A leitura do Código de Ética do Lions em Braille
pela Companheira Graça Gerardo foi um dos grandes 
momentos das Convenções

A Governadora Gabriela Fernandes distinguida pelo Presidente Internacional

Inauguração da nova sede do Distrito 115 Centro Norte

Jorge Sequeira, um dos principais motivational 
speakers do país, esteve nas Convenções de Braga

Momento da entrega da Carta Constitutiva
aos Lions Clube de Chaves e Porto Douro

 Carla Monteiro e Clara Gonçalves, assessoras das atividades culturais do D115 
CN, reconhecidas pelo seu contributo para a organização do Concurso de Música, 
com o PCC Frederico Burnay e com o Governador Paulo Rodrigues  

O Lions Clube de Braga no jantar de gala
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entrega do cheque ao vencedor 
do Concurso de Música Lions 2018

Agostinho Silva, do Lions Clube da Maia, 
que patrocinou a segunda classificada 
do Concurso de Música

A recepção oficial ao Presidente Internacional pelo Presidente da República

A assinatura
do protocolo 
com a SABSeG

A apresentaçao da candidatura do Lions Clube das Caldas da Rainha 
à organização das próximas Convenções

Janete Silva, patrocinada pelo Lions Clube de Braga, 
ficou em terceiro lugar no Concurso de Música
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entrega do cheque à investigadora selecionada no âmbito do projeto 
do combate ao cancro infantil

Alguns dos elementos da organização das Convenções

Golfe para invisuais, um dos muitos 
projetos que foram apresentados 
nas Convenções

A Governadora Gabriela Fernandes 
na Convenção do Distrito 115 CS

A acreditação dos delegados

Lions atentos aos trabalhos

Momento da entrega da Carta Constitutiva 
ao Lions Clube de Mirandela

Janete Silva, patrocinada pelo Lions Clube de Braga, 
ficou em terceiro lugar no Concurso de Música
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O Presidente Internacional e a sua esposa com o Presidente da República em Belém

O Presidente Internacional foi surpreendido com a atuação 
de um grupo tradicional à entrada do jantar de gala

Sala cheia na Convenção do Distrito Múltiplo 115
Os colaboradores dos Distritos dão um importante contributo 
para o sucesso das Convenções

O Professor Pinto da Costa foi orador 
na Convenção Nacional

O Presidente Internacional tornou associados do Lions Clube de Braga 
o Arcebispo Primaz de Braga, o Presidente da Câmara de Braga 
e o Vice-Reitor da Universidade do Minho

O Presidente Internacional protagonizou um discurso altamente motivacional que foi do agrado dos Lions
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Os colaboradores dos Distritos dão um importante contributo 
para o sucesso das Convenções

O Presidente Internacional protagonizou um discurso altamente motivacional que foi do agrado dos Lions

O autocarro que transportou os Lions 
com o emblema da Associação

O Companheiro PCC Fernando esteves foi 
distinguido pelo Presidente Internacional 

O Companheiro PDG Machado Rodrigues 
foi distinguido pelo Presidente Internacional  

O Governador Paulo Rodrigues foi distinguido 
com o título Melvin Jones 
pelo Presidente Internacional

O LUCAS também esteve em destaque nas Convenções O Presidente do CNG, Carvalho Lopes, distinguido 
pelo Presidente Internacional

O Presidente Internacional apadrinhou a entrada da nova sócia, 
Magda Sofia, para o Lions Clube de Braga  O Presidente Internacional confessou-se impressionado com o que viu em Portugal

O Presidente Internacional oferece o seu galhardete 
ao Presidente da Câmara de Braga
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Com o número recorde de ins-
crições de 27 concorrentes, apre-
sentaram-se a concurso 25 jovens de 
ambos os sexos para, de acordo com 
o regulamento, iniciarem o concurso 
executando a solo a peça obrigatória 
do compositor Carl Philipp Emanhel 
Bach – Sonata para flauta em Lá me-
nor I e II andamento.

O júri, constituído pelos concei-
tuados professores Gil Magalhães, 
presidente do júri, Olavo Barros e 
a professora Angelina Rodrigues, 
escolheu para a fase final, seis con-
correntes que, a partir das 16 horas, 
tocaram uma das peças alternativas 
indicadas pela organização.

Os seis concorrentes finalistas 
foram acompanhados pela pianista 
professora Isolda Crespi, tendo exi-
bido toda a sua técnica e virtuosis-
mo e dificultado em muito a tarefa 
do júri na escolha dos três primeiros 
classificados.

Recordamos que o Concur-
so de Música Lions de 2018 tem o 
alto patrocínio da Fundação Lions 
de Portugal que atribui os seguintes 
prémios: Vencedor 1.500 euros; 2º 
Prémio – 750 euros e 3º Prémio 250 
euros.

Após uma última reunião do júri, 
o mesmo anunciou os seguintes re-
sultados decididos por unanimidade:

Vencedor - Xavier Santos - pa-
trocinado pelo Lions Clube de Ovar

2º prémio - Ana Ferraz - patro-
cinada pelo Lions Clube da Maia e,

3º prémio - Janete Silva patroci-
nada pelo Lions Clube de Braga

Para as entregas de diplomas aos 
seis finalistas tivemos a presença do 

GRANDe PRÉMIO De MúSICA LIONS 2018

concurso com número 
recorde de inscrições 
A cidade de Braga acolheu, no dia 14 de abril, no Departamento de Música da 
Universidade do Minho, as provas de audição e a final do 3º Grande Prémio de 
Música Lions, tendo como instrumento a concurso, a flauta.

xavier Santos

Ana Ferraz 
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Presidente do Conselho Nacional de 
Governadores Carvalho Lopes e o 
DG do Distrito Centro Norte Paulo 
Rodrigues, que se referiram à impor-
tância do Concurso e ao aumento do 
nível e de participações que o mesmo 
vem atingindo ano após ano.

O vencedor Xavier Santos atuou 
na final da Convenção Nacional de 
Braga, no dia 22 de abril e repre-
sentará o nosso país no Concurso 
Europeu de Música Lions, a realizar 
em Skopje, na Macedónia, no próxi-
mo mês de setembro no decorrer do 
Fórum Europeu. 

Ao Xavier Santos e a todos os 
outros concorrentes inscritos dese-
jamos os maiores votos de sucessos 
académicos, profissionais e pessoais 
e que esta experiência com a maior 
organização de clubes de serviço do 
mundo os tenha a todos tocado de 
modo a que, quem sabe, se juntem 
a um clube Lions num futuro pró-
ximo.

Para o próximo ano o instrumen-
to será a guitarra clássica. 

Fica desde já lançado o repto aos 
clubes e aos jovens estudantes de 
música para que o Grande Prémio de 
Música Lions 2019 venha a superar o 
elevado nível artístico e de participa-
ções do concurso deste ano.

Até para o ano!

João Paulo Dinis
Assessor DM 115

Janete Silva

O júri, a pianista acompanhadora Isolda Crespi, os 3 primeiros

A organização e o júri com o DG Paulo Rodrigues
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fórum reuniu 
representantes de 25 clubes 
O 2.º Fórum Lions, promovido pelo Distrito Múltiplo 115,  
decorreu em março, na Mealhada. 

Participaram nesta discussão 
aberta sobre o presente e o futuro 
dos Lions de Portugal represen-
tantes de 25 Clubes dos Distritos 
115 Centro Norte e 115 Centro Sul 
(Barcelos, Braga, Amadora, Arganil, 
Arouca, Boavista-Porto, Bairrada, 
Cascais-Cidadela, Coimbra, Covi-
lhã, Lisboa-Belém, Lisboa-Centro, 
Lisboa-Mater, Lisboa - 7 Colinas, 
Matosinhos-Lusofonia, Montijo, 
Oeiras-Tejo, Oliveira-Azeméis, San-
ta Catarina, Figueira da Foz, Santa 
Joana Princesa, São João da Madei-
ra, Senhora Hora, Trofa, Vilamoura, 
Vila de Rei e Mealhada), num total de 
mais de seis dezenas de Lions. 

O interesse dos temas ficou evi-
dente na discussão gerada e nas per-
guntas que suscitou, prova de que a 
sua realização foi oportuna, como 
sublinhou o CC Carvalho Lopes, 
defendendo que, no futuro, devem 
continuar a realizar-se. O CC Carva-
lho Lopes referiu-se ainda ao papel 
do Distrito Múltiplo 115 reafirman-
do a importância da sua existência.

O PDI Joaquim Borralho falou 

das mudanças na estrutura Lions, 
centrando a sua atenção na Equipa 
Global de Ação, lembrando ainda 
que o foco deixou de estar centrado 
no sócio para passar a estar centrado 
no serviço. Falou ainda de Estatutos 
e Regulamento, sublinhando que to-
dos os Clubes são autónomos, mas 
são regidos pelos Estatutos e Regu-
lamentos da Associação e Normas 
após a aceitação da carta constituti-
va, e de acordo com as leis vigentes 
do Estado no qual a Associação foi 
registada (USA) como personalidade 
jurídica. O PDI Joaquim Borralho 
disponibilizou-se a dar esclarecimen-
tos sobre estes temas nas reuniões de 
Divisão, se os Clubes manifestarem 
esse interesse. 

O VDG João Pedro Silva falou 
de redes sociais e do MyLion expli-
cando como podemos ser mais atra-
tivos na nossa comunicação.  

A PDG Isabel Moreira, Editora 
da LION, referiu-se às mudanças 
que têm vindo a ser feitas há três 
anos na revista e da aposta no digital, 
deixando claro que não há qualquer 

decisão de acabar com a versão im-
pressa da revista, pelo contrário, a 
política editorial definida por Lions 
Internacional obriga à publicação de 
quatro números impressos por ano 
(que terão também versão on line) e 
dois digitais. 

O DG Paulo Rodrigues, Gover-
nador do Distrito 115 Centro Norte, 
fez um resumo das atividades desen-
volvidas pelo seu Gabinete. A DG 
Gabriela Fernandes, Governadora 
do D115 CS deu, igualmente, nota 
de algumas das atividades do seu Ga-
binete. 

No fórum, falou-se ainda da 
Convenção Internacional, com o 
PDG Nuno Ferrão a apelar à par-
ticipação de todos os Lions e ainda 
da Fundação Lions de Portugal pelo 
PCC Santos Costa, que lembrou que 
a Fundação atribuiu muito mais di-
nheiro aos Clubes do que obteve 
de receitas, defendendo que não faz 
sentido uma redução no valor da 
cota.  

O voto eletrónico foi outro dos 
assuntos abordados. 
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Logo que o grupo de Compa-
nheiros Lions em Comitiva com a 
DG Gabriela Fernandes, acompa-
nhados pelo Presidente da Região 
Açores CL Hélder Pimentel e 1º 
VDG Pedro Crisóstomo, aterrou na 
Ilha das Flores, sentiu a magia da-
quela que é a maior Ilha do Grupo 
Ocidental.

Conhecida como o Jardim do 
Atlântico, a Ilha das Flores é sem dú-
vida uma das Ilhas mais bonitas do 
Arquipélago dos Açores com as suas 
paisagens verdes de perder de vista, 
rodeadas por um mar azul profundo 
que nos lava os olhos e nos toca a 
alma. 

E foi rodeados por esta natureza 
e pela sua gente acolhedora e hospi-
taleira que se revestiu de uma doçu-
ra e sensibilidade a nossa Visita ao 
Lions Clube das Flores / Pérola do 
Ocidente.

No sábado, dia 7 de abril, espera-
va a nossa DG Gabriela Fernandes, 
uma noite de solidariedade à luz da 
melhor tradição com um ambiente 
típico dos tempos de outrora. Tudo 
animado pelos nossos Companhei-
ros do Lions Clube das Flores, orien-
tados pelo seu Presidente, vestidos a 
rigor e com uma animação gastronó-
mica e cultural que superou todas as 
expectativas.

 Presentes neste tradicional jan-
tar não só os nossos Companheiros 
mas igualmente a Vereadora do Tu-
rismo da Câmara Municipal das La-
ges, do Presidente da Casa do Povo 
das Lages, e igualmente turistas que 
sabendo deste encontro gastronómi-
co com fins solidários a ele se vie-
ram juntar vivenciando momentos 
culturais e lúdicos de outros tempos, 
tão bem interpretados pelos nossos 
Companheiros. 

 Serviço, companheirismo e ami-
zade numa noite “ às escuras “, com 
130 pessoas entre Companheiros, 
amigos e turistas, para angariação 

de fundos para dar apoio às famílias 
carenciadas desta Ilha, recordando 
tradições, música, dança, lavores e a 
boa gastronomia contribuindo para 
perpetuar as tradições que sempre 
fazem parte da vida de todos . 

 Após a sua intervenção, a DG 
Gabriela Fernandes agraciou o Pre-
sidente do Lions Clube das Flores, 
CL Armando Meireles, pelo número 
de admissões deste Ano Lionístico, 
e igualmente o Presidente de Região 
dos Açores, CL Hélder Pimentel, 

pela forma exímia com que tem vin-
do a desempenhar as suas funções. 

 São momentos como os que se 
vivenciaram em que nós acreditamos 
na Força do Nós, como força agrega-
dora de todos os Lions para unidos 
vivermos um Lionismo de Serviço 
com Atividades que prestigiem o 
Movimento Lion.

Dinora Franco SalSinha 
Coordenadora 

do GST do AL 2017 /2018

distrito 115 centro sul  
visita da dg gabriela fernandes  
ao lions clube das flores
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O desafio foi lançado pela Go-
vernadora Gabriela Fernandes e pelo 
Assessor do Ambiente, Henrique 
Oliveira, com o objetivo de unir os 
elementos em prol de uma causa de 
cariz ambiental.

O Distrito 115 Centro Sul real-
çou que além dos Lions, participa-
ram autarcas e amigos, num total de 
160 pessoas, coordenadas “por uma 
equipa de excelência”. A organização 
salientou ainda o CL Anselmo Lopes, 
o presidente de Divisão, CL Fernan-
do Antunes, e as CL Sónia Faustino 
e Carla Santos Costa, do Lions Clube 
de Lisboa Belém, assim como a pre-
sidente de Divisão, CL Sofia Jorge, 
e o primeiro vice-Governador CL 
Pedro Crisóstomo do Lions Clube 

de Castelo Branco, deixando ainda 
um agradecimento ao Past Director 
Internacional, CL Joaquim Borralho, 
presidente do Conselho Nacional de 
Governadores, CL Carvalho Lopes, 
Past Presidente do CNG e Past Go-
vernadores.

Além da reflorestação, o Lions 
Clube Lisboa Belém presenteou os 
Bombeiros de Pampilhosa da Serra 
com um desfibrilhador, oferta apre-
ciada pelo presidente da associação, 
João Ramos.

A iniciativa contou ainda com 
uma palestra, por Sandra Chora, 
sobre o flagelo dos incêndios e me-
didas que estão a ser tomadas para 
corrigir erros e prevenir no futuro.

No dia 25, às 9h, com a planta-

ção simbólica de quatro árvores, à 
entrada do Villa Pampilhosa Hotel e 
colocação de uma placa em granito, 
testemunhando o ato, iniciou-se a 
actividade de plantação de árvores 
autóctones. Continuando na Pampi-
lhosa da Serra, em Signo Samo, onde 
foi possível observar que uma plan-
tação de medronheiros tinha conse-
guido parar uma frente de fogo, foi 
feita uma nova plantação de medro-
nheiros, de forma a incrementar essa 
característica da natureza. De segui-
da o grupo seguiu para a freguesia 
de Maria Gomes, onde concretizou 
a plantação de cerejeiras.

Os participantes nesta iniciativa 
foram agraciados durante o almoço, 
com diplomas de participação. Já as 

distrito 115 centro sul 

lions solidÁrios  
com o meio ambiente 
ajudam concelhos 
de Pampilhosa da Serra e Oleiros
Nos dias 24 e 25 de fevereiro, cerca de uma centena de Lions de 20 clubes do 
Distrito 115 Centro Sul puseram mãos à obra na reflorestação dos concelhos de 
Pampilhosa da Serra e Oleiros. 
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ReUNIãO DO DIStRItO 115 CeNtRO SUL
No dia 24 de fevereiro teve lugar em 

Castelo Branco a Reunião do Gabinete 
da Governadora Gabriela Fernandes, 
com a participação dos vários CL vindos 
de várias cidades.

De entre as intervenções no decor-
rer da Ordem de Trabalhos, destaque 
para para a do presidente da Câmara 
Municipal de Castelo Branco, que ce-
deu as instalações para a realização da 
reunião, enquanto os assessores e co-
ordenadores presentes destacaram os 
serviços prestados à comunidade, pelos 
vários clubes e o desenvolvimento para 
as futuras atividades.

O Past-Governador Imediato, Raúl 
Amado, deu por sua vez a conhecer aos 
CL presentes o reconhecimento do Pre-
sidente Internacional pelo seu trabalho 
e da sua equipa ao longo deste ano Lio-
nístico.

O ponto que mereceu mais desta-

que da Goverandora foi a continuação do 
compromisso que tem perante o Lions 
Internacional, e perante todos os lions do 
seu Distrito, da realização das Atividades e 
dos Fóruns preconizados pelo Presidente 
Internacional, referindo que não tendo o 
mesmo orçamento dos anos transactos 

e com menos de metade do orçamento 
do Ano Lionístico anterior, tem consegui-
do realizar todos os compromissos, com 
êxito, contando para isso a compreensão 
de todos os lions e a cedência de espa-
ços, como o daquela tarde, a custos muito 
reduzidos.

CL Sónia Faustino e Carla Santos 
Costa receberam o pin do Presiden-
te Internacional, assim como os CL 
Henrique Oliveira, Fernando Antu-
nes e Anselmo Lopes.

Já em Oleiros, os participantes 
plantaram árvores no lugar de Mos-
queiros, na freguesia de Orvalho. Aí, 
o presidente da Junta, Luís Roque, 
assim como o vereador da Câmara 
Municipal de Oleiros, Paulo Urbano, 
agradeceram a oferta.

A organização agradece à Delta 
Cafés “pelo donativo e pela equipa 
que tão entusiasticamente nos aju-
dou na plantação”.
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No início de março, o Auditório 
do Colégio Salesianos de Manique foi 
palco da Grande Gala Solidária dos 
Lions Clubes, evento que reverteu 
para o Cancro Pediátrico.

Apresentado por Fátima Medina, a 
iniciativa contou com uma forte adesão 
e consistiu num espetáculo enriquecido 
por um reportório de temas e canções. 
Na plateia, Companheiros e amigos as-
sistiram assim a três momentos: atu-
ação da Orquestra dos Salesianos de 
Manique; atuação do Orfeão de Castelo 
Branco (fundado pelo Lions Clube de 
Castelo Branco); e autação de FF – Fer-
nando Fernandes, cantor e ator.

Os fundos angeriados nesta ini-
ciativa serão distribuídos pela “Acre-
ditar” – Associação de Pais e Amigos 
de Crianças com Cancro, e pela LCIF – 
Fundação Fions Internacional que os 
irá aplicar no tratamento de crianças 
com cancro pelo mundo.

No final, todos os intervenientes 
foram reconhecidos pela Governa-
dora, Gabriela Fernandes, que teceu 
elogios e agradeceu empenho na or-
ganização da atividade.

Atuação do Orfeão de Castelo Branco

Reconhecimento aos companheiros 
da Organização do evento.

Apresentadora
Fátima MedinaA Governadora dando as boas-vindas Atuação da Orquestra dos Salesianos

distrito 115 centro sul

gala solidÁria 
ajuda crianças com cancro
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 Atuação de FF
-Fernando Fernandes

Reconhecimento a FF pela sua tia Governadora

Reconhecimento ao Orfeão de Castelo Branco
Atuação do Orfeão de Castelo Branco

O Assessor do Cancro 
Pediátrico e o Diretor 
da ACReDItAR;

Reconhecimento à apresentadora do Programa,
voluntária Fátima Medina; 

Reconhecimento aos companheiros 
da Organização do evento.

Atuação da Orquestra dos Salesianos
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odos os anos, os Lions reúnem-se numa cidade ou vila para 
participarem na Convenção Distrital que é o órgão supremo 
do Distrito. Tem como objetivos principais e essenciais, ele-
ger o Governador e Vice-Governadores, estimular o espírito 
de companheirismo, deliberar sobre assuntos que constem 

na agenda de trabalhos, votar em propostas e moções, e promover o conhe-
cimento mútuo e a troca de experiências entre os Lions.

Da mesma forma, todos os anos, os Lions reúnem-se nessa localidade pre-
viamente escolhida, para aí celebrarem a CONVENÇÃO NACIONAL que é o 
órgão supremo do DISTRITO MÚLTIPLO. São dias de trabalho e também diver-
são. Tem como atribuições essenciais estimular o espírito de companheirismo, 
eleger o Presidente do Conselho Nacional de Governadores e outros órgãos.

Este ano, teremos o privilégio de ter entre nós o Presidente Internacional 
NARESH AGGARWAL e NAVITA sua esposa. É a primeira vez que um Presidente 
Internacional em exercício nessas funções se desloca ao nosso país em visita 
oficial para participar numa Convenção Nacional, desde que o Distrito 115 se 
tornou Distrito Múltiplo.

Este ano, as Convenções terão lugar na Universidade do Minho, em dois 
Auditórios, tendo lugar no Restaurante Panorâmico os almoços de trabalho. 
Um excelente local de convívio, com bom serviço.

A CONVENÇÃO INTERNACIONAL é o órgão de cúpula do Lionismo Mundial, 
na qual os Delegados de todos os Clubes do mundo deliberam sobre os as-
suntos que lhe são colocados pelo Conselho de Administração Internacional e 
sobre a escolha do mesmo. 

Em 1925, Lions Clubs International tinha apenas 8 anos de existência A con-
venção anual foi realizada em Cedar Point, Ohio, EUA, nas margens do Lago 
Erie. Os Lions de Ohio prepararam-se para receber 4.000 participantes. Deslo-
caram-se a Cedar Point 7.500 Lions.

O Lions Clubs International já realizou 100 convenções desde 1917. Muitas ci-
dades foram sede da Convenção Internacional do Lions, algumas mais de uma 
vez. A convenção é o lugar ideal para rever antigos conhecidos e fazer novos 
amigos. Mais informações sobre projetos de outros clubes e distritos. Venha 
conhecer pessoalmente líderes e representantes da sede de Lions Clubs Inter-
national. Este ano realizar-se-á em Las Vegas.

T

Convenções

CC José Carvalho Lopes
Presidente 

do Distrito Múltiplo 115
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través do MyLCI, a nossa Associação coloca ao dispor dos só-
cios em geral e dos dirigentes em particular uma panóplia de 
informação sobre a forma de relatórios que ficam à distância de 
meros cliques. 

Em poucos instantes obtemos elementos que permitem que 
nos inteiremos dos mais diversos assuntos, objetivos e pontos 

de situação. Basta colocar intervalos de datas para que a resposta suja quase de 
imediato!

Destes variadíssimos relatórios constam também, naturalmente, as atividades 
dos Clubes e até quantos sócios colaboraram, quantas horas de trabalho doaram, 
que fundos angariaram, etc, etc. É fantástico, mas não deixa de ser algo impessoal… 
Não nos apercebemos de “como é que foi planeado”, de “como é que foi feito”, “que 
reações motivou: sorrisos? Alegria? Comoção?”

Nos Anos Lionísticos transatos tive a oportunidade de visitar muitos Clubes do 
Distrito 115 Centro Sul, e quando ouvia os relatos das atividades que faziam pensei 
muitas vezes para comigo: “Fantástico! Como é que terão feito? Deve ter sido lin-
díssimo e eu adorava ter presenciado!”

Foi assim que começou a tomar forma o desafio que lancei a todos os Presi-
dentes de Clubes no início ano: promoverem uma atividade no dia da minha visita 
oficial. E em boa hora o fiz!

Com três quartos do mandato percorridos, não me canso de vivenciar o trabalho 
dos Clubes do Distrito e de constatar o reconhecimento de que são alvo nas respe-
tivas comunidades. Os Clubes Lions são admirados e o trabalho que desenvolvem 
é considerado de extrema importância, porque muitas vezes colmata carências so-
ciais que de outra forma se manteriam.

Por outro lado, quando presenciamos uma atividade, geram-se conceitos de par-
tilha entre quem presencia e quem promove, entre quem promove e quem be-
neficia e, fechando o círculo, entre quem beneficia e quem presencia. Forma-se 
assim uma cadeia de elos de serviço e de afetos que fortalece o relacionamento 
interpessoal entre os associados, e entre o clube e a comunidade, com a qual todos 
ganhamos.

Como Governadora não posso deixar de expressar a minha gratidão a todos os 
que anuíram ao meu desafio, interiorizando-o, o comunicaram aos sócios dos seus 
clubes (certamente de forma entusiástica!) e providenciaram a sua concretização. 

As vossas ações foram e são verdadeiros exemplos de serviço e o impacto que 
causam na vossa comunidade é um dos primeiros passos para a divulgação do 
nosso lema “Nós Servimos”. 

O Serviço é a nossa forma de comunicar e divulgar para o exterior quem somos, 
o que fazemos e o que nos move.

É minha convicção que os Lions fazem a diferença e se me perguntarem se as 
pessoas viveriam se não houvesse Clubes Lions, eu respondei: 

Claro que sim! Mas não era a mesma coisa!

A

Fazemos a diferença!
Gabriela Fernandes

Governadora 
Distrito 115 Centro Sul 
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prometido é de-
vido e por isso 
aqui estamos para 
completar a entre-
vista que iniciámos 

na revista de Novembro-Dezembro 
e a que apelidamos de “Primeira Pá-
gina”. Agora a “Segunda Página”…
Viemos de véspera porque quería-
mos sentir esta linda cidade, a cida-
de de Braga. 
Constatamos, sem surpresa, que 
nesta cidade respira-se de tudo um 
pouco ou, se quisermos, muito de 
tudo. Braga é uma cidade simulta-
neamente conservadora e moderna.
Os bracarenses são ciosos da sua 
história e não deixam que se lhes 
mexa; salvo se for para trazer ao co-
nhecimento novos dados que a his-
tória ainda não tinha sabido contar.
É que monumentos, igrejas, ruelas, 
descobertas arqueológicas, memó-
rias fortes da presença romana é 
coisa que não falta.
Mas simultaneamente é uma cidade 
jovem, a mais jovem do país. Para 
isso contribui muito a Universidade 
do Minho com os seus 20.000 alunos 
em cursos de excelência nas áreas 
da Engenharia, Medicina, Ciências da 
Comunicação e Música, para além de 
outras.
Mas a cidade não se esgota aí: Cen-
tro de Nanotecnologia, novo Fórum 
Braga e tantos outros projectos aca-
bados ou em vias de conclusão são 
marcas fortes de juventude, ciência 
e laser que o turismo que se sente 
por todos os lados valoriza.
E foi animado por este ambiente que 
nos aproximámos do Governador do 
Distrito Centro/Norte de Lions Clu-
bes, Paulo Rodrigues.
Estava um dia de sol radiante a con-
vidar a um passeio para recolha de 
vitamina “D” mas foi no seu local de 
trabalho que nos quis receber.

E não resistimos à tentação de per-
guntar-lhe como queria ser tratado 
já que tínhamos ouvido chamar-lhe 
engenheiro, doutor, companheiro, 
governador.
E a resposta foi imediata: por Paulo.
Os familiares mais próximos e ami-
gos deles ainda o tratam por Pau-
linho, como nos confidenciou, mas 
quer que continuemos a chamá-lo 
apenas por Paulo.
Jorn. - Sabemos que terminaram re-
centemente as vossas Convenções. 
O saldo é positivo?
Paulo- Extremamente positivo. Sa-
bem, eu no mês de Junho do ano 
passado tinha estado na Convenção 
Internacional dos Lions, em Chicago, 
e fiquei impressionado não só por-
que estávamos lá cerca de 60.000 
Lions de todo o mundo mas também 
porque por todo o lado se respirava 
a imagem “LIONS”. Eram imagens 
impressivas, fortes, por vezes emo-
tivas. E isso levou-me a pensar que 
seria interessante entusiasmar o 
meu clube – o Lions Clube de Braga 
– a tentar organizar as Convenções, 
a realizar em Braga, de forma a tam-
bém transmitirmos essa imagem de 
força e beleza. Falo de beleza por-
que a beleza agrega em si mesma 
a ideia de perfeição e qualidade, e 
transmite sentimentos dentre os 
quais nós, os Lions, salientamos a 
solidariedade, razão de ser primeira 
do Lionismo.
Jorn. – E conseguiu?
Paulo – O meu Clube fez um trabalho 
fantástico. O Lions Clube de Braga, 
para além de ser um clube grande 
(o maior em Portugal e na Penínsu-
la Ibérica) é ao mesmo tempo um 
clube eclético, com associados de 
muito talento, profissionais distintos 
de diferentes profissões. Com estes 
ingredientes o resultado não poderia 
deixar de ser excepcional, e foi-o.

O

No rescaldo das Convenções
A entrevista esperada com Paulo Rodrigues
Governador do Distrito 115 Centro/Norte

 Paulo Rodrigues
Governador

Distrito 115 Centro Norte
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No rescaldo das Convenções
A entrevista esperada com Paulo Rodrigues
Governador do Distrito 115 Centro/Norte

Acresce que as Convenções foram 
abrilhantadas com a honrosa pre-
sença do Presidente Internacional da 
nossa Associação Internacional, o Dr. 
Naresh Aggarwal, que se fez acom-
panhar da esposa, a senhora Navi-
ta. Não é fácil trazer um presidente 
internacional a uma convenção, 
sobretudo de um país tão pequeno 
como Portugal.
Só para lhes dar uma ideia da dificul-
dade, a última e única presença de 
um presidente internacional numa 
convenção em Portugal ocorreu em 
1984. Já lá vão portanto 34 anos!
Acresce que existem mais de 700 
distritos Lionísticos em todo o mun-
do e a grande maioria deles são 
muito maiores que os distritos por-
tugueses juntos. Isto diz bem da di-
ficuldade mas simultaneamente do 
prestígio que a escolha nos conferiu.
E o Presidente Internacional, posso 
dizê-lo sem medo de errar, ficou 
encantado com a cidade de Braga, 
as nossas tradições, o calor huma-
no dos portugueses e o carinho dos 
Lions.
O nosso Presidente da Câmara, Dr. 
Ricardo Rio, que acabaria por aderir 
ao Lionismo como sócio do Lions Clu-
be de Braga, recebeu-o oficialmente 
nos Paços do Concelho e acompa-
nhou-o, a pé, até ao monumento em 
honra do Lionismo, que ambos inau-
guraram; foi um momento muito 
bonito, em frente da sede do Clube, 
na rotunda que agora se chama “Ro-
tunda Lions Clube de Braga”.
Apenas um ponto menos positivo: 
como o casal é vegetariano não po-
derá dar testemunho da excelência 
da gastronomia minhota. Talvez um 
dia mudem de ideias, abandonem o 
regime, e nos vos visitem na quali-
dade de turistas já que nos confiden-
ciaram o encanto desta experiência.
Jorn – Há uma espécie de orgulho 

que sobressai dos seus olhos; isso 
é assim tão importante?
Paulo – É verdade que sinto orgulho 
por mim e pelos Companheiros do 
meu Clube. O que eles fizeram na-
queles 3 dias, e o que tinham feito 
para podermos chegar até aí foi fan-
tástico!
Fantástico até porque a imagem do 
Lionismo saiu fortemente reforçada 
e prestigiada. E porque foram cria-
dos momentos importantes para o 
convívio entre todos, em ambiente 
de exaltação Lionística, fomos todos 
recompensados com as palavras 
elogiosas que recebemos.
Jorn. – Mas de que é que constaram 
as Convenções; houve algum as-
sunto importante que tivesse sido 
tratado? 
Paulo – As Convenções são, antes do 
mais, um ponto de encontro e con-
vívio. Mas não se esgotam ai. Dis-
cutiram-se e votaram-se propostas 
e moções em matérias de interesse 
colectivo. Organizámos, no nosso 
Distrito Centro/Norte uma sessão 
motivacional tendo como palestran-
te o Prof. Jorge Sequeira; foi um mo-
mento marcante, um sucesso.
Mas além disso também elegemos 
os dirigentes para o próximo ano lio-
nístico que se inicia em 1 de Julho. 
Como vêem em Lions ninguém pode 
ficar agarrado ao poder porque este 
dura apenas um ano.
Jorn. – Então está quase a terminar 
o seu mandato; já tem uma previ-
são para o saldo da sua acção?
Paulo – O saldo em Lionismo mede-
-se em termos de solidariedade. E 
nesse domínio tenho de confessar-
-lhes que o saldo, no meu Distrito 
Centro/Norte é extremamente po-
sitivo, é muito elevado. Os Clubes, 
no gera,l concretizaram iniciativas 
de grande significado e valor a favor 
das suas comunidades. E o próprio 

Gabinete da Governadoria a que 
presido realizou, através das suas 
assessorias, um trabalho assinalável.
Jorn. – Pode dar-nos exemplos ?
Paulo – Com certeza que sim. Passo 
a anunciar:
- Assessoria do Cancro Pediátrico – 
Projeto “LUCAS” com atribuição de 
uma bolsa de investigação no valor 
de 10.000,00 euros.
- Assessoria da Diabetes – Com ac-
ções de sensibilização
- Assessoria da Visão – Projeto Si-
ghtFirst no valor de 200.000 USD
- Assessoria da Audição – Com ac-
ções de sensibilização
- Assessoria do Alívio à Fome – Par-
ceria com o Banco Alimentar
- Assessoria do Ambiente – Com ac-
ções de sensibilização
- Assessoria das Convenções – Com 
a organização das Convenções em 
Braga
- Assessoria da Criança – Com a rea-
lização de uma palestra
- Assessoria do Lions Quest – Pro-
jeto pioneiro em Portugal no agru-
pamento escolar Santo Estevão em 
Santa Joana Princesa
- Assessoria da Mulher – Com a or-
ganização de um Simpósio
- Assessoria da Internacionalização 
– Com a geminação dos clubes de - 
Guimarães Portugal e de Oman da 
Jordânia
- Assessoria da Qualidade – Com o 
estudo da certificação Lions
- Assessoria das Dádivas de Sangue 
– Com acções de recolha por grande 
número de clubes
- Assessoria do Texto e Cartaz da 
Paz – Com a organização 
- Assessoria das Tecnologias da In-
formação – Com a criação de ende-
reços de email para todos os cargos 
de dirigentes para facilitar a transi-
ção de assuntos sem perder os te-
mas da gestão do mandato anterior.
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- Assessoria das Actividades Cul-
turais e Comunitárias – Com parti-
cipação no projecto do LUCAS e na 
organização do concurso nacional da 
música, entre outros.
- Assessoria LEO – Com fundação de 
novos clubes LEOS.
E preparámos o futuro através de 
parcerias que canalizarão para os 
Distritos e para a nossa Fundação 
recursos que permitirão levar bem 
mais longe e de forma ainda mais 
significativa a acção do Lionismo 
junto dos mais carentes da nossa 
sociedade. São exemplos disso as 
parcerias concretizadas com:
BP Combustíveis – Na atribuição de 
um donativo
Adecco Recursos Humanos – Na atri-
buição de um donativo
BMW Car – Na atribuição de um do-
nativo
Agência Abreu Viagens – Na atribui-
ção de um donativo 
Para obtenção de receitas directas 
para os Clubes do Centro/Norte fina-
lizámos parcerias com:
Fundação Portugal Telecom – Na er-
radicação do Sarampo no mundo
Grupótico – No apoio ótico
Dignitude/Abem – Medicamento So-
lidário
SABSEG – Na atribuição de donativos 
aos clubes 
Jorn. – Tinha-nos confidenciado que 
um dos seus principais objectivos 
era criar clubes, núcleos e aumen-
tar o número de sócios. Já tem uma 
ideia do resultado final?
Paulo – É verdade que esse era um 
dos meus objectivos mais importan-
tes. Razões de vária natureza condu-
ziram o meu Distrito para uma situa-
ção de incumprimento face às regras 
da nossa Associação Internacional 
que exige o mínimo de 1.250 sócios 
e 35 clubes- E estávamos longe disso 
quando iniciei o meu mandato.
A minha perspectiva é que vamos 
ultrapassar aqueles mínimos e as-
sim marcar definitivamente a força 
do nosso Distrito.
Para já foram fundados os Clubes de 
Mirandela, Chaves e Porto Douro e 
o núcleo de Leça da Palmeira Boa 
Nova.
Jorn. – Invocou razões para a situ-
ação herdada; os portugueses não 
são solidários? 
Paulo – Não queria que ficasse essa 
ideia. Na raiz do problema que lhes 

referi estão razões etárias, razões 
de natureza socioprofissional e tam-
bém razões financeiras.
Jorn. – Mas não acha estranho ter 
de invocar razões financeiras para 
a dificuldade de adesão ao vosso 
Movimento?
Paulo – Ainda bem que colocam essa 
questão. Sabem porquê? É que os 
sócios dos Clubes Lions pagam uma 
quota mensal que visa cobrir os cus-
tos de funcionamento dos clubes e 
das estruturas nacionais e interna-
cionais. E em Lions ninguém, abso-
lutamente ninguém é remunerado.
Em termos práticos isso significa que 
nós temos de pagar para praticar a 
solidariedade. E isso muitas vezes é 
um travão à entrada de novos as-
sociados, sobretudo dos jovens que 
ainda estão em princípio de carreira 
profissional e/ou assumiram novas 
responsabilidades familiares.
Jorn. – Então o Lionismo está con-
denado a só ter associados já com 
carreiras firmadas…
Paulo – Não é totalmente assim. 
Mas a verdade é que se nos exige 
criar mecanismos que possibilitem a 
adesão de gente jovem. E já existem 
algumas soluções que, não resol-
vendo o problema completamente, 
ajudam a minorar as dificuldades.
Jorn. – Quer partilhar connosco es-
sas soluções?
Paulo – Existe a quota familiar. Esta 
quota prevê a redução de 50% para 
um dos membros do agregado fami-
liar. O mesmo acontece com os jo-
vens com estatuto de estudante que 
só pagam 50% da quota normal.
Mas temos que saber que quan-
do somos muitos no mesmo Clu-
be estamos a criar condições para 
diminuir o valor das quotas já que 
dividiremos por um número maior a 
totalidade dos encargos fixos.
Jorn. – Os vossos almoços e jantares 
devem ter aí um peso significati-
vo…
Paulo – Estão enganados. O custo 
das refeições, quaisquer que elas se-
jam, não entram no valor da quota. 
Todos esses custos são suportados 
pelos associados que aderirem a es-
sas iniciativas.
Jorn. – Foi bom falarmos consigo 
sobre isso porque nos ajudou a des-
fazer algumas das nossas dúvidas. 
Mas queríamos colocar-lhe mais 
questão: o que vai fazer quando 

terminar o seu mandato ?
Paulo – É muito simples: regressar 
às bases porque é aí o nosso lugar 
natural.
E também descansar um pouco sem 
que isso signifique abrandar o meu 
empenho com o Lionismo. É verda-
de que o ano de um Governador é 
de grande desgaste físico mas em 
contrapartida é também de enorme 
realização humana. Pelos laços que 
criamos, os momentos de convívio, o 
calor humano que sentimos à nossa 
volta, as atenções que recebemos. É 
claro que o outro lado da medalha 
também existe. Somos obrigados a 
subtrair à família muito do apoio que 
habitualmente lhe damos.
Jorn. – Sente-se então realizado …
Paulo – Mentiria se dissesse o con-
trário. O facto de poder antever o 
Distrito Centro/Norte a ultrapassar 
os mínimos regulamentares tornan-
do-o assim um Distrito de pleno di-
reito deixa-me orgulhoso.
E antecipando-me à vossa pergunta 
queria dizer-lhes que, naturalmente, 
todo o sucesso alcançado neste do-
mínio não é só obra minha; de todo! 
Para além da ajuda empenhada de 
todo o Gabinete pude contar com o 
entusiasmo dos Clubes nesta e nou-
tras áreas da nossa actuação. E de-
pois, como acontece sempre quando 
se trabalha em equipa, há sempre 
um conjunto de Companheiras e 
Companheiros que sobressaem, que 
se excedem na sua dedicação às 
causas e objectivos por que lutamos.
Jorn. – Quer referir alguém?
Paulo – Só se for em “off” porque te-
nho receio de ser injusto esquecen-
do algum nome. Mas os que estão 
nessa condição sabem bem a quem 
estou a referir-me mesmo não pro-
nunciando os seus nomes.
Jorn. – Esta entrevista já vai longa 
mas não queríamos terminar sem 
lhe perguntar se quer deixar algu-
ma mensagem especial.
Paulo – Obrigado por me terem dado 
a possibilidade desta entrevista em 
jornalismo virtual. E, aproveitando a 
vossa sugestão, eu parafrasearia a 
poetisa e contista Cora Coralina:
“ Se temos de esperar, que seja para 
colher a semente boa que lançamos 
hoje no solo da vida. Se for para se-
mear, então que seja para produzir 
milhões de sorrisos, de solidarieda-
de e amizade”.

u
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cobranças de Quotas 
mudanças a Partir de 30 de junho 

A partir de 30 de junho de 2018, não serão mais emitidos cré-
ditos de quotas correspondentes às baixas de associados após o 
lançamento das faturas semestrais em 1º de julho e 1º de janeiro.

No passado, Lions Clubs International concedia aos clubes um 
prazo de tolerância em janeiro e julho para ajustarem as listas 
dos seus associados e receberem crédito pelas baixas de asso-
ciados que não haviam sido reportadas. esta prática é uma cor-
tesia estendida aos clubes por Lions International, apesar das 
regras que regem a prática nas Normas da Diretoria. A Direto-
ria Internacional decidiu recentemente que é necessário que se 
cumpra a norma existente para que se esteja em conformidade 
com as Normas da Diretoria.

Assim, também estaremos mais alinhados com as cobranças 
dos distritos e criaremos relatórios mais precisos, que melhor 
reflitam o real crescimento do quadro associativo. Sabemos que 
isso terá impacto em alguns clubes, desta forma gostaríamos 
que os ajudasse a preparar-se para o próximo ciclo de cobranças.

Veja algumas práticas recomendadas que podem ajudá-lo a 

preparar os clubes para a cobrança de quotas de julho:
Relembre os dirigentes de clube de atualizarem a lista de 

associados através do MyLCI ou do sistema de relatórios local;
Incentive os dirigentes de clube a enviarem a lista de asso-

ciados através do MyLCI ou do sistema de relatórios local antes 
de 30 de junho de 2018, horário de Chicago;

Informe os líderes atuais e novos que os créditos de quotas 
de associados não serão mais emitidos.

entre em contato com os Departamentos de Contas a Rece-
ber e Serviços Contábeis aos Clubes membershipbilling@lions-
clubs.org se tiver alguma dúvida. e obrigado por toda a bondade 
e tremendos serviços que leva à sua comunidade.

Atenciosamente,

tony benbow
Diretor internacional

Presidente do Comité de Finanças e Operações da Sede
Lions Clubs International

> lions clubes de nordeste, maia-açores e rabo de Peixe

Ação sensibiliza para a conservação 
da Floresta Laurissilva dos Açores

Os Lions Clubes de Nordeste, 
Maia-Açores e Rabo de Peixe parti-
ciparam numa ação de voluntariado 
para plantação de espécies endémi-
cas e nativas da Floresta Laurissilva 
dos Açores, que teve lugar no conce-
lho de Povoação, no dia 18 de março. 

No total foram plantadas 416 
plantas de diversas espécies: louro 
(Laurus azorica), sanguinho (Frangu-
la azorica), folhado (Viburnum trele-

asei), urze (Erica azorica), azevinho 
(Ilex azorica), patalugo (Leontondon 
sp.), entre outras.

A plantação, realizada em parceria 
com a “Sociedade Portuguesa para 
o Estudo das Aves-Açores” e com 
o apoio da associação “Plantar Uma 
Árvore - Associação e Terra dos So-
nhos”, teve como objetivo sensibilizar 
para a importância da conservação da 
Floresta Laurissilva dos Açores e do 

Priolo – ave endémica da ilha de São 
Miguel, mais especificamente da Serra 
da Tronqueira e Pico da Vara. 

Durante esta ação foi possível 
conhecer uma das áreas de interven-
ção e os trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do projeto Life+ Terras do 
Priolo e assistir à explanação das téc-
nicas de engenharia natural aplicadas 
na recuperação de taludes desenvol-
vidos na área da Mata dos Bispos.
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> lions clube de barcelos

Palestra sobre educação orienta pais 
e encarregados de educação

O Lions Clube de Barcelos pro-
moveu, no dia 9 de fevereiro, uma 
palestra sobre “Educação Sistémi-
ca”, iniciativa que contou com casa 
cheia e teve como orador convida-
do Décio Fábio de Oliveira Júnior, 
médico-cirurgião pediátrico pela 
Universidade Federal de Minas Ge-
rais e Fundador/diretor do Insti-
tuto Desenvolvimento Sistémico 

para a Vida. A sessão alertou para 
a educação para a vida, consciente 
da intervenção de todos os agentes 
educativos (pais, avós, professores e 
sociedade em geral).

Num convite para fazer cada um 
pensar na forma como está a educar 
os seus filhos, o orador deixou pistas 
de estratégias adequadas e envolven-
tes de todo o processo, orientado o 

ensino/aprendizagem no sentido da 
inclusão e do diálogo, como forma de 
lidar sem agressividade ou medicação 
com as crianças, mas antes procurar 
entendê-las, colocando-as frente a 
frente com as consequências dos seus 
atos e fazê-las perceber os limites.

Para o Clube, “foi um convite para 
fazer-nos meditar na forma como esta-
mos a educar as nossas crianças”.

PASSeIO 
PeLO CeNtRO DO PAíS

Ainda em fevereiro, o Lions Clube de Barcelos 
promoveu um passeio pela região de Piódão. A visita 
começou na Ponte das Três Entradas, na confluência 
do rio Alvoco com o rio Alva (afluente do rio Mon-
dego), prosseguindo com um almoço no concelho 
de Seia num restaurante onde está inscrito um po-
ema de Miguel Torga. Depois o grupo seguiu por Foz 
D’Égua, observando o que resta de uma zona ardida, 
até chegar a Piódão, “um verdadeiro presépio em xis-
to a trepar pela encosta”.

Já em Coimbra, foram presenteados com a voz 
de dois fadistas, acompanhados por dois instru-
mentistas, que encantaram os participantes. No 
regresso, o grupo fez ainda uma paragem na Mea-
lhada, para degustar o famoso leitão. 
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NOIte De FADO 
SOLIDÁRIA

“Sorrir, Agir e Servir” foi o tema 
da 34ª Noite de Fado do Lions Clu-
be de Barcelos, a favor da APACI, 
que teve lugar a 17 de março e que 
contou com uma resposta positiva 
da sociedade barcelense que não se 
poupou em apoios, conseguindo-se 
no final um total de 6400euros.

A verba foi entregue, como habi-
tualmente, à Associação de Amigos 
e Pais de Crianças Inadaptadas (APA-
CI), que aplica os donativos em prol 
do crescimento, bem-estar e integra-
ção das crianças e adultos com defi-
ciência intelectual e multideficiência.

> lions clube de cascais cidadela

Jornadas de Saúde realizam  
centenas de rastreios

O Lions Clube de Cascais Ci-
dadela, em parceria com o Rotary 
Clube de Cascais Estoril, realizou 
nos dias 24 e 25 de março, a 15ª 
edição das Jornadas de Saúde de 
Cascais.

Na atividade, dirigida à popu-

lação em geral, foram realizados 
cerca de 400 rastreios, permitindo 
avaliar a tensão arterial, acuidade 
visual, níveis de colesterol e glicé-
mia, avaliação nutricional e aconse-
lhamento diabético, além de higie-
ne oral e saúde em geral

> lions clube almada-tejo

CLUBeS ORGANIzAM 
eVeNtO SOLIDÁRIO

O Lions Clube Almada-Tejo organizou, em conjunto com o Lions Clube 
de Almada, Lions Clube Seixa-Miratejo, Lions Clube do Seixal, Lions Clube 
do Montijo, Lions e Leo Clube Costa da Caparica e Lions Clube de Setúbal, 
a 2ª Gala de Solidariedade. O evento decorreu em outubro de 2017, no Fó-
rum Municipal Romeu Correia, em Almada, e resultou de uma organização 
conjunta que muito honra o Movimento Lion. No último número da Lion foi 
referido que o Clube organizou o evento, quando, na verdade, integrou a 
organização. Aqui fica a retificação! 
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> lions clube de coimbra 

Clube inaugurou roteiro 
Lions-Santo António dos Olivais 

O Lions Clube de Coimbra proce-
deu à inauguração do roteiro LIONS-
-Santo António dos Olivais, no de-
correr das comemorações do seu 54º 
aniversário, no dia 18 de fevereiro.

Este roteiro, organizado em parce-
ria com a junta de freguesia dos Oli-
vais, para além de mostrar o Santuário, 
procurou divulgar a intimidade da re-
lação entre Santo António e a antiga 
paróquia dos Olivais e realçar o facto 
que, depois de ser Fernando, em Lis-
boa e, antes de ser de Pádua, se tor-

nou António, em Coimbra / Olivais. A 
ligação é tão intensa, que  ainda hoje 
o Santuário dos Olivais é dirigido por 
Franciscanos vindos de Pádua, para 
assegurarem a continuidade da relação. 

Esta faceta da vida de Santo An-
tónio e, esta relação, estão hoje esbati-
das, mesmo entre as gentes de Coim-
bra e, foi para rejuvenescer a história, 
mostrar solidariedade ao Santuário e, 
influenciar a cidade a defender o seu 
património, que Lions Clube de Coim-
bra  organizou este roteiro. 

> lions clube do funchal

Clube divulga  
Movimento  
e promove  
angariação de fundos

O Lions Clube do Funchal continua a ajudar as vítimas 
dos incêndios de agosto de 2016 na reconstrução de casas, 
com apoios ao nível de material e mão de obra.

O Clube realizou ainda um evento de angariação de fun-
dos, o Jantar da Companheira, que contou com a presença 
de dezenas de pessoas. Na sessão foi entregue o Prémio do 
Centenário Nível Prata, atribuído pelo Lions Internacional 
ao CL Jorge Figueira da Silva.
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> lions clube costa da caParica (Praia do sol)

jornadas literÁrias juntaram 
escritores e esPecialistas
O Lions Clube Costa da 
Caparica (Praia do Sol) 
organizou a 1.ª edição das 
Jornadas Lions de Literatura, 
que decorreram no dia 3 de 
março

O evento iniciou com uma co-
municação de DINIS ERMIDA, 
autor que publicou em 2016 o seu 
primeiro romance, intitulado Refém 
das Marés, que falou do que significa 
publicar um livro na era digital, em 
termos de dificuldades e facilidades 
que se apresentam aos autores, e da 
importância de manter viva a publi-
cação de obras numa sociedade de 
consumo imediato. 

Seguiu-se RUI ZINK, professor 
da Universidade Nova de Lisboa e 
autor consagrado, que – com a sua 
forma desafiante de interagir com a 
audiência – partilhou a sua visão so-
bre as características da Literatura. 

CARLA FERREIRA DE CAS-
TRO, professora de Literatura Ingle-
sa na Universidade de Évora e tam-
bém autora, falou de Shakespeare, 
o academismo e a cultura popular, 
trazendo o conhecimento e a visão 
que resultam de 25 anos de ensino 
de matérias relacionadas com este 
autor, mostrando que, mesmo sem 
ler directamente o reputado autor, 
indirectamente ele está presente em 
muitos aspectos da cultura mundial.

Finalmente, MICHAEL 
DROUT, professor do Wheaton 
College, nos Estados Unidos da 
América, autor consagrado mun-
dialmente e reputado especialista na 
obra de J.R.R. Tolkien que veio ex-
pressamente ao nosso país para este 
evento, partilhou com os presentes 
as suas reflexões sobre a inovação 
da obra de Tolkien e a forma como 
este influenciou a literatura moderna, 
bem como a cinematografia e a cria-

ção de software lúdico dos nossos 
dias.

O painel foi moderado pela PDG 
ISABEL MOREIRA que, de forma 
elegante e sábia, foi fazendo fluir as 
ideias de um palestrante para outro, 
ajudando a que o público seguisse 
com gosto todas as intervenções e 
coordenando, no final, as questões 
que foram colocadas.

O evento terminou com um jan-
tar de confraternização em que tive-
mos o prazer de ver juntar-se a nós 
o PDG Carlos Manitto Torres, bem 
como o presidente do clube padri-
nho, Lions Clube Sintra Romântica, 
CL Alexandre Ramos da Silva.

Marcaram ainda presença o PID 
Joaquim Borralho, acompanhado 
pela sua esposa CL Maria Sampedro, 
do CCE Nuno Ferrão e do Presiden-
te de Divisão João Custódio.

armando cottim

> lions clube de vilamoura 

Distribuição de alimentos e de óculos 
O Lions Clube de Vilamou-

ra, após ter realizado o seu jantar 
de Natal, onde angariou alimentos 
para entregar a famílias carenciadas 
de Quarteira procedeu à entrega de 
cabazes, nas instalações da junta de 
freguesia de Quarteira.

Outros cabazes foram entre-

gues em Faro, na obra das Irmãs 
de Calcutá, instituição que acolhe 
e alimenta pessoas carenciadas da 
cidade e desenvolve um trabalho 
muito meritório na valência de ido-
sos acamados.

O Clube entregou também 
um par de óculos graduados, a 

uma criança de Quarteira, com 
graves problemas de visão, que 
ocasionavam dificuldades escola-
res. Nesta ação, o Clube destaca a 
particular colaboração da Óptica 
Jóia de Almansil, do Dr.Valter, 
assessor da visão e loja Opticália 
de Quarteira.
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> lions clube de leiria

CLUBe ORGANIzA 
BAILe De CARNAVAL 
SOLIDÁRIO

O Lions Clube de Leiria promoveu, a 
03 de fevereiro, um Baile de Carnaval. O 
evento teve um cariz solidário reverten-
do os 5500 euros angariados para a Casa 
do Mimo, um centro da acompanhamen-
to e reabilitação social para pessoas com 
deficiência e incapacidade, localizado na 
Vila da Batalha.

Na organização da atividade parti-
ciparam os CL, tomando conta da de-
coração e logística para a realização do 
evento que contou ao todo no final com a 
participação de 265 pessoas, incluindo CL 
do Clube local e do Lions Clube de Pom-
bal, além de familiares e amigos.

> lions clube de mealhada

clube Promove Palestra com  
Procuradora geral da rePública 

A Procuradora Geral da Repúbli-
ca, Joana Marques Vidal, é a orado-
ra convidada de uma palestra que o 
Lions Clube de Mealhada vai promo-
ver no dia 26 de maio, com o tema 
“A investigação criminal em Portu-
gal. Poderes do Ministério Público e 
dos Juízes”. Com esta palestra – que 
vai decorrer durante um jantar, na 
Quinta dos Três Pinheiros, na Mea-
lhada - o Lions Clube de Mealhada 
dá início ao seu ciclo de conferências 
com figuras de relevo ligadas a várias 
áreas determinantes para o funciona-
mento da sociedade. 

O jantar será aberto ao público, 
podendo os interessados inscrever-
-se através do endereço de email 
lionsclubemealhada@gmail.com 

Fundado em maio de 2006, o 
Lions Clube de Mealhada tem-se en-
volvido sobretudo em projetos edu-
cativos e de reconstrução de casas na 
sua área de atuação.
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> lions clube de fafe

“Sonhos de Paz” 
entrega prémios 
a alunos

Foi com a iniciativa “Sonhos de Paz”, realizada no dia 
10 de março, que o Lions Clube de Fafe entregou os pré-
mios dos concursos Texto e do Cartaz da Paz, com o tema 
“O Futuro da Paz”.

O evento contou com a participação do Coro de Pais e 
Amigos da Academia de Música José Atalaya e do pianista 
Giosué de Vincenti. Já o padre Pedro Daniel realizou a pa-
lestra intitulada “O Futuro da Paz”.

Quanto aos prémios do concurso do texto da paz fo-
ram entregues às alunas Letícia Mota, do 7º ano do Agru-
pamento de Escolas Carlos Teixeira, e Joana Alvez, do 12º 
ano da Escola Secundária de Fafe.

Os vencedores do concurso Cartaz da Paz foram Edu-
ardo Clínaco Oliveira Lopes e Ana Rita Leite Gavetanho, 
do Colégio de Fornelos.
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> lions clube lisboa alvalade

Clube solidário  
e atento à saúde da população

O Lions Clube Lisboa Alvalade 
entregou, em janeiro, dez armações 
de óculos e lentes graduadas a uten-
tes carenciados sinalizados pela Junta 
de Freguesia. O apoio teve a colabo-
ração da Ótica Berna.

Já em fevereiro, o Clube pro-
moveu uma palestra sobre Audi-
ção, intitulada “Queremos ouvidos 
saudáveis”. A sessão teve lugar no 
Centro Cívico Edmundo Pedro e 
contou com as intervenções de Ana 
Cristina Jardim e José Saraiva, depois 
da CL Irene Quirinha, assessora do 
Distrito 115 Centro Sul para a Au-
dição ter aberto a sessão. No fim a 
Governadora, Gabriela Fernandes, 
falou sobre as parcerias dos Lions 
com os intervenientes, perante uma 
sala composta com cerca de 45 CL.

Ainda em fevereiro, o Clube en-
tregou roupa a um utente sinalizado 
pela Junta de Freguesia de Alvalade 
que não tinha estes bens para iniciar 
a sua atividade laboral. 

No dia 3 de março, o Clube pro-
moveu a VI Edição da atividade Saúde 
em Ação, no Centro Comercial Roma, 
com um rastreio (visão, audição, co-
lesterol, glicémia, medição da tensão 
arterial e aconselhamento médico) que 
abrangeu 75 pessoas. Cada uma efe-

tuou em média 5 valências, totalizando-
-se assim 375 rastreios, numa iniciativa 
conjunta com a Junta de Freguesia de 

Alvalade e o Centro Comercial Roma, 
com o apoio do Lions Clube de Lisboa 
Centro e Lisboa Mater.
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> lions clube lusofonia

espetáculo de Dança  
ajuda na luta contra o cancro
O Lions Clube Lusofonia, em 
parceria com a Associação 
de Pais da Escola Básica 
Q.S.Gens e colaboração da 
Escola Eu Danço, levou a 
cabo, no dia 3 de março, 
um espetáculo solidário de 
Dança. 

O evento reverteu para a Asses-
soria do Cancro Pediátrico, criada 
em conjunto pela Governadoria do 
D115CN e Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, e excedeu as expectati-
vas da organização, já que contou 
com cerca de 400 pessoas a assistir, 
conseguindo-se angariar um total de 
1350 euros. Este valor resultou das 
bilheteiras do espetáculo e da venda 
de bonecos solidários – os “Lucas”.

Em palco estiveram assim perto 
de 60 crianças da Escola de Dança 
“Eu Danço”, sediada na Senhora da 
Hora, e na plateia destaque para a 
presença do Governador, Paulo Ro-
drigues, da coordenadora da Região, 
Eugénia Loureiro, e do presidente de 
Divisão, Manuel Ferreira.

Poucos meses após a formação, o Leo Clube já está a preparar ativida-
des, com destaque para a campanha inserida na ação “Mães Adolescen-
tes”, que tem como objetivo dar informações e refletir sobre os cuidados 
de saúde e bem estar dos mais jovens.

Assim, o Leo Clube está em contactos com voluntários e Associações 
de Pais das Escolas Senhora da Hora, assim como Agrupamentos de Escu-
teiros, Autarquias e outras instituições relacionadas, como profissionais de 
saúde. Com esta atividade, os Leo’s pretendem alertar a população jovem 
para hábitos e cuidados da higiene pessoal e prevenção.

O próximo passo será a realização, em data a definir, de um evento 
onde serão apresentados os ensinamentos e alertas dos técnicos de saúde 
convidados, além do esclarecimento de dúvidas que possam existir entre a 
comunidade mais jovem.CLUBe ASSINALA DIA DA ÁRVORe

No dia 21 de março, Dia Mundial da Árvore, o Lions Clu-
be Lusofonia concentrou-se numa ação que envolveu uma 
turma de pré-escolar do Jardim de Infância CHE As Sete Bi-
cas. A atividade consistiu na plantação, no Parque do Carri-
çal, de uma árvore.

Os mais novos não pouparam esforços e meteram as 
mãos na terra, envolvendo-se na plantação e rega da árvo-
re oferecida pela autarquia local.

LeO CLUBe APOIA MãeS ADOLeSCeNteS
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> lions clube matosinhos

Clube distinguiu ‘Cidadão do Ano’
O Lions Clube de Matosinhos 
distinguiu o arquiteto Luís 
Pedro Silva “Cidadãos do 
Ano”, na comemoração dos 
51 anos do Clube, no dia 24 
de março

Numa cerimónia, o longo pas-
sado de serviço à comunidade, a 
importante participação no desen-
volvimento do lionismo português, a 
homenagem aos sócios fundadores, 
ou a memória de antigos elementos 
falecidos, foram evocados através da 
projeção de imagens.

Refira-se que o Clube vem dis-
tinguindo, anualmente, desde 1985, 
uma pessoa que se tenha notabili-
zado pelo seu trabalho a favor de 
Matosinhos e da sua gente. Por una-
nimidade e aclamação, desta vez a 
escolha recaiu sobre a personalidade 
do Arquiteto Luís Pedro Silva, pro-
fessor da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto e autor 

duma recente e importante obra de 
referência para Matosinhos, repeti-
damente reconhecida e premiada. 

Várias e surpreendentes imagens 
do Terminal de Cruzeiros de Leixões 

iluminaram o salão onde decorreu 
o jantar, ilustrando o génio de uma 
obra que a todos nos engrandece. E 
foi com sentida comoção que todos 
ouviram a maneira simples e quase 
modesta como o arquiteto Luís Pe-
dro Silva agradeceu a homenagem e 
a entrega da Medalha de Mérito de 
Lions Internacional escolhida para 
distinguir trabalhos relevantes no 
campo cultural ou de serviço a favor 
da comunidade.

A Presidente do Clube, Luísa Ra-
mos, encerrou o jantar referindo-se à 
importância e significado de 51 anos 
de trabalho e foi ainda particular-
mente apontado o trabalho da Uni-
versidade Sénior Florbela Espanca, 
provavelmente a iniciativa mais im-
portante da história do Clube, com 
um projeto de desenvolvimento ino-
vador, que está a comemorar 10 anos 
de notável atividade, e atualmente 
empenhada no estudo dos novos 
problemas da longevidade.

> lions clube de oeiras

entrega de donativos a Bombeiros 
e admissão de novos sócios

O Lions Clube de Oeiras proce-
deu à entrega de um donativo de 
1000 euros aos Bombeiros Voluntá-
rios de Oeiras para a reparação da 
bomba de água de uma das viatu-

ras, que ficou danificada no verão 
passado. A entrega decorreu, no 
dia 4 de fevereiro, durante a visita 
da Governadora, Gabriela Fernan-
des, ao Clube. 

Já a 14 de março, o Clube promo-
veu um jantar de Companheiros, no 
qual tomaram posse dois novos ele-
mentos, apadrinhados pela CL Ana 
Maria Morgado. 
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> lions clube oeiras tejo

Clube alerta para a cegueira 
Foi com um ‘Jantar às 
Escuras’, realizado a 28 
de fereveiro, que o Lions 
Clube Oeiras Tejo chamou a 
atenção para cegueira. 

Por conseguinte, o jantar foi 
servido enquanto os participantes 
tinham vendas nos olhos. Na ses-
são participou a Governadora, CL 
Gabriela Fernandes, e a CL Graça 
Gerardo, do Lions Clube Sete Co-
linas, Past Presidente da ACAPO – 
Associação dos Cegos e Amblíopes 
de Portugal, que dirigiu e orientou a 
refeição, referindo como deveriam 
os participantes encontrar a comida 
nos pratos.

A sessão contou ainda com 
uma palestra por Graça Gerardo, 
que sublinhou o facto dos invisuais 
conseguirem desenvolver as suas 
capacidades intelectuais utilizando 
computadores e outros meios.

O presidente do Clube, Guilher-
me Sardinha, que recebeu da Go-
vernadora um pin de distinção pela 
“presidência de excelência”, presen-
teou a palestrante com uma lembran-
ça e um donativo (100 euros) para a 
ACAPO.

Ainda em fevereiro, o Clube co-
laborou numa atividade organiza-
da pelo D115CS e pelo assessor do 
Ambiente, na reflorestação de Pam-
pilhosa da Serra, com um donativo 
de 50 euros.

Já em março, o Lions Clube Oei-
ras Tejo entregou chocolates, roupas 
e brinquedos às crianças acolhidas 
na Casa do Parque, associação que 
acolhe crianças abandonadas, com 
o objetivo de alegrar a Páscoa das 
mesmas. 

No dia 24 do mesmo mês, o Clu-
be promoveu uma visita cultural ao 
Convento e Igreja da Graça, em con-
junto com a Tertútla Monte da Lua.

> lions clube são joão da madeira

CLUBe APOIA VÁRIAS CAUSAS
O Lions Clube de São 

João da Madeira deu um 
importante contributo para 
o projeto que visa apoiar 
a investigação do cancro 
infantil, vendendo 100 “Lu-
cas”. 

Já a nível internacional, 
o Clube contribuiu com cer-
ca de 100 euros para o LCIF 
para apoio à vacinação do 
Sarampo, epidemia que está 
a assolar novamente a po-
pulação mundial.
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> lions clube da Póvoa de varzim

Baile lembra evento carismático do Clube 
Foi com um buffet dançante que 

o Lions Clube da Póvoa de Varzim 
recriou uma tradição do

Clube dos seus primeiros anos de 
vida: os jantares de gala no Casino da 
Póvoa de Varzim. Num

formato mais de buffet, o Clube 
promoveu assim no dia 2 de março 
uma noite cheia de dança para com-
panheiros e amigos.

Cerca de 130 pessoas participa-
ram em mais uma iniciativa do Lions 

Clube da Póvoa de Varzim, que além 
de ser momento de convívio e o re-
lemebrar, para os elementos mais 
antigos do clube de uma atividade 
com grande tradição, teve ainda uma 
vertente solidária, revertendo parte 

eqUIPA DO LIONS PARtICIPA 
eM tORNeIO De PAINtBALL

Numa tarde animada, vários elementos do Lions Clube 
da Póvoa de Varzim participaram na Taça da Póvoa de Pain-
tball, uma prova organizada pelo Rangers da Póvoa Clube.

Nos dias 17 e 18 de março, a cidade Póvoa de Varzim 
acolheu a Taça da Póvoa de Paintball, iniciativa promovi-
da pelo clube local desta modalidade e que contou com a 
participação de várias equipas.

Entre elas, a do Lions Clube, que disputou alguns jogos, 
sempre com o apoio de outros CL nas bancadas. O evento, 
além do caráter desportivo e competitivo, teve um cariz so-
lidário, revertendo no total mil euros para o MAPADI - Mo-
vimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuto Intelectual.

MULheReS LIONS eNtReGAM 1200€ 
à OPeRAçãO NARIz VeRMeLhO

O Lions Clube da Póvoa de Varzim promoveu, como já vem 
sendo hábito há largos anos, o Chá do Dia da Mulher. Este ano, 
o evento, dedicado às mulheres Lions e amigas, contou com a 
presença de cerca 140 mulheres, que contribuíram para a entrega 
de um donativo de 1200€ à Operação Nariz Vermelho.
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da receita para o Instituto Maria da 
Paz Varzim.

A noite foi animada pelo Grupo 
Musivida, composto pelo CL Sérgio 
Cardoso, Fernando Rosa, José Lima, 
Rui Alves, José Pinheiro e Eduardo 
Carvalho e pelo Dj Álvaro Pereira, e 
todos os presentes acabaram por dar 
um pezinho de dança.

Como sublinhou o vice-presi-
dente do Lions Clube, José Manuel 
Almeida, esta iniciativa surgiu como 
forma de relembrar as tradicionais 
festa do Clube no Casino da Póvoa, 
bem na memória de alguns elemen-
tos presentes.

A atividade, organizada pelo 
grupo de trabalho composto pelos 
CL Ana Pereira, Joaquim Vendeiro, 
Manuel Carregosa e Sérgio Cardoso, 
serviu ainda para apresentação de 
três novos companheiros, aprovados 
na última reunião do Clube e que en-
trarão oficialmente para esta “famí-
lia” Lions a 2 de junho, no jantar de 
aniversário do Clube. São eles: Maria 
José Azevedo, empresária, Miguel 
Matos, veterinário, e Vitor Poças, 
professor.

MULheReS LIONS eNtReGAM 1200€ 
à OPeRAçãO NARIz VeRMeLhO

O Chá teve lugar no Axis Vermar na tarde 
de 9 de março e reuniu Companheiras Lions 
e amigas, traduzindo-se num momento de 
convívio entre todas, com a já habitual ver-
tente solidária.

> lions clube de vagos

Clube sinaliza jovens com 
problemas visuais e alegra 
utentes instituicionalizados

O Lions Clube de Vagos reali-
zou rastreios da Visão no Agrupa-
mento de Escolas de Vagos, onde 
sinalizou vários estudantes com 
problemas visuais, alertando pais 
e encarregados de educação, além 
dos responsáveis pelas escolas.

Depois de visitar a Santa Casa 
da Misericórdia de Vagos, o Centro 
Social de Santo António de Vagos 
e o Centro Social de Ouca, o Lions 
Cluve visitou agora os utentes 
do CASD, em Santa Catarina de 
Vagos, levando consigo artistas, 
Companheiros Lions, distribuindo 
música e afetos entre os utentes.

PRÉMIO A MELHOR ALUNO E 
ENTRADA DE NOVOS SóCIOS 

O Lions Clube de Vagos assi-
nalou ainda, a 25 de março, o seu 
28º aniversário, numa festa com 
dezenas de Companheiros e ami-
gos. A sessão ficou marcada pela 
entrega do Prémio Lions Clube de 
Vagos a João Grave, melhor aluno 
do concelho, e pela entrada de dois 
novos sócios, Graciete Manangão e 
Carlos Maia.

A sessão contou com a presen-
ça do vice-presidente da Câmara 
Municipal de Vagos, João Paulo 
Sousa, muitos CL, inclusive repre-
sentantes da Bélgica, da Rússia, do 
Cipre e da Polónia.
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> lions clube seixal

Clube leva crianças ao teatro 
e sinaliza jovens com problemas de visão

Com o apoio do Te-
atro Municipal de Alma-
da e da Câmara Muni-
cipal da mesma cidade, 
o Lions Clube Seixal 

levou 86 crianças ao te-
atro para assistir à pela 
“O Fantasma das Me-
lancias”. 

O Clube realizou, ain-

da, rastreios visuais a 40 
jovens, no âmbito do tor-
neio inter-bairro de fu-
tebol 7, promovido pela 
Câmara Municipal do 

Seixal. Nesta ação o Clu-
be sinalizou alguns casos 
que promete acompanhar 
e tentar fornecer os ócu-
los necessários.

armando 
inocentes
Lions Clube 
do Seixal

O Lionismo português está re-
pleto de Homens e Mulheres de ex-
cepção.

Gente maior, com uma grandeza 
Humana que superam as adversida-
des e nos fazem querer continuar 
em frente e prezar o nosso Movi-
mento.

O CL Jorge Raposo estava neste 
patamar de excepcionais.

Quem teve o privilégio de com 
ele contactar sabe que não estou a 
usar superlativos de circunstância; 
este era um Lion especial, que vivia 
o lionismo com um vigor e uma de-
terminação como poucos.

Pertencia a um lote de Lions que 
via no Lionismo uma forma de estar 
na Vida, servindo e não servindo-
-se, prezando a amizade acima do 
interesse pessoal, dedicando-se ao 
Serviço de uma forma desinteressa-
da e sempre com um fim último: o 
bem-estar do próximo.

E isto sem nunca virar a cara 
a um desafio, a um confronto de 
ideias, mas sempre no respeito pelo 
seu interlocutor. E era nisso que se 
diferenciava e o tornava especial.

Desde a fundação do seu Clube 
do coração, o Lions Clube de Setú-
bal, nos idos de 1974, que a sua de-
dicação a esta Associação foi plena 
e repleta de dedicação.

As dificuldades de implementa-
ção de um Clube num período quen-
te da nossa história, as quais foram 
debeladas pela tenacidade e estoi-
cismo de Companheiros valorosos, 
dos quais o nosso querido CL Jorge 
Raposo foi um dos seus exemplos.

E terá sido essa determinação e 
frontalidade que o levaram a estar, 

quase sem interrupções, presente a 
cada novo Ano Lionistico, na direc-
ção do seu Clube ou como membro 
da Governadoria. No seu Clube foi 
Presidente, Secretário, Tesoureiro, 
Assessor para Actividades e sócio 
100%; na Governadoria foi Presi-
dente de Divisão, membro do CERN, 
entre outras funções; esteve no 
Conselho Fiscal da Fundação Lions 
de Portugal até à sua formalização 
e foi Secretário da Assembleia Geral 
da Mútua do Distrito 115.

Com uma vaga de fundo (nada 
de admirar!) almejou ser Gover-
nador do Distrito 115, no ano de 
1983/84, mas problemas de saúde 
fizeram-no desistir dessa ideia – 
perdemos um grande Governador, 
não tenho dúvidas. 

E desprendido de quaisquer vai-
dades ou ambições, não voltou a 
ponderar essa possibilidade, mesmo 
depois de recuperado. Entendeu que 
o seu tempo seria aquele e não ou-
tro. Um exemplo, uma vez mais!

tRIBUtO A JORGe RAPOSO
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Mas o seu entusiasmo não es-
moreceu, nem nunca virou costas: 
é por essa altura que desenvolve 
ainda mais a sua “vocação” de Lion, 
apoiando na formação lionistica e 
promovendo Jornadas Lionisticas, 
apadrinhando novos Clubes – Quar-
teira, Elvas e Seixal – ou apoiando na 
formação de outros Clubes – Sines e 
Santo André – participando em 42 
Convenções nacionais e extraordi-
nárias, em 1 Convenção internacio-
nal e 3 Fora Luso-Brasileiros, sem 
descurar o Serviço à sua Comunida-
de de sempre.

A sua dedicação foi tal que, me-
recidamente, ao longo dos anos, 
vários Presidentes do CNG, Gover-
nadores e Presidentes de Clube o 
agraciaram com medalhas, placas, 
diplomas de mérito e apreciação lio-
nistica. 

A maior delas terá mesmo sido 
a outorgada em 2004, no decurso 
da Convenção Nacional, pelo Pre-
sidente Internacional, Dr. Tae Sup 
Lee, com a atribuição da medalha de 
Apreciação pelos relevantes servi-
ços prestados ao Lionismo.

Mas neste momento de memó-
ria e de justo reconhecimento não 
pode faltar uma palavra para quem 
durante mais de 60 anos comparti-
lhou com ele esta longa vivência lio-
nistica e sobretudo humana, a nossa 
querida CL Judite Raposo. 

Todos quanto privaram com eles 
sabe que falar de um tem, obriga-
toriamente, que falar-se do outro: o 
amor, a amizade, a cumplicidade de 
toda uma vida era visível a cada pa-
lavra, cada gesto, cada olhar. 

Todo o seu percurso lionistico foi 
possível graças a este Ser Humano, 
também ele tão especial que é a 

nossa CL Judite. 
Parafraseando a nossa CL Ave-

lina Angeiras, num texto publicado 
aquando de uma homenagem que o 
Lions Clube de Setúbal prestou em 
2014 ao CL Jorge Raposo, “… Mo-
vem-nos as atitudes, a lealdade, a 
honestidade, a persistência, a verti-
calidade…o calor e a cor de um sorri-
so. Assim se compreende o HOMEM, 
o LION, assim se gosta do Jorge e da 
Judite que sempre vimos comungar 
e comunicar todos estes atributos.”

Acrescento apenas a Resiliência 
de superar sempre os desafios mais 
difíceis, as horas mais complicadas 
e sempre com uma atenção e consi-
deração como há poucos exemplos.

Ao nosso inesquecível CL Jorge 
Raposo ficam estas palavras (par-
cas, por certo), o reconhecimento e 
a memória por um lionismo acima 
de querelas, pelas virtudes do nosso 
Código de Ética e sempre, pela Ami-
zade que serão eternas.

Será sempre momento de dizer: 
CL Jorge Raposo – PRESENTE!
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> lions clube de guimarães

Geminação com  
o Lions Clube de Alraya - Amman
No dia 28 de março, 
na cidade de Amã, 
Jordânia, realizou-se 
a cerimónia oficial 
de geminação entre 
os Clubes de Alraya 
e Guimarães.

Assinou o documen-
to protocolar em repre-
sentação do Lions Clube 
de Guimarães e do Dis-
trito 115 Centro/Norte 
o Companheiro Georgy 
Glushik, assessor para as 
relações internacionais 
do Distrito 115 CN e do 
Distrito Múltiplo 115, em 
representação do Lions 
Clube de Alraya – Amâ, a 
Vice-Presidente Fardous 
Dokhgan, o Presidente 
de Região Nidal Daoud e 
o Governador do Distrito 
351 (Líbano, Jordânia, Ira-
que e Palestina) Nasralla 
Borgi.

Esta geminação acon-
tece na sequência dos di-
versos contactos entre os 
dois Clubes ao longo dos 
últimos três anos, que ti-
veram início com o apelo 
que dirigido ao Clube para 
ajudar os refugiados sírios 
que se encontram no cam-

po de refugiados de Al-
-Katary, na Jordânia.

O protocolo foi apre-
sentado ao Clube numa 
cerimónia que decorreu 
na Pousada Mosteiro de 
Guimarães, aquando da 
palestra proferida pelo 
Professor Doutor Filipe 
Almeida seguida da As-
sembleia Mensal do Lions 
Clube de Guimarães, que 
contou com a presença do 

Presidente do Conselho 
Nacional de Governado-
res PDG Carvalho Lo-
pes e do Governador do 
Distrito 115 CN Com-
panheiro Paulo Rodri-
gues.
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NAtALIDADe e DeMOGRAFIA 
teMA De PALeStRA 
COM FILIPe ALMeIDA

O Lions Clube de Gui-
marães organizou uma 
palestra subordinada ao 
tema “Natalidade e De-
mografia – Que Futuro 
para a Família Humana?”, 
cujo orador foi o Professor 
Doutor Filipe Almeida, ilus-
tre médico, com um vasto 
curriculum na área da saú-
de e ciências para a vida, 
convidado pelo Papa Fran-
cisco como consultor da 
Academia Pontifícia para 
a Vida.

A palestra, realizada 

no âmbito da Assessoria 
da Mulher do Distrito 115 
Centro Norte, decorreu em 
abril, na Pousada Mostei-
ro de Guimarães, com o 
apoio da Câmara Municipal 
de Guimarães e do Grupo 
Pestana. Este evento con-
tou com a presença de cer-
ca de 120 pessoas.

No final houve espaço 
para perguntas, tendo o 
Professor Doutor Filipe Al-
meida respondido a todas 
as questões apresentadas, 
numa interação com a pla-

teia muito apreciada.

> lions clube de guimarães

homenagens nos 48 anos do Clube
O Lions Clube de Guimarães 
homenageou o Grupo 25 da 
Associação de Escoteiros de 
Fermentões e o Companheiro 
António Gama Brandão, no 
decorrer da comemoração do 
seu 48º aniversário

Na oportunidade, procedeu ainda 
à entrega de chevrons aos Compa-
nheiros do Clube, ao Past Presidente 
pela admissão de sócios e à CL Te-
resa Gama Brandão foi entregue a 
comenda “Melvin Jones”.

As comemorações iniciaram-se, 
logo de manhã, no Cemitério da 
Atouguia, com o reconhecimento 
ao Companheiro falecido João Rui-
vo.De seguida, pelas 12h, celebrou-
-se, na igreja do Carmo, eucaristia 
sufragando a alma dos sócios já fa-
lecidos, finalizando pelas 20h00 na 
Pousada do Mosteiro de Guimarães 
com a Assembleia Geral, durante o 
jantar.

Marcaram presença no jantar 
mais de uma centena de convidados, 
entre eles Sofia Ferreira, represen-

tando o município de Guimarães e 
Rui Vieira de Castro, em representa-
ção da Universidade do Minho, Car-
valho Lopes, Presidente do Conselho 
Nacional de Governadores, Paulo Ro-
drigues, Governador do Distrito 115 
CN e Past Diretor Internacional, José 
Manuel Ribeiro Gorgulho.

Com 48 anos de existência, o 
Lions Clube de Guimarães, com um 
quadro social superior a 70 sócios, 
sente-se com vigor para continuar a 
prestar serviço à Comunidade Vima-
ranense.
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CLUBe FAz RAStReIOS à DIABeteS
Já no âmbito da luta contra a Dia-

betes, teve lugar no dia 18 de feve-
reiro, na USF de S. Torcato e no Cen-
tro de Atividades da Irmandade de S. 
Torcato, um rastreio a esta doença 
que afeta milhares de pessoas. Além 
do rastreio foi feita uma Ficha de 
Avaliação do Risco de Diabetes tipo 2 
a todas as pessoas presentes, cons-
tatando-se que 35% das pessoas 

possuem risco de sofrer de Diabetes.
As fichas vão seguir para o ACES 

do Alto Ave para que os respetivos 
médicos de família possam acom-
panhar os utentes. O Clube reforçou 
a ideia que é urgente a mudança de 
hábitos entre os portugueses, com 
a prática de mais exercício física e 
a adoção de uma alimentação mais 
saudável.

> lions clube de guimarães

CLUBe eNtReGA MAIS De 50 MIL eUROS à LIGA 
PORtUGUeSA CONtRA O CANCRO

Em cerimónia realizada no Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
no dia 8 de janeiro, com as presenças do Dr. Vitor Veloso, Presidente da Direção do Núcleo 
Regional do Norte da LPCC e do Dr. Artur Fernandes, Diretor da Angariação de Fundos da 
LPCC, por parte da Liga e de José Catarino dos Santos, Presidente do Lions Clube de Guima-
rães e de Augusto Rodrigues Lopes, Coordenador da Campanha “Peditório a Favor da LPCC” 
por parte do Lions Clube de Guimarães, procedeu-se à entrega do valor de 51.702,12 euros, 
resultado final do peditório.

Em virtude de protocolo existente entre a LPCC e o Lions Clube de Guimarães 20% deste 
montante reverte a favor do Serviço de Oncologia do Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães. 

ADMISSãO De NOVOS SóCIOS
O Lions Clube de Guimarães admitiu quatro novos 

sócios, no decorrer da sua assembleia geral de março.

> lions clube de ílhavo 

Iniciativas 
assinalaram 
dia mundial 
da poesia

O Lions Clube de Ílhavo co-
memorou o dia mundial da poesia, 
com duas iniciativas. Assim, no dia 
21 de março, vários Companheiros 
do Clube distribuíram por vários 
locais públicos, escolas e espaços 
comerciais, folhetos e marcadores 
com poemas de autores portugue-
ses bem representativos da Língua 
e Cultura Portuguesa. E, no dia 24 
de março, no decurso de um jantar 
no Hotel de Ílhavo, ouviu-se poe-
sia, não só pelos próprios Compa-
nheiros mas também por amigos 
que se quiseram associar e, como 
convidado, o Dr Jorge Neves do 
Grupo Poético de Aveiro, também 
ele um habitué  das iniciativas cul-
turais do Clube.

Durante a noite, alternando 
com música do saxofone de um 
jovem talento ilhavense – Pedro 
Pinheiro, desfilaram poemas de 
Florbela Espanca, Sofia de Melo 
Breyner, Cesário Verde, Fernando 
Pessoa, Mário Cesariny, Luis de 
Camões, só para citar alguns.

Promover a Cultura, os Costu-
mes e Tradiçoes e a Lingua Portu-
guesa são valores intrínsecos pre-
sentes no DNA dos Clubes Lions 
e de que o Lions Clube de Ílhavo 
se orgulha de partilhar.

Como alguém disse “ Nem só 
de pão vive o homem”.
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sarau de ginÁstica lions solidÁrio
O Lions Clube de Amadora 
realizou, no dia 14 de abril, 
a 13.º edição do Sarau de 
Ginástica Lions. O valor 
apurado reverteu para 
a colónia balnear das 
crianças da SFRAA - Casa de 
Acolhimento Temporário da 
Quinta de S. Miguel.

O Sarau de Ginástica do Lions 
Clube de Amadora tornou-se há 
muito num grande evento gímnico, 
aguardado com expectativa por gi-
nastas e professores. Tanto assim 
que, logo que os convites são envia-
dos, as respostas não se fazem es-
perar e todos os clubes de ginástica 
fazem questão em apresentar o que 
de melhor se faz em cada um.

A organização e logística do sa-
rau é bastante complexa e começa a 
ser preparada pelo Lions Clube de 
Amadora com uma antecedência de 

3 meses para que tudo corra pelo 
melhor. É mais uma atividade do 
Clube à qual os sócios dedicam um 
grande entusiasmo, muitas horas de 
trabalho e muita, muita dedicação.

Este ano, a abertura do sarau 
foi efetuada com a projeção de dois 
filmes sobre “quem somos e o que 
fazemos” e foi deveras emocionan-
te constatar o silêncio que se fez e a 
atenção que os mesmos despertaram 
no público.

Seguiu-se uma lindíssima co-
reografia do Clube Desportivo do 
Agrupamento de Escolas Amadora 
Oeste, com a qual pretendeu presen-
tear o Lions Clube de Amadora e a 
Governadora do Distrito 115 Cen-
tro Sul, também ela sócia do Clube. 
Imediatamente a seguir, o desfile das 
classes de ginástica com os seus es-
tandartes e as bandeiras dos Clubes 
que apadrinharam a sua exibição, que 
culminou com as bandeiras em riste 

em sinal de respeito pelo Hino Na-
cional que entoou imponente e que 
foi cantado com todos de pé.

Seguiram-se as exibições das 
classes de ginástica, todas elas de 
grande qualidade e, no intervalo, foi 
simbolicamente entregue o cheque 
com a quantia apurada, no valor de 
1.600 euros, que irá proporcionar 
a concretização da colónia balnear 
para as crianças da SFRAA - Casa de 
Acolhimento Temporário da Quinta 
de S. Miguel.

Segundo a organização, o público 
excedeu em muito a capacidade do 
pavilhão da Escola Secundária Seo-
mara da Costa Primo que acolheu 21 
classes de ginástica, num total de 500 
atletas, dirigidos por 40 professores.

Como vem sendo habitual, a TV 
Amadora fez a cobertura do evento e 
entrevistou a Governadora Gabriela 
Fernandes e a Diretora da Casa de 
Acolhimento.
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