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Quando eu era criança, plantei árvores com minha família na nossa 
casa de verão e, mais tarde, os meus filhos fizeram o mesmo. O meu 
filho nem sempre ficou feliz com isso, estando lá fora a cavar buracos. 
Ele via um monte de pequenas árvores que não significavam muito 
para ele. Mas agora ele cresceu e as árvores também. Mais de 
4.000 árvores transbordam de vida, sussurram ao vento e abrigam-

nos nas nossas caminhadas. Ele entende agora, a promessa de plantar árvores. Ele 
entende que plantar alguma coisa - qualquer coisa, mas especialmente árvores, que 
levam tanto tempo para amadurecer - é um ato de esperança.

Como Lions, estamos sempre esperançosos. E vejo isso todos os dias no trabalho 
que vocês fazem. Clubes em todo o mundo estão a plantar árvores como um símbolo 
dessa esperança e como uma forma concreta de combater os efeitos das mudanças 
climáticas. Fazemos tantas coisas com tanto significado enquanto Lions, mas nenhum 
deles importa se perdermos o único lugar a que todos chamamos de casa.

Eu desafio-vos a olhar para as vossas comunidades e procurar maneiras de ajudar 
a lutar pelo nosso planeta. Façam parcerias com o governo local para encontrar um 
local que precise de ser reflorestado. Junte um grupo para pegar lixo na praia ou num 
trail. Leve algumas crianças da escola para uma floresta preservada e ensine-lhes 
sobre a natureza.

Enquanto adultos, tendemos a preocuparmo-nos com as coisas que amamos 
enquanto crianças. Eu amei as árvores que plantei com meus pais, passei isso para 
os meus filhos e eles estão a passar para os deles. Vamos ensinar à nova geração a 
beleza do nosso meio ambiente para que eles cresçam e se tornem protetores do 
mundo de que todos nós dependemos.

Com amizade,

Q

Plantar árvores, 

plantando esperança

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

 
Estamos em época do renascimento Primaveril, meses de mudança, mu-

dança boa. 
 
O próprio mês de Março é o 3º mês do ano, signifi cando “três” o número 

da Criação, da Criatividade, da Expansão e do Crescimento. 
 
É também um conceito genérico de polarização, porque 1 + 1 há muito 

tempo que pode ser igual a 3. Aproveitemos esta ideia para fazer renascer 
o Movimento Lion com 1 + 1 = 3. Pensemos que, 2 Companheiros, 2 Clubes, 2 
Distritos, podem fazer valer por 3. 

 
Sejamos livres de espírito para o fazer, embebidos pelo mês da Liberda-

de. Liberdade para crescer, liberdade para fazer, liberdade para ajudar. 
 
E precisamos de todos vós e os que ainda estão por vir. Porque todos, 

ainda somos poucos, para o muito que há a fazer.
 
“Em terras, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem” 

– José Afonso, Traz Outro Amigo Também

editorial

 Inês Alves Serraninho
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Mas e se não houvesse di-
nheiro para comprar os pregos, 
ou para pagar o gás para o fogão, 
ou para fazer o equipamento para 
rastrear o diabetes? Onde estarí-
amos sem os donativos? É o dar 
uma forma de ajudar?

A Campanha 100 ajudará a LCIF 
a capacitar os Lions a criar mudan-
ças positivas nas comunidades pró-
ximas e distantes. Além das mensa-
gens sobre o mundo em necessidade, 
a Campanha 100 e como os Lions 
podem se envolver na expansão dos 
esforços humanitários, a LCIF tem 
o prazer de apresentar histórias do 
Relatório Anual da LCIF de 2017-
2018. “Embora me tenha tornado 
humilde e inspirado pelo Lions des-
de que me juntei ao movimento em 
1978, o meu ano como presidente 
da Fundação abriu os meus olhos 
para o mundo dos bons Lions com 
fi nanciamento e orientação da LCIF. 
Doze meses passados atravessando 
o mundo e visitando projetos de 

subsídios que ilustraram belamente 
como e o que juntos, podemos fazer. 
”- Chanceler Bob Corlew, ex-presi-
dente internacional e presidente da 
LCIF 2017-2018. Para ler mais sobre 
o trabalho humanitário de mudança 
de vida que o Lions realizou com a 
assistência de LCIF no ano 2017-
2018, aproveite para ler o Relatório 
Anual [Link TBD].

A LISTA DE DESAFIOS QUE 
O MUNDO ENFRENTA É 
LONGA

Duzentos e cinquenta e três mi-
lhões de indivíduos são cegos ou 
defi cientes visuais, e as tendências 
globais sugerem que o número pode 
triplicar até 2050. As mudanças cli-
máticas estão a causar um aumento 
dos desastres naturais, roubando as 
casas, empregos e vidas de pessoas 
inocentes. Até 2025, metade da po-
pulação mundial estará a viver em 
áreas com falta de água. Duzentas 
e quarenta e cinco pessoas morrem 
a cada dia de sarampo, que poderia 
ser facilmente impedida por vacinas 
seguras e baratas. Dois terços das 
crianças relatam serem vítimas de 
bullying. Quatrocentos e vinte e cin-
co milhões de pessoas estão vivendo 
com diabetes, e esse número pode 
aumentar para quase 630 milhões 
em 2045. A cada noite, mais de 820 
milhões de pessoas vão para a cama 
com fome. E a cada dois minutos, 
uma criança é diagnosticada com 
cancro.

Estes são grandes problemas e 

precisam de soluções inovadoras, 
apoiadas pelos meios para efetuar 
mudanças.

 
OS LIONS SÃO ESSES INO-
VADORES. A LCIF É O MEIO.

Muitos Lions trabalham para en-
frentar esses desafi os, dependem de 
doações da Fundação de Lions Clubs 
International (LCIF). Essas doações 
não existiriam sem a generosidade de 
Lions e amigos que doam dinheiro 
para a Fundação.

100 REASONS WHY
O ano Leonístico de 2018-2019 

marcou o lançamento da campanha 
de angariação de fundos mais ambi-
ciosa de sempre para a LCIF. A cam-
panha 100 está em pleno andamento 
agora, procurando envolver todos os 
Lions.

A campanha recebeu o nome 
através vários fatores: foi iniciada 
durante o 100º ano de serviço do 
Lions Clubs International. A funda-
ção pede que 100% dos Lions par-
ticipem, dando o equivalente a US 
$ 100 por ano durante os três anos 
de duração da campanha. Essa meta 
agressiva de captação de recursos 
motivaria os Lions a servir centenas 
de milhões de pessoas, garantindo 
que daqui a 100 anos, o mundo seja 
um lugar melhor.

É um objetivo grandioso, mas as 
histórias de serviço destacam o quão 
importante é continuar a fi nanciar o 
trabalho vital que o Lions realizam.

MAIS DE UMA MANEIRA DE SERVIR
HISTÓRIAS DO RELATÓRIO ANUAL 
DA LCIF DE 2017-2018

“Ninguém 

jamais se 

tornou pobre, 

dando”.

- Anne Frank
[ [

Lions fazem acontecer. Há muito a ser feito no mundo. E o ato físico de ajudar 
pode saber tão bem - martelar um prego na estrutura de uma casa nova para uma 
vítima de um tornado, dar sopa para uma criança faminta ou levar uma avó ao 
primeiro exame de diabetes são formas de vivenciar as recompensas de serviço.
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O QUE OS LIONS E A LCIF 
FIZERAM JUNTOS?

Se doou para a LCIF este ano, 
aqui está uma amostra do traba-
lho que você ajudou a ativar:

DIGNIDADE 
NA COREIA DO SUL

Novos, limpos, modernos, segu-
ros - descritivos de uma nova instala-
ção que 50 homens com defi ciências 
intelectuais e defi ciências graves ago-
ra chamam de casa.

Aumentando os recursos an-
gariados pelos Lions na Coreia, a 

LCIF concedeu um donativo de 
US $ 100.000 para a construção de 
um novo centro de reabilitação no 
distrito de Eunpyeong, em Seul, 
Coreia do Sul. Os fundos foram 
concedidos após a instalação de 
bem-estar social Angels ‘Haven foi 
condenada a fechar as portas devi-
do a condições inseguras. Depois 
que o prédio foi fechado, os mo-
radores foram colocadoes em apar-
tamentos minusculos de 50 metros 
quadrados partilhados com outras 
14 pessoas e com apenas uma úni-
ca casa de banho. Foi ai que eles 

moraram durante quatro anos, até 
a LCIF e o Lions intervirem.

Num esforço conjunto que trou-
xe dignidade aos residentes destas 
instalações, Lions Sul Coreanos,a 
LCIF, Porto dos Anjos e o Ministé-
rio da Saúde e Bem-Estar, a Cidade 
de Seul,o Condado de Eunpyeong, 
construiram um prédio novo, limpo, 
moderno e seguro. Os moradores 
estão fi nalmente vivendo com digni-
dade em espaços privados e também 
podem aproveitar as áreas do prédio 
designadas para exercícios, tratamen-
tos e reuniões sociais.

Moradores de um alojamento 
construído pelo Lions em Seul, 

Coreia do Sul, trabalham num projeto 
no seu novo espaço
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FURACÃO DEVASTA 
PORTO RICO 
E A LCIF RESPONDE

16 de setembro de 2017. Alguns 
consideram o pior dia da história de 
Porto Rico. Foi a data em que o fu-
racão Maria causou uma devastação 
sem precedentes na ilha. É também 
a data em que o Lions começou a se 
mobilizar para ajudar as vítimas da 
tempestade. Na formação da tem-
pestade Maria, cujos ventos de 175 
milhas por hora deixaram um rastro 
de morte, destruição e devastação. 
Os Lions percorreram um caminho 
até aos moradores da ilha, apesar das 
inundações generalizadas, linhas de 
telefone derrubadas e estradas in-
transitáveis. No meio de casas des-
moronadas, negócios destruídos e 
campos férteis dos quais as colheitas 
foram arrancadas, os Lions fi caram e 
entregaram ajuda e esperança.

Eles conseguiram fazê-lo por 
causa de um donativo de US $ 
100.000 da LCIF para grandes catás-
trofes.

Os Lions dos Distritos 51-C, -E 
e -O começaram a distribuir alimen-
tos nutritivos quase imediatamente, 
ajudando mais de 6.000 pessoas a 
cada dia a manter a força necessária 
para os longos dias, semanas e meses 
que viriam. “Os Lions vão trabalhar 
muito para ajudar esta comunidade a 
se unir”, diz a Lion Miriam Vazquez, 
ex-presidente de conselho. “Então, 
acho que é este o espírito que temos 
para continuar. Para ajudar e mostrar 
aos outros como ajudar. ”

ORFANATO NA UCRÂNIA 
PROMOVE A LEITURA

Na Ucrânia, 27 orfanatos são 
destinados a crianças com defi ciên-
cia, cegueira ou pouca visão. Embora 
a maioria das instalações possa aten-
der às necessidades básicas, muitas 
delas não têm meios para fornecer 
aos jovens com difi culdades de vi-
são, um equipamento especializado 
do qual precisam para se desenvol-
ver. A leitura e o trabalho escolar 
tornam-se desafi antes, muitas vezes 
tornando-os derrotados e atrasados 
no desenvolvimento.

Com um donativo de US $ 34.000 
da LCIF e fundos arrecadados local-
mente, o Lions da Ucrânia trouxe 

esperança - na forma de 45 amplia-
dores eletrônicos - para crianças com 
baixa visão severa no Orfanato de 
Ternopol. De tamanho pequeno e 
portátil, o dispositivo de assistência 
à visão da Aidnear amplia as imagens 
até 32 vezes numa tela, oferecendo 
imagens coloridas, de alta defi nição 
e alto contraste. Talvez o melhor de 
tudo, as crianças podem participar da 
aula ao lado de seus pares com visão 
normal e ter a oportunidade de apro-
veitar e sair-se bem na escola.

 

INTERVENÇÃO DE EQUIDADE 
DE GÉNERO EM DELHI, ÍNDIA

A violência e a desigualdade ba-
seadas no gênero são realidades tris-
tes e generalizadas. A Organização 
Mundial da Saúde estima que 35% 
das mulheres no mundo tenham so-
frido alguma forma de violência físi-
ca ou sexual. Como se as feridas e os 
danos psicológicos não fossem sufi -
cientes, em muitas partes do mundo, 
as mulheres vítimas de abuso são 
evitadas. Incapazes de encontrar tra-
balho, elas têm capacidade limitada 

Lions em Porto Rico entraram 
em ação depois 

que o furacão Maria 
devastou a ilha.
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de prover para si e para seus fi lhos. 
Infelizmente, o ciclo continua. Aque-
les que são criados em famílias com 
violência muitas vezes perpetuam ou 
experimentam isso como adultos.

Educar os jovens na equidade 
de género desde tenra idade é vital 
para quebrar o ciclo, particularmente 
na Índia, onde o problema é endé-
mico. Em colaboração com serviços 
de comunicação e televisão na Ín-
dia, a LCIF está a fazer exatamente 
isso. Através de um programa de 
prevenção da violência baseada em 
gênero, realizado em Delhi, a LCIF 
está a ajudar a promover ambientes 
de aprendizagem positivos e seguros. 
Dosti Ka Safar (A Jornada da Ami-
zade) é baseado nas lições do Lions-
-Quest - que promovem a aprendiza-
gem social e emocional - e projetado 
para promover uma maior equida-
de de gênero entre 2.000 jovens na 
área de Nova Delhi. A intervenção 
personalizada emprega discussões 
lideradas por professores, fi lmes e o 
modelo de prática de habilidades do 
Lions-Quest, transmitindo compor-
tamentos construtivos da sala de aula 
para o mundo real.

Jovens na Índia aprendem 
sobre equidade de gênero 
num esforço para reduzir 
a taxa de violência 
baseada em gênero.

Um estudante com defi ciência visual 
num orfanato na Ucrânia 

usa uma das 45 lupas eletrônicas 
fornecidas pelo Lions 
para ajudar a manter 

os alunos no caminho certo.
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ENCONTRAR UM EQUILÍBRIO 
ENTRE DIABETES E INFÂNCIA

“No acampamento, consegui 
fazer novos amigos com crianças 
que têm a mesma doença. Com eles, 
pude falar sobre diabetes e não me 
senti tão sozinho com os meus pro-
blemas. ”

Essa mensagem de alívio é do 
Thomas, um jovem adolescente 
afortunado por ter frequentado um 
acampamento de diabetes tipo 1 do 
Lions perto de Gratz, na Áustria. 
Com um subsídio de US $ 32.722 da 
LCIF, o Lions apoiou o evento de 
uma semana para jovens dos 9 aos 
14 anos.

Num ambiente repleto de di-
versão, os participantes aprenderam 
como controlar a sua doença e me-
lhorar o controlo metabólico - fun-

damental para manter a saúde ideal 
das crianças com diabetes tipo 1, que 
realmente querem ser crianças como 
“toda a gente. A liderar o esforço es-
tava uma equipa de pessoal não clíni-
co e médico, que mediu os níveis de 
glicose no sangue dos participantes 
no início do acampamento e testou 
campistas com uma frequência de 10 
vezes ao dia.

Alternando entre atividades pe-
dagógicas, como aprender a contar 
hidratos de carbono, calcular doses 
de insulina e manusear bombas de 
insulina e injeções e acontecimentos 
típicos do acampamento, como na-
tação e outros desportos, Thomas e 
seus colegas de acampamento diver-
tiam-se ao sol com novos amigos e 
estão mais confortáveis e mais capa-
zes de lidar com a doença.

ALIMENTANDO FILHOS 
FILIPINOS: UMA 
ABORDAGEM DIFERENTE

Em todo o mundo, a morte de 
uma em cada três crianças pode ser 
atribuída à desnutrição. Nas Filipi-
nas, os Lions adotaram uma abor-
dagem única para diminuir a insegu-
rança alimentar e a desnutrição das 
crianças, oferecendo um incentivo: 
dinheiro. O programa trouxe comida 
saudável para as crianças enquanto 
colocava dinheiro no bolso dos pais. 
Lions… a servir uma situação em 
que todos ganham!

 “Queremos garantir que não 
haja um dia em que as crianças dur-
mam com fome e que em nenhum 
dia as crianças vão à escola com o es-
tômago vazio”, diz a ex-governadora 
de distrito Ruth Chua, presidente do 
Lions Clube Manila Amity, nas Fili-
pinas.

Com o apoio de um subsídio 
de US $ 1.500 da LCIF, o inovador 
programa do Lions funcionou da 
seguinte forma: Como incentivo 
para os pais para levarem as crianças 
subnutridas para as refeições diárias 
fornecidas pelo programa de alimen-
tação suplementar do clube, foram 
concedidos prémios em dinheiro 
para ganho de peso! “Os membros 
do Clube temiam que fornecer ape-
nas uma alimentação não causasse 
um impacto duradouro nas crian-
ças”, explicou Chua. “Com a assis-
tência da LCIF, os Lions ofereciam 
refeições nutritivas todos os dias 
para crianças pequenas, geralmente 
fracas, mais suscetíveis a doenças e 
infeções e com risco de fi carem para 
trás na escola. Além disso, o dinheiro 
que foi concedido aos pais também 
era de extrema necessidade.”

MAIS RECURSOS SIGNIFICA 
MAIS CRIANÇAS SALVAS

“O seu fi lho tem cancro.” Cinco 
palavras angustiantes que nenhuns 
pais jamais querem ouvir. Para mui-
tos no estado de Wisconsin, EUA, 
essas palavras estão intrinsecamen-
te ligadas a serviços médicos vitais 
prestados no Hospital Infantil de 
Wisconsin (CHW). Através do seu 
programa de oncologia, o CHW 
cuida de dois terços das crianças do 
estado com cancro e já atendeu mais 
de 8.000 pacientes.

Alunos do acampamento de diabetes 
patrocinado pela LCIF aprendem 
a controlar a sua doença 
e também a se divertem.
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Com o número de crianças que 
combatem o cancro e que precisam 
de transplantes de medula óssea a 
aumentar, o CHW precisava deses-
peradamente de uma tecnologia de 
tratamento adicional - e extrema-
mente cara. A LCIF e os Lions inter-
vieram para ajudar. Um donativo de 
US $ 100.000 da LCIF e a assistência 
de mais de 500 Lions clubes em Wis-
consin ajudaram o hospital a com-
prar equipamentos que salvam vidas. 
Agora, a equipe médica do CHW é 
capaz de tratar mais 150 crianças to-
dos os anos.

Serviços médicos e equipamen-
tos são fundamentais para dar às 
crianças uma oportunidade de lutar 
contra o cancro. Graças à LCIF, 150 
crianças a cada ano terão uma maior 
possibilidade de vencer o cancro e 
viver uma vida plena e saudável.

POÇOS PARA O BEM-ESTAR 
NO MALAWI

Os humanos podem passar ape-
nas três dias sem água. Após cerca 

de 72 horas, o corpo começa a se 
rebelar. Então, se o seu único acesso 
à hidratação é insalubre, bebe o que 
está disponível, cozinha com o que 
há e toma banho no que está acessí-
vel. Por outras palavras, arrisca a sua 
vida para tentar mantê-la.

No país africano do Malawi, 
70% da população não tem água 
potável. Quase metade das po-
pulações rurais tem que viajar 30 
minutos ou mais para obter água 
potável. Isto signifi ca que milhões 
de pessoas no Malawi - homens, 
mulheres, crianças, famílias inteiras 
- estão a viver em áreas rurais sem 
acesso a uma fonte de água segura. 
As doenças diarreicas transmitidas 
pela água são a segunda principal 
causa de morte de crianças com 
menos de cinco anos.

A estação chuvosa do Malawi 
tem uma duração, em média, de 6 
meses, e é responsável por 95% das 
chuvas anuais do país, no entanto 
tem sido menor do que o normal nos 
últimos anos.

Com foco no meio ambiente e 
servindo a humanidade, em janeiro 
de 2018, a LCIF concedeu um sub-
sídio de US $ 60.000 para ajudar os 
Lions alemães, que se compromete-
ram a fornecer esperança líquida - 
água limpa - para os malauianos.

Na área de Madisi, cinco po-
ços de água estão a ser perfurados 
e serão equipados com bombas 
movidas a energia solar. Um poço, 
estrategicamente localizado numa 
escola para crianças, garantirá que 
os jovens sejam hidratados duran-
te todo o dia escolar, aumentando 
assim sua capacidade de aprender. 
Os poços remanescentes servirão 
os moradores das aldeias próximas, 
fornecendo-lhes água potável para 
cozinhar, beber e manter a higiene 
pessoal.

Os benefícios continuam. Os 
poços apoiarão os esforços agrícolas 
de Madisi, uma fonte principal de ali-
mentos para 60% da população e a 
principal fonte de renda para outros 
20%.

Crianças subnutridas nas Filipinas 
recebem refeições regulares 
graças à inovação dos Lions
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“WHAT GOES AROUND 
COMES RIGHT BACK 
AROUND”

Embora os Lions pertençam a 
uma organização global, eles geral-
mente se concentram em melhorar 
as suas comunidades vizinhas. Pode 
parecer muito pedir que doem di-

nheiro a uma fundação que fi nan-
cia projetos em todo o mundo. Mas 
somos uma comunidade global de 
Lions e capacitamo-nos que a distân-
cia não importa. Melhor ainda, essa 
mesma fundação - a LCIF - também 
fi nancia projetos na sua comunidade.

O dinheiro que dá à LCIF volta, 
amplifi cado pelos donativos de ou-

tros Lions. Por exemplo, doar US $ 
100 para a fundação num ano pode 
retornar como US $ 300 quando o 
distrito precisar.

É um investimento do seu clube. 
Cada clube é um investimento na sua 
comunidade. E o que é o mundo, se 
não uma coleção de comunidades?

Os Lions constroem poços de água 
para as comunidades no Malawi, 

permitindo que os moradores 
consigam água potável.

Para ver mais histórias de sucesso e imagi-

nar como seu clube pode fazer a diferença, 

acesse: https://lionsclubs.org/en/explore-

-our-clubs/service-stories.

Quer saber mais sobre a campanha de anga-

riação de fundos mais ambiciosa na história 

do Lions? Veja agora.  [link to https://www.

youtube.com/watch?v=x2oyXsVuiVY]



 >
 D

IS
TR

IT
O

 M
Ú

LT
IP

LO

MARÇO

ABRIL

11
LION

2019

O NOSSO IMPACTO 
ATRAVÉS DA CAMPANHA 100: 
SERVIÇO DE EMPOWERING DA LCIF

AUMENTAR O IMPACTO DO SERVIÇO
• Visão: Liderar a carga global para livrar o mundo da cegueira infeciosa, 

reduzir a cegueira evitável e a defi ciência visual, e melhorar a qualidade de 

vida em geral, fornecendo serviços a pessoas cegas ou defi cientes visuais.

• Jovens: servir jovens através de um melhor acesso a uma educação 
de qualidade, serviços de saúde vitais, oportunidades sociais e recreativas 

inclusivas e programas positivos de desenvolvimento da juventude.

• Ajuda a Desastres: Envolver-se profundamente nos esforços de socorro 
a desastres e na preparação e resposta a desastres naturais quando e onde 

eles ocorrerem.

• Causas humanitárias: Patrocinar e fornecer programas que atendam às 
necessidades específi cas de populações em risco e vulneráveis, como ido-

sos, defi cientes físicos, mulheres, órfãos e outros, afetados desproporcional-

mente por fatores sociais e económicos e que requerem serviços especiais.

LUTA CONTRA A DIABETES
• Diabetes: Seja uma parte importante da resposta a esta epidemia glo-

bal através de iniciativas de saúde abrangentes e multifacetadas, reduza a 
prevalência da doença e melhore a qualidade dos cuidados para quem vive 

com diabetes.

EXPANDIR NOSSAS CAUSAS GLOBAIS
• Cancro Infantil: Fortalecer os serviços médicos e sociais, aumentando a 

esperança de vida das crianças que vivem com câncer e melhorando a quali-

dade de vida delas e de suas famílias.

•  Fome: trabalhe em prol de um mundo em que ninguém passe fome, 
ampliando os recursos e a infraestrutura necessários para enfrentar a escas-

sez de alimentos em todo o mundo.

• Meio Ambiente: Protege a saúde ambiental de nossas comunidades 
globais, gerando impacto ecológico e humanitário positivo a longo prazo.

COMO: SOLICITAR 
UM SUBSÍDIO DA LCIF

1. Avalie as necessidades na sua comunidade local ou global
2. Trabalhe com outros Lions e líderes locais para elaborar um plano de 

projeto que atenda às necessidades não atendidas.
3. Pesquisa de elegibilidade a subsídios da LCIF
4. Preencha e envie uma solicitação de subsídio a LCIF; aplicações e ins-

truções podem ser encontradas em: lcif.org/grants

5. Trabalhe com sua equipe local e a LCIF para esclarecer dúvidas sobre 
sua inscrição.

6. Se o seu projeto for aprovado pelo Conselho de Diretores e as con-
dições de concessão forem atendidas, a LCIF desembolsará fundos e você 
poderá começar

7. Apresentar relatórios de progresso periódicos a LCIF
8. Quando seu projeto estiver concluído, envie um relatório fi nal a LCIF e 

celebre o impacto que você causou em sua comunidade, por mais global ou 

local que seja!

Para obter informações mais detalhadas sobre os requisitos e processos 

específi cos para cada tipo de concessão, visite lcif.org/grants.

Apresentação de cumprimen-
tos ao Sr. Ministro da Repúbli-
ca, representante do estado 
português no arquipélago 

dos Açores.
Acompanhado de uma comitiva de 8 
Lions, o Governador Pedro Crisóstomo 
apresentou cumprimentos ao Sr. Minis-
tro da República. 
O Governador Pedro Crisóstomo deu a 
conhecer o papel e o trabalho desen-
volvido pelos Lions a nível local, nacio-
nal e internacional.
Foram trocadas palavras de circuns-
tância e de apreço pela oportunidade 
desta visita.



 >
 D

IS
TR

IT
O

 M
Ú

LT
IP

LO

12

MARÇO

ABRIL

LION

2019

A 
comitiva do Governador Pedro Crisóstomo visitou a base das Lajes a convite do comandante da Base.
Foi feito um briefi ng acerca da ação desta base e dos militares, foi realizada uma reunião entre todos 
e a visita às instalações, controlo aéreo, rádio militar, entre outras coisas, a convite do Sr. General 
Eduardo Faria. 

A rádio Emite para toda a ilha terceira música e notícias há mais de 60 anos.
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N
o sábado dia 16 de 
Marco, a Divisão 14 que 
inclui os Lions Clubes 
da Maia (Açores), Vila 

do Porto, Nordeste e Rabo de 
Peixe, realizou uma atividade de 
plantação de árvores endêmicas 
no parque natural (Geopark) da 
Ilha de São Miguel, no Concelho 
da Povoação.

Participaram Lions dos Clubes 
de Maia, Rabo de Peixe, Nordes-

te, Vila Franca do Campo, São 
Miguel e Castelo Branco Centro, 
incluindo a Presidente de Divisão 
CLa Lídia Silveira e o Governador 
do D115 CS Pedro Crisóstomo.

Foram plantadas mais de 
400 plantas endêmicas em 
área protegida, acompanhados 
da associação que tem a seu 
cargo a refl orestação desta área 
fl orestal.

Os mais de 60 participantes 

fi zeram cerca de 6 kms de ca-
minhada por trilhos e caminhos 
onde o automóvel não chega, 
para aceder a zonas remotas 
onde decorreu a plantação.

Reuniu um espírito de amiza-
de, companheirismo e boa dispo-
sição entre todos os presentes, 
o que resultou numa excelente 
atividade de Serviço na área do 
MEIO AMBIENTE, uma das 5 áre-
as de intervenção dos Lions.
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FESTA DA PAZ
O Distrito 115 CS mais uma vez, 

este ano 2018-19 comemorou o 
aniversário do Concurso Internacio-
nal do Cartaz da Paz - sob o lema 
A BONDADE IMPORTA - no dia 9 de 
fevereiro em Setúbal, no Cinema 
Charlot.

Com um número signifi cativo de 
Clubes participantes -mais de 18 – e 
uma sala cheia, com lotação esgo-
tada, estiveram presentes 80% dos 
Clubes. Até os Clubes participantes 
dos Açores marcaram presença. 

Excetuando os participantes, as 
entradas foram pagas e a verba an-
gariada – 800€ - reverteu, tal como 
anunciado, para a LUTA CONTRA O 
CANCRO PEDIATRICO.

Os Prémios atribuídos foram:

CONCURSO INTERNACIONAL 
DO CARTAZ DA PAZ

1º Prémio: Carolina Fernandes 
Ribeiro (Escola Secundária da Lou-
sã), Lions Clube Coimbra; 2º Pré-
mio: Maria Alarcão (Externato Frei 
Luís de Sousa), Lions Clube Almada-
-Tejo; 3º Prémio: Clarisse Marques 
(Escola Básica 2/3 Luísa Todi), Lions 
Clube Setúbal

Menções Honrosas
Pedro Antunes Ferreira (Escola 

Secundária da Lousã), Lions Clube 
Coimbra; Eduardo Batista (Escola 

EB 1/2/3 Pedro de Santarém), Lions 
Clube Lisboa Norte

Classifi cação Extra*
Romeu Ribeiro (Colégio Bartolo-

meu Dias), Lions Clube Lisboa Mater
*embora desclassifi cado devido 

ao não cumprimento do Regula-
mento (medidas) o júri reconhece-
-o pela qualidade e mensagem re-
levante.

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE REDAÇÃO

Alexandra Matos Lima Araújo 
(Centro Helen Keller), Lions Clube 
Lisboa Belém
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CONCURSO NACIONAL 
DE REDAÇÃO

1º Prémio: Francisco Miguel Oli-
veira da Silva (Colégio S. Francis-
co Xavier), Lions Clube S. Miguel; 
2º Prémio:  Ana Inês Bernardino 
Salgueiro(Escola EB 2/3 José Sarai-
va), Lions Clube Leiria; 3º Prémio: 
Luísa Videira (Centro Helen Keller), 
Lions Clube Lisboa- Belém.

Além dos premiados, em que 
cada um, recebeu  -em sintonia com 
o seu prémio –  um troféu com uma 
inscrição onde consta o seu próprio 
nome gravado, também os Clubes 
participantes e as Escolas recebe-

ram um Diploma de Participação.
Também os Clubes que, embora 

sem terem ganho participaram, fo-
ram reconhecidos com um Diploma 
de Participação. 

Da Programação da Festa da Paz 
constaram variadíssimos momen-
tos artísticos e culturais. 

Participaram, pela música e 
canto- o Coral Infantil de Setúbal; 
Orquestra de Violinos do Conser-
vatório Regional de Setúbal “Pa-
ganinis” ; Projeto “Recriar-se” 
(atelier de expressão musical do 
Centro Social S. Francisco Xavier); 
Pela dança - o Grupo Desportivo 
de danças de Salão do Banco de 
Portugal, com “Dança inclusiva”; 

Uma apresentação de 2 disciplinas 
do Yoga Sámkhya pela Confede-
ração Portuguesa do Yoga; Houve 
também um momento de Poesia, 
onde foram declamados poemas 
sobre a Paz  alguns dos quais, de 
um pequeno livro de poemas,  fei-
to especialmente para esta oca-
sião sob o tema A BONDADE IM-
PORTA da autoria da CL Luísa Vaz 
Tavares.

A todos quantos apoiaram e tor-
naram possível esta iniciativa, aqui 
fi ca o nosso reconhecimento. Bem-
-hajam!

As Assessoras
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R
ealizou-se no sábado dia 

30 de março, a 4a reu-
nião de Gabinete do Dis-
trito 115 Centro Sul, cujo 

clube anfi trião foi o LIons clube 
do Montijo e a sua presidente 
companheira Teresa Pinto.

Esteve presente na sessão 
de abertura, o Sr Presidente da 
Câmara Municipal do Montijo, Dr 
Nuno Canta, que se manifestou 
satisfeito por receber esta reu-

nião no seu concelho.

A reunião decorreu com ele-
vação, respeito e espírito Lionís-

tico.

O governador apresentou a 

situação do distrito, onde desta-

cou o forte crescimento do dis-

trito 115 Centro Sul e agradeceu o 
envolvimento de todos no atingi-

mento das metas defi nidas para 

o presente AL 2018/2019. 
Foram detalhadamente apre-

sentados os números de subidas 

e descidas por clubes, por divi-

sões e regiões, analisando os da-

dos e procurando soluções. 

Reconhecimento e gratidão 

foram as palavras de ordem des-

ta 4a e última reunião de gabine-

te do D115 CS. 
O Governador Pedro Crisósto-

mo entregou diversos reconheci-

mentos a membros do ambiente 

e a outros companheiros que se 

distinguiram pela relevância do 

serviço prestado e da sua dedi-

cação.

Os membros do gabinete 

puderam depois, apresentar o 

resultado do seu trabalho, rela-

tando informação interessante 

para dar a conhecer a accao dos 

clubes.

Vários foram os assessores 

que descreveram as suas ativi-

dades e que felicitaram o gover-

nador pela liderança forte, entu-

siástica e mobilizadora.

O Past Diretor internacional 
Joaquim Borralho tomou tam-
bém a palavra para se referir às 
recentes alterações nas regras da 

associação internacional de LIons 
clubes. 

Foi mais uma vez, uma pro-
dutiva e motivadora reunião de 

trabalho
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O 
governador do distrito 115 

Centro Sul e a sua comitiva, em 
deslocação à ilha Terceira e à 
ilha das Flores, para as visitas 

ofi ciais aos clubes destas 2 ilhas, apre-

sentaram cumprimentos em 4 câmaras 

municipais, entre elas, a Câmara Muni-
cipal de Angra do Heroísmo, onde foram 
recebidos pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo e pelo 

Sr. Presidente da assembleia municipal 
de Angra do Heroísmo.

Foi tempo de trocar palavras de 
circunstância e agradecimento pelo 

relevante papel que os Lions têm, com-

plementando o papel das autarquias e 

sendo parceiro das mesmas, colmatando 

até algumas lacunas na comunidade.
Foi realizada uma visita aos paços 

do concelho e uma reunião de trabalho 

entre Lions e Câmara Municipal.
Tem sido hábito do Governador do 

D115 CS, apresentar cumprimentos nas 
câmaras municipais, por forma a divul-

gar o que fazem os Lions Clubes, por 
forma a intervirem junto dos autarcas 

para que apoiem as ações dos clubes 

locais e para transmitir a mensagem 

do que é a associação de LIons Inter-
nacional nos dias de hoje.
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ATIVIDADE DE REFLORESTAÇÃO 
NA POVOAÇÃO DE NODEIRINHO, FREGUESIA DA GRAÇA 
E CONCELHO DE PEDROGÃO GRANDE

Distrito 115 C/S em Ação, numa 
Atividade conjunta de vários Clubes 
do Distrito 115 C/ S com a Organi-
zação dos Assessores para o Meio- 
Ambiente, do Lions Clube de Lisboa 
Belém coadjuvados pelo Presidente 
do Clube, CL Fernando Antunes.    
CL Anselmo Lopes e CL Henrique 
Oliveira

Logo bem cedo, pela manhã, 

partiram cerca de 100 Companheiros 
Lions, uns em dois autocarros, fre-
tados para o efeito, outros de auto-
móvel particular, mas o objetivo era 
tão e só um, partirmos em direção à 
aldeia mártir de Nodeirinho (Pedró-
gão Grande), tinha 30 habitantes e 
perdeu 11, no incêndio de há 2 anos. 

Quando chegámos estavam al-
guns elementos da população e vá-

rias entidades aguardando com as 
quais foi possível realizar esta Plan-
tação. 

O nosso Governador Pedro Cri-
sóstomo, mesmo com uma grave 
situação da cervical, não deixou de 
estar presente e com o seu estilo, en-
tusiasmou todos os participantes 

Aí plantámos e doámos centenas 
de árvores, entre cerejeiras e carva-
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lhos, e ainda ouvimos e conversámos 
com os habitantes da Aldeia num 
misto de tristeza mas igualmente de 
esperança num futuro melhor, sem 
incêndios que destroem a vida das 
pessoas e também a alma dos que cá 
fi cam e nunca mais esquecem o que 
viveram. 

 De tudo o que vimos, penso que 
o que mais nos marcou foi o tanque 
de água de nascente, quase límpida, 
onde se reuniram os habitantes da 
Aldeia e os únicos que se salvaram.

 Um Monumento à Memória dos 
que partiram já lá está construído, 
servindo de um marco de Respeito e 
de recolhimento por quem ali deixou 
a sua Vida e de esperança no futuro. 

Vivenciaram-se momentos de 
alguma História recente que nos 
marcou mas que temos de saber ul-
trapassar .

A seguir passámos para a Barra-
gem do Cabril e num Convívio ex-
celente, sempre acompanhados pelas 
entidades civis que nos elucidaram 
na nossa Refl orestação, deixámos 
que os nossos olhos sentissem a 
luminosidade do dia magnífi co que 
sempre nos acompanhou, num dia 
emotivo e trabalhoso.

Será um até para o ano certamen-
te, para vermos o que plantámos e de 
novo confraternizar com as popula-
ções.

Nesta Atividade do Distrito 115 

C/S participaram cerca de 20 Clubes 
do  Distrito 115 C/ S, foram 12h por 
participante entre Lions, familiares, 
amigos e crianças .

Horas de Leão: 1.200 horas, re-
partidas por todos os Clubes e que 
devem ser inseridas no quadro,  a que 
cada Clube tem acesso.

De salientar o trabalho de pre-
paração dos Assessores do Meio 
Ambiente, companheiros Anselmo 
Lopes e Henrique Oliveira, pela pre-
paração cuidada  deste magnifi co dia 
de Solidariedade , Voluntariado e 
Amizade.

E assim Servimos as nossas Po-
pulações, mais frágeis, do Interior de 
Portugal. 
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FUNDAÇÃO LIONS

FUNDAÇÃO LIONS DE PORTUGAL
O NOSSO FOCO ESTÁ NOS CLUBES

FUNDAÇÃO LIONS

N
a nossa Sede em Pombal, no passado dia 
13 de março, foram investidos os novos cor-
pos sociais da Fundação, cerimónia na qual, 
para além de todos os seus órgãos, estive-
ram diversos Clubes Lions, o Presidente do 

Distrito Múltiplo 115, CL Nuno Ferrão, o Presidente da 
Junta de Freguesia, bem como a Dra. Ana Cabral, Vere-
adora da Cultura e da Ação Social, em representação do 
Sr. Presidente da Câmara, e ainda a comunicação social 
local.

Cerimónia que ilustrou e reviveu o que muitos dos 
nossos Companheiros anunciavam e que na VIII Con-
venção em Aveiro no ano de 1977, na qual o então Go-
vernador do Distrito Único, CL Miguel Teixeira, apresen-
tou a sua proposta, que foi aprovada, para a criação da 
FUNDAÇÃO LIONS DE PORTUGAL.

O entusiasmo e os esforços desenvolvidos pelos 
CCLL e pelas várias Administrações, quer os de Miguel 
Teixeira, ou ainda de Galamba Marques ou de Jorge 
Raposo e tantos, tantos outros e que me perdoem por 
não os referir (para não correr o risco de me esquecer 
de alguém), que pelo seu trabalho, pela sua dedicação, 
pelo seu empenho e ainda por aqueles que também 
motivaram e alimentaram com participações fi nancei-
ras pessoais e/ou das suas empresas. A todos eles que 
ajudaram a potenciar o aparecimento desta OBRA, nós 

Órgãos Sociais, muito lhes agradecemos, e a própria 
Fundação pelo muito que lhes deve e, apesar da sua 
aposta na descrição, também os homenageia.

Por isso temos que prosseguir com a nossa MIS-
SÃO, orientada, determinada e delimitada para que a 
atuação da Fundação, seja uma envolvência de todos 
nós na concentração dos esforços para uma direção 
comum; OS LIONS, OS SEUS CLUBES E AS SUAS NECES-
SIDADES.

A nossa VISÃO servirá como motivação para tirar 
a Fundação da sua zona de conforto e se movimentar 
para chegar aos objetivos traçados, mas num prazo de-
terminado.

Os nossos VALORES de respeito, de ética e de trans-
parência serão orientados para as necessidades dos 
Clubes.

Não nos faltará o entusiasmo, porque quem traba-
lha com paixão e empenho fá-lo-á sempre para vencer 
em que TODOS SOMOS UM. 

A Confi ança no garante do dia-a-dia com os com-
promissos assumidos, a Excelência no serviço, a Inova-
ção explorando continuadamente novas ideias, farão 
parte também dos nossos objetivos.

A linha do tempo não para, pelo que não vamos es-
perar pelo futuro. VAMOS FAZER ACONTECER O FUTURO.

Neste momento é preciso forçar o foco, torná-lo 
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sustentado e efi caz e não esperar pelo momento ideal, 
o qual pode nunca aparecer.

A tão esperada Utilidade Pública, cuja documen-
tação está em análise na Presidência do Conselho de 
Ministros é fundamental para o acelerar do nosso de-
senvolvimento principalmente em:

• Criar parcerias com empresas privadas e/ou edilida-
des;

• Pedir aos Lions a consignação dos 0,5% do seu IRS 
para a Fundação.

Por isso não abdicaremos de pressionar, com todas 
as nossas forças, o Governo para a concessão deste 
nosso grande objetivo.

Com o nosso Instituidor, Distrito Múltiplo, condutor 
duma receita certa e garantida dos Clubes Lions, conti-
nuaremos a promover e a potenciar o Prémio Literário, 
o Prémio da Música os quais já por si só consubstan-
ciam 30% das receitas advindas dos Clubes e as quais 
devolvemos ao Distrito Múltiplo.

Apoiámos ainda e aplicámos transversalmente em 
todos os Clubes Lions que nos solicitaram, em Bolsas 
de Estudo, em Bancos de Leite, em aparelhos de visão 
(Braïle), em equipamentos motorizados para organiza-
ções de solidariedade, nas catástrofes, nomeadamente 
no fl agelo dos incêndios.

A Fundação Lions de Portugal, em 2018, disponibili-
zou aos Clubes para as suas atividades de solidarieda-
de a ajuda de cerca de € 22.000.

Não obstante a expectativa do crescimento da eco-
nomia portuguesa, que deverá continua a desacelerar 
em 2019/2020, nada nos demoverá em Intervir, Partici-
par e Colaborar para:

Divulgar interna e externamente a nossa Imagem, 
dando mais visibilidade ao que fazemos, de modo a 
sermos os parceiros credíveis, para conseguirmos os 
fundos necessários no apoio dos nossos projetos so-
lidários.

Companheiras, Companheiros e Amigos, são muitos 
e muitos anos a contribuir para o serviço à comunidade, 
em causas como a saúde, o ambiente, a educação, a 
música, as catástrofes, a velhice, etc, etc.

Mas mais do que vos acima referi, há ainda um va-
lor que substitui o tempo, o tempo nas relações entre 
as pessoas.

Nada pode substituir a Confi ança, a Cumplicidade e 
as Memórias de tantos anos a servir pro bono as nos-
sas causas.

Da nossa parte tudo faremos para continuar a me-
recê-las, de modo a que a nossa história em comum 
continue a crescer. O trabalho que nos compete é en-
grandecer esta NOBRE CAUSA.

Viva a Fundação Lions de Portugal.
Conto com todos.
O meu obrigado.

PCC Vítor Melo
Pres. C.A. da Fundação Lions de Portugal
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> LIONS CLUBE DE AMADORA

XIV SARAU DE GINÁSTICA 
DO LIONS CLUBE DE AMADORA

O Sarau de Ginástica 
Lions de Solidariedade pro-
movido pelo nosso Clube é 
já bem conhecido da comuni-
dade gímnica, que aguardam 
anualmente com alguma ex-
pectativa pelo nosso convite, 
que aceitam com visível satis-
fação, auxiliando-nos assim, 
de forma altruísta e abnegada, 
a conseguir atingir o objectivo 
de angariar fundos para as vá-
rias causas solidárias que o LC 
de Amadora abraça ao longo 
do Ano Lionístico: a Casa de 
Acolhimento Temporário da 
SFRAA, Quinta de S. Miguel, 
o Gabinete de Apoio ao Aluno 
e à Família da Escola Secundá-
ria Seomara da Costa Primo, 
o apoio aos estudos do jovem 
moçambicano Benildo, uma 
família com trigémeos defi -
cientes e a colaboração na Aju-
da a Moçambique, promovida 
pelo Distrito 115 Centro Sul.

O Sarau é possível graças 
à parceria que o Lions Clube 
de Amadora tem com o Clu-
be Desportivo do Agrupa-

mento de Escolas Amadora 
Oeste – CDAEAO e a Escola 
Secundária Seomara da Costa 
Primo, que nos cede graciosa-
mente as suas instalações. São 

os incansáveis Professores de 
Ginástica do CDAEAO, que 
promovem e orientam todos 
os pormenores desportivos 
e, naturalmente participam 

também, representando o 
Lions Clube de Amadora, 
abrindo e encerrando o even-
to com as suas exibições.

O apoio que a Câmara 
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Municipal da Amadora nos 
tem dado desde o primeiro 
ano, tem sido também uma 
mais-valia que muito contri-
bui para a forma acolhedora 
como recebemos os ginastas 
e os professores. 

A preparação do Sarau é 
muito cuidada e intensiva, e 
começa cerca de dois meses 
antes. 

Este ano contámos com 
a presença de 22 Classes de 
Ginástica, em representação 
de 22 Clubes Lions, num to-
tal de 600 atletas e 35 profes-
sores. 

No início do espetáculo, 
e como é habitual, teve lugar 
o desfi le de todas as Classes 
participantes, que eram por-
tadoras do seu próprio es-
tandarte e da Bandeira Lion 
do Clube que representavam. 
Com todas as Bandeiras em 
riste, soou então o Hino 
Nacional que o público e os 
atletas entoaram em perfeita 
sintonia, tornando o momen-
to particularmente emotivo.

Este ano, tivemos a pre-
sença do Governador Pedro 
Crisóstomo, que interveio 
publicamente com palavras 

de agradecimento e incen-
tivo. Aliás, foi visível a sua 
grande emoção quando se 
juntou aos sócios, ao lado 
das Bandeiras, aquando do 
Hino Nacional. 

Seguiram-se duas horas e 
meia de espectáculo, com exi-
bições de excelente qualida-
de, que mereceram entusiás-
ticos aplausos da assistência.

Sensivelmente a meio, foi 
feita um breve intervalo para 
anunciar ao público qual o 
resultado líquido que acabava 
de ser angariado. 

A TV Amadora transmi-

tiu em direto a primeira meia 
hora do Sarau, facto que tem 
sido recorrente e que muito 
nos orgulha por ser também 
um reconhecimento deste 
nosso grande evento. 

Pela décima quarta vez o 
Sarau de Ginástica do Lions 
Clube de Amadora assumiu 
um papel de relevo na nossa 
comunidade e, simultanea-
mente, na divulgação do nos-
so Movimento. 

Bem-hajam todos aque-
les que, com a sua presença 
e colaboração, nos ajudaram 
a ajudar!

LIONS CLUBE DE ALMADA

O Lions Clube de Almada, comemorou o seu 56o 
aniversário no mês de Fevereiro, com uma assem-
bleia, onde est iveram presentes diversos clubes 

Lions.

Esta assembleia foi também visita ofi cial do Gover-
nador Pedro Crisóstomo, a este que é o 3o Clube Lions 
mais antigo do País.

Tomaram posse 3 novos sócios, rejuvenescendo e 

fortalecendo o quadro social do Lions Clube de Almada.

Foram entregues diversos reconhecimentos, che-
vrons de antiguidade e prémios do centenário.

Vários foram os companheiros de diversos clubes 

que tomaram a palavra e felicitaram o trabalho do 

Lions Clube de Almada.
Foi apresentado um relatório de atividades extenso 

e muito completo, demonstrativo da ação deste Clube 
Lions, que está de parabéns pelo Serviço que realiza 
em prol da sua comunidade.
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> LIONS CLUBE DE ELVAS

Clube celebra mais um aniversário
O Lions Clube de Elvas 

celebrou mais um aniversário, 
com a Visita ofi cial do Gover-
nador do Distrito 115 Centro 
Sul, Pedro Crisóstomo.

Estiveram presentes qua-
se todos os sócios do clube, 
nesta assembleia que se reali-
zou em Elvas, num ambiente 
de saudável companheirismo, 
boa disposição e alegria.

O Presidente do Lions 
Clube de Elvas, CL Pintão 
Antunes, agradeceu a visita 
do Governador e relatou as 
atividades levadas a cabo pelo 
clube de Elvas.

As atividades na área da 
Diabetes são já tradição de há 
muitos anos e este ano não 
foi exceção.

Foram entregues che-
vrons de antiguidade, pré-
mios do centenário e reco-
nhecimentos.

> LIONS CLUBE DE OEIRAS

Projecto “Banco de Leite de Oeiras”
No passado dia 23 de 

março, o Lions Clube de 
Oeiras deu início formal ao 
seu projeto “Banco de Leite 
de Oeiras”, cujo objetivo, 
como o nome indica, é a 
recolha de leite com largo 
prazo de validade (UHT, lei-
te em pó) e de outros pro-
dutos lácteos, destinados 
a complementar o apoio 
prestado pela União de Fre-
guesias de Oeiras, S. Julião 
da Barra, Paço de Arcos e 
Caxias a diversas institui-
ções e a famílias carenciadas 
do Concelho. Esta iniciati-
va conta ainda com a cola-
boração de Frei Fernando 
Ventura, coordenador do 

Banco de Leite de S. Tomé 
e Príncipe, que pôs ao nosso 
serviço toda a sua experiên-
cia e conhecimento na imple-
mentação de projetos deste 
tipo, sendo que alguns dos 
produtos recolhidos, pela sua 
especifi cidade e característi-
cas, serão doados ao Banco 
de Leite que coordena.   

A União de Freguesias 
de Oeiras, S. Julião da Bar-
ra, Paço de Arcos e Caxias, 
entidade que será a respon-
sável pela distribuição dos 
produtos recolhidos aos 
destinatários, através do 
seu banco alimentar local, 
disponibilizou um espaço 
adequado ao armazenamen-

to daqueles alimentos, nas 
instalações da Delegação de 
Paço de Arcos, no edifício 
do Mercado Municipal situ-
ado no centro da vila, onde 
todos os interessados pode-
rão dirigir-se para deixar os 
seus donativos.

No primeiro dia do seu 
funcionamento o Banco de 
Leite de Oeiras recolheu, 
junto dos sócios do Clube, 
seus familiares e amigos, 90 
litros de leite UHT e alguns 
produtos lácteos, que foram 
rapidamente encaminhados 
para os serviços sociais da 
União de Freguesias.

Acorrendo à solicita-
ção do Distrito 115 Centro 

Sul recebida na véspera e 
aproveitando a oportunida-
de e a disponibilidade das 
instalações cedidas para o 
Projeto, o Lions Clube de 
Oeiras lançou de imediato 
um apelo à doação de bens 
para Ajuda a Moçambique. 
A Comissão Social da União 
de Freguesias colaborou 
através dos seus meios pró-
prios na divulgação deste 
apelo, enviando a informa-
ção a todos os seus mem-
bros. Assim, foi possível em 
tempo record (2 dias) reco-
lher uma quantidade signifi -
cativa de roupas (vestuário e 
roupas de casa) e alimentos 
não perecíveis, para enviar 
de acordo com as instruções 
recebidas.  Esta foi a nossa 
ajuda possível para aliviar os 
efeitos da catástrofe que as-
solou aquele país.
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No passado dia 21 de Fe-
vereiro, o Lions Clube Porto 
- Boavista respondendo ao 
pedido de contato do Com-
panheiro Lions Dr Sidney 
Pinto do Rosário do Lions 
Club de Mapuca - District 
317 B - GOA, INDIA, Ad-
ministrador e Director Clini-
co de Hospital Maternidade 
em Goa India, que se en-
contrava de visita ao Porto 
acompanhado pela sua Irmã 
Marlene Pinto do Rosário foi 
recebido por um grupo de 

senhoras do LC da Boavista 
que prontamente aceitaram e 
se disponibilizaram para este 
encontro. Durante o animado 
e muito agradável jantar que 
lhes conseguimos proporcio-
nar, todo falado na “Língua 
de Camões” a pedido deste 
nosso simpático Companhei-
ro Lion, partilhámos ideias, 
experiências, projetos e por 
força do que liga o nosso 
Portugal a Goa, revisitámos 
com emoção os vínculos 
afetivos que nos unem a este 

continente e ao seu povo. Em 
nome da nossa Governado-
ra Isabel Ismael, do nosso 
CC Nuno Ferrão e do nosso 
Clube, entregámos algumas 
lembranças tendo fi cado a 
promessa de lhe retribuir 
esta maravilhosa visita, para 
breve ,em Goa!  Entretanto 
a Direcção do Clube de Ma-
puca, curiosamente compos-
ta por mulheres e presidida 
pela CL Vijalakshimi Bhat, 
assim como a Governadora 
do Distrito 317B – Goa / In-

dia já fi zeram questão de nos 
enviar algumas fotografi as a 
agradecer as lembranças que 
lhes enviámos e através do 
CL Sidney Pinto do Rosá-
rio mantemos um agradável 
contato com este simpático 
Clube de Mapuca pois está 
já agendada uma ida Goa, 
também para conhecer pes-
soalmente todos estes nossos 
companheiros.

Aceitando o desafi o da 
Drª Isabel DoNascimento, 
Mentora da Organização Mu-

> LIONS CLUBE PORTO - BOAVISTA

LC PORTO BOAVISTA ALÉM FRONTEIRAS
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lheres Empreendedoras Eu-
ropa Africa, uma importante 
delegação do Lions Clube da 
Boavista e algumas amigas 
especiais, juntaram-se para 
participar na “III Gala de 
Mérito – Mulheres Empreen-
dedoras Europa Africa” que 
homenageou várias mulheres 
por se terem distinguido em 
inúmeros quadrantes da So-
ciedade Portuguesa e Africa-
na nomeadamente no âmbito 
da Politica, Ciência, Despor-
to, Música, Gastronomia, 
Moda, Comunicação, Litera-
tura, Teatro etc. Para nós foi 
uma noite muito especial não 
só pelo excelente convívio, 
mas também por ter sido um 
encontro extremamente pro-
fícuo na partilha de ideias e 
pela oportunidade de termos 
conhecido Mulheres abso-
lutamente fantásticas, repre-
sentantes e líderes de Gru-
pos que lutam pela igualdade 
de género e raça em países 

como a Bélgica, Suíça, Ango-
la e Moçambique.  Neste mo-
mento está em curso a nossa 
participação mais ativa nesses 
grupos e estamos já a desen-
volver um projeto empreen-
dedor transversal ao conti-
nente Europeu e ao Africano.  
Por fi m assinalamos a grande 
honra que sentimos por nesta 
iniciativa termos podido con-
tar com a nossa Governadora 
Isabel Ismael e com a atual 
a Editora da Revista LION 
Portuguesa CL Inês Serrani-
nho, presenças que enrique-
ceram a representação do 
Lions Clube do Porto-Boa-
vista nesta Gala.

Em Março e a convite do 
Club de Leones Málaga e Illu-
sion participámos no Semi-
nário NewVoices em Málaga, 
no qual esteve também pre-
sente a responsável da equipa 
“NewVoices” da Europa área 
4 CL Carla Cifola 

Na presença de uma vasta 

plateia de Lions e de ilustres 
convidados nomeadamente 
pelas Presidentes das Associa-
ção “Alcer Málaga” – “Asso-
ciação de luta contra a doença 
renal em Málaga e que tem 
como objetivo contribuir para 
a ajuda psicológica e física de 
todas as pessoas afetadas pela 
doença renal e suas famílias , 
bem como para a prevenção e 
luta das referidas doenças “. e 
pela “Associação DEMÉTER 
por la Igualdad” – ONG que 
desde 2008 tem como objeti-
vo oferecer Assistência Inte-
gral e Intervenção às crianças 
que viveram experiências de 
violência de gênero, ajudar 
na erradicação da violência 
de gênero e interromper a 
transmissão inter-geracional 
da violência e a normaliza-
ção dos comportamentos 
aprendidos, este seminário 
foi um maravilhoso encontro 
e refl exão sobre a importân-
cia do envolvimento da mu-

lher no movimento Lions, e 
abordou-se a importância e o 
impacto do saber feminino, 
da sua ponderação e partici-
pação na nossa associação e 
na comunidade em geral. 

Durante este inesquecível 
fi m de semana de verdadei-
ra partilha, amizade e com-
panheirismo, as CCLL Elsa 
Fontes, Marta Novais e Ana-
bela Caldevilla puderam ainda 
estar presente na conferência 
organizada pelo prestigiado 
Club Foro 7 de Marbella com 
Javier Sierra, um dos princi-
pais autores de best-sellers do 
mundo e o primeiro escritor 
espanhol (e até agora o úni-
co) que entrou no Top Ten 
da lista dos mais vendidos no 
Estados Unidos, elaborada 
pelo The New York Times. A 
sua obra “El fuego invisible” 
foi vencedora do Premio Pla-
neta em 2017. 

Terminámos esta fantás-
tica jornada Lionística, com 
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AS NOVAS VOZES EM LIDERANÇA 
#NEWVOICESLEADERSHIP

No passado dia 12 de 
Fevereiro participámos na 
Conferência organizada pela 
Fundação Manuel dos San-
tos dedicada à atual situação 
das mulheres em Portugal e 
no Mundo, que decorreu na 
Aula Magna da Universida-
de de Lisboa, na presença de 
cerca de 1.500 pessoas tendo 
a mesma começado por uma 
intervenção de Boas Vindas 
proferida pelo PR Prof. Dr. 
Marcelo Rebelo de Sousa. Foi 
uma tarde de intensa e pro-
funda refl exão crítica e cons-
trutiva sobre os papéis de-
sempenhados pelas mulheres 
e pelos homens na sociedade 
dos nossos dias e na qual a 
CL Anabela Caldevilla (na 
qualidade de GST e assesso-

ra das NewVoicesD115CN) 
teve a oportunidade de reti-
rar importantes dados para 
poder partilhar em sessões 
relacionadas os temas, atra-
vés de valiosa apresentações 
do mais extenso e transver-
sal estudo sobre as mulheres 
no nosso País, feitas por um 
riquíssimo painel de convi-
dadas nomeadamente Laura 
Sagnier, economista com 30 
anos de experiência em Ma-
rket Intelligence e coordena-
dora do estudo “As mulheres 
em Portugal”; Anália Torres, 
Ana Nunes de Almeida (so-
ciólogas) e Teresa Fragoso 
(Presidente da Comissão para 
a Cidadania e Igualdade de 
Género). Subiram ainda ao 
palco da Aula Magna, Saman-

tha Power (antiga embaixa-
dora dos EUA na ONU) e 
Freida Pinto (actriz indiana e 
activista dos direitos da mu-
lheres) para analisar a situa-
ção das mulheres no mundo, 
com moderação a cargo de 
Ghida Fakry, jornalista

No passado dia 5 de Abril 
as CCLL Anabela Caldevilla e 
Adelaide Mota representaram 
mais uma vez o nosso Clube 
no 2º colóquio “As Mulheres 
e as Finanças no Século XXI” 
organizado pelo Instituto Su-
perior de Contabilidade e Ad-
ministração do Politécnico do 
Porto (ISCAP) que se realizou 
no Auditório da Biblioteca 
Municipal Almeida Garrett.

Os desafi os que as mu-
lheres enfrentam no atual 

mundo das fi nanças em que 
muitas vezes a “igualdade é 
posta em causa e em que per-
sistem disparidades de géne-
ro, no trabalho, nos cargos, 
nos salários e nas tarefas” foi 
o tema principal deste inte-
ressante debate que contou 
com a participação de Ana 
Paula Serra, administradora 
do Banco de Portugal, Sónia 
Silva, Professora na Esco-
la Superior de Economia e 
Gestão da Universidade do 
Minho, Paula Ribeiro, CFO 
do Grupo Quantal, Catarina 
Marcelino, deputada à As-
sembleia da República, e José 
Augusto Ferreira, jurista na 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
do Norte

uma visita Cultural pela ma-
ravilhosa cidade de Málaga e 
com uma visita à “Loja So-
lidaria LIONS” - projeto de 
sucesso e grande impacto na 
angariação de fundos deste 
clube e na divulgação do Ser-
viço Lionístico na cidade. Na 
pessoa da querida Presiden-
te May Rodrigues do Club 
de Leones Málaga Illusion 
publicamente agradecemos 

com um grande ABRAÇO a 
TODOS os Companheiros e 
Companheiras do Club deste 
exemplar Clube de Serviço, 
todo o carinho e sentida ami-
zade com que nos receberam 
e acompanharam durante a 
nossa estadia em Málaga, for-
talecendo ainda mais os la-
ços e boas emoções que nos 
unem como Clubes Lions e 
como Amigos. Obrigado.
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> LIONS CLUBE DE BRAGA

Lions Clube de Braga entrega 
50 Bolsas Solidárias para alunos carenciados 
da Universidade do Minho

Foi no passado dia 18 
de Fevereiro, no Salão Me-
dieval do Largo do Paço, em 
Braga, durante a Cerimónia 
comemorativa dos 45 anos 
da Universidade do Minho, 
que o Lions Clube de Braga 
procedeu à entrega do valor 
correspondente ao donati-
vo de 50 bolsas de Estudos 
para alunos carenciados 
daquela Universidade, num 
total de 50.000 Euros, no 
âmbito de mais uma edição 
da iniciativa Lions Mission. 
Este gesto apenas é possível 
graças à generosidade das 60 
Empresas Solidárias que se 
associaram mais uma vez ao 
Lions Clube de Braga nesta 
iniciativa já emblemática do 
nosso Clube. Na imagem, 
o Presidente do Lions Clu-
be de Braga efetua a entre-

ga simbólica do cheque ao 
Magnifi co Reitor da Uni-
versidade do Minho, Prof. 

Rui Vieira de Castro. Esta é 
a quinta edição da iniciativa 
Lions Mission, que mobiliza 

empresas da região na anga-
riação de bolsas para alunos 
carenciados. 

LIONS CLUBE DE SÃO MIGUEL (PONTA DELGADA -ACORES)

Palestra sobre a equidade de género
No dia 16 de Março, o 

Lions Clube de São Miguel 
(Ponta Delgada -Acores), rea-
lizou uma palestra no âmbito 
do programa Novas Vozes, 
subordinado ao tema “Equi-
dade de Género” que teve 
lugar no auditório do Centro 
Natália Correia.

Esta palestra teve como 
oradora a Eurodeputada Sofi a 
Ribeiro que se tem dedicado 
a esta área enquanto membro 
do Parlamento Europeu.

Na sessão de abertura, 
tomaram a palavra, o Presi-
dente do Lions Clube de São 
Miguel, CL Carlos Bedo, o Sr. 

Presidente da Câmara Muni-
cipal de Ponta Delgada e o 
Governador do Distrito 115 
Centro Sul, CL Pedro Crisós-
tomo.

Esta sessão teve a par-
ticipação de Lions de vários 
clubes e de público em geral, 
que ali se deslocaram para as-
sistir a esta iniciativa que foi 
do interesse de todos.

Foram apresentadas as 
causas para as possíveis dis-
paridades, os problemas na 
atualidade no trabalho e nas 
relações familiares e também 
soluções para superar e evo-
luir nestas questões
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> LIONS CLUBE DE CASTELO BRANCO

Palestra sobre motivação

O Companheiro João 
Torres Pereira, ilustre pales-
trante em conferências na-
cionais e internacionais, pro-
fessor convidado de várias 

universidades, consultor de 
diversas empresas, deu uma 
brilhante palestra sobre mo-
tivação, no Lions Clube de 
Castelo Branco, perante mais 

de centena e meia de Lions e 
convidados, sobre motivação 
e retenção de sócios.

Foi uma palestra de exce-
lência e do agrado de todos 

os presentes. 
Foi também uma forma 

de divulgação do Lionismo 
e de cativar nao-Lions para 
aderirem ao Movimento.

O Lions clube de Castelo Branco levou a cabo 
uma gala solidária, no Cine teatro de Castelo Bran-
co à semelhança do que tem sido hábito nos últi-
mos anos.

Este concerto com o orfeão de Castelo Branco 
e o coro InMezzo,  encheu a sala do Cine teatro, 
com mais de 300 pessoas que aderiram a esta ac-
cao solidária a favor da Associação Educar, Reabi-
litar , incluir diferenças.

A verba angariada e doada à está associação 
foi de 1600€ 

Está é uma actividade já com tradição em 
Castelo Branco que este LIons clube leva a cabo 
sempre com a participação generosa dó Orfeão de 
Castelo Branco e com o apoio da Câmara Municipal 
que disponibiliza este espaço para a iniciativa.

LIONS CLUBE DE CASTELO 
BRANCO ORGANIZA 
UMA GALA SOLIDÁRIA
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> LIONS CLUBE DE CASTELO BRANCO CENTRO

LIONS CLUBE CELEBRA 
O SEU 38º ANIVERSÁRIO

A 17 de Março, teve lu-
gar em Castelo Branco, o 38º 
Aniversário do Lions Clube 

de Castelo Branco Centro, 
que este ano se revestia de 
especial signifi cado, uma vez 

que é o Clube a que pertence 
o Companheiro Pedro Cri-
sóstomo, atual Governador 

do Distrito 115 Centro Sul.
Estiveram presentes 

mais de 180 companheiras e 
companheiros de 29 Clubes.

Esta ocasião foi apro-
veitada por diversos compa-
nheiros para homenagear o 
Governador Pedro Crisós-
tomo, elogiando o trabalho 
que tem sido realizado, o en-
tusiasmo e dedicação.

Foi sublinhado por todos 
o apoio que têm tido por 
parte do Governador, que 
está sempre presente e dis-
ponível para colaborar com 
os clubes.

Viveram-se momentos 
de grande emoção, numa 
assembleia onde Amizade e 
Companheirismo estiveram 
sempre presentes.

O PCC Fernando Mar-
ques Jorge ofereceu ao DG 
Pedro Crisóstomo, uma peça 
de arte, com a imagem de um 
pescador que com esforço e 
sacrifício puxa o seu barco, 
simbolizando o esforço e o 
empenho do Governador na 
sua missão.

Os pequenos Leo Kids 
de Castelo Branco, fundados 
em Novembro de 2018, esti-
veram presentes e colabora-
ram em diversos momentos 
desta cerimónia. 

A Presidente Margarida 
Conceição agradeceu a pre-
sença de todos, manifestou 
a sua satisfação pelo facto 
de o clube admitir 12 novos 
sócios e referiu as várias ati-
vidades do Clube de Castelo 
Branco.

O Governador Pedro 
Crisóstomo, na sua inter-
venção, agradeceu a todos 
a generosidade, o empenho 
e a dedicação em prol das 
suas comunidades e a bem 
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do bom nome e da imagem 
da associação de Lions In-
ternacional. Transmitiu mo-
tivação e entusiasmo, como 
é habitual nas suas interven-
ções e sublinhou o papel re-
levante e solidário dos Lions 
na sociedade.

O Governador fez al-
guns agradecimentos e re-
conhecimentos e prestou 
homenagem aos padrinhos 
físicos de onde destacou o 
PCC José Luís Brito Rocha, 
o Lions Clube de Guimarães, 
Clube padrinho e os funda-
dores do Clube que ainda 
são sócios do Clube, o PCC 
Fernando Marques Jorge e o 
CL António Felino. 

Foi uma sessão muito 
agradável, de onde todos 
saíram mais felizes e moti-
vados.

ADMISSÃO DE NOVOS SOCIOS

O Lions Clube de Castelo Branco 
Centro, no mês de Março, admitiu 11 
novos sócios com idades entre os 35 e 
os 72 anos.

Damos as boas vindas a tão gene-
roso grupo de novos companheiros, 
que passaram a fazer parte desta gran-

de família Lion, a maior associação de 
clubes de serviço do mundo.

3 das novas sócias são ex-Leos do 
Leo Clube de Castelo Branco, 6 são con-
jugues de atuais sócios e 2 são amigos 
e presenças já frequentes em ativida-
des e assembleias do clube.

O crescimento e a renovação dos 
Clubes Lions e Leos são um dos obje-
tivos da Presidente Internacional e da 
directoria.

Com clubes fortes, com quadros so-
ciais participantes e ativos, poderemos 
servir melhor a comunidade.
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> LIONS CLUBE DE COIMBRA

CLUBE CELEBRA O SEU 55º ANIVERSÁRIO
O Lions Clube de Coim-

bra comemorou o seu 55º 
aniversário, sendo este o 4º 
clube mais antigo do País.

Teve nesta ocasião, a visi-
ta ofi cial do Governador Pe-
dro Crisóstomo e a presença 
de mais de 120 Lions de di-
versos pontos do país.

Várias foram as inter-
venções felicitando o Clube 
e houve ainda uma palestra 
dada pelo Dr. Manuel Brito, 
médico do Serviço de Onco-
logia Pediátrica do Hospital 
da Universidade de Coimbra.

A Presidente Maria He-
lena Marques deu conta das 
atividades do clube e da situ-
ação do quadro social e pro-
jectos futuros.

Agradeceu ao Gover-
nador o apoio constante e a 
disponibilidade que teve para 
acompanhar e apoiar o Lions 
Clube de Coimbra.

O Governador trans-
mitiu as diretrizes e a men-
sagem da Presidente In-
ternacional, da Diretoria 
internacional e da gover-
nadoria. Fez ainda, como é 
habitual, uma intervenção 
de motivação e entusias-

mo despertando as cons-
ciências dos presentes e 
incitando-os a continuar a 

trabalhar, dedicados e fiéis 
aos princípios e valores do 
Lionismo.
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> O LIONS CLUBE DE VIANA DO CASTELO

Homenagem ao Instituto Politécnico 
e ao Professor Doutor Rui Teixeira

O Lions Clube de Via-
na do Castelo vai promo-
ver homenagens ao Insti-
tuto Politécnico de Viana 
do Castelo e ao seu Pre-
sidente, Prof. Doutor Rui 

Teixeira, que este ano ces-
sa funções.

As referidas homena-
gens terão lugar no decorrer 
do jantar comemorativo do 
42.º aniversário do citado 

clube, que terá lugar no Ho-
tel Flor de Sal, no próximo 
dia 11 de Maio de 2019, pe-
las 20,30 horas, e que será 
aberto a todos os interessa-
dos.

RASTREIOS VISUAL E AUDITIVO 
NA ESCOLA EB 2/3 
S DE BARROSELAS

CAMPANHA  “UM LIVRO 
PARA MOÇAMBIQUE”

O Lions Clube de Viana 
do Castelo aderiu, em tem-

po oportuno, á campanha 

“Um livro para Moçambi-

que” promovida, a nível 

nacional,  pelo Distrito 115 
(Portugal) de Lions Clubs.

Assim, o referido clu-
be angariou mais de 1 500 
livros que que no fi nal do 

passado mês de Março o 
Presidente do clube, CL Jor-
ge Rodrigues e o PDG Duar-
te Marques, entregaram ao 
Lions Clube da Figueira da 
Foz, clube que se incumbiu 
da recolha das ofertas a ní-

vel nacional e do respectivo 

envio, em contentor,  para 

Moçambique.

> LIONS CLUBE 
DE CANTANHEDE 

Jantar 
vínico 
solidário

O Lions Clube de Canta-
nhede reuniu uma centena de 
amigos solidários no jantar 
vínico realizado no dia 13 de 
Abril na Adega Cooperativa 
de Cantanhede com o propó-
sito de ajudar vidas e contri-
buir para o bem estar social , 
angariação de fundos para o 
apoio ao seu novo projecto , 
bolsas de estudo para alunos 
com difi culdades económi-
cas. 

Foi um evento vivido 
com muita emoção e sa-
tisfação. Foi de facto um 
“desafio” que culminou 
em êxito .

O Lions Clube de Viana 
do Castelo em colaboração 
com “Jorge Oculista” pro-
moveu a realização de ras-

treios visual e auditivo na 

Escola Secundária E B 2/3 S  
de Barroselas, no início do 
passado  mês de Março de 
2019  .

Foram efectuados 76 
rastreios visuais e outros 

76 rastreios auditivos a 

alunos do referido esta-

belecimento de ensino, 

sendo natural que venha 

a haver outra sessão de 

rastreios, em data a fixar, 

uma vez que não foram 

atendidos todos os alunos 

interessados.
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> LIONS CLUBE DO FUNCHAL

Clube organiza já o tradicional 
“Jantar da Companheira”

Decorreu a 12 de Feverei-
ro o  Jantar  da Companhei-
ra,  tradição  de longa data do  
Lions Clube do Funchal.

Os Companheiros hon-
raram as Companheiras com 
um belissimo jantar, que in-
cluiu leitura de poemas e dis-
tribuição duma rosa verme-
lha a cada uma de nós!

O enfeite das ala esteve 
a cargo dos Companheiros 
como é hábito!

No dia 23 de Fevereiro 
realizou-se um Concerto So-
lidário, numa parceria entre a 
Associação de Notas e Sin-
fonias Atlânticas e o Lions 
Clube do Funchal, no Teatro 
Municipal Baltazar Dias.

“A vereadora Madalena 
Nunes acompanhou, este 
fi m-de-semana, no Teatro 
Municipal Baltazar Dias, o 
Concerto Solidário organi-
zado pela Orquestra Clássica 
da Madeira, com o apoio da 
Câmara Municipal do Fun-
chal, cujas verbas angariadas 
reverteram a favor do Lions 
Clube do Funchal, uma Or-
ganização Sem Fins Lucrati-
vos que faz serviço comuni-
tário. No fi nal do evento, foi 
descerrada, por iniciativa da 
Autarquia, uma placa de ho-
menagem à Orquestra Clássi-
ca da Madeira, pelos seus 55 
anos de dinamização cultural 
ao serviço da Região.” – noti-
cia da imprensa regional.

O concerto foi também 
noticiado no Telejornal, em 
horário nobre. https://www.
facebook.com/orquestra-
classicadamadeira/ videos/ 
406547226559668/?t=7

Parte das receitas rever-
teram para atribuição duma 
bolsa de estudo a um aluno 
que queira tirar o curso supe-
rior na area da Música, ou en-

tão, na ausência de candidates 
a Música, noutra area de Ar-
tes. Estamos gratos pelo ges-
to, que já vem acontecendo 
desde 2016.

Durante este mês de Mar-
ço foi feita a  reconstrução 

da casa de habitação solici-
tada  pela  Associação Sócio-
-Cultural da Fonte, duma das 
freguesias do Funchal.

Da nossa Conta Soli-
dariedade foi dispendido o 
valor de 2.851,00 (dois mil 

oitcentos e cinquenta e um 
mil euros e do orçamento 
do Lions Clube do Funchal 
cerca de 500,00 (quinhentos 
euros) perfazendo um total 
de cerca de 3. 350,00 (três mil 
trezentos e cinquenta euros).

Foi decidido em reunião 
de Direcção aceitar o pedido 
da Universidade da Madeira, 
no sentido de colaborar com  
esta  Instituição  na  ajuda  
à  atribuição  de  uma  bol-
sa  de  estudo,  no  valor  de  
250,00  (duzentos  e cinquen-
ta euros), a uma estudante 
brasileira que se encontra na 
nossa Universidade a fazer o 
doutouramento. A estudante 
vinha a ser subsidiada por 
uma empresa brasileira que 
faliu, e foi a própria Univer-
sidade que solicitou a nossa 
colaboração.

Participámos em diversas 
Campanhas para Moçambi-
que:

1-   Campanha de Livros, 
já enviados para a Sede em 
Lisboa.

2-  Campanha para ajuda 
na Catástrofe agora verifi cada 
naquele País:

- Colaborando com o 
Distrito 115 CS com géne-
ros alimentícios no valor de 
200,00 (duzentos euros) en-
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tregues pela nossa CL Con-
ceição Gonçalves.

-     Colaborando com a 
Câmara Municipal do Fun-
chal com roupas e sandálias

Decorreu a 12 de Março 
o Jantar do Companheiro, 
também uma tradição de 
longa data do Lions Clube 
do Funchal, assim como o 
Jantar da Companheira já 
realizado emencionaoemFe-
vereiro.

Coube a vez às Compa-
nheiras de honrar os Com-
panheiros com um belissimo 
jantar, confeccionado pelas 
Companheiras.

O tema escolhido foi “A 
paixão pelos carros” e a sala 
foi decorada a preceito.

Duante a reunião/jantar 
foram  entregues  os prémios 
do Centenário atribuídos 
pelo  Lions Intertional aos 
CL Lamberto Jardim(prata), 
CL Jorge Figueira da Silva ( 
ouro)  e CL Carmo Melvill de 
Araújo (diamante). E aposto 
na nossa Bandeira o  Prémio 
de Satisfação atribuído ao 
Lions Clube do Funchal.

Demos  por fi nda a Cam-
panha de Recolha de Óculos-
para Reciclagem. Consegui-

mos obter centenas de pares 
de óculos, já remetidos para o 
Continente.

No dia 2 de Abril tomou 
posse a nova Companheira 
Lion Maria Luisa Fortunato 
Rodrigues Ringstad. A data 
do nosso  jantar /reunião foi  
alterada para este dia devido 
às ferias da Páscoa!

Foi feita uma visita à con-
clusão das obras na casa que 
ajudámos a restaurar, como 
já referido Aderimos à Cam-
panha dos 100 euros. Para o 
efeito realizámos um “merca-
dinho” interno com artigos 
confeccionados por Compa-
nheiras e conseguimos ultra-
passar a fasquia proposta!

Participámos no Concur-
so de Fotografi a do Distrito 
115.

A  cadeira de rodas que 
nos fora oferecida por uma 
Companheira e emprestada  a 
pessoa necessitada já nos foi 
devolvida (infelizmente por 
falecimento do doente) e está 
à disposição de quem dela 
precisar.

Carmo Melvill 
de Araújo

(Secretária do Clube)

> LIONS CLUBE DE PAÇOS DE FERREIRA

Clube organiza 
o primeiro 
Chá das Senhoras

No passado dia 23 de Fe-
vereiro de 2019, o LIONS 
Clube de Paços de Ferreira 
organizou o seu primeiro 
Chá das Senhoras 2019 com 
o objetivo de angariar fundos. 

Foi uma tarde diferente, de 
convívio, partilha e compa-
nheirismo. Obrigada a todos 
os que contribuíram de for-
ma direta ou indireta para o 
sucesso deste evento!
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> LIONS CLUBE DA ILHA DAS FLORES, PÉROLA DO OCIDENTE

Clube faz donativo em equipamentos médicos 
aos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz

O Lions Clube da Ilha 
das Flores, Pérola do Oci-
dente, entregou à associação 
humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Santa Cruz 
das Flores, equipamentos 
médicos no valor de 1600€, 
material escolhido por esta 
corporação para colmatar al-
gumas faltas que sentiam.

Estamos certos que será 
um contributo para a melho-
ria do serviço meritório que 
prestam à população da sua 
área.

O presidente da corpora-
ção de bombeiros agradeceu, 
reconhecido o apoio que os 
Lions deram a esta instituição.

O governador do distrito 

115 Centro Sul, manifestou 
o seu orgulho na ação levada 
a cabo pelo Lions clube da 
Ilha das Flores e pela parceria 

com os bombeiros, salientan-
do o papel importantíssimo 
dos bombeiros junto das po-
pulações.

Sublinhou ainda, o rele-
vante contributo dos Lions 
que podem complementar a 
ação de outras instituições.

CLUBE CELEBRA O SEU 17º ANIVERSÁRIO

O Lions Clube Flores - Pérola do Ocidente, na ilha das Flores 
- Açores, recebeu a honrosa visita do Governador do D115 CS, 
Pedro Crisóstomo, por altura do 17º aniversário do Clube e na 
presença de 40 dos 45 sócios deste clube.

Esta assembleia contou ainda com a tomada de posse de 3 
novos sócios, importante passo para a renovação e rejuvenes-
cimento do quadro social.

Nesta ocasião esteve presente o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Lajes das Flores Dr. Luís Maciel, que se congratu-
lou com esta visita e a quem o Governador felicitou por ter na 
Ilha das Flores, um Lions Clube, ativo, dinâmico e presente na 

sociedade Florentina.
O Governador entregou reconhecimentos ao Presidente de 

Região Hélder Pimentel, ao Presidente de Divisão, Armando 
Meireles, à presidente do Clube, Arlinda Nunes e à CLa Regina 
Meireles, por relevantes serviços prestados. 

Foram entregues chevrons e prémios do centenário.
Esteve presente uma comitiva do Lions clube de Castelo 

Branco Centro. 
Foram 3 dias de visita com momentos de trabalho, reuni-

ões com as câmaras municipais e iniciativas de serviço.
Foram 3 dias de amizade, companheirismo e Serviço.
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> LIONS CLUBE DA ILHA DAS FLORES, PÉROLA DO OCIDENTE

Irmanação do Clube 
com o Lions Clube de Castelo Branco Centro

O Lions clube da Ilha das 
Flores - Pérola do Ocidente, 
assinou um protocolo de ir-
manação, com o Lions Clube 
de Castelo Branco Centro, na 
presença do Governador do 
D115 CS, Pedro Crisóstomo 
e do Sr. Presentes da Câmara 
Municipal de Lajes das Flores.

Estiveram presentes 6 
membros do Lions clube de 
Castelo Branco Centro em 
visita ao LIons clube da Ilha 
das Flores.

Esta irmanação resulta da 
amizade entre os sócios de 
ambos os clubes e de uma re-
lação já com 5 anos, de visitas 
à ilha das Flores e encontros 
no continente. 

A partir de agora, visitas, 
Açores conjuntas é um estrei-
tar de laços , estão no hori-
zonte de ambos os clubes, 
agora irmanados.

Foi um momento de gran-

de satisfação e a concretiza-
ção de um sonho de vários 
companheiros de ambos os 
clubes, projecto/sonho que se 
iniciou com a visita do então 
Secretário do Gabinete Pedro 
Crisóstomo, em representação 
ofi cial do então governador e 
que culminou com a assinatura 
deste signifi cante documento 
de irmanação.

Os sócios de ambos os 
clubes estavam muito felizes 
e entusiasmados com a con-
cretização deste sonho.

> LIONS DO CLUBE DA COVA DA BEIRA

CLUBE CRIOU E GERE 
O “ESPAÇO CIGARRA” 
NO HOSPITAL DA COVA DA BEIRA

O Governador do D115 
CS Pedro Crisóstomo, visitou 
o espaço “Canto da Cigarra” 
no hospital da Cova da Beira 
(Covilhã) acompanhando os 
Lions do Clube da Cova da 
Beira que são os responsáveis 
pela criação e manutenção des-
te espaço que realiza um traba-
lho meritório, acompanhando 
as crianças/fi lhos de doentes 
em tratamento de ambulatório 
e consultas enquanto os seus 
familiares estão em consulta.

Este espaço que mui-
to orgulha os Lions coloca 
à disposição brinquedos e 

meios para que as crianças ali 
possam fi car em Segurança, 
conforto e entretenimento.

Este espaço e esta ação 
solidária é fruto da colabora-
ção com a Liga dos Amigos 
do Hospital da Cova da Beira, 
sendo que alguns Lions são 
também voluntários nesta as-
sociação e estão regularmente 
presentes para acompanhar e 
manter esta ação.

Nesta ocasião, o Lions 
Clube da Cova da Beira, en-
tregou também um generoso 
donativo à Liga dos Amigos 
do Hospital da Cova da Beira.
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> LIONS CLUBE DA ILHA TERCEIRA

Clube organiza iniciativa sobre a Diabetes 
e hábitos de vida saudáveis para crianças

O Lions clube da Ilha 
Terceira, organizaram uma 
iniciativa sobre a Diabetes, 
alimentação e hábitos de vida 
saudáveis destinada a crian-
ças do ensino Básico e secun-
dário.

Foi uma interessante e 
clara palestra dada pela Dra 
Carolina, nutricionista que se 
disponibilizou para gratuita 
e voluntariamente colaborar 
com o Lions Clube da Ilha 
terceira, organizador desta 

atividade.
A escola acolheu de bra-

ços abertos esta ação que ter-
minou com um lanche para 
as crianças baseado numa ali-
mentação saudável. 

Esteve presente a Pre-

sidente do Lions Clube da 
Ilha Terceira, CLa Concei-
ção Menezes e o Governa-
dor do Distrito 115 Centro 
Sul, Pedro Crisóstomo, bem 
como vários outros compa-
nheiros.

> LIONS CLUBE DE VILA DO PORTO

I Sarau de Ginástica Solidário
Por iniciativa do Lions 

Clube de Vila do Porto, no 
passado dia 16 de março do 
corrente ano, decorreu o I 
Sarau de Ginástica Solidário, 
no Ginásio da Escola Bási-
ca Integrada de Santa Maria, 
com a colaboração do Clube 
Desportivo Escolar de Santa 
Maria representado pelo seu 
Núcleo de Ginástica Aeró-
bica (nos escalões femininos 
de infantis, iniciadas, juvenis 
e juniores), da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Porto 
com a participação do Centro 
de Atividades Ocupacionais e 
da Escola de Dança do Espa-
ço em Cena com a interpre-
tação da sua turma de Dança 
Contemporânea.

Esta ação proporcionou 
dar a conhecer à popula-
ção da ilha de Santa Maria 
as atividades artísticas e de 
expressão corporal de cin-
quenta participantes das di-

versas entidades, bem como 
angariar fundos e congregar 
esforços para as campanhas 
solidárias nas áreas de servi-
ço do Clube, particularmente 
na realização de rastreios e na 
doação de alimentos.
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> LIONS CLUBE DE LISBOA ALVALADE

Clube dá continuidade 
às actividades de voluntariado

O Lions Clube de Lisboa 
Alvalade, continua a desem-
penhar o Voluntariado nos 
Hospitais de Dona Estefânia 
e IPO pelas Companheira 
Manuela Castelo e Lurdes 
Rodrigues

No âmbito da actividade 
“Um Livro para Moçambi-
que”, o Clube entregou cerca 
de  500 livros para serem en-
viados para este país.

Ainda a respeito de Mo-
çambique, mas no âmbito de 
outra atividade - Moçambi-
que precisa de nós - o clube 
entregou 9 caixas de roupas 
e bens essenciais para enviar 
para Moçambique para acu-
dir a catástrofe natural que 
assolou aquele País. 

A Companheira Irene 
Quininha Assessora da Au-
dição, através da Widex ao 
abrigo do protocolo existen-
te, providenciou a entrega de 
um aparelho auditivo bilateral 
a um senhor com grave ca-
rência económica, que tinha 
o sonho de voltar a ouvir. 
Esse sonho foi concretizado, 
graças ao protocolo existente 
entre o Distrito 115 Centro 
Sul e a Widex. 
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> LIONS CLUBE DE BELÉM

CLUBE CELEBRA O SEU 26º ANIVERSÁRIO NUM 
AMBIENTE DE HOMENAGEM E FUNDAÇÃO DE UM LEO 
CLUBE E CONSTITUIÇÃO DO MOVIMENTO LEO KID’S

O Lions Clube Lisboa 
Belém realizou, em Abril, as 
comemorações do 26.º Ani-
versário da Fundação, com 
a presença de vários Lions 
Clubes e de cerca de cento e 
setenta presenças. 

Antes da Saudação às 
bandeiras, o Presidente Fer-
nando Antunes solicitou à 
Assembleia Geral que, pe-
los Companheiros do Lions 
Clube que partiram desta 
vida, também pelo amigo e 
companheiro Vice-Cônsul e 
Governador Lion, na Tuní-
sia, que acompanhou a Irma-
nação do Lions Clube Lisboa 
Belém com o Lions Clube 
Sfax Thyna, da Tunísia, o 
companheiro lion Giuseppe 
Pecoraro que nos deixou há 
poucos dias, e ainda, pelas 
vítimas do ciclone que varreu 
Moçambique, que façamos 
um minuto de silêncio. E as-
sim se cumpriu. 

Fez-se a Saudação às Ban-
deiras, a companheira Dinora 
Salsinha leu a Invocação e o 

companheiro Jaime Silveira 
leu os Objetivos do Lions 
Clubs International. 

A Direção da Sessão pas-
sou a ser dirigida pelo com-
panheiro PCC Carlos Santos 
Costa.  

Fez-se uma homenagem 
aos Fundadores.

Houve três momentos 
altos nesta Assembleia, a en-
trada de uma Nova Sócia, a 
Fundação de um novo Leo 
Clube Lisboa Belém e a cons-
tituição do Movimento dos 
Leos Kid’s. Com a fi nalidade 
de garantir o crescimento, 
com sustentabilidade, 

Por fi m atuou a Tuna da 
Universidade Europeia.

Um dos Momentos Al-
tos desta Assembleia, do 26.º 
Aniversário da fundação, foi  
a entrada de uma Nova Sócia, 
a Professora Doutora Dulce 
Brito que foi chamada  às 
Bandeiras, assim como a Ma-
drinha, CL Paula Leonardo 
que apresentou a Candidata 
e  o Diretor da Comissão Só-

cios, CL António Ramos que 
fez as perguntas do  Com-
promisso de Sócio, às quais a 
nova sócia Dulce respondeu 
afi rmativamente e também o  
Presidente CL Fernando An-
tunes que deu as boas vindas 
por passar a fazer parte da  
grande família Lion. 

Assim a CL Dulce passou 
a integrar o quadro de Sócios 
do Lions Clube Lisboa Belém

HOMENAGEM AOS 
SÓCIOS FUNDADORES

A 2 de Abril de 1993, um 
Grupo de trinta homens, de 
vários quadrantes sociais, 
fundaram o grandioso Lions 
Clube Lisboa Belém, hoje são 
nove, os Companheiros Fun-
dadores, que têm o privilégio 
de continuarem a remar neste 
grande barco da nossa asso-
ciação Lions.  

Nas comemorações do 
26.º Aniversário estiveram  
presentes seis fundadores 
que foram  chamados, um a 
um, para junto das bandeiras 

e foram homenageados por 
toda a Assembleia,  sendo os 
companheiros fundadores: 
- Carlos Antunes, Fernando 
Antunes, Carlos Santos Cos-
ta,  Altino Ferreira, Henrique 
Oliveira e Jaime Silveira. (Fal-
taram por motivo de força 
maior:

- Albuquerque Dias, Al-
fredo Raposo e Lázaro Ra-
poso). 

FUNDAÇÃO 
DO LEO CLUBE LISBOA 
BELÉM - OMEGA

Na Assembleia da Funda-
ção do Lions Clube, viveu-se 
um momento grandioso para  
o Lions Clube Lisboa Belém 
e também para a Associação 
Lions, a criação de um  novo 
Leo Clube, com onze jovens 
elementos. 

É um privilégio para o 
Lions Clube Lisboa Belém, 
fundar pela segunda vez um 
Leo Clube, o primeiro foi 
fundado em 1995. 

A cerimónia foi dirigida 
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pela Conselheira do Leo Clu-
be Lisboa Belém, CL Sónia 
Mascarenhas Faustino que 
foi chamada para junto das 
bandeiras, pelo gestor da Ses-
são, PCC Carlos Santos Cos-
ta, assim como a Assessora 
dos Leos, CL Luísa Gomes, a 
Presidente Leo do DM, CLeo 
Débora Silva e o Presidente 
do Lions Clube Lisboa Be-
lém, CL Fernando Antunes. 

A Conselheira do Leo 
Clube chamou as eleitas para 
a Direção do Leo Clube que 
será constituída pela Tesou-
reira Leo, Ana Catarina Car-
rasco, pela Secretária Leo, 
Catarina Lima, pela Vice-
-Presidente Leo, CLeo Maria-
na Pimenta e pela Presidente 
Leo, Maria Saias. 

Depois de responderem 
ao compromisso de Posse, 
todos os elementos foram 
empossados com o PIN do 
Leo Internacional. 

ASSINATURA, DA 
CARTA CONSTITUTIVA, 
DOS SÓCIOS 
FUNDADORES DO LEO 
CLUBE LISBOA BELÉM 

Momento Alto do Lionis-
mo, a assinatura pelas novas 
Associadas Leos, da Carta 
Consitutiva, a ofi cialização 
do Leo Clube Lisboa Belém, 
perante o testemunho de 
toda a Assembleia Geral do  
Lions clube Lisboa Belém. 

CONSTITUIÇÃO 
DO MOVIMENTO 
DOS LEOS KID’S

O Lions Clube Lisboa Be-
lém teve a iniciativa de criar um 
Movimento juvenil, de alegria, 
os Leos Kid’s. A Conselheira 
dos Leos, CL Sónia Faustino 
fez a cerimónia do Movimento 
dos Leos Kids. 

Foi um momento de ale-
gria e de simpatia para todos 
os presentes.

As crianças fi zeram a Fes-
ta e deitaram os foguetes! Es-
tavam encantadas! 

“- Muitos parabéns ao 
LIONS Clube de Lisboa Be-
lém, por aderir a esta iniciati-
va fantástica que dará imensa 
alegria e satisfação ao vosso 
clube, é uma semente de re-
novação do recém criado Leo 
Clube de Lisboa Belém e que 
fará aumentar a participação 
das crianças, dos pais e avós 
nas iniciativas do LIONS 
Clube de Lisboa Belém! Es-
tão de parabéns!” - Governa-
dor Pedro Crisóstomo

RECONHECIMENTO 
PELO GOVERNADOR 
PEDRO CRISÓSTOMO

A gratidão e o reconhe-
cimento faz parte do nosso 
ADN, da nossa Associação 
Lions Internacional. 

O Governador Pedro 
Crisóstomo fez juz ao Pre-

sidente e aos Companheiros 
do Lions Clube Lisboa Be-
lém, por Servir a Comunida-
de, foi com a atual equipa que 
se tornou possível que este 
dia fosse memorável. 

O Clube, com as ativida-
des já realizadas e com a gene-
rosidade dos Companheiros, 
poderá afi rmar que já reune as 
condições sufi cientes e neces-
sárias para ser classifi cado, pelo 
Lions Internacional, como 
Clube de Excelência. 

MOMENTOS 
LÚDICOS - TUNA 
DA UNIVERSIDADE 
EUROPEIA 

Para terminar a Sessão, 
antes da partilha do bolo de 
aniversário, tivemos os Mo-
mentos Lúdicos, com a fan-
tástica atuação da Tuna da 
Universidade Europeia, com 
cantares e música tradicio-
nais.

AJUDA PARA MOÇAMBIQUE 

Os companheiros do Lions Clube Lisboa Belém foram so-
lidários com a enorme tragédia que se abateu sobre o país 
de Moçambique, os efeitos da catástrofe foi chocante para 
todos os Associados que ajudaram de forma imediata o Povo 
de Moçambique, com géneros de comida enlatada e roupa.

Os donativos excederam as expetativas e foram cambia-
dos em comida enlatada para responder aos primeiros socor-
ros que a Empresa ENGITAGUS, de forma altruísta, entregará 
ao fi m de poucos dias, através da sua rede na Beira, e sem 
custos para os Lions, à Comunidade moçambicana.

Somos Solidários.
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DOAÇÃO PARA A LOJA SOLIDÁRIA

Os companheiros e amigos 
do Lions Clube Lisboa Belém, 
doaram  imensa roupa para 
homem, para senhora, para 
criança, fatos, sapatos, brin-
quedos, roupa de cama, co-
bertores, edredãos entrega-

mos mais de duas dezenas 
de sacos de roupa de senho-
ra, de homem, de criança e 
de cama...

Foram dois automóveis e 
uma carrinha cheios, de va-
riados artigos, uma magna 

entrega cujos voluntários do 
nosso Clube fez o transporte e 
recebeu os artigos para a Loja 
Solidária, da Junta de Fregue-
sia de Belém que partilhamos 
com o nosso voluntariado.  

Os voluntários do nosso 

Clube organizaram a roupa 
recebida pelas categorias 
respetivas,  foi um dia de 
voluntariado, de muita azá-
fama na Loja Solidária, no 
apoio às pessoas carencia-
das e sem abrigo... 

DOAÇÃO A 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL

O Lions Clube Lisboa Be-
lém entregou para um Es-
tabelecimento Prisional, 12 
sacos de variada roupa de 

homem, para homens ca-
renciados: - casacos, Kispos, 
calças, camisolas de inverno 
e de verão, sapatos.

CONCURSOS DAS REDAÇÕES 
SOBRE A PAZ, COM DOIS PRÉMIOS

O Lions Clube Lisboa Be-
lém, em parceria com o Cen-
tro Helen Keller, ganharam o 
1.º Prémio da Redação, para 
concorrer a nível Lions Inter-
national e ganharam  tam-
bém o 3.º Prémio da Reda-
ção, a nível nacional. 

A Festa da Paz realizou-se 
no Cinema Charlot, em Setú-

bal, com a liderança da nossa 
companheira Assessora dos 
Concursos sobre a Paz, Maria 
José Brito e com a presença 
do nosso Governador Pedro 
Crisóstomo e uma grande 
plateia de Companheiros, 
Amigos e Convidados.

O Centro Helen Keller está 
de Parabéns! 

> LIONS CLUBE DE BELÉM
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UM LIVRO PARA 
MOÇAMBIQUE

Doámos mais de 1.000 livros!  O 
nosso Lions Clube está de parabéns 
e uma Menção especial para os 
companheiros Paula Leonardo e José 
Arlindo Santos, pela sua participação 
muito ativa. 

Grande iniciativa e Atividade de 
doação e proximidade de dois Po-
vos:- “Criar e fomentar um espírito 
de compreensão entre os Povos da 
Terra!”

Parabéns a todos os Companhei-
ros!

VOLUNTARIADO 
NO IPO DE LISBOA

A nossa Companheira Lion Paula 
Leonardo, em fraterno companhei-
rismo e numa atividade de altru-
ísmo, no IPO de Lisboa, todas as 
semanas, há vários anos, oferece o 
seu tempo para acarinhar e ajudar 
as crianças mais enfermas.

Os Lions estão orgulhosos pela tua 
dedicação, pelo teu amor ao próxi-
mo. 

Parabéns Companheira Paula Le-
onardo!

UNIÃO DOS SÓCIOS COM LAÇOS 
DE AMIZADE E COMPANHEIRISMO

Em Março, visitámos Cas-
telo Branco e fi zemos uma 
surpresa ao nosso Governa-
dor Pedro Crisóstomo, com 
um autocarro cheio de com-
panheiros para viver mo-
mentos de Companheirismo 
e amizade, no Aniversário 
do seu Clube. 

O Lions Clube Lisboa Be-
lém levou 22 Companheiros, 
respondendo ao repto do 
nosso Governador, com um 
autocarro completo, com 
47 Companheiros que re-
presentaram catorze Lions 
Clubes, do D115 CS.  Assim 
expandimos o Lionismo e a 
amizade.

PROGRAMA DE LEITURA

Em Março, o Lions Clube Lisboa Belém 
realizou a atividade “Programa de Lei-
tura”, no Centro Helen Keller, a cerca de 
60 alunos, para incentivar a leitura, com 
oferta  de livros de escritores portugue-
ses, preparados para crianças. 

Fizemos uma enxerto da peça de te-

atro o “Auto da Barca do Inferno”, de 
Gil Vicente cujos personagens foram os 
nossos Companheiros.

As crianças e os professores fi caram 
encantados e os companheiros orgulho-
sos pelo papel que exerceram com o seu 
voluntarismo e muita responsabilidade...

> LIONS CLUBE DE BELÉM
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> LIONS CLUBE DE NORDESTE

Atividade “Eu sou o Vigilante da Floresta” 
a cargo do Lions Clube de Nordeste

A atividade “Eu Sou Vigi-
lante da Floresta” do Distrito 
115 Centro Sul, esteve este 
ano a cargo do Lions Clube 
de Nordeste (Ilha de São Mi-
guel - Açores) e teve lugar a 
15 de Março.

Participaram várias tur-
mas do 3º e 4º ano de esco-
laridade, tendo visitado um 
horto, onde puderam apren-
der todo o processo desde a 
extração e preparação das se-
mentes, até à sua plantação e 
devolução ã Floresta. 

No fi nal desta visita, de-
correu uma pequena palestra 
sobre a fl oresta e a impor-
tância de a proteger e um 
concurso de desenho com a 
correspondente atribuição de 
prémios aos melhores classi-
fi cados.

Foi uma forma de divul-
gar e alertar para a impor-
tância da fl oresta e para os 
bons hábitos de proteção da 
mesma.

Estamos certos de que a 
educação é a chave para me-
lhorar comportamentos de 

civismo e sã vivência em so-
ciedade.

A Presidente do LIons 
Clube de Nordeste, CLa 
Mafalda Neves, o Gover-
nador Pedro Crisóstomo e 
o Presidente da Associação 
de proteção do Priolo, tive-
ram oportunidade de dirigir 
algumas palavras a todos, 
sublinhando a relevância 
desta iniciativa e congratu-
lando-se com o sucesso da 
mesma.
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> LIONS CLUBE DE ODIVELAS

Rastreios da visão
O Lions Clube de Odi-

velas em parceria com o 
“Oculista Cristal de Ouro”, 
promoveu rastreios da visão, 
de 22 de Fevereiro a 10 de 
Abril, a cerca de 900 crianças 
das quatro escolas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico, do Agru-
pamento de Escolas Adelaide 
Cabette, em Odivelas.

Numa iniciativa do lions, 
o “Oculista Cristal de Ouro” 
providenciou o equipamento 
necessário, Optometristas e, 
quando necessário, a oferta 
de óculos a alunos carencia-
dos. 

Dia 10 de abril, na Esco-
la Maria Bravo deram-se por 
concluídos os rastreios  com 
a presença dos LC Fernanda 
Jacinto, Abdul Mahomed e 
Luís Constantino, o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Odivelas, Hugo Martins, 
a Vereadora da Educação, 
Susana Santos, representante 
do Agrupamento de Escolas 
Adelaide Cabette, Ana Lan-
deiro, coordenadora e profes-
sores da Escola Maria Bravo.

Na ocasião, o autarca sau-
dou o Lions por esta inicia-
tiva que “identifi ca, sinaliza e 

trata crianças, proporcionan-
do-lhes melhor qualidade de 
vida”, salientando a impor-

tância destas ações que en-
volvem toda a comunidade 
educativa.

De sublinhar que a ati-
vidade dos Clubes Lions 
caracteriza-se pela prestação 
de serviços de Voluntariado à 
comunidade, nas áreas onde 
existe necessidade de inter-
venção da sociedade civil, 
neste caso, detecção de pro-
blemas de visão em crianças 
do 1º ciclo do Ensino Básico 
que, por vezes têm proble-
mas de aprendizagem deri-
vados de situações relaciona-
das com a visão e não sendo 
detectadas atempadamente 
poder incorrer trazer graves 
problemas de saúde visual e 
de insucesso escolar.

A Atividade foi um suces-
so e teve o seu mérito reco-
nhecido pelos intervenientes 
na acção, alunos e profes-
sores que consideraram que 
os rastreios importantes na 
detecção precoce da falta de 
saúde visual nestas idades e 
de difícil detecção-

O Lions Clube de Odive-
las, face aos resultados obti-
dos pretende continuar com 
os rastreios visuais noutras 
escolas dos diversos agrupa-
mentos de escolas do conce-
lho de Odivelas.
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> LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM

Chá Dia da Mulher reúne 
duas centenas de mulheres solidárias

Realizou-se no passado 
dia 9 de março o Chá do Dia 
da Mulher, uma iniciativa já 
vinculada no Lions Clube da 
Póvoa de Varzim, que angaria 
sempre uma verba considerá-
vel para uma instituição de 
solidariedade social.

Este ano a instituição 
que benefi ciou foi o Institu-
to Maria da Paz Varzim, que 
recebeu um cheque de 1000 
euros.

Esta edição decorreu, à 
semelhança das anteriores, 
no Axis Vermar, e reuniu 202 
mulheres que conviveram 
por apoio a uma causa.

CAMINHADA SOLIDÁRIA 
PELO AUTISMO 
E DOENÇAS RARAS

O Lions Clube da Póvoa de Varzim associou-se à Escola 
Básica de Aver-o-Mar na organização de uma caminhada 
solidária.

A iniciativa percorreu os passadiços junto ao mar, no con-
celho, e dezenas de pessoas associaram-se ao evento.

O objetivo do evento foi melhorar a consciencialização 
da comunidade em geral para o Autismo, assinalando deste 
modo o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, que 
se assinala a 2 de abril, mas que devido às condições clima-
téricas teve de ser adiado para 1 de maio o evento.

CL MARGARIDA SILVA 
AGRACIADA COM UM 
DIPLOMA DE MÉRITO 

A CL Margarida Silva foi agraciada com um Diploma de 
Mérito pela Governadora Isabel Ismael durante a 50ª Con-
venção Lions nas Caldas da Rainha, que teve lugar no passa-
do fi m de semana.

Margarida Silva é a Tesoureira do Lions Clube da Póvoa 
de Varzim.
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> LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM

9º ENCONTRO NACIONAL 
DE FAMÍLIAS 21

O Lions Clube da Póvoa de Varzim e a Associação Pais 
21 organizaram no passado dia 23 de março o 9º Encontro 
Nacional de Famílias 21.

O evento teve lugar nas instalações do Auditório Munici-
pal da Póvoa de Varzim e do MAPADI.

Além das palestras sobre o tema, e com o apoio dos téc-
nicos do MAPADI, foram desenvolvidas atividades para as 
crianças, como o ténis de mesa, aula de zumba, ginástica, 
jogos de ginásio, futebol e uma amostra do trabalho de cães 
especializados em encontrarem pessoas em situação de ca-
tástrofe.

Concluída a cerimónia de encerramento, houve um pro-
grama alternativo com um Peddy Paper com o tema “À Des-
coberta da Póvoa” dando a conhecer a cultura, desporto e 
gastronomia da Póvoa de Varzim numa vertente lúdica para 
todos os membros das famílias participantes.

O propósito deste encontro anual é estimular a partilha 
de experiências e informações entre membros de famílias 
de jovens e adultos com Trissomia 21, sendo “um evento 
crucial na divulgação de métodos, técnicas de intervenção, 
informação, estudo e fomento de práticas de inclusão social 
e laboral para portadores do Síndrome de Down”, descreve 
a organização.

> LIONS CLUBE DA ILHA TERCEIRA

Baile de Carnaval 2019

O Lions Clube de Lei-
ria realizou o seu baile de 
Carnaval, no passado dia 23 

de Fevereiro, na Quinta dos 
Castanheiros (MORGA-
TÕES) Boavista – Leiria, 

numa sala brilhantemente 
enfeitada pela Equipa Or-
ganizadora, com podero-

sos e divertidos “smiles”, 
de cores vivas e burlescas, 
que contou com 250 partici-
pantes, rendidos ao som da  
Banda DISCOVER e Saxo-
fonista MIDNIGHT SAX  
em constante alegria, boa 
disposição e companheiris-
mo Lionístico.

Este baile teve como 
fi nalidade a angariação de 
fundos a atribuir à ASSO-
CIAÇÃO PORTUGUESA 
PARA AS PERTURBA-
ÇÕES DO DESENVOL-
VIMENTO E AUTISMO 
DE LEIRIA – APPDA-
-LEIRIA , visando melho-
rar as condições da sua resi-
dencial, através de execução 
de obras.

Congratulamos, pois, a 
Equipa Organizadora pelo 
excelente trabalho realizado, 
o  CL Presidente e  todos os 
participantes que mais uma 
vez honraram o nosso Clube.
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O Lions Clube de Lisboa 
Norte teve uma Assembleia-
-Jantar de SOLIDARIEDA-
DE, com a presença do Presi-
dente do Conselho Nacional 
de Governadores, Nuno Fer-
rão, onde marcaram presença 
10 Clubes.

A Presidente do Clube, 
Isabel Cupertino, fez entrega 
de um Donativo de 600,00 
euros, à Diretora da Escola 
António Nobre, Drª. Fátima 
Brites, para a Unidade de Au-
tismo da mesma.

Este Donativo foi conse-
guido pela venda de um qua-
dro a óleo oferecido pela CL 
Beatriz Banazol.

Houve ainda a entrada de 
duas novas Associadas: Sofi a 
Pires e Borges e Nikas la Fe-
ria.

A Presidente do Clube, 
Isabel Cupertino, fez recolha 
de roupas, calçado, brinque-
dos e mais livros, que poste-
riormente entregou para os 
mais Carenciados! 

Assim:
Fez -se entrega na Legião 

da Boa Vontade.
Fez também entrega de 

roupa de Senhora e crian-
ça, no Estabelecimento Pri-
sional de Tires, à Directora 
Prisional,para as reclusas 
necessitadas e bebés da Casa 

das Mães, que lá vivem.
A presidente Isabel 

Cupertino, foi acompanhada 
pela CL Edith Spinola e pela 
C.L. Paula Leonardo, do Lis-
boa Belem. 

O Clube, representado 
pela C.L. Edith Spinola, par-
ticipou na atividade do Meio 
Ambiente, na aldeia de No-
deirinho, na Barragem do 
Cabril.

Contribui ainda com um 
donativo de 60,00 euros para 
aquisição de árvores.

O Clube entregou 100Kg 
de roupa para Moçambique

A C.L. Maria Inácia fez a 
entrega nos armazéns da Ter-

rugem.
O Clube teve uma Assem-

bleia Jantar comemorativa do 
41º Aniversário do Clube, que 
contou com a visita ofi cial do 
Governador Pedro Crisós-
tomo, e entrada de 3 novos 
Associados: Maria Antónia 
Honrado; Maria Eugénia Faria 
e Armando Pimenta.

Nessa Assembleia, rece-
beu um diploma de Exce-
lência, e a Presidente Isabel 
Cupertino recebeu também 
um emblema de Presidente 
de Excelência.

Estiveram presentes vá-
rias Entidades Lionisticas,20 
Clubes e 85 Lions e Amigos.

> LIONS CLUBE DE LISBOA NORTE

Clube continua o trabalho de voluntariado 
em várias atividades
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> LIONS CLUBE DE ARGANIL

CLUBE CELEBRA O SEU 47º ANIVERSÁRIO

O Lions Clube de Ar-
ganil celebrou o 47.º ani-
versário, realizado no pas-
sado dia 23/3/2019, no 
Restaurante do Santuário 
do Mont’Alto em Arganil, 
com a presença do DG 
D115 CS, Pedro Crisósto-

mo. Nas cerimónias esti-
veram presentes represen-
tações de 16 outros LC’s, 
LEO, Entidades lionísticas 
e Civis, Rotários de Coim-
bra, Imprensa Regional 
(A Comarca de Arganil) e 
Convidados. Este evento 

teve três momentos de ele-
vado significado lionístico: 

a) Entrega do prémio Ma-
nuel e Fernanda Castanheira 
à melhor aluna, escalão A, do 
Concelho de Arganil, Inês 
Gonçalves;

b) Tomada de posse de 

seis novos sócios ;
c) O DG DM 115 CS, 

CL Pedro Crisóstomo, pro-
cedeu à entrega do galardão 
de Clube e Excelência, ano 
lionístico 2017/18, à Presi-
dente do LC de Arganil, CL 
Sofi a Félix 

O Clube, representado pela 
Presidente Isabel Cupertino e 
pela Vice Presidente Anabela 
Amaral, esteve presente no Sa-
rau de Ginástica, Solidário, or-
ganizado como habitualmente 
pelo Clube da Amadora.

O Clube representado 
pela C.L. Sofi a Borges, faz to-
das as semanas (2 ou 3 dias), 

Voluntariado no Lar Militar 
da Cruz Vermelha.

O Clube, representado 
pela C.L. CL Nikas la Feria, 
faz entrega de alimentos e 
sopa aos sem abrigo.

O Clube fez entrega 
de mais 320 manuais para 
Moçambique, num total de 
400,00 livros.

O Clube tem feito cam-
panha de divulgação do AU-
TISMO, neste mês de Abril, 
mês do Autismo, e para uma 

maior consciencialização e 
e esclarecimento desta pro-

blemática, que atinge muitas 
pessoas em todo o Mundo.
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> LIONS CLUBE DE POMBAL - MARQUÊS DE POMBAL

Clube organiza o Baile Solidário 
e faz um donativo para os Bombeiros de Pombal

O Lions Clube de Pombal 
- Marquês de Pombal, reali-
zou pelo 30º ano consecuti-
vo, o tradicional Baile Solidá-
rio, a favor dos Bombeiros de 
Pombal.

Participaram mãos de 500 
pessoas entre os quais cerca 
de 50 Lions, sendo que a es-
magadora maioria dos parti-
cipantes, não eram Lions, o 
que demonstra bem a capa-
cidade de mobilização deste 
clube e da relevância da ini-
ciativa.

Desta atividade resulta-
ram 5100€ que foram doados 
aos Bombeiros de Pombal.

Estiveram presentes, o 
Sr. Presidente da Câmara de 
Pombal, o presidente dos 
Bombeiros de Pombal e o 
Governador do D115 CS Pe-
dro Crisóstomo, que a todos 
deu as boas vindas, felicitou 
o Clube organizador pela ini-
ciativa, os participantes pela 
sua solidariedade e todos os 
envolvidos.

Agradeceu também ao Sr. 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Pombal, pela sua 
prestigiante presença e aos 
Bombeiros pelo serviço que 
prestam no auxílio e socorro 
às populações.
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XLI CONFERÊNCIA NACIONAL LEO- FAFE 2019
Fafe foi palco da XLI Conferência Nacional Leo 2019.
O LEO Clube de Fafe, uma organização sem fi ns lucra-

tivos formada por jovens que pretendem dar à comuni-
dade através de um conjunto de iniciativas que têm em 
mente o bem comum, realizou em FAFE, uma das maio-
res iniciativas realizadas a nível nacional para os LEOS 
e LIONS: as Conferências Lionísticas, nos dias 29 a 31 
de março. O Leo Clube uniu esforços e proporcionou as 
melhores condições àqueles que vieram conhecer Fafe. 
O nosso Leo Clube está de Parabéns. Foram 18 Leos, 
dos 36 inscritos, que prepararam com muita dedicação 
e entusiasmo as Conferências Nacionais. Chegaram, na 
sexta feira, dia 29 de março, 46 jovens de vários pontos 
do país, Figueira da Foz, Faro, Pombal, Coimbra, Espinho, 
Boavista, Setúbal, Sintra, Trofa, Carcavelos, Póvoa de 
Varzim e Barcelos, com grande curiosidade em conhe-
cer Fafe e participar nas conferências.  Agradecemos à 
câmara municipal de Fafe, Junta de freguesia de Fafe, 
Lions Clube de Fafe e á pastelaria Doce Retiro, todo o 
apoio concedido. A Débora presidente do, presidente do 
distrito múltiplo 115 organizou com a colaboração da sua 

direção o programa das conferências com grande nível. 
A Débora apresentou a dado momento, a seguinte 

frase de Oscar Wilde que eu partilho . 
“ O PROGESSO É A REALIZAÇÃO DE UTOPIAS”.
  Na qualidade de conselheira do Leo Cube sinto um 

grande orgulho no trabalho destes jovens que são e 
estão empenhados em fazer a diferença, a nível local, 
nacional e internacional. Pertencer a um Leo clube é 
adquirir competências que lhes permite ultrapassar 
difi culdades, barreiras e fronteiras. A minha simples 
tarefa é fazer pontes entre Lions e Leos e o meu sim-
ples contributo é ajudar e colaborar com os jovens 
para que amanhã, o futuro dos nossos vindouros seja 
melhor. Façamos tudo o que podemos. Como Madre 
Teresa de Calcutá dizia “Nem todos nós podemos 
fazer grandes coisas. Mas podemos fazer pequenas 
coisas com grande amor “. Esta é a força do nós, e  …. 
NÓS SERVIMOS.

Celeste Moniz
Conselheira Leo Clube de Fafe
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Com o fi nal das Conferências Nacionais Leo, que este 
ano decorreram em Fafe de 29-31 de Março, resta-nos 
fazer um balanço das mesmas. 

Devido ao trabalho notável, dos 36 jovens de Fafe per-
tencentes ao Clube LEO, ao empenho demonstrado em 
receber os quase 50 jovens que se deslocaram de vários 
locais de Portugal inteiro, desde Faro, Boavista, Cascais, 
Leiria, Setúbal, Trofa, Figueira da foz, Espinho, Póvoa de 
Varzim, Barcelos, Senhora da hora até à nossa cidade, 
era nosso dever como bons Fafenses que somos receber 
cada pessoa da melhor maneira e com toda a cortesia 
e simpatia que nos caracteriza. Desta forma no primeiro 
dia proporcionamos um dia mais calmo, permitindo que 
todos conseguissem descansar, pois algumas viagens 
foram demasiado longas, fi cando as atividades somente 
pela receção e acolhimento dos participantes.

Os trabalhos iniciaram no dia seguinte, no auditório da 
Câmara Municipal, onde decorreram várias reuniões, em 
que cada clube participante teve a oportunidade de expor 
a situação fi nanceira, os objetivos e ambições de ativida-
des futuras dos mesmos. 

Ao longo do dia, ocorreu ainda a reeleição da presiden-
te do DM-115, Direção dos Leos de Portugal, seguindo-
-se o testemunho da “Tucha”, muito conhecida entre os 
Fafense pelos seus trabalhos realizados com os Índios de 
Guarani. 

Para terminar os trabalhos, realizou-se um jantar co-
memorativo, que foi seguido de um peddy pelos pontos 
mais importantes da nossa cidade. 

No último dia, juntamente com a U. Dream, face ao que 
já se tinha passado no dia anterior, quisemos proporcio-
nar a todos um ponto de vista diferente do que fazer e 
abordar situações em que ambos os grupos trabalham e 
enfrentam constantemente. 

Sendo os Leos um clube que ajuda os que tem mais 
necessidades, não quisemos deixar passar estas confe-
rências sem fazer um pouco do que fazemos todo o ano 
e no fi nal das mesmas oferecermos ao Lar de Revelhe 
todos os produtos alimentares que não chegaram a ser 
usados no decorrer destas conferências, de forma a aju-
dar na alimentação dos Jovens que acolhem. 

Na sessão de encerramento, todos os clubes presentes 
fi zeram vários elogios ao trabalho realizado e à organiza-
ção. Esses elogios foram bem recebidos por todo o clube 
que dessa forma fi cou com o sentimento de dever cum-
prido onde o balanço foi bastante positivo. 

Numa nota fi nal, gostava de deixar os meus parabéns 
a todo o clube que mais uma vez demonstrou o grupo 
incrível que são e também agradecer à Câmara Municipal 
de Fafe, à Junta de freguesia de Fafe e à Pastelaria Doce 
Retiro que nos apoiaram na realização e concretização 
dos nossos objetivos, que se encontram cumpridos. 

Lucas Rodrigues.
Leo Clube de Fafe

Decorreu de 29 a 31 de Março, na cidade de 
Fafe, a XLI Conferência Nacional Leo, organiza-
das pelo Leo Clube de Fafe. O Leo Clube desta 
cidade pertence aos Leos de Portugal, que por 
sua vez fazem parte de um Movimento Interna-
cional de Solidariedade e Sensibilização Social, 
composto por jovens dos 12 aos 30 anos, sem 
qualquer fi nalidade religiosa, lucrativa ou polí-
tica, apadrinhado pela Associação Internacional 
de Lions Clubes. 

Os Leos de Portugal organizam anualmente a 
sua Conferência Nacional, cuja logística é organi-
zada e planeada por um dos 25 clubes que cons-
tituem o Leonismo em Portugal. Este ano, já na 
41ª edição, contamos com um programa diversi-
fi cado, tanto a nível de trabalho como recreativo.

Fomos recebidos sexta-feira, pelas 21h, de 
forma bastante calorosa à boa maneira Fafen-
se, contando com uma sessão de Karoke como 
“quebra-gelo”. No dia seguinte contamos com 
uma sessão de trabalhos onde foram apresen-
tados e votados atas de encontros nacionais, 
relatórios de contas, atividades dos clubes Leo 
e respetivas iniciativas nacionais, assim como fo-
ram eleitos os novos orgãos dirigentes (direção 
e conselho fi scal) para o próximo mandato. Após 
esta sessão, contámos com uma apresentação 
da Fátima Ribeiro sobre o projeto Uma Missão 
em Guarani, apoiado pelo clube Leo de Fafe em 
várias atividades, assim como dos Leos de Portu-
gal na iniciativa de angariação de fundos “Lápis 
Solidário”, e de seguida contamos com um jantar 
comemorativo e um rally-tascas onde fi camos 
a conhecer a cidade de Fafe, assim como a sua 
história e a sua cultura. No dia seguinte, domin-
go, contámos de manhã com uma apresentação 
sobre a parceira dos Leos de Portugal- a UDream, 
tendo acabado a Conferência Nacional depois de 
almoço.

A Conferência Nacional é o momento alto de 
cada mandato dos Leos de Portugal, dada a sua 
relevância para o crescimento e sustentabilidade 
desta causa, à semelhança das restantes ativida-
des que são promovidas para promover o servi-
ço, a partilha e a cooperação inter-clubes na sua 
comunidade. Este ano, contando com uma orga-
nização de excelência, permitiu superar todas as 
expectativas, cujo sucesso se deveu também ao 
apoio imprescindível do Lion Clube de Fafe, da 
Câmara Municipal de Fafe e da Junta de Fregue-
sia de Fafe, assim como dos restantes apoiantes 
que fi zeram acontecer este evento.

Débora Silva
DM-115, Leos de Portugal.

XLI CONFERÊNCIA NACIONAL LEO
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#LEOSEMMOVIMENTO
Decorreu no passado fi m-de-semana de 29 a 31 de Março a XLI Conferência Nacional Leo, organizadas pelo Leo Clube de Fafe. O fi m-de-
-semana contou com um programa recreativo e cultural que nos permitiu conhecer melhor a cidade de Fafe e a sua cultura, com duas 
apresentações de projetos apoiados pelos Leos de Portugal- Uma Missão em Guarani e a UDREAM, parceiros dos Leos de Portugal- e 
principalmente, com um dia de trabalhos marcado pela partilha de atividades e iniciativas a nível internacional (Leo Europa Forum, Youth 
Against Cancer, Leo MED, entre outros), nacional (Lápis Solidário, Leos on the Road, Atividade das Crianças, entre outros) e dos clubes Leo, 
apresentação e votação de atas e relatórios de contas, e eleição dos novos corpos dirigentes.

Foram eleitos a CLeo Débora Silva (Leo Clube da Figueira da Foz- Foz do Mondego) para um 2º mandato como Presidente do Gabinete 
do DM Leo e o CLeo André Tasqueiro (Leo Clube de Pombal) como Vice-Presidente, contando com uma equipa composta pelo CLeo Tiago 
Silva (Leo Clube de Fafe) como Tesoureiro, CLeo Joana Mota (Leo Clube da Boavista) como Secretária e CLeo Andreia Duarte (Leo Clube da 
Figueira da Foz- Foz do Mondego) como Assessora de Comunicação e Marketing. Para o Conselho Fiscal desse mandato foram eleitos os 
CLeo Carlos Domingues, Sara Cunha e Tiago Ferreira, dos clubes Leo de Pombal, Fafe e Trofa, respetivamente.

Leos on the Road II: Irá decorrer de 11 a 12 
de Maio, na Quinta da Fonte Quente (To-
cha), pertencente à APPACDM, uma ação 
de reabilitação (Limpeza, refl orestação, 
pintura e construção) e de resposta a catás-
trofe, após o furação Leslie. Esta iniciativa 
é aberta a toda a população (dentro e fora 
do Movimento Leo e Lion) e as inscrições 
encontram-se a decorrer até dia 5 de Maio. 

Lápis Solidário: 
Finalizamos em 
Março a campa-
nha “Lápis Soli-
dário”, em que 
através da ven-
da de Lápis colo-
ridos de carvão 
por parte dos 
clubes, conseguimos apoiar a Associação 
Portuguesa de Fibrose Quística e o projeto 
Uma Missão em Guarani com 180€ cada.

Faz Acontecer: No âmbito dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, rea-
lizamos a campanha do Faz Acontecer em 
que os clubes que realizassem atividade 
neste âmbito seriam inscritos num sorteio 
de uma inscrição de criança para a Atividade 
das Crianças 2019, tendo ganho o Leo Clube 
de Costa do Sol- Carcavelos, com uma ati-
vidade realizada em Março de apoio a Mo-
çambique. 

Atividade das Crianças- 24 a 26 de Maio, 
Tocha: A Atividade das Crianças 2019- Odis-
seia no Espaço, está a ser preparada de 
forma a poder contar com uma melhor or-
ganização logística, fi nanceira, ecológica, 
pedagógica e programática, contando este 

ano pela primeira vez em 15 anos uma re-
dução de 20% da taxa de participação das 
crianças (através do Crowdfunding que 
decorreu), e com uma rede de parcerias 
internas e externas alargada. De momento 
encontramo-nos a organizar o programa e a 
logística do evento, e as inscrições irão abrir 
ainda no mês de Abril. Para os Lions que se 
queiram inscrever, poderão mandar e-mail 
para geral@leosdeportugal.org , com a mo-
dalidade de inscrição (se pretendem alo-
jamento e refeições) e informação (nome, 
clube e contacto). Informamos também que 
ainda estamos a vender peluches Leo para 
reverter para a Atividade, e poderão adqui-
ri-lo por e-mail ou nas Convenções Lion.

Encontro de Ex-Leos: De forma a reencon-
trar caras conhecidas que fi zeram parte dos 
Leos de Portugal, tendo ou não transitado 
para os Lions, vai ser promovido um encon-
tro de Ex-Leos no dia 25 de Maio (Durante a 
Atividade das Crianças). Os interessados em 
participar deverão entrar em contacto atra-
vés de geral@leosdeportugal.org.

O Leo vai à escola: No mês de Março, os 
Leos de Portugal foram à Faculdade de Far-
mácia da Universidade do Porto e à Escola 
Secundária do Montijo, onde deram uma 
palestra sobre o Leonismo e as suas ativida-
des, assim como promoveram uma sensibi-
lização para o voluntariado.

Fundação do Leo Clube de Lisboa Belém: 
Foi ofi cialmente fundado o Leo Clube de Lis-
boa Belém, o primeiro Leo Clube da cidade 
de Lisboa nos últimos anos, contando com 
sócios Leo já com experiência no Leonismo, 

assim como jovens que decidiram aceitar o 
desafi o pela primeira vez. A entrega da car-
ta constitutiva será dia 7 de Abril.

Leo Scope: Encontra-se a decorrer a inicia-
tiva Leo Scope, que permite dar a conhecer 
os Leos de Portugal lá fora e cá dentro, atra-
vés da partilha de hobbies pessoais, ativida-
des, sonhos e objetivos nos Leos.

Bootcamp Leo: Decorreu de 22 a 24 de 
Fevereiro o 1º Bootcamp Leo, no Centro 
Escutista de S. Mamede Infesta. O Boot-
camp teve o objetivo de promover o team-
-building e trabalho de equipa dos Leos de 
Portugal, contando com dinâmicas e desa-
fi os de equipa e com a Briefar- empresa de 
team-developers, como principal parceira. 
Realizámos também uma intervenção no 
Lar Residencial da APPACDM do Porto (que 
conta com uma população-alvo de mais de 
280 utentes), onde fi zemos pequenas repa-
rações, pintura e decoração da sala de refei-
ções e de estar, que todos os dias acolhe 14 
residentes.
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O QUE É QUE OS LEOS ANDAM A FAZER?

REATIVAÇÃO E ANGARIAÇÃO DE NOVOS SÓCIOS

Leo Clube da Boavista: Durante o mês de Março até Maio, encon-
tram-se a fazer uma campanha de divulgação para angariação de 
novos sócios, tendo já previsto a realização de palestras nas escolas 
da sua cidade.

Leo Clube da Póvoa de Varzim: O Leo Clube da Póvoa de Varzim en-
contra-se já em processo de reativação, tendo já realizado diversas 
reuniões de planeamento de atividades e angariação de novos sócios.

RECOLHAS DE BENS 
DE 1ª NECESSIDADE

Leo Clube de Setúbal: No passado dia 8 de Fevereiro 
procederam à entrega de 143 kg de alimentos à Pa-
róquia da Nossa Senhora da Conceição, angariados na 
Campanha do Saco durante o mês de Dezembro de 
2018.Durante o mês de Abril vão estar a fazer uma re-
colha de produtos de higiene íntima para a Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). 

Leo Clube de Costa do Sol- Carcavelos: Durante o mês 
de Janeiro promoveram uma entrega de alimentos a 3 
famílias carenciadas.

Leo Clube da Trofa: Durante o mês de Abril estarão a 
recolher bens de 1ª necessidade e agasalhos, no âmbi-
to da campanha do saco.

Leo Clube de Costa do Sol- Carcavelos: Durante o mês 
de Março fi zeram uma recolha de alimentos, roupa e 
sapatos para enviar para Moçambique.

APOIO A CAUSAS SOLIDÁRIAS E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Leo Clube da Póvoa de Varzim: Estiveram presentes no Chá 
Solidário do Dia da Mulher, organizado pelo Lions Clube da Pó-
voa de Varzim.

Leo Clube de Covilhã: Durante o mês de Março promove-
ram mais uma edição do Ciclo de Workshops Solidários, com 
workshops de maquilhagem, danças de salão e suporte bási-
co de vida. Durante o mesmo mês, encontram-se a participar 
numa campanha de apoio solidário a Moçambique.

Leo Clube da Trofa: No dia 1 de Maio irão realizar um torneio 
de sueca solidário.

Leo Clube de Pombal- Marquês de Pombal: No passado dia 16 
de Fevereiro participaram no tradicional Baile Solidário organi-
zado pelo Lions Clube de Pombal, onde conseguiram angariar 
5.000€ para os Bombeiros Voluntários de Pombal.

APOIO A IDOSOS

Leo Clube da Figueira da Foz- Foz do Mondego: No passado dia 
23 de Março visitaram o Lar de Idosos Abadias, onde organiza-
ram jogos e músicas com os utentes.

Leo Clube de Costa do Sol- Carcavelos: Todos os meses reali-
zam acompanhamento e apoio a 2 idosas da sua cidade.
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LEO EUROPA 
FORUM 2019

De 3 a 10 de Agosto 
realizar-se-á, na Pó-
voa de Varzim, o Leo 
Europa Forum 2019, 
que contará com a 
participação de cerca 
de 200 Leos e Lions 
de toda a Europa e 
Mediterrâneo, assim 
como de embaixado-
res do Brasil e Índia. 
Será uma semana 
repleta de momen-
tos de solidariedade, 
diversão e compa-
nheirismo, sendo que 
as inscrições se en-
contram abertas em 
doity.pt/lef2019. Para 
mais informações, é 
possível aceder ao 
site lef2019.org ou 
contactar através de 
info@lef2019.org. 

SENSIBILIZAÇÕES:

Leo Clube da Figueira da Foz- Foz do Mondego: No passa-
do dia 9 de Fevereiro promoveram uma atividade de “Abra-
ços Cegos”, com o objetivo de combate ao estigma e ao 
preconceito.

AÇÃO AMBIENTAL

Leo Clube de Setúbal:  No passado dia 17 de 
Março juntaram-se à Feel4Planet para uma 
ação de limpeza no Jardim da Beira Mar, onde 
recolheram cerca de 11 242 beatas de cigarros.

Leo Clube de Costa do Sol- Carcavelos: Na 
campanha de refl orestação de Pedrogão, pro-
movida pela Assessoria do Ambiente do D115 
CS, participaram na plantação de árvores.

Leo Clube da Trofa: Irão realizar em Abril uma 
sessão de sensibilização ambiental junto de 
crianças, em que irão dar um workshop de 
construção de símbolos da páscoa com mate-
riais recicláveis.

Leo Clube da Figueira da Foz- Foz do Monde-
go: Durante o mês de Fevereiro promoveram 
uma recolha de cápsulas de café para a reci-
clagem, em parceria com o NEPCESS/AAC.

Leo Clube de Setúbal: No passado dia 8 de Março, como 
forma de assinalar o dia da Mulher, distribuíram mensagens 
positivas e de sensibilização para os direitos da mulher.




