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Caras Companheiras
Caros Companheiros
sta é a última revista do Ano Lionístico 2015-2016! Foram
seis edições que abriram, em nossa opinião, um novo ciclo
na Revista Lion, marcado por uma mudança gráfica logo
no seu primeiro número, no sentido de atualizar a sua imagem e
torná-la mais apelativa. O conteúdo também foi objeto da nossa
atenção, numa tentativa de o tornar mais atrativo, relevando,
assim, as boas ações que o Movimento desenvolve no País.
Paralelamente, trabalhámos na criação da versão digital da
revista, conjuntamente com a CL Isabel Oliva-Teles, antecipando
assim o objetivo de Lions Internacional para 2018, que determina
que todas as revistas terão de ter até esse ano uma versão digital. Uma aposta do Distrito Múltiplo 115, liderado pelo CC Carlos
Lopes, para o Ano Lionístico 2015-2016, e que culminou com a
sua apresentação durante a Convenção Nacional Lions, que decorreu em Oliveira de Azeméis.
Uma das preocupações que nortearam o nosso trabalho foi o
incentivo para que mais Clubes divulgassem as suas ações na
revista Lion, privilegiando aquelas que causam verdadeiro impacto nas suas comunidades. Nesta matéria ainda há muito a fazer,
devendo ser esta questão, em nossa opinião, objeto de reflexão
dos clubes e dos líderes do movimento, no sentido de encontrar
formas de os ajudarem nessa tarefa, que poderá ser facilitada se
em todos Clubes for nomeado um responsável para a divulgação
das suas iniciativas na Lion.
Resta-me acrescentar, por fim, que um bom trabalho é sempre
o resultado de múltiplos contributos, destacando-se, entre eles,
o da Companheira Isabel Antunes, que teve a tarefa árdua de
traduzir os textos de Lions Internacional e que, juntamente com o
Companheiro Fernando Alves, constituíram a comissão redatorial.
Enquanto editora da Lion, pude contar sempre com o apoio
do CC Carlos Lopes, presidente do Distrito Múltiplo 115, a quem
agradeço a confiança que em mim depositou para a prossecução
desta nobre tarefa.
Mas este bom trabalho que todos fizemos também não seria
possível sem o apoio dos Governadores Carlos Manitto Torres (Distrito 115 Centro Sul) e Aureliano Cabral Soares (Distrito
115 Centro Norte), com quem estabelecemos uma relação de
harmoniosa colaboração, à semelhança do que aconteceu com o
Presidente dos LEOS Miguel Morim.
Agradeço aos Clubes e aos seus dirigentes com quem foi tão
fácil trabalhar, desculpando-me por qualquer falha que tenha
ocorrido na divulgação das suas iniciativas, compreensíveis nesta
lógica de voluntariado que todos fazemos.
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Dr. Jitsuhiro Yamada
Presidente Internacional
de Lions Clubes

uitos Japoneses
admiram os
ensinamentos
de Confúcio,
particularmente
o seu pensamento acerca de Onko Chishin.
Isto é «ele que sabe o que será,
deve ter em consideração o
que foi». Embora elegantemente
expresso na escrita de Confúcio, o conceito é simplesmente
do senso comum, é um sentimento apreciado pelas pessoas
em todo o mundo. De facto, a
ideia está mesmo incorporada
no logotipo duradouro de Lions.
Um dos Leões do logotipo olha
para o passado e o outro leão
olha para o futuro.
Como entrei no último mês da
minha presidência, estou a olhar
tanto para o passado como
para o futuro. Este ano, nós
construímos sobre o sucesso
de Lions no passado. Nós continuámos a salvar vidas através
da campanha do sarampo. Nós
continuámos a proteger a visão.
Nós melhorámos as nossas
comunidades de maneiras inumeráveis.
Os Lions também se mantêm
como grandes campeões e
protectores das crianças. No
princípio do ano eu pedi aos
Lions que se dedicassem às
crianças como parte do meu
lema para promover a Dignidade, a Harmonia e a Solidariedade humanitária. Tristemente, as
ondas de refugiados são uma
tragédia humana que o mundo
não via há décadas. Os Lions
responderam às necessidades
com vigor, proporcionando alimentação e água, com bondade após bondade.

m

Os Lions fizeram
grandes progressos
para vencer o Desafio
do Centenário para
servir 100 milhões de
pessoas até 30 de
Junho de 2018. Eu
não quero azarar, mas
estou absolutamente
confiante que nós
iremos facilmente
ultrapassar essa meta.

Recebam uma Reverência
Lions pelo Incomparável
Serviço
Olhar o passado para nos
prepararmos para o futuro tem
tido, especialmente para os
Lions, um significado à medida
que nos aproximamos do centenário. Os Lions fizeram grandes progressos para vencer
o Desafio do Centenário para
servir 100 milhões de pessoas
até 30 de Junho de 2018. Eu
não quero azarar, mas estou
absolutamente confiante que
nós iremos facilmente ultrapassar essa meta.
Nós também temos de ter a
coragem de mudar e por vezes
precisamos mesmo de acabar
com tradições de longo prazo.
A nossa associação precisa de
evoluir para se manter relevante
para as necessidades da nossa
sociedade. Pode ser doloroso,
mas nós precisamos de ter
sempre em mente as gerações
vindouras.
Tem sido um privilégio servir
como Presidente Internacional. Nas nossas frequentes
viagens, Toshiko e eu conhecemos milhares de Lions
calorosos e afáveis que são
o exemplo do melhor que o
espírito humano tem. Nós,
japoneses, temos orgulho
na nossa hospitalidade mas
Toshiko e eu aprendemos
que nada ultrapassa a hospitalidade dos Lions. Nós também ficámos profundamente
impressionados e inspirados
pela dedicação ao serviço que
os Lions têm, bem como pela
vossa importância e acções
nas vossas Comunidades. Por
favor, continuem a servir – o
mundo precisa de nós como
nunca antes precisou durante
os últimos 100 anos. n
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Dr. Jitsuhiro Yamada
Presidente Internacional
de Lions Clubes

m cumprimento ao
Artigo VI, Seção 2
dos Regulamentos
Internacionais, faço
por meio desta a
Convocação Oficial
para a Convenção Internacional
de 2016. A nossa 99ª Convenção
Internacional será realizada em
Fukuoka, Japão. Ela terá início
às 10:00 do dia 24 de junho e
terminará no dia 28 de junho. O
propósito da convenção é eleger
um presidente, um primeiro,
segundo e terceiro vice-presidente
e 17 membros da Diretoria
Internacional e tramitar outros
assuntos conforme necessário
antes da reunião.
Fukuoka é uma cidade
encantadora e graciosa que
equilibra de forma admirável o
velho e o novo. Fukuoka abriga
o templo Zen mais antigo do
Japão, contudo é famosa pela

E
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Convocação
para a Convenção

sua inovadora comida gourmet.
A cidade conta com uma
abundância de frutos do mar
frescos, festivais tradicionais e
a maior quantidade de yatais
(bancas de alimentação de rua)
de todo o Japão. Historicamente,
ela é o resultado da fusão de
duas cidades: a pitoresca cidade
do castelo de Fukuoka e a
movimentada cidade portuária de
Hakata.
Os cinco dias contarão com
palestrantes inspiradores, artistas
de classe internacional bem
como música, dança e comida
típicas. Os Leões também
poderão desfrutar de tradições da
convenção, como o grande desfile,
a posse do novo presidente
internacional e as três sessões
plenárias, que expõem a incrível
variedade e âmbito do serviço
dos Leões. Kailash Satyarthai da
Índia, ativista de direitos humanos

e vencedor do prêmio Nobel da
Paz 2014, fará o discurso principal.
A organização Médicos sem
Fronteiras receberá o Prêmio
Humanitário do Lions de 2016.
Outro destaque será o anúncio
dos vencedores do Concurso de
Redação e do Cartaz sobre a Paz.
A semana da convenção será
maravilhosa e marcante, onde
predominará o companheirismo,
o divertimento e o aprendizado.
Os Leões do Japão receberão
os visitantes com omotenashi, o
espírito de hospitalidade. Incentivo
os Leões a reforçarem o seu
comprometimento em Levar
Dignidade ao Próximo unindose a dezenas de milhares de
companheiros Leões em Fukuoka.
Assinado por mim em Oak Brook,
Illinois, Estados Unidos da América,
neste dia 2 de maio de 2016. n
Cordiais saudações,
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José Gorgulho distinguido
com Medalha Presidencial
do IP Dr. Yamada
José Maria Ribeiro Gorgulho foi distinguido
com Medalha Presidencial do IP Dr. Yamada.
O antigo Diretor
International (1998 –
2000), conselheiro de
Lions Internacional na
área da Global Leadership Team – GLT
e coordenador da LCIF do DM 115,
recebeu a medalha na cidade de La
Habana em Cuba, no decorrer da visita Oficial do Presidente Internacional Dr. Yamada e respetiva comitiva
a Cuba, no passado dia 24 de maio.
A visita a Cuba aconteceu no âmbito
do processo de acompanhamento do
projeto ROP e Baixa Visão, que o
Lions está a desenvolver com o Conselho de Igrejas de Cuba, o CBM e o
Hospital Pando Ferrer, em Marianao
em La Habana/Cuba, e também o
retornar dos Lions Clubes a Cuba.
A comitiva foi constituída por Dr. Jitsuhiro Yamada - Presidente Internacional (Japão); Wing-Kun Tam - PIP
de Hong Kong (China); José Maria
Ribeiro Gorgulho - PID (Águeda,
Portugal);
Chikao Susuki - PDG (Japão);
Natalia Bonfante Ginez - Especialista
Regional Programas da Visão LCIF
(Estados Unidos); Yoshiko Merz,

O

Monumento que foi da responsabilidade
do Lions Clube de Marianao de 13 de Julho de 1947,
em homenagem ao Dr. Finlay pelos seus estudos
de erradicação da Febre Amarela

Interprete, Secretária do Presidente e
Gerente do departamento de Línguas de LCI (Estados Unidos); Peter
Schiebl, Diretor Geral Administração
e Finanças CBM.D (Alemanha) e
Stefan Dofel, Diretor Regional para
América Latina e Caribe de CBM
(Equador).

De recordar que já foi realizada uma
Convenção Internacional na cidade
de La Habana/Cuba no Ano de
1940.
Também foi Presidente Internacional
no Ano de 1945/1946, o Dr. Ramiro
Collazo de Marianao, cidade de La
Habana em Cuba. n
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Junho 2016 - Candidatos a Vice-Presidentes

Candidatos a Segundo e Terceiro Vice-Presidente

Três candidatos à função

de Segundo Vice-Presidente

e seis à de Terceiro Vice-Presidente
A eleição está programada para 28 Junho,
na 99ª. Convenção Internacional, em Fukuoka, Japão

Candidatos a Segundo Vice-Presidente

6

Salim Moussan

Walter R. «Bud» Wahl

Gudrun Bjort Yngvadottir

Salim Moussan de Beirute, Libano,
serviu como director internacional de
1997 a 1999. Membro do Clube Lions
de Beirute St. Gabriel, foi duas vezes
nomeado pelo conselho e grupo de
liderança e presidiu a vários forums de
liderança. É fluente em três línguas,
visitou 91 países e esteve consecutivamente presente em 27 Convenções
Internacionais, em 62 forums da área
e mais de 40 conferências regionais.

Walter R. «Bud» Wahl, de Streator, Illinois, serviu como director internacional de 2003 a 2005. Gerente de risco
reformado e coordenador de fundação
no campo dos cuidados de saúde
é membro-fundador do Clube Lion
Streator Hardscrabble. Companheiro
Melvin Jones Progressivo, Wahl é também activo em muitas organizações
profissionais e da comunidade. Serviu
como Presidente no Forum Lions USA/
Canada de Liderança em 2011 como
coordenador nacional da campanha
SightFirst, como Presidente do Comité
de Eleições em 2012 e tem sido apresentador em Seminários nacionais e
internacionais de LCI.

Gudrun Bjort Yngvadottir de Gardabaer, Islândia, serviu no conselho
internacional de directores desde 2010
até 2012. Membro do Lions Clube Gardabaejar Eik, ela é vice-directora do
Instituto de Educação Contínua na Universidade da Islândia e serviu como
membro da faculdade e apresentadora em muitos institutos de Liderança
Lions e em convenções internacionais.
Companheira Melvin Jones Progressiva, ela é activa em várias organizações comunitárias e profissionais e
recebeu muitas distinções de LCI.
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Candidatos a Terceiro Vice-Presidente

Jung-Yul Choi

Patricia «Patti» Hill

Rosane Teresinha Jahnke

Jung-Yul Choi de Busan, República da
Coreia, serviu como director internacional de 1996 a 1998. Presidente de
uma empresa imobiliária é membro
do Lions Clube Busan Jaeil desde 1977
e foi presidente anfitrião do comité da
95ª Convenção Internacional e presidente do 39º Forum OSEAL. É Companheiro Melvin Jones Progressivo com
uma parceria humanitária e recebedor
de uma distinção de Embaixador da
Boa-Vontade, foi director da Associação Desportiva de Busan e vice-presidente da Dong-uma Associação
da Universidade Alumni.

Patricia «Patti» Hill, de Edmonton, Canadá, é psicóloga e membro do Lions
Clube Edmonton Host. Directora Internacional de 2007 a 2009, foi membro
do Comité do Forum de Liderança
USA/Canada, coordenadora multinacional da Campanha SightFirst II,
past-directora do Instituto Lions para
a Investigação visual de Alberta do
Norte e apresentadora em múltiplos
forums e convenções. Companheira
Melvin Jones Progressiva, líder na GLT
Constitucional Area 2, ela recebeu a
distinção de Mulher Inspiradora e é
activa em muitas organizações comunitárias e profissionais.

Rosane Teresinha Jahnke serviu no
conselho internacional de direcção de
2008 a 2010. Membro do Lions Clube
Jaraguá do Sol no Brasil, ela foi professora e é uma advogada. Companheira
de Melvin Jones Progressiva e recebedora de Cavaleira da Visão Helen
Keller, participou em 18 convenções
internacionais e 13 forums FOLAC.
Activa em muitos grupos comunitários
e profissionais, Jahnke promove os
direitos das crianças com necessidades especiais e divulga a prevenção
do cancro.

Carolyn A. Messier

Fabrício Oliveira

Steven D. Sherer

Carolyn A. Messier de Windsor Locks,
Connecticut, serviu como directora
internacional de 2011 a 2013 e nomeada pelo conselho em 2014 a 2015.
Ela é directora executiva reformada
dos Centros de Baixa Visão dos Lions
e uma terapeuta da baixa visão que
se juntou ao Lions Clube de Windsor Locks em 1990. Companheira de
Melvin Jones Progressiva, apresentou
ou moderou em seis Forums USA/Canadá, é activa no Conselho Lions em
Nova Inglaterra e recebeu a Distinção
de Embaixadora de Boa-Vontade bem
como numerosos reconhecimentos
tanto profissionais como de LCI.

Fabrício Oliveira do Catolé do Rocha,
Brasil, serviu como director internacional de 2006 a 2008. É um homem
de negócios e administrador, membro
do Lions Clube Catolé do Rocha desde
1985. Companheiro de Melvin Jones
Progressivo, recebeu a medalha e distinção da Visão Global, de Embaixador
da Boa-Vontade e 10 distinções dos
Presidentes-Internacionais. Duas vezes
eleito líder do grupo de seminário dos
Governadores do Distrito, Oliveira é
também activo em muitas organizações da comunidade e profissionais.

Steven D. Sherer de Nova Filadélfia,
Ohio, é membro do Lions Clube Dover
desde 1980. Técnico Oficial de Contas
e Oficial de finanças reformado da
CFO das Escolas Públicas de Nova
Filadélfia, é Companheiro Melvin Jones
Progressivo e recebeu numerosos louvores profissionais e de Lions. Sherer
serviu como director internacional de
2006 a 2008, foi coordenador de área
GMT durante quatro anos e actualmente serve no Comité Assessor da
LCIF Quest.
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RESUMO EXECUTIVO DA REUNIÃO
DA DIRETORIA INTERNACIONAL
Savannah, Geórgia, EUA
De 1º a 4 de março de 2016
COMITÉ DE ESTATUTO
E REGULAMENTOS

1. Criou um Comitê Ad Hoc para
analisar os requisitos dos candidatos
a Terceiro Vice-Presidente e Diretor
Internacional com sete (7) membros
indicados pelos Dirigentes Executivos
e solicitou uma análise posterior pelo
Comitê de Estatuto e Regulamentos
sucessor.
2. Autorizou o Comitê Executivo a
estabelecer por contrato as funções,
mandato e compensação de um tesoureiro.
3. Alterou a Norma de Suspensão do
Governador de Distrito no Capítulo
XV do Manual de Normas da Diretoria para requerer que a maioria dos
clubes do distrito esteja em dia com
as suas obrigações para solicitar uma
revisão sob esta norma.
4. Alterou o Capítulo III, Parágrafo
E.6. do Manual de Normas da Diretoria para refletir a nova estrutura do
Conselho de Curadores de LCIF.
5. Alterou o Capítulo XV, Parágrafo C e Parágrafo L do Manual de
Normas da Diretoria para remover
linguagem desnecessária.
6. Alterou o Capítulo XV do Manual
de Normas da Diretoria para torná-lo
coerente com as alterações anteriores
relacionados com o restabelecimento
do cargo de Terceiro Vice-Presidente
Internacional.
7. Alterou o Procedimento das
Eleições de Governador de Distrito,
Primeiro e Segundo Vice-Governadores de Distrito no Capítulo XV
do Manual de Normas da Diretoria
para permitir uma maior flexibilidade quanto a quem pode apresentar
uma queixa e para permitir que os
documentos formais de queixa sejam
submetidos por meios eletrônicos.
8. Alterou a definição de bom caráter
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e boa reputação moral junto à comunidade no Capítulo XV do Manual de
Normas da Diretoria permitindo que
os clubes decidam se um membro da
comunidade cumpre os requisitos para
ser um associado e, em certas circunstâncias para preservar a imagem da
associação, autorizem o Comitê de
Estatuto e Regulamentos e a Diretoria Internacional a analisar o quadro
associativo do clube.
9. Adotou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de
2016 para alterar os Regulamentos
Internacionais mudando o nome do
Comitê de Relações Públicas para Comitê de Comunicações de Marketing.
COMITÉ DE CONVENÇÕES

1. Alterou a norma de concorrência
para convenções para permitir que a
associação selecione o local da convenção com sete (7) anos de antecedência.
2. Selecionou Montreal, Quebec, Canadá como o local da Convenção de
Lions Clubes Internacional de 2021.
COMITÉ DE SERVIÇOS
A DISTRITOS E CLUBES

1. Prorrogou o status protetor do Tabubil Lions Club do Distrito 201-Q2
(Austrália) até 4 de setembro de 2016.
2. Ampliou o Distrito 351 (Líbano,
Jordânia e Iraque) para incluir o Estado da Palestina.
3. Aprovou uma emenda à proposta
de redistritamento apresentada pelo
Distrito Múltiplo 3 (Oklahoma), que
foi aprovada em 5 de outubro de 2015,
para alterar os nomes dos novos distritos para Distrito 3-E, Distrito 3-SW e
Distrito 3-NW e retardar o redistritamento em um ano para que os novos
distritos se estabeleçam no encerramento da Convenção Internacional de
2017.
4. Aprovou uma resolução para fundir
o Distrito 305-S1, Distrito 305-S2 e

Distrito 305-S3 criando o Distrito 305S (que entrará em vigor no encerramento da Convenção Internacional de
2016) e instruiu os associados destes
distritos a realizarem uma eleição para
eleger um governador de distrito que
servirá durante o ano Leonístico de
2016-2017.
5. Aprovou os líderes Leões recomendados por Leões locais dos distritos
provisórios para servirem como governadores de distrito do distrito provisório no ano Leonístico de 2016-2017.
6. Alterou o Manual de Normas da
Diretoria, modificando o Estatuto e
Regulamentos Padrão de Clubes para
incluir o Coordenador de LCIF de
clube.
7. Alterou o Manual de Normas da
Diretoria para incluir o Estado da Palestina e a República do Kosovo como
países oficiais de Lions Clubs International.
8. Alterou o Manual de Normas da
Diretoria para permitir que o Presidente Internacional negue o reembolso
das despesas da Convenção Internacional, caso os Governadores de
Distrito Eleitos não comparecerem a
todo o Seminário de Governadores de
Distrito Eleitos.
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de Fundação para US$ 35,00 cada, entrando em vigor em 1º de julho de 2017.
COMITÉ DO DESENVOLVIMENTO
DE LIDERANÇA

www.savannahsportscouncil.com

COMITÉ DE FINANÇAS
E OPERAÇÕES DA SEDE

1. Aprovou a alteração das Normas
de Investimento do Fundo Geral para
se adequar à alocação de ativos das
Normas de Investimento do Fundo de
Reserva de Emergência.
2. Aprovou a previsão do terceiro
trimestre do ano Leonístico de 2016,
refletindo déficit.
3. Aprovou a emenda às Normas de
Financiamento do Plano de Benefícios
Definidos.
4. Aprovou uma emenda à Declaração de Normas de Investimentos do
Fundo Geral contingente à adoção
da resolução proposta na Convenção
Internacional de 2016 para modificar
o Estatuto Internacional em relação ao
Fundo de Reserva de Emergência.
5. Aprovou financiamento adicional
para o orçamento combinado das
reuniões da diretoria de outubro/novembro e março/abril de 2017-1018
e aprovou uma exceção às Normas de
Reembolso de Despesas e Viagens dos
Dirigentes Executivos, permitindo até
dois dias adicionais como tempo extra
de viagem.
6. Aprovou o aumento das Joias de
Admissão de Novo Associado e Taxas

1. Aprovou o financiamento, a partir
de 2016-2017, no valor de US$ 2.000
por ano durante os próximos três anos
para apoiar treinamentos em âmbito
de clubes para os Leões de Papua
Nova Guiné.
2. Contingente à aprovação da
proposta do orçamento de 2016-2017,
aprovou o currículo e financiamento
limitado para apoiar dois Institutos
de Liderança para Leões Emergentes
(ELLI) durante 2016-2017 para os
Leões da África que se qualifiquem.
Todo o planejamento e implementação serão feitos pela GLT da África.
3. Contingente à aprovação da
proposta de orçamento de 2016-2017,
aprovou a adição de um Instituto de
Preparação de Instrutores (FDI) ao
calendário dos Institutos de Liderança
Leonística de 2016-2017 para os Leões
da área de ISAAME que se qualificarem.
4. Contingente à aprovação da
proposta de orçamento de 2016-2017,
aprovou a adição de um Instituto de
Preparação de Instrutores (FDI) ao
calendário dos Institutos de Liderança
Leonística de 2016-2017 para os Leões
dos EUA, seus afiliados e Canadá que
se qualificarem.
5. Contingente à aprovação da
proposta de orçamento de 2016-2017,
aprovou o conceito, desenvolvimento e
implementação de um novo Programa
de Instrutor para Leões Certificados a
partir de 2016-2017.
COMITÉ DO DESENVOLVIMENTO
DO QUADRO ASSOCIATIVO

1. Alterou a norma da diretoria de
Leo a Leão e Associado Estudante
removendo a linguagem para sustentar
a mudança das respectivas inscrições
que dependerão da aceitação de um
dos tipos de afiliação.
2. Alterou o Manual de Normas da
Diretoria para incluir a palavra “Prêmios” no título a ser “Programas de

Prêmios de Aumento de Associados”.
3. Alterou o Manual de Normas da
Diretoria no que se relaciona ao Prêmio Chave para remover a linguagem
específica a relatórios de prêmios e
detalhes de processamento.
4. Removeu o prêmio de Extensão do
Coordenador da GMT de Distrito das
normas da diretoria.
5. Removeu os requisitos de prêmios
para Chevrons Monarca de Fundador
e Monarca Comemorativo que constavam no capítulo XVII das normas da
diretoria.
6. Alterou as normas da diretoria para
adicionar a nova seção relacionada a
Chevrons no Capítulo XVII.
7. Alterou as normas da diretoria para
remover os países que serão afetados
pela disposição de caducidade.
COMITÉ DE RELAÇÕES PÚBLICAS

1. Aprovou o programa Segundo
Século com alterações recomendadas
pela equipe de marketing de LCI e
pelo Comitê de Relações Públicas
para refletir no esboço do programa
final a ser analisado pelo Comitê Executivo.
2. Propôs uma emenda para alterar o
nome do Comitê de Relações Públicas
para “Comitê de Comunicações de
Marketing”.
COMITÉ DE ATIVIDADES
DE SERVIÇO

1. Concedeu os Prêmios dos Dez Melhores Assessores de Acampamentos e
Intercâmbios Juvenis de 2014-2015.
2. Atualizou o Capítulo I para refletir
as práticas vigentes.
3. Atualizou o Capítulo XXII para
refletir as práticas vigentes.
4. Suspendeu o Concurso de Fotografia do Meio Ambiente do Lions na
conclusão de 2016-2017.
5. Ajustou o mandato do Painel Consultivo do Programa Leo clube.
Para mais informações sobre qualquer
resolução acima, consulte o website de
LCI em www.lionsclubs.org ou entre
em contato com a Sede Internacional
pelo telefone 630-571-5466. n
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mensagem do governador

Aureliano
Cabral Soares

Governador Distrito115
Centro Norte

O

Foi-se constatando
que progressivamente
os Presidentes dos
Clubes estavam cada
vez mais e melhor
informados sobre o
Programa do Centenário,
disponibilizando-se para
realizar atividades afins

10
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O prorama do centenário
e a sua dinâmica

Programa das
Comemorações
do Centenário
da Fundação do
Lionismo por Melvin Jones, em
1917, coordenado pelo PCC
José Manuel Ribeiro Cardoso e
secundado pelos Companheiros
Assessores do L.C.I.F., do Meio
Ambiente, da Juventude e da luta
contra a Fome, com a preciosa
colaboração dos Presidentes de
Região e de Divisão, em estreita
relação com os Presidentes dos
Clubes do Distrito Centro-Norte,
esteve sempre presente no centro
das intenções nas reuniões do
Distrito Múltiplo e da Governadoria,
sob a liderança e peocupação
constante do Governador, apesar
de algumas dificuldades de
implementação que surgiram pelo
caminho.
Efetivamente, foi nessas
Assembleias que se planeou
e se procurou motivar os
Companheiros, remediar
alguns problemas de
comunicação e sugerir
estratégias de desenvolvimento.
Foi-se constatando que
progressivamente os Presidentes
dos Clubes estavam cada vez
mais e melhor informados sobre
o Programa do Centenário,
disponibilizando-se para realizar
atividades afins
Na área da Visão, a temática foi
a selecionada no aniversário de
Melvin Jones, em Vila de Rei,
com a participação de deficientes

visuais; nas Convenções, em
Oliveira de Azeméis, o Fórum
programado foi de inegável
qualidade, abordando o problema;
foram vários os Clubes do Distrito
que apresentaram Projetos e
manifestaram desejo de os
desenvolver, nomeadamente,
através de Rastreios; a temática
mereceu a atenção da hierarquia
Lionistica que manifestou vontade
em cooperar.
Na área do Meio Ambiente, as
preocupações e os incentivos das
entidades Lionísticas incidiram
a sua atenção em algumas
atividades a desenvolver, entre
outras, nomeadamente, o
programa da “Floresta Unida”,
na Lousã, em 17 de Outubro,
que mobilizou centenas de
participantes e teve um grande
impacto social e económico.
Na área da Juventude, procurouse sensibilizar os Jovens para
a inovação e implementação
de atividades relacionadas com
as temáticas e problemas que
afetam a qualidade de vida e as
comunidades mais carenciadas.
O empenho dos Leos mereceu
palavras elogiosas.
Na área da Fome, procedeu-se à
recolha e distribuição de alimentos
de primeira necessidade, para
contemplar carenciados.
Em conclusão, pelo exposto nesta
breve retrospetiva, as atividades
desenvolvidas no Programa do
Centenário bem merecem um
Prémio de Reconhecimento. n

mensagem do governador t

Carlos Torres

Governador Distrito115
Centro Sul

N

Foi com muito orgulho
e alegria que servi o
Distrito este ano como
Governador, com o
apoio de todos os
companheiros.

Um balanço
positivo
o final deste AL 20152016, quero regozijar-me com o Serviço
prestado pelos CCLL

do D115CS.
Foi com muito orgulho e alegria
que servi o Distrito este ano como
Governador, com o apoio de todos
os companheiros.
No âmbito da saúde, ajudámos a
prevenir doenças como a Diabetes, Doenças cardio-cerebrovasculares e outras doenças não
transmissíveis, através da realização de rastreios, aconselhamento
de saúde, realização de marcha
Srides em várias localidades do
País, distribuímos óculos, próteses
auditivas e outras a pessoas mais
carenciadas.
Divulgámos a Paz, através da realização dos concursos do Cartaz
da Paz e do texto da Paz. Colaborámos como o Programa do alto
Comissariado para as Migrações.
Culturalmente, divulgámos e participámos no Prémio de Música
Lions e no concurso de fotografia
sobre o ambiente.
Trabalhámos com os jovens
apoiando as actividades dos Clubes LEO e estivemos presentes
nas suas reuniões mais importantes.Vamos realizar no Algarve o
Campo Internacional da Juventude
Lions
Fizemos workshops sobre a Dignidade da Criança, sobre o Programa Alerta Lion e outras; promovemos a humanidade e harmonia
entre os CCLL e as Comunidades através da formação sobre
Inteligência Emocional e realçando
a importância da ação dos Presidentes de Clube na criação de um
clima de paz, amizade e companheirismo entre os companheiros
do Clube.

Melhorámos a informação dos
Lions através do RLLI, e formações da responsabilidade do GLT
e GMT.
Divulgámos o nome dos Lions de
Portugal, estando presentes no 61.º
Fórum Europeu em Augsburgo,
na Alemanha e na 19.ª Conferência Lions do Mediterraneo, em La
Valleta, Malta.
Combatemos a fome e a má
nutrição com a distribuição de
leite e outros alimentos, refeições,
entrega de cabazes com produtos de primeira necessidade,
apoio finaceiro a familias mais
necessitadas.
Aumentámos a dignidade das
crianças , visitando-as em hospitais, instituições para proteção de
menores, distribuindo roupas e
brinquedos, fornecendo pequenas
refeições.
Realizámos actividades conjuntas
com o Rotary Club Internacional
e outras instituições de apoio a
pessoas mais carenciadas.
Mantivéramos as parcerias existentes entre o D115 CS e outras
organizações, bem como fizemos
novas.
Realizámos actividades para angariação de fundos para a ACAPO,
Liga Portuguesa contra o Cancro e
ouras instituições de apoio.
Divulgámos as metas do Desafio do Centenário, bem como a
realização no próximo ano da
cebração dos 100 anos dos Lions
no Mundo.
Quero mais uma vez agradecer
a todos os CCLL que serviram e
me ajudaram a servir com Amor
as comunidades apoiadas pelos
Clubes do D115CS, contribuindo
deste modo para o aumento da
dignidade e qualidade de vida
dos nossos concidadãos. n
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Tiete
Santos Costa

Presidente do CNG eleita

Focalizemos
a nossa atenção
nos bons momentos

Tiete Santos Costa, após a sua eleição para o cargo de Presidente do Conselho Nacional
de Governadores, na Convenção Nacional em Oliveira de Azeméis

ueridos Lions e Leos,
à semelhança do
perfil do leão do nosso
emblema que olha
para o passado, chegados ao fim
do AL 2015/16, constatamos que,
tal como acontece nas nossas famílias, também temos a lamentar
momentos de tristeza, principalmente relacionados com a partida
de inesquecíveis Companheiros e
Companheiras que nos deixaram
demasiado cedo.
Mas, Amigos e Amigas, tal como
o leão do nosso emblema que se
concentra no Futuro, focalizemos
a nossa atenção nos bons momentos que vivemos de Companheirismo e que enchem o nosso
coração de gratidão.
A vida continua, cheia de Esperança.
E porque eu vos amo e vos quero
dar, deixem-me que desabafe
convosco o que sinto, citando uma
reflexão da sabedoria oriental do
guia espiritual Dalai Lama:

Q

Queridos Lions e Leos,
com amizade e ternura
vos convido a estarem
presentes no Luso
na Reunião do CNG
e espero encontrarvos também a todos
nas Reuniões das
Governadorias

12
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Dá a quem amas:
Asas para voar
Raízes para voltar
Motivos para ficar

Quero ainda partilhar convosco que, em representação de
todos nós, a partir do dia 22 de
junho, estaremos presentes no
Japão no maior acontecimento
Lionístico anual, a Convenção
Internacional. Terei o privilégio
de integrar um grupo de Lions e
acompanharei os nossos Governadores neste acto oficial, neste
compromisso mundial que nos
transforma em responsáveis pelo
nosso bem-amado Distrito 115,
durante o próximo Ano Lionístico
2016/17, do 1.º memorável e único
Centenário.
Vamos oficializar e trazer connosco uma alegria especial, um
entusiasmo inspirador para estar
convosco, uma energia confiante
para vos escutar, um orgulho centenário de sermos mais úteis para
iniciarmos todos juntos a construção do 2.º século do Lionismo.
Queridos Lions e Leos, com
amizade e ternura vos convido
a estarem presentes no Luso na
Reunião do CNG e espero encontrar-vos também a todos nas
Reuniões das Governadorias.
Um abraço Lionístico n
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Paulo Rodrigues
Presidente Região A
AL 2015/2016

Presidentes de Região:
SIM ou NÃO? O contributo
de uma experiência

A

s organizações
modernas lutam por
poder criar e manter
estruturas simples,
achatadas, sem muitos “relais” de
comunicação.
E fazem-no não porque seja
moda, porque eliminando estruturas intermédias lhes custa mais
barato mas porque entendem que
essa é a organização que proporciona melhores resultados finais.
E a estrutura da organização lionística não deveria afastar-se deste
paradigma se pretende melhorar o
seu resultado final.
Dito isto assim pareceria que o
cargo de presidente de região não
faz sentido; mantê-lo pareceria
remar contra a maré.
Mas, contrariamente àquilo que
muitas vezes acontece, bem anda
a nossa direcção internacional
quando deixa à consideração de
cada Governador a manutenção
ou não deste cargo dentro da
estrutura do seu gabinete.
E fê-lo certamente porque admitiu
que cada distrito tem as suas características, o seu “momento”, as
suas forças e fraquezas e que é
em face da análise de todas estas
circunstâncias que a decisão deve
ser tomada.
A minha experiência do exercício deste cargo e desta função
durante o presente ano lionístico
mostrou-me, entre outras, duas
coisas fundamentais:
1- Que esta função pode constituir uma força dinamizadora e
aglutinadora junto das restantes
estruturas: presidentes de divisão,
Gabinete e clubes;
2- Que se não fosse esta experiência talvez não me sentisse tão
disponível para aceitar a ideia de
propor-me a vice-governador.

Bem anda a nossa
direcção internacional
quando deixa à
consideração de
cada Governador a
manutenção ou não
deste cargo dentro
da estrutura do seu
gabinete

Não posso, naturalmente, fazer
uma avaliação do trabalho desenvolvido: isso é da conta de todos
aqueles com quem trabalhei ou
colaborei. E do nosso governador
Aureliano Soares que decidiu, e a
meu ver, bem, incluir este cargo na
estrutura do seu gabinete.
Mas tenho o sentimento, que não
poderia deixar de expressar, de
que valeu a pena.
Pelo menos o esforço, esse
realizei-o:
• Participação e intervenção em
todas as reuniões de Divisão 1 e
2 para que fui convidado. E fui-o
em todas. A divisão 3 (Bragança), infelizmente não funcionou. Para além de não ter sido
convidado para as iniciativa dos

clubes da Divisão 3, não houve
qualquer resposta aos emails
que enviei a pedir a realização
de uma reunião conjunta.
• Forte interação com os Presidentes de Divisão 1 (CL Filipe
Oliveira) e 2 (CL Isabel Abreu)
que realizaram um trabalho de
excelência
• Colaboração permanente com
o Coordenador do Centenário
PCC Ribeiro Cardoso
• Organização da Irmanação da
Região A do Distrito 115CN com
a Região IV do Distrito 116A do
norte de Espanha (Galiza) com a
excelente colaboração do Lions
Clube de Vila Praia de Âncora e
em particular o excelente contributo do CL Manuel Amial
• Organização de uma reunião
conjunta com as Regiões A,
e C do Distrito 115CN em que
também participaram o Coordenador do Centenário e o Governador do Distrito, para discutir
temas tão importantes como os
da criação de novos clubes e do
aumento de sócios.
Como o estatuto do reconhecimento é apanágio dos Lions, é-me
grato reconhecer e agradecer o
trabalho, o empenhamento e a
competência da generalidade dos
líderes lionísticos desta Região,
com quem tive o privilégio de trabalhar, que sempre me acolheram
com muita simpatia e entenderam
a minha missão – um incentivador
e um facilitador dos Clubes rumo
à Excelência – uma experiência
que muito me enriqueceu.
Por isso, a pertinência da minha
pergunta! E a convicção da minha
resposta!
Presidentes de Região: Sim ou
Não?
Por mim respondo que SIM. n
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Fernando Antunes

Sócio Fundador
do Lions Clube Lisboa Belém

s sonhos
concretizados de uns,
beneficiam as vidas de
muitos outros, como
resultado de projetos solidários e
voluntários.
Um exemplo de Lion é a nossa
querida companheira Tiete Santos
Costa que agora irá assumir o
mais alto cargo do Lionismo,
em Portugal, ou seja, Presidente
do Conselho Nacional de
Governadores, do Distrito Múltiplo,
de Portugal.
É o orgulho do nosso Lions Clube
Lisboa Belém, o orgulho dos
Sócios Fundadores tanto pela sua
Motivação como pela persistência
e, acima de tudo, considerando
todas as adversidades da sua
saúde, nunca desistiu!
Aí está, a nossa companheira
Tiete com o seu Projeto, motivada
em criar impacto no nosso
Movimento Lionístico, nas pessoas
mais desfavorecidas e mais
carenciadas.
A sua iniciativa mais que provada,
com valor acrescentado em Servir,
com excelência e credibilidade,
arrisca-se a mudar, para melhor,
as pessoas que nós servimos
com paixão de Servir com Amor.
A companheira Tiete é aquela
Lion que arrasta todos os lions,
ao seu redor, para que o nosso
Movimento Lion prospere,
partilhando as suas ideias, o seu
sucesso em prol da Comunidade.
O nosso Clube, a nossa Família!
Somos mais cinquenta Sócios

O

A companheira Tiete é
aquela Lion que arrasta
todos os lions, ao
seu redor, para que o
nosso Movimento Lion
prospere, partilhando
as suas ideias, o seu
sucesso em prol da
Comunidade
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Os Sonhos conquistam-se
e os impossíveis
não existem!
efectivos que estamos com a
nossa amiga do coração, entre
eles, dez sócios fundadores (faço
aqui um parêntesis para anunciar
a partida do nosso saudoso
companheiro Diniz Escudeiro) que,
como já adiantei, se orgulham
da companheira, ímpar no Servir,
sem dizer “um ai” em qualquer
momento e já houve vários
momentos que poderia ter gritado
“muitos ais”...
Já lá vão vinte e três anos de
Serviço, todos temos dado o
nosso melhor nas Atividades de
Serviço, reconhecido com várias
Menções Honrosas do Lions
Clube Internacional e vários anos
reconhecido como “Clube de
Excelência”, com a participação
ativa de muitos companheiros
na Estrutura Organizacional do
Movimento:
- 9 Presidentes de Divisão;
- 3 Governadores de Distrito;
- 3 Presidentes Nacionais (eleitos);
- CL como Presidente da ASIL;
- CL’s no Conselho Fiscal dos
Distritos;
- CL’s no CERN;
- CL’s como Assessores.
Estes cargos entre outros já
exercidos ou a exercer.
Termino, neste final de abril, mês
das Convenções e da Festa
dos Lions, dizendo: - Valeu a
pena a criação deste Clube, os
nossos Companheiros são dignos
representantes do Movimento
Lionístico de Portugal!
Bem Hajam! n
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Carlos Lopes

Presidente do Distrito Múltiplo 115 (2015-2016)

“É urgente encontrar novas formas
para fazer crescer o movimento”

É

Por ISABEL GOMES MOREIRA

“É urgente encontrar novas formas para
fazer crescer o movimento” diz Carlos
Lopes, em entrevista à Lion, fazendo o
balanço do seu mandato como Presidente
do Distrito Múltiplo 115. “Felizmente, muitas
coisas me marcaram, a maioria pela positiva
mas algumas também pela negativa”, diz
ainda o dirigente nesta entrevista realizada
na reata final do seu mandato.

Revista Lion (RL) Que balanço faz do seu
Ano Lionístico e do cargo que exerceu?
Carlos Lopes (CL) Creio ser ainda cedo para

fazer um balanço. Falta ainda tempo para reflexão
e para balancear tudo o que aconteceu, de bom,
de menos bom e de mau. Mesmo assim e numa
antevisão do que é previsível, creio que o balanço
é globalmente positivo naquilo que são os objetivos do centenário e que nós assumimos como
nossos: o ambiente foi bem equacionado e vivido
em praticamente todos os Clubes, tendo a Floresta
Unida sido um bom exemplo disso; a luta contra
a fome foi um êxito e o desenvolvimento de um
programa de angariação LION parece uma boa
iniciativa, sem prejuízo de associações com outras
organizações como o Banco Alimentar; os esforços
pela melhoria da visão alicerçaram mais as suas
bases, tendo agora melhores condições de progresso e de evolução; o apoio às crianças teve momentos de grande qualidade e empenho; a luta pela
paz com a participação ativa das crianças teve,
para mim, especial significado.
Conseguiu cumprir
tudo a que se propôs?

Infelizmente não,
sobretudo no
que se refere
ao aumento de 
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 sócios. É verdade que tempos mais
sócios que tínhamos à partida, é verdade que se formaram novos Clubes
que são promissores no que respeita
à vitalidade e ao desenvolvimento de
novas ideias, mas também é verdade
que deveríamos ter crescido muito
mais e que é urgente encontrar novas
formas para o fazer. O envelhecimento global do país também se exprime
nos LIONS e é muito verdade que
quem não cresce arrisca-se a morrer.
Mas também é muito verdade que
quem foi dirigente e, como tal, exerceu altos cargos na hierarquia, deve
continuar a ser ainda mais LIONS
quando deixa de ser dirigente, devendo procurar continuar a realizar
o que não conseguiu fazer. Isso será
o que tentarei fazer sem, obviamente,
interferir com os programas de ação
dos novos dirigentes.
A questão dos Açores
O que gostaria de ter feito que
não fez?

Sou muito claro na resposta a esta
questão porque penso nela diariamente: o aumento significativo do
número de sócios e de clubes; a boa
harmonização com os Clubes LIONS
dos Açores e o maior dinamismo ao
Instituto de Visão LIONS – IVILIONS.
Já atrás falei do aumento de sócios e
de clubes. E aqui importa compreender a questão em toda a sua plenitude, porquanto há que enquadrá-lo
num balanço entre os novos que
entram e os velhos que saem. Entram muitos sócios novos mas saem
também muitos, em grande parte por
envelhecimento das pessoas. Esta é
uma questão que diz respeito a todos
(e não apenas aos Governadores)
que poderá justificar uma jornada de
reflexão, um fórum nacional.
É com angústia que vivo a grande
contradição que é, para mim, o mal
estar que sinto nos Clubes dos Açores
em relação com a organização lionística em Portugal. E digo contradição porquê? Porque, por um lado
estamos perante Clubes exemplares
no entusiasmo, dedicação e qualidade
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“Gostei da
experiência”
“Temos entre
mãos um tesouro
riquíssimo, mas não
o sabemos usar”
A sua visão do Movimento é hoje muito diferente
daquela que tinha antes de
exercer o cargo?

É claramente diferente, mais
responsável e mais empenhada.
E mais abrangente e mais exigente. Tenho a sensação de que
temos entre mãos um tesouro
riquíssimo, que são os LIONS,
mas não o sabemos usar, não o
partilhamos devidamente com
os outros. E sinto que o pior mal
que podemos fazer ao lionismo
é não o dar a conhecer, é não
o partilhar. Ser LIONS é ter
VIDA ao serviço dos outros.
Gostou da experiência?

Sim, gostei da experiência,
essencialmente para a partilhar
melhor.
Depois desta experiência,
como é que vê o futuro
do Movimento? É otimista
quanto ao futuro?

O futuro dos LIONS é vida. E a
vida é movimento, é andar para
a frente e, por vezes, também
para trás; é nascer e crescer,
mas também é morrer. Sendo
otimista para com a vida sou
também otimista quanto ao futuro dos LIONS, não para dizer
que será brilhante ou triste, mas
para dizer que será muito do
que nós todos formos capazes
de fazer. E como gostamos de
viver esse futuro vai também ser
muito vivido.

com que trabalham e com que sempre me receberam a mim, o Governador do DM115CS e mais membros
da equipa; por outro fixaram a força
do seu descontentamento na organização lionística portuguesa atual,
exigindo a sua alteração a qualquer
preço, mesmo contrariando regras
estatutárias básicas, como se sem isso
não possam prestar serviço lionístico.
Tudo isto criou um clima de crispação e desconfiança que em nada
ajuda a ultrapassar as questões e que,
em meu entender, só o tempo ajudará a superar. Será bom que todos nós
saibamos empurrar o tempo para a
frente, mas sem excesso de velocidade
para que não surjam novos acidentes.
As boas ideias têm a sua própria
força e impor-se-ão por elas próprias.
Algumas das ideias que defendem são
por nós todos identificados como boas
e acabarão por ser implementadas.
Não faz portanto sentido ofuscá-las
pela pressa ou por atitudes emotivas e
insensatas que ignorem os fundamentos estatutários e jurídicos do nosso
edifício lionístico.
O IVILIONS também não andou
com a velocidade desejada porque
deverá ser feito por pessoas e para
pessoas. Ora as pessoas nem sempre
encaixam, havendo contradições
que não podem ser ignoradas mas
que são travões à normal velocidade
de cruzeiro. E, desde sempre, um
princípio norteou a minha ação nesta
matéria: um bom fruto só o é quando
está maduro; se está verde a solução é
esperar que amadureça. A aproximação ao ColorADD foi um bom sinal
de amadurecimento. O fórum sobre
a Visão durante a Convenção foi
outro bom sinal. Vamos continuar a
trabalhar para que já no próximo ano
o IVILIONS nos entre em casa como
vai entrar a revista LION. E assim vamos juntando as peças do puzzle.
O que mais o marcou neste Ano
Lionístico no exercício do seu
cargo?

Felizmente, muitas coisas me marcaram, a maioria pela positiva mas algumas também pela negativa. Mas houve
três coisas que quero realçar, pela
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positiva: (1) a Fundação LIONS de
Portugal, (2) o LIONS Clube de Lagoa
– Açores e o LIONS Clube de Braga e
(3) o prémio nacional de música.
A Fundação LIONS de Portugal viu
reconhecida a sua existência jurídica à luz da legislação portuguesa,
encontrou a sua sede no Pombal e
encontrou os seus corpos dirigentes,
que aproveito para saudar. Tem,
assim, todas as condições para ser um
dos mais importantes instrumentos
dos LIONS de Portugal. E estes têm
de saber reconhecer isso e encontrar
mecanismos para a financiar cada vez
mais. Existem LIONS que podem ser
mecenas para a Fundação pelo que
é um esforço que se pode a cada um
de nós: encontrá-los e estimulá-los
a que o sejam em toda a plenitude.
Fortalecer a Fundação em matéria
financeira é engrandecer o lionismo
em Portugal.
O LIONS Clube de Lagoa – Açores
e a sua Casa LIONS é um exemplo
simples, claro e seguro do que é SERVIR com dignidade e amor no mais
puro espírito lionístico que sé encon-

tra paralelo nos ideais do fundador
Melvin Jones. Se alguém queira saber
o que é ser LIONS basta visita a Casa
LIONS em Lagoa – Açores. Ter aí
estado marcou decisivamente este
meu ano lionístico.
Do mesmo modo e noutra perspetiva
direi que quando se fala em aumentar o número de LIONS, o LIONS
Clube de Braga é exemplar, porque
sabe cativar e motivar pessoas. E
também o é porque consegue meios
financeiros para bolsas a estudantes
da Universidade do Minho em número anual de 50 a 60, o que constitui
uma das mais importantes imagens de
marca do lionismo em Portugal nos
últimos 5 anos. Estudar este Clube
pode ser uma boa forma de dar mais
vida aos LIONS de Portugal.
O prémio nacional de música consagrou, quanto a mim, o princípio
de que nem só do dar bens materiais
e alimentares vive o lionismo, mas
também do apoio ao espírito, à arte e
à cultura. Ouvir a qualidade dos violinistas finalistas e sentir a emoção de
todos eles traduzida nas palavras do

vencedor. “obrigado por me darem a
oportunidade de representar Portugal…” foram, para mim, momentos
inesquecíveis de lionismo que gostarei
sempre de partilhar com todos.
Gostaria de destacar alguma
atividade ou projeto a que tenha
estado ligado?

Creio já ter respondido a esta questão
nas respostas anteriores. Mas como
a pergunta se refere a projeto a que
tenha estado ligado, tenho de voltar
a falar aqui do IVILIONS, para
afirmar o seguinte: quero continuar
ligado a ele para o ajudar a desenvolver mais; quero dar mais vida ao
ColorADD no Instituto e na LIONS
International; quero ajudar a concretizar as conclusões do Fórum sobre
a Visão para as ações a desenvolver,
a nível nacional, durante o centenário e que são: ajudar a realizar mais
e melhores rastreios de visão para
crianças nas Escolas; ajudar a combater a diabetes e os seus malefícios
para a visão; ajudar a implementar o
ColorADD. n
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A experiência
de Governador

entrevista

Aureliano Cabral Soares

Governador do Distrito 115 Centro Norte (2015-2016)

“Constituímos Núcleos
no Fundão e na Guarda”

G

Por ISABEL GOMES MOREIRA

“Gostaria de ter formado novos
Clubes Lions”, diz Aureliano
Cabral Soares, em entrevista
à Lion, regozijando-se com a
fundação dos Núcleos do Fundão
e Guarda, bem como os clubes
Leos da Trofa e Paços de Ferreira

Revista Lion Que balanço faz do
seu Ano Lionístico e do cargo
que exerceu?
Aureliano Cabral Soares (ACS):

O meu mandato enquanto Governador do Distrito 115 Centro Norte
foi bastante gratificante, repleto de
experiências incríveis. Embora não
tenha cumprindo os objetivos a que
me propus, posso dizer que o balanço
é positivo.
Não conseguiu cumprir todos os
seus objetivos?

Como já referi, nem tudo o que me
propus foi conseguido, nomeadamente no que se refere à fundação de
Clubes. Apesar das tentativas e dos
esforços desenvolvidos, não foi possível a sua fundação, à exceção dos
Núcleos do Fundão e Guarda, bem
como os clubes Leos da Trofa e Paços
de Ferreira. Mas fico parcialmente
satisfeito por não ter dado baixa de
nenhum clube, embora reconheça
que existam clubes com bastantes
dificuldades.
O que gostaria de ter feito que
não fez?
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Na sequência do que tenho vindo a
dizer, gostaria de ter formado novos
Clubes Lions.
O que mais o marcou neste Ano
Lionístico no exercício do seu
cargo?

O que mais me marcou ao longo deste ano Lionístico foi o companheirismo e amizade demonstrada por todos
os Lions, bem como a forma afável
como era recebido nos clubes.
Gostaria de destacar alguma
atividade ou projeto a que tenha
estado ligado?

Não destacando nenhuma atividade ou projeto
realizadas pelos clubes
e assessorias, ao longo
deste Ano Lionístico,
afirmo, no entanto,
que assisti a projetos
excecionais e bastante
gratificantes para o
movimento Lions. n

“Foi uma
experiência única
e bastante
enriquecedora”
A sua visão do Movimento é hoje muito diferente
daquela que tinha antes de
exercer o cargo?

Certamente que sim. Estou
muito mais por dentro das
dificuldades e dos desafios
que o movimento enfrenta em
Portugal.
Gostou da experiência?

Adorei!.. Foi uma experiência
única e bastante enriquecedora.
Depois desta experiência,
como é que vê o futuro
do Movimento? É otimista
quanto ao futuro?

Sim. Embora entenda que há
muito trabalho a desenvolver,
com força de vontade e muita
dedicação, o movimento será
fortalecido.

t

Carlos Torres

Governador do Distrito 115 Centro Sul (2015-2016)

“Aumentámos

o número de sócios
e criámos dois
novos clubes”

C

Por ISABEL GOMES MOREIRA

Lionistico no exercício do seu
cargo?

Carlos Manitto Torres faz um
“balanço muito positivo” do seu
mandato como Governador do
Distrito 115 Centro Sul, sublinhando
que aumentaram o número de
sócios e foram fundados dois novos
clubes

O construir pontes e derrubar barreiras
com outras organizações que também
apoiam as comunidades. Estreitar as relações com as autarquias, criação de parcerias. Divulgação do Movimento Lions e
preparação da comemoração do Centenário de Lions Internacional para 2017

Revista Lion Que balanço faz do
seu Ano Lionistico e do cargo que
exerceu?
Carlos Manitto Torres (CMT): O

balanço que faço das atividades realizadas no AL 2015-2016 é muito positivo!
Aumentámos o número de sócios do
D115CS, criámos dois novos clubes.
Servimos com Amor as comunidades
que apoiamos. Este sucesso não é meu,
mas sim de todos os Clubes, sem exceção que acreditaram nos desafios feitos
pelo IP Yamada e pela Governadoria

Conseguiu cumprir tudo a que se
propôs?

Não.
O que gostaria de ter feito que não
fez?

Mais atividades com os jovens, com as
companheiras, e em prol da melhoria
do ambiente. Gostaria de ter conseguido
mais contribuições para a LCIF.
O que mais o marcou neste Ano

A experiência
de Governador
“Prevejo um futuro
próspero para o
Movimento Lions”
Gostou da experiência?

Gostaria de destacar alguma
atividade ou projeto a que tenha
estado ligado?

O combate à fome e má nutrição, com
distribuição de refeições e alimentos.
O aumento da dignidade e humanidade
das comunidades apoiadas pelos clubes,
diminuindo a pobreza e aumentando a
qualidade de vida das pessoas.
A prevenção da doença através de rastreios, entrega de óculos, aparelhos auditivos, apoio na compra de medicamentos.
A sua visão do Movimento é hoje
muito diferente daquela que tinha
antes de exercer o cargo?

Sim, o “Servir com Amor” foi a pedra
angular do meu programa e as ações
empreendidas na comunidade foram
vividas emocionalmente com Amor.
Tentei que a minha governação fosse o
mais permissível possível, respeitando
que os clubes tivessem uma atitude pró-ativa, realizando atividades, mesmo não
previstas no programa da Governadoria
ou do IP Yamada. O Amor tornou o
Servir mais simples e eficaz. n

Sim. A Governação foi muito
exigente, mas simultaneamente de
uma gratificação imensa. O contacto
privilegiado com realidades sociais,
económicas e culturais tão diversas,
fez de mim uma pessoa com uma sensibilidade acrescida para a condição
humana, na manifestação das suas
maiores vulnerabilidades.
Depois desta experiência,
como é que vê o futuro do Movimento? É otimista quanto ao
futuro?

Prevejo um futuro próspero para o
Movimento Lions, encontrei muitos
Companheiros entusiasmados com
o Servir, com muitas ideias e cheios
de energia para realizarem ações
em prol da melhoria da qualidade
devida das populações apoiadas pelo
D115CS, para o cumprimento das
metas do desafio do Centenário.
A nível mundial o Movimento cresce diariamente com a criação de
mais de mil novos Clubes neste AL
de 20015-2016
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entrevista

Miguel Morim

Presidente do Distrito Múltiplo Leo 115

“Sustentabilidade do Movimento
é hoje uma realidade”

M
Por ISABEL GOMES MOREIRA

Miguel Morim faz um “balanço
muito positivo! do seu mandato.
“É com muito agrado que, hoje,
vejo o desenvolvimento e o
crescimento extraordinário que
ocorreu nesse período”, referiu o
jovem em entrevista à Lion

Revista Lion Que balanço faz do
seu mandato como presidente
do Distrito Leo?
Miguel Morim Muito positivo! Mas

gosto de olhar para o meu mandato
como um todo. Foram três anos, dois
como vice-presidente e um como
presidente do Distrito Múltiplo Leo
115, onde tive exatamente a mesma
postura. Trabalhei sempre em prol
do movimento, independentemente
da função que desempenhei. E é com
muito agrado que, hoje, vejo o desenvolvimento e o crescimento extraordinário que ocorreu nesse período. É
compensador e faz valer a pena tudo
o que deixamos de lado. Este ano, foi
a constatação da sustentabilidade do
movimento!

Quantos clubes Leo foram criados durante este Ano Leonístico?

Oficialmente formámos dois Leo
Clubes. Fafe e Paços de Ferreira.
Mas isso tem muito que se lhe diga. A
formação dos clubes requer bastante
tempo de acompanhamento para
que o clube amadureça e se forme
sem pressão. Nesse sentido, apesar
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de formarmos este ano o Leo Clube
de Fafe, foi um trabalho que já há
dois anos vinha a ser feito. Da mesma
forma, temos já iniciados alguns
processos para que a médio prazo se
oficialize mais clubes, como é o caso
de Ponta Delgada, Maia, Lisboa,
entre outros que ainda estão numa
fase bastante embrionária.
O que acha que ficou por fazer?

Sem dúvida a fomentação do movimento e posterior criação de clubes
no Distrito Centro Sul. Era um dos
grandes objetivos deste ano que, de
facto, não o conseguimos realizar.
Ainda assim, foi criada uma comissão
exclusiva para o crescimento de clubes no Centro-Sul constituída por alguns CLeos residentes na zona sul do
país mas, infelizmente, não funcionou
e, também por isso, não conseguimos
alcançar esse objetivo.
O que mais o marcou neste Ano
Leonístico?

A generosidade e a humildade com
que a maior parte dos Leos servem

a sua comunidade. E mais, a vontade
que existe no movimento em mudar o
paradigma. A capacidade que temos,
enquanto membros de um Movimento, de fazer a diferença na vida das
pessoas é impressionante. E quem diz
o contrário, não faz ideia do que fala.
Este ano, mais do que em qualquer
outro, percebi isso. Às vezes, um
pequeno e insignificante gesto para

“Ser Leo é
uma forma de
estar na vida”
Está otimista em relação
ao futuro dos Leos em Portugal?

Só posso estar otimista! Os Leos
ganharam nos últimos três anos
uma força que muito dificilmente alguém consegue mandar a
baixo. A união e o espírito de
companheirismo que se criou,
aliado à vontade e determinação
de todos em fazer crescer o movimento, é motivo mais que óbvio
para olhar para o futuro dos Leos
de Portugal com um sorriso. A
par disso, temos alguns CLeos
preparadíssimos e com enorme
capacidade para assegurarem o
futuro do Movimento. E deixo
aqui dois nomes que, para mim,
são neste momento os mais bem
preparados: A CLeo Raquel
Gomes de Setúbal e o CLeo José
Miguel Cardoso da Trofa. Vejo
neles o futuro da liderança dos
Leos de Portugal. E, naturalmente, eu próprio continuarei a fazer
parte disso, porque deixarei de ser
presidente, mas nunca deixarei de
ser Leo! Nunca deixarei de estar
presente no crescimento e desenvolvimento dos Leos de Portugal.
Até porque acredito que não se é
Leo de vez em quando. Ser Leo
é uma forma de estar na vida.
Ou somos ou não somos! E não
estamos cá para fazer carreira,
estamos cá para crescer, para
aprender e para servir! E isso é o
mais importante!

entrevista t

nós, é algo que pode fazer a diferença
na vida de alguém. E não é preciso
estarmos muito atentos. Infelizmente, a triste realidade de hoje faz com
que a cada canto haja alguém a
precisar de ajuda. E sim, a miséria
existe. A solidão também existe.
E por aí fora. Por isso é que é tão
importante que Movimentos como
o nosso funcionem. E muitas vezes
não é o dinheiro o mais importante, é precisamente a humildade e a
generosidade que a maior parte dos
jovens Leos têm, capazes de mudar
a vida de alguém.
Gostaria de destacar alguma atividade ou projeto desenvolvido?

Num ano tão preenchido como este,
não consigo, de facto, destacar apenas
uma. Começamos o ano leonístico
com umas “Jornadas Leo” na Póvoa
de Varzim excelentes. O “Fazer a
Diferença”, novidade deste ano, onde
se pretendia que, no mesmo dia, os
Leo Clubes realizassem uma atividade, cada um na sua comunidade, que
fizesse a diferença, superou as expectativas. A LEO Forma no Estoril
foi, sem dúvida, a melhor de sempre, e assumiu-se definitivamente
como uma atividade anual obrigatória. O “Abraçar Portugal” que este
ano se afirmou tendo sido realizado
no Porto, Lisboa, Coimbra, Covilhã
e Faro, contando com a participação de todos os Leos Clubes. Todos!
A Conferência Nacional que contou
com uma organização de excelência

e com os novos Estatutos aprovados.
E, a maior de todas, a Atividade das
Crianças cuja descrição é sempre
muito difícil de fazer por se tratar
de uma atividade muito especial
para todos nós. Destaco mesmo a
entrega e determinação de todos
os Leos em todas as atividades,
para que tudo corresse sempre pelo
melhor. De forma geral, foi tudo
excecional!
A sua visão do Movimento Leo
e Lions é hoje muito diferente
daquela que tinha antes de exercer o cargo?

Não. Eu sempre tive uma visão muito
própria do movimento. Tem de ser
aberto a todos e próximo das comunidades. Só assim é possível respeitar
os objetivos e o código de ética deste
grande movimento de serviço. E mais,
sendo os Leos a grande atividade do
Lions International, só faz sentido
se ambos caminharmos lado a lado.
Se os Lions querem crescer, os Leos
também têm de crescer. Basicamente,
a estratégia tem de ser idêntica e têm
de ser criadas sinergias de forma a caminharmos todos no mesmo sentido.
E é urgente que se continuem a criar
clubes Leos para solidificarmos o movimento. O Movimento só continua a
crescer se continuarmos a aumentar o
número de clubes. E ainda há muito
por fazer. Há muito interesse dos
Lions Clubes em criarem Leo Clubes,
nós temos é de estar lá para apoiar
esse processo. n

“Os Leos mudaram a minha vida”
Gostou da experiência?

Não me canso de dizer: os Leos mudaram a minha vida. A cada passo que
dou no movimento sinto que estou a
aprender muito e a crescer enquanto
ser humano. Cada experiência que
tenho tido enriquece-me e faz de mim
uma pessoa melhor. Aprendi com os
Leos a olhar para o mundo de uma forma diferente. Ser Presidente do Distrito
Múltiplo foi das melhores experiências

que já tive na minha vida! Não pelo
facto de ser presidente, porque isso tem
muito que se lhe diga, mas sim pelo
facto de, nesse papel, conseguir estar
mais perto de todos os Leos de Portugal
e do mundo e, assim, conseguir tocar
no coração de cada um deles! Conseguir, de certa forma, fazer a diferença
na vida de muitas pessoas. E é isso
que me leva a dedicar tanto tempo ao
Movimento. n
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distrito 115 Centro Norte

Simpósio Ser Criança:
Crescer feliz
Por liliana soares

Assessora de Serviços Lionísticos
para Crianças D115CN
“Ser Criança: Crescer feliz” foi o
mote para o Simpósio de Serviços
Lionísticos para Crianças do D115
Centro Norte, porque considero que
o debate, a formação e a informação
são excelentes meios para despertar
consciências, abrir horizontes e
consolidar conhecimentos, numa área
tão fascinante como é o universo das
crianças.
Numa organização conjunta
com o Lions Clube de Vila Nova
de Famalicão a Assessoria de
Serviços Lionísticos para Crianças
D115Centro Norte promoveu
a segunda edição do Simpósio,
reunindo no auditório da Fundação
Cupertino de Miranda, na cidade
famalicense, mais de uma centena de
participantes, destacando a presença
do Governador do D115CN, CL
Aureliano Cabral Soares, do Adjunto
da Presidência para a Ação Social
da Câmara Municipal de V.N. de
Famalicão, Dr. Ademar Carvalho
e do catedrático Professor Doutor
Eduardo Jorge Duque.
Porque a inovação impõe-se
quando queremos captar atenções,
surpreendemos, este ano, pela
parceria com o Grupo Trofa
Saúde. Acredito que este passo foi
preponderante como uma forma
efetiva para o Lions desenvolver
ligações colaborativas com uma
unidade de saúde privada, contudo
e de acordo com as palavras do
Administrador Executivo do
Hospital de Dia de Famalicão e
Hospital da Trofa (HDF/HPT),
Dr. Ricardo Rodrigues, na Sessão
de Abertura “aberta a desenvolver
ações comunitárias”, perspetivando
o início de várias iniciativas comuns.
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Referência ao facto de que o painel
da Mesa “Crescer Saudável” ser
constituído na sua totalidade por
elementos do corpo clínico do HDF/
HPT, sendo presidida pelo CL Vítor
Ribeiro. “Crescer Saudável” abordou
temas de especial relevância nas
áreas da pediatria, ordontopediatria e
psicologia.
Houve ainda espaço para debater
a infância sob o ponto de vista
educativo e pedagógico, o painel
“Crescer, brincar e aprender” foi
Presidido pelo CL Carlos Vieira
de Castro, tendo início com um
momento cultural que contou
com a atuação de um grupo de
alunos do Colégio Machado Ruivo
(CMR) seguiu-se uma abordagem

ao percurso da criança desde a
adaptação ao Jardim de Infância,
passando pela multidisciplinaridade
que deve comtemplar o seu projeto
educativo, através do exemplo de um
caso de sucesso, como é o CMR “A
escolinha de Famalicão”.
O programa inovador e abrangente,
com base na especificidade das
temáticas, pela singularidade dos
oradores e pelo fascínio que o mundo
das crianças adquire para cada um
contribuiu para o sucesso da iniciativa.
Como Assessora de Serviços
Lionísticos para Crianças, fica a
sensação de dever cumprido, sempre
sem esquecer a missão que nos moveu
ao longo do ano “Servir com amizade
e alegria”. n

clubes t

Os novos sócios admitidos pelo Lions Clube de Águeda

Lions Clube de Águeda

Reforço do quadro social
e atribuição do título Melvin Jones a sócio
O Lions Clube de Águeda admitiu
quatro novos sócios (Jorge Magalhães, Sara Raquel Ferreira, Carlos
Branco e Rosa Miranda), no decorrer
do almoço comemorativo dos seus 38
anos, no dia 22 de maio
Na ocasião, o clube anunciou a intenção de distinguir o sócio António Faria
Gomes com o título de Companheiro
de Melvin Jones, o mais alto galardão
Lions, que entretanto entregou por

durante a cerimónia de transmissão de
tarefas.
Recorde-se que Faria Gomes é Lions
desde 1986 e presidiu ao Lions Clube
de Águeda durante dois mandatos
(1992 – 1993 e 2014-2015).
O aniversário serviu ainda para o
presidente do Lions Clube de Águeda,
Angelino Ferreira, fazer um balanço
das atividades realizadas pelo clube, que
culminaram com o passeio recente de
automóveis antigos, que serviu para an-

António Farias Gomes foi distinguido com o título Melvin Jones

gariar receitas para o seu Banco de Leite,
que recebeu, durante a festa, um cheque
no valor de 2500 euros do clube.
O almoço contou com a presença
do vice-presidente da câmara, Jorge
Almeida e de várias entidades lionísticas, com destaque para o Governador
Aureliano Cabral Soares, que elogiou
o bom trabalho realizado pelo Lions
Clube de Águeda.
O almoço foi animado pelo BSAX
Quintet da Escola Artes da Bairrada. n

Artur Gaio entrega cheque a Armando Roque para o Banco de Leite
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Lions Clube da Boavista promove evento humanitário nacional

“Maior Francesinha
Solidária do Mundo”
reúne 30 mil no Porto
a favor de causas sociais
Cerca de 30 mil pessoas participaram na “Maior Francesinha Solidária do Mundo”,
um evento de angariação de fundos para várias organizações sociais de apoio à
infância, família, terceira idade e sem abrigo da cidade do Porto, que decorreu no
fim de semana de 4 e 5 de junho.
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Promovido pelo Lions Clube da
Boavista, este evento reuniu mais de
150 voluntários – entre Lions, Leos e
amigos – num projeto humanitário que
mobilizou apoios de todos os cantos do

país, unindo esforços para afirmar uma
vez mais o compromisso de Serviço à
Comunidade.
Neste festival solidário, além de provarem a emblemática iguaria da região,

os milhares de visitantes participaram em diversas atividades lúdicas e
assistiram a concertos de 12 bandas
portuguesas de renome, num total de
mais de 100 artistas em palco, que apadrinharam a iniciativa solidária para
beneficiar a comunidade.
A iniciativa contou com a presença de
30 clubes a nível nacional – quase um
terço de todas as organizações Lions
em Portugal – transformando-se numa
oportunidade única para mostrar como
o movimento tem servido às suas comunidades e tocado a vida de milhares
de pessoas no nosso país.
A “Maior Francesinha Solidária do
Mundo” serviu para angariar várias
dezenas de milhares de euros que vão
reverter para as diferentes associações
apoiadas pelo Lions Clube da Boavista
ao longo do ano, nomeadamente CrescerSer - Associação Portuguesa para
o Direito dos Menores e da Família,
ACAPO – Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, Floresta Unida,
Projeto A-Ju-Dança (de inserção
social de pessoas com deficiência
através da dança), AACC – Associação Acolher e Cuidar para a Cidadania e GESTOS (associação de apoio
aos sem abrigo).
“Este importante trabalho comunitário, que certamente terá um enorme
impacto na vida de muitas pessoas
carenciadas, só foi possível graças ao
envolvimento solidário de todos os
parceiros, como a Câmara Municipal
do Porto, a Montra Nacional – entidade gestora da logística do evento –, e
os restaurantes Alicantina, Alfândega
Douro, Majara e Yuko – responsáveis
pela confecção da francesinha –”, referiu Mário Maia, presidente do Lions
Clube da Boavista.
“Importa ainda agradecer aos alunos
do Agrupamento Escolar Leonardo
Coimbra Filho, com quem assumimos
um protocolo para a prática simulada
na área da restauração, pelo trabalho
incansável ao longo do evento, assim
como aos companheiros Lions que se
juntaram a esta iniciativa que pretendeu materializar os objetivos estabelecidos no âmbito das comemorações
do Centenário da nosso movimento”,
conclui o responsável. n
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Lions Clube
de Amadora

Sarau de
ginástica
solidário
Gabriela Fernandes

O Lions Clube de Amadora promoveu
o seu XI Sarau de Ginástica, no dia
16 de maio, no pavilhão gimnodesportivo da Escola Secundária Seomara da Costa Primo. A receita reverteu
para a Casa de Acolhimento Quinta
de São Miguel
Um serão excelente que, uma vez mais,
só foi possível graças à parceria que
mantemos com o Clube Desportivo
Associação de Escolas Amadora Oeste
e com a Direção da Escola.
Os preparativos começaram logo
após o almoço, na nossa sede, onde
uma parte dos nossos sócios se reuniu
para preparar os lanches destinados
aos atletas participantes, enquanto os
outros, no pavilhão gimnodesportivo,
ajudavam a preparar o espaço.
Pouco passava das 21 horas quando o
sarau foi aberto com o habitual desfile
de todas as classes participantes, cada
uma apadrinhada por um Clube Lions:
400 atletas, 30 professores, 18 classes
de ginástica participantes e outros tantos Clubes Lions representados. Com
todos perfilados em frente às bancadas,
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foi tempo de se juntar à Direção do
Lions Clube de Amadora, o Governador do Distrito 115 Centro Sul, CL
Carlos Manitto Torres, para então se
ouvir o Hino Nacional. Bandeiras em
riste e público de pé, este é sempre um
momento empolgante…
Após os agradecimentos às entidades
que tornaram possível o evento, proferidos pela Presidente do Clube, CL
Paula Silva, seguiram-se breves, mas
sentidas, palavras do Governador do
Distrito 115 CS, que enalteceram esta
atividade do Lions Clube da Amadora,
que é já um marco indelével do trabalho desenvolvido pelo nosso Clube
e uma referência para os Clubes de
Ginástica que ano após ano se dispõem
a colaborar connosco.
Com casa cheia, o espetáculo surpreendeu pela dinâmica, pela alegria, pela
originalidade e pela elevada qualidade
das exibições que, por diversas vezes,
levou o público ao rubro dos aplausos.

Sensivelmente a meio do sarau foi feito
um breve intervalo para se anunciar o
valor angariado com a ajuda do público,
e para os sócios do LC Amadora procederem à entrega simbólica do cheque à
Dra. Elisabete Costa, Diretora da Casa
de Acolhimento Quinta de São Miguel,
instituição a favor da qual reverteu o proveito do Sarau.
A entrega do donativo foi presenciada pelo Ex.mo Sr. Vereador Gabriel
Oliveira que assistiu ao Sarau em representação da Presidente da Câmara
Municipal da Amadora, e pelo Ex.mo
Sr. Carlos Heitor, representante da Direção da SFRAA, entidade responsável
pela Casa de Acolhimento.
O espetáculo terminou com a excelente exibição da “equipa da casa”, com
o Bloco “Ao Nosso Ritmo” e, na hora
da despedida, ficou a nossa gratidão
a todos os que tornaram possível esta
grande atividade e a promessa de que
“voltaremos no próximo ano”. n
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Lions Clube de Barcelos

Noite de Fado a favor da APACI
Jeracina Gonçalves
O Lions Clube de Barcelos promoveu
mais uma noite de fado, conseguindo angariar quase 5 000 euros para
a Associação de Pais e Amigos das
Crianças Inadaptadas de Barcelos
(APACI)
Trata-se de um evento que o Lions
Clube de Barcelos vem realizando ao
longo de 32 anos, a favor da mesma
causa. Marcaram presença na noite da
fado mais de duas centenas de convidados, associando-se assim a esta causa.
Este ano, o espetáculo aconteceu no sábado, dia 9 de abril, no Hotel/Restaurante Bagoeira, onde a fadista Cláudia
Duarte, acompanhada por Rui Martins
na guitarra portuguesa, e Paulo Croft
na viola, perante uma sala cheia,
proporcionou um espetáculo bonito e
de qualidade, sustentado numa bela
seleção de fados.
A iniciativa solidária resultou no

apuramento de uma verba de perto
de 5000 euros que será entregue à
APACI- Associação de Pais e Amigos
das Crianças Inadaptadas –, que inaugurou recentemente um lar residência
para utentes sem retaguarda familiar,
onde poderão ficar permanentemente.
A quantos contribuíram para a beleza

e enriquecimento deste evento, nomeadamente aos utentes da APACI, que
fizeram os saquinhos de cheiros distribuídos a todas as senhoras presentes,
durante o Jantar/espetáculo, e a todos
os que, de alguma forma, contribuíram
para o bom resultado obtido, fica a
gratidão do Lions Clube de Barcelos. n

Rally Paper apoia
famílias desfavorecidas

Solidariedade com
“A Nossa História”
No final de maio, o clube procedeu à entrega formal do
donativo financeiro proporcionado com a venda do livro
“Pedaços de mim” cedidos pelo autor CL Sousa Neves
para suporte dos projetos da instituição com crianças que
apresentam necessidades especiais cognitivas e sociais.
“A Nossa História” nasceu da vontade de um grupo de
pais em construir alternativas/respostas; formação/ integração profissional para os seus filhos com Necessidades
Especiais. n

O Lions Clube de Barcelos
promoveu mais um Rally
Paper Solidário, que percorreu o interior do concelho
de Barcelos até ao santuário
de Nª Sª da Franqueira.
O evento, realizado no dia 18
de junho, teve como objetivo
a angariação de fundos para
proporcionar apoio escolar

a famílias desfavorecidas,
contando com a participação
de mais de 25 concorrentes.
A equipa vencedora foi a 4,
constituída por António Emílio
e Paula Correia. O 2º Lugar
foi conquistado pela equipa
de Jorge Miranda e Maria
José Miranda e o 3º foi para a
equipa formada por Daniela,
Rogério e Manuela. n
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Lions Clube Rainha
Santa Isabel
de Estremoz
O Lions Clube Rainha Santa promoveu uma palestra pelo Companheiro
José Américo Henriques, subordinada
ao tema Batalha dos Atoleiros, na
biblioteca da Câmara de Sousel, no
dia 2 de abril
Dado o interesse desta conferência, que foi um reavivar da história
portuguesa no interregno entre as
duas primeiras dinastias, para além
de Lions, estiveram presentes muitos
souselenses que preencheram, por
completo, o auditório camarário.
Nesta ação estiveram igualmente
presentes Companheiros do Lisboa-Belém, Oeiras-Tejo e Lisboa-Mater.
No dia 30 de abril, e a convite do
Comandante, Sr. Cor. Nuno Duarte, foi
efetuada uma visita guiada ao Regimento de Cavalaria 3, de Estremoz,
onde foi enaltecida a história deste
Regimento, conhecido pelos Dragões
de Olivença, devido a ter sido inicialmente criado nesta praça, a sua evolução, o seu empenhamento em várias
missões e as figuras históricas que
por lá passaram - desde Mouzinho de
Albuquerque, o herói de Chaimite, ao
Marechal António de Spínola.
Após o almoço, foi efetuada uma
palestra, pelo CL Joaquim Sérgio, presidente do Clube de Estremoz, subordinada ao tema Radiações Ionizantes,
no auditório do Regimento.
Nesta ação estiveram representados
os seguintes Lions Clubes de Lisboa-Belém, Oeiras-Tejo, Lisboa-Mater e
Setúbal.
No dia 4 de junho, foi realizada uma
sessão de convívio, para marcação de
novas atividades do Clube no próximo
ano lionístico. Estiveram presentes,
para além dos Companheiros do Clube
anfitrião, fizeram-se representar os
seguintes Lions Clubes de Oeiras-Tejo,
Lisboa-Mater e Setúbal. Nesta sessão
ficou agendada uma palestra pela P.P.
do LC de Setúbal, da qual será posteriormente dado o devido ênfase. n
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Lions Clube de Vila Nova de Famalicão

Raid solidário angaria
bens alimentares
O Lions Clube de Famalicão em colaboração com o CAF – Clube Aventura
de Famalicão promoveu o XXII Raid
Antoninas, uma iniciativa de caráter
solidário, tendo como objetivo a angariação de bens alimentares a serem
distribuídos por instituições concelho.
A iniciativa superou as expetativas,
sendo que a organização angariou 1
palete de 400kg de maça golden, 1
palete de 400 kg de maça starking, 595
packs de 6 garrafas de 0,33l, 31 caixas
de 14 packs de 320g de croissants
cacau, 11 caixas de 1 packs de 320g
de croissants baunilha, 38 caixas de 27
pacotes de leite achocolatado,2 caixas
de barras de cereais, 6 caixas de sumos
naturais de fruta, 2 caixas de bens alimentares diversos (arroz, massa e leite). O Clube agradece a generosidade
dos participantes, Companheiros que
se associaram à causa e em especial ao

Intermarche de Famalicão.
Entretanto, no decorrer do jantar
comemorativo do seu 39º. aniversário,
o Governador do Distrito 115 Centro Norte Aureliano Cabral Soares
reconheceu o trabalho do Clube
famalicense no âmbito das atividades
do Centenário de Lions Internacional, com destaque para as atividades
de alívio à fome, promoção da visão,
atividades para a infância e juventude
e ação ambiental, com a atribuição de
um prémio de excelência.
Destaque para o momento cultural
com a atuação do grupo Ecos do Cavaquinho, que viajou desde a cidade
do Porto para partilhar tradições. A
noite terminou com a habitual Tômbola Solidária, cujo produto final permite ao Clube suportar custos inerentes às atividades desenvolvidas durante
o ano Lionístico, em prol do bem estar
da comunidade famalicense. n
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Lions Clube de Gaia

Apoio às populações
mais carenciadas

O Lions Clube de Gaia promoveu uma
série de iniciativas ao longo do Ano
Lionístico de apoio às populações
mais carenciadas

O Clube promoveu uma mostra
gastronómica, em março, cujo produto reverterá para uma instituição
do concelho. Promoveu ainda a sua

visita anual à casa Lions da Aldeia de
Crianças SOS, em Gulpilhares, em
fevereiro, para perceber as dificuldades da instituição, tendo oferecido um lanche a todos os utentes.
Desenvolveu uma ação conjunta com
o Hospital Privado de Gaia, através
de um rastreio oftalmológico, de que
resultou a angariação de um donativo de 458 euros, que foi entregue à
APPDA – Norte.
O Clube participou ainda na campanha nacional de recolha de bens e
alimentos junto dos Supermercados
Minipreço, estando presente em dois
estabelecimentos desta cadeia em
Gaia, onde foram recolhidos aproximadamente 1000,00kgs de diversos
produtos alimentares e outros. Estes
bens, após adequada seleção e separação, foram entregues a três instituições
ligadas às paróquias de Canidelo,
Mafamude e Vilar de Andorinho, que
posteriormente os fizeram seguir para
as famílias referenciadas e carentes
dessas freguesias do concelho.
O Lions Clube de Gaia promoveu
igualmente um passeio de barco
e outro de autocarro, dirigido aos
utentes da CERCIGAIA, que promove e desenvolve ações de apoio aos
cidadãos com graus de deficiência
diversos, principalmente de origem
mental. Uma iniciativa que contou
com o apoio e oferta da empresa
Douro Azul.
Por último, o clube entregou o cheque
de 3 500 euros à APPACDM, respeitante à ação “ Gaia Convida 2015”. n
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Lions Clube de Faro

30 anos de intenso serviço na comunidade
O Lions Clube de Faro comemorou
30 anos, no dia 2 de abril, com um
jantar que decorreu no Hotel Eva. O
momento foi aproveitado para fazer
um balanço das atividades desenvolvidas pelos Clube
No decorrer da sessão, o CL António
Soares, na qualidade de membro fundador, foi convidado a fazer referência
à história do Clube ao longo dos 30
anos. Lembrou os Past Presidentes e
todos os Companheiros que passaram
pelo Clube e que já “partiram”.
A seguir o CL Sá Matos foi convidado a fazer uma breve resenha das
principais atividades realizadas nestes
anos. “Uma vida de 30 anos já se pode
considerar um marco importante no
Movimento Lionistico, que não devemos esquecer”, disse.
Durante estes anos o Lions Clube de
Faro, com inexcedível apoio dos seus
mecenas, apoiou diversas instituições.
Desenvolveu uma campanha para
apoiar a instalação da Unidade de Radioterapia do Algarve, já a funcionar, a
quem ofereceu 25 mil e 900 euros.
Participou também numa campanha
para ajudar a recuperação de uma
área ardida na Serra do Caldeirão e
entregou à Associação de Produtores

O Clube admitiu um novo sócio na comemoração dos seus 30 anos

Florestais, 7 mil euros.
Ofereceu à Unidade de Neonatologia
do Serviço de Pediatria do Hospital de
Faro, um equipamento para detetar a
surdez precoce em bebés recém-nascidos, no valor de 28.500 euros.
Em abril de 2012 requalificou a sala de
tratamento de quimioterapia do Hospital de Faro, com pinturas, substituição
do chão e colocação de roda macas,
num esforço de humanização dos cuidados de saúde daquele hospital, obra
no valor de 16 mil euros e entregou

3 Televisores LG de 107cm, no valor
de 3 mil euros. Foram no total 18 mil
euros para o Serviço de Quimioterapia
do Hospital de Faro.
Promoveu rastreios e organizou espetáculos, torneios de ténis e de golfe para
angariar fundos.
Continuou, durante estes anos, a
dar apoio a muitas instituições como
a ACAPO, a Associação de Saúde
Mental do Algarve, a APATRIS 21
oferecendo 3 mil euros em material, a
Associação Algarvia de Pais e Amigos

Concerto solidário
a favor de famílias carenciadas
O Lions Clube de Faro promoveu, no dia 11 de
junho, no grande auditório do Agrupamento
de Escolas João de Deus, em Faro, um concerto solidário cujas receitas reverteram a favor
de algumas famílias carenciadas.
O Lions Clube de Faro no âmbito das comemorações do seu 30º aniversário deliberou
organizar um concerto solidário, que contou
numa primeira parte com a participação de
Adelina Marques e Rui Wang – Violinos - e de
Inês Paiva – Flauta Transversal - (Alunos do
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Conservatório Regional do Algarve Maria Campina) acompanhados ao piano pelo Maestro
João António de Almeida.
Na segunda parte do concerto atuou o grupo
coral “ Segundo Capítulo” dirigido também
pelo mesmo Maestro.
No final, o Presidente do Lions Clube de Faro, CL
Marco Tangerino, e o Director do Agrupamento
de Escolas João de Deus, Professor Carlos Luís,
agradeceram aos intervenientes que permitiram
a realização deste evento solidário. n
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de Crianças Diminuídas Mentais,
a PROVECTUS (Associação em
prol da 3ª idade de Faro), Casa dos
Rapazes, Casa de Santa Isabel, Obra
Social da Madre Teresa de Calcutá,
o Refúgio Aboim Ascensão com a
realização de uma Gala no Casino
de Vilamoura com leilão de obras
de arte, cuja receita de 23 mil 250
euros reverteu integralmente para o
Refúgio.
Organizou 4 “Maratonas Solidárias” de Zumba, com as quais foram
angariados mais de 2 mil litros de
leite, que no âmbito do Programa
Escolar de Reforço Alimentar foram
entregues ao Agrupamento de
Escolas.
Organizou e promoveu durante 12
anos, junto das escolas o Concurso
Internacional do Cartaz sobre a Paz.
Do plano anual de atividades constam
algumas que se tornaram já uma
referência. Lembrou:
O Campo Internacional da Juventude
organizado há mais de 20 anos.
No âmbito da Campanha “ Vamos
reflorestar Portugal” a organização
de ações de sensibilização e a reflorestação, plantando muitas centenas
de árvores.
Estas foram algumas das atividades
cujos frutos reverteram a favor das referidas Instituições e a quem já foram
entregues mais de 190 mil euros.
Durante o evento teve lugar a cerimónia programada para a admissão
de um novo sócio. n

Lions Clube de Fafe

Recolha de alimentos
reverteu para instituições
do concelho
O Lions e o Leo Clube de Fafe
participaram na recolha nacional de
alimentos, promovida pelo Lions no
dia 30 de abril
A recolha teve lugar no Mini Preço,
tendo sido o resultado bastante satisfatório, com a doação de 300kg de produtos para duas instituições concelhias,
Cercifaf e Lar da Criança de Revelhe.
Esta campanha foi orientada pelo
Presidente do Lions Clube de Fafe, CL
Iazalde Lacá Martins, e teve a estreita
colaboração de Companheiros Lions
e Leos.
No final, o Presidente do Lions Clube
de Fafe congratulou-se com o sucesso
da campanha, que contou com o Lions
e Leos e que vai de encontro a uma
das atividades elencadas por Lions
Internacional para a comemoração
do Centenário, o Alívio à Fome. Disse
ainda que a Campanha tem nível
nacional e elogiou o grande empenho
dos Lions e, principalmente, dos Leos

que abraçaram este projeto solidário
com toda a responsabilidade e amor
ao próximo. E que agradecia a todos
quantos contribuíram para o êxito de
uma atividade que prima pela solidariedade de um clube Lion já com
37 anos de vida comunitária, muito
valorizado pela Fundação do Leo
Clube de Fafe, que já tem uma página
de serviços relevante na comunidade
fafense.
Os produtos foram entregues às
instituições beneficiárias, na sede
social do Clube, no dia 6 de maio.
Na breve cerimónia, o Presidente da
Direção da Cercifaf, Dr. Lino Barros
Silva, afirmou que “a solidariedade
não se agradece, pratica-se”, sublinhando que foi isso que o Lion fez.
O dirigente congratulou-se, ainda,
com a ação social da Cercifaf na
comunidade fafense que vai para
além daquelas paredes, fazendo
felizes famílias carenciadas e muitas
crianças. n
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Lions Clube de Guimarães

Reconhecimento aos mecenas
A poucos dias de terminar o Ano
Lionistico 2015/2016, o Lions Clube
de Guimarães, presidido por Georgy
Glushik, entendeu homenagear as
instituições e empresas que durante
os últimos 12 meses apoiaram as
atividades que o Clube realizou
E foram muitas. Rastreio da Diabetes
(cerca de 1100 rastreados), peditório
da Liga Portuguesa contra o Cancro
(mais de 50 mil Euros angariados),
Bolsas de Estudo, Cartaz da Paz, e
Campanha de Apoio aos Refugiados
do Campo de Al Zaatari na Jordânia,
(envio de um contentor com artigos
das áreas, têxtil, ótica e calçado, num
valor global superior a 250 mil Euros).
Com esta finalidade, homenagear os
mecenas, o Lions Clube de Guimarães
levou a cabo na Pousada do Mosteiro
- Grupo Pestana, no dia 8 de junho,
uma sessão solene, em que, depois de
intervenções alusivas ao momento e
aos homenageados, pelo Presidente Georgy Glushik, bem como pela
representante do Município, Paula
Oliveira (por ausência do Presidente
Domingos Bragança), foram entregues
às organizações solidárias, Certificados
de Apreciação Lionistica. De seguida
foi servido um Porto de Honra, que
permitiu aos presentes, em número de
muitas dezenas, uma saudável e útil
confraternização, em elevado espírito
solidário.
De referir que tivemos a honra de contar com a presença, do representante
do Presidente do Município de Guimarães, do Comandante do Regimento de
Cavalaria nº 6, Presidente da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa em
Guimarães, Presidente do Lar de Santa
Estefânia, Presidente do Centro Juvenil
de S. José, Presidente da Conferência
de S. Vicente de Paula, muitos empresários e o responsável para a comemoração portuguesa do Centenário do
Lions Club International, C/L Ribeiro
Cardoso.
Estiveram também presentes, repre-
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Eduardo Leite e Georgy Glushik

sentantes dos Clubes Lions, de Braga,
Barcelos, Famalicão, Fafe e Cabeceiras
de Basto.
Nova direção

Em Assembleia Geral Eleitoral, ocorrida no dia 9 de abril, o Lions Clube

Guimarães elegeu, por unanimidade
dos votos expressos, o Companheiro
Lions Eduardo Leite, para presidente do Clube no Ano Lionistico
2016/2017.
Ao presidente eleito, que iniciará
funções em 1 de julho, auguramos
os maiores sucessos. Para benefício
do Lions Clube Guimarães e
concomitantemente da comunidade
vimaranense.
Eduardo Leite é casado, pai de dois
promissores jovens universitários,
e exerce Medicina Dentária, em
Guimarães. Participa em numerosas
atividades solidárias.
Sucede no cargo ao C/L Georgy
Glushik, que ficará na memória por
duas grandes campanhas do A/L
2015/2016. O rastreio da diabetes e o
apoio aos refugiados de Al Zaatari. n
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Lions Clube de Lagoa (Açores)

Encontro de gerações reuniu família Lions
Decorreu em ambiente de grande alegria e em franca confraternização mais
uma edição do piquenique Encontro
de Gerações que o Lions Clube de
Lagoa (Açores) organizou.
Trata-se de uma iniciativa anual que
pretende reunir a família do Clube,
expressa já em três gerações, a que
se junta muitas das crianças que são
acolhidas na CASA LION. O encontro realizou-se, como habitualmente,
na Reserva Florestal e de Recreio da

Macela, no Concelho de Lagoa onde
o Lions Clube de Lagoa (Açores) está
a executar um projeto de reflorestação endémica numa zona que lhe foi
indicada pela Direção Regional dos
Recursos Florestais.
No convívio deste mês de maio, as
crianças participantes envolveram-se em
diversas atividades recreativas, deram
passeios ao ar livre e observaram alguns
dos animais existentes no parque.
Em todas as ocasiões pretendeu dar-

Lions Clube de Espinho

Passeio mistério 2016

-se informação sobre a importância
da Natureza e o dever que a cada um
cabe, de se promover a sua preservação para o bem de todos.
O Lions Clube de Lagoa (Açores) tem
um forte compromisso com o ambiente
que se traduz em ações de sensibilização ambiental junto de crianças e
jovens, como foi o caso presente, e na
plantação de várias espécies endémicas, salvaguardando, assim, plantas
protegidas. n

O Lions Clube de Espinho
promoveu o seu habitual
passeio mistério, no dia 26
de maio. O destino foi o património cultural do concelho
de Oliveira do Hospital. Entre
muitos outros locais, os 30
participantes puderam admirar o pelourinho da praceta
de Bobadela, aldeia que
alberga um valiosíssimo (e
pouco divulgado) património
constituído designadamente
pelas ruínas do forum e de
um surpreendente anfiteatro
romanos. n

MAio-junho 2016

LION

33

u

clubes

Na inauguração estiveram presentes o
Presidente da Câmara Municipal do
Funchal, a Diretora Regional do Turismo, o Diretor Regional da Agricultura
e o Presidente da Junta de Freguesia da
Sé, entidades que dão um substancial
apoio a esta nossa iniciativa solidária.
Este evento que começa a ser prepara-

do e delineado no mês de janeiro, tem
o seu ponto alto nos três dias de feira,
com o pão caseiro, o bolo de noiva, o
pão de cereais, as broas de figo, de noz
e de castanha, oriundos de diversas
freguesias da Madeira, a serem o “Rei”
da Feira do Pão Regional.
Com o tempo convidativo, foram
muitos os madeirenses e turistas que
visitaram a feira e aproveitaram para
levar o pão fresco que chegava, para
almoçarem aproveitando as iguarias
feitas pelas companheiras do clube, ou
ainda para lanchar com os atrativos e
deliciosos bolos também confecionados
não só pelas nossas companheiras, mas
também, oferecidos por amigos ou por
unidades Hoteleiras, Confeitarias e
Pastelarias, para os respetivos concursos de Bolos Profissionais e Bolos
Amadores.
A animação foi constante, através do
apoio manifestado através de vários
grupos musicais, destacando-se o internacional Grupo Folclórico da Casa do
Povo da Camacha, o Grupo de Música
Clássica do Conservatório de Música
da Madeira, o Grupo Madeirense de
Fados de Coimbra, que na noite de
Sábado deu uma enchente no recinto
da feira, entre outros. n

Clube, onde de seguida teve lugar um
concurso de elegância, tendo ganho o
Alfa Romeu Jiulieta Spider de 1960.
De seguida teve lugar o almoço de distribuição de prémios, onde contamos
com 75 presenças entre Companhei-

ros Lions, concorrentes e amigos.
Foi um rally bastante disputado em
termos de pontuação para os primeiros
lugares de cada uma das categorias, e
onde imperou a boa disposição entre
todos os participantes. n

Lions Clube do Funchal

Feira do Pão Regional
Inserida no programa do Festival
do Atlântico da Direção Regional
da Economia, Turismo e Cultura,
do Governo Regional da Madeira,
teve lugar nos passados dias 3, 4
e 5 de junho, o maior evento da
responsabilidade do Lions Clube do
Funchal.

Rally paper
O Lions Clube do Funchal promoveu,
no dia 29 de maio, a 16ª. edição do
seu Rally Paper.
Compareceram na linha de partida 16
concorrentes, dos quais 10 com viaturas
clássicas, que vieram e de que maneira
abrilhantar este nosso rally e que infelizmente teve alguns percalços para duas
destas viaturas, que tiveram de percorrer algumas estradas sinuosas entre a
sede do Lions no Funchal e o Campo de
Golfe do Santo da Serra, passando pela
freguesia de São Gonçalo, Camacha e
Santo António da Serra.
Estas mesmas viaturas chegadas à
meta instalada no Campo de Golfe do
Santo da Serra, foram perfiladas pela
sua idade de fabrico junto à sede do
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50 anos ao serviço da comunidade
Integrado no programa das comemorações dos seus 50 anos, o Lions Clube
do Funchal apresentou cumprimentos
ao presidente da Câmara Municipal do
Funchal, no salão nobre da edilidade
funchalense.
Uma cerimónia que contou com a
presença de vários companheiros do
Clube. Na oportunidade, o Presidente
da Edilidade agradeceu e reconheceu
todo o trabalho que o Lions Clube do
Funchal tem desenvolvido em prol das
famílias mais carenciadas do concelho
do Funchal, tendo também o Governador Carlos Manitto Torres agradecido
todo o apoio que a Câmara Municipal
do Funchal tem disponibilizado ao Lions
Clube do Funchal, nas suas iniciativas
para a angariação de fundos.
O programa incluiu ainda uma reunião,
na sede do Clube, onde os convidados puderam apreciar os cerca de 540
galhardetes Lions ali expostos.
De seguida foi celebrada a eucaristia

O Lions Clube do Funchal apresentou cumprimentos ao presidente da Câmara Municipal do Funchal,
no salão nobre da edilidade

do 50º aniversário do Lions Clube do
Funchal, em memória de todos os companheiros Lions já falecidos.

Na noite de 6 de maio, teve lugar na
Escola de Turismo e Hotelaria da Madeira,
o jantar do cinquentenário do Clube. n

Inaugurada peça escultórica evocativa dos 50 anos
No dia 7 de maio, pelas
10h00, conforme constava
do programa, foi inaugurada
numa das principais artérias
da cidade do Funchal, na
nobre zona turística, uma
peça escultórica da autoria
do Escultor Ricardo Veloza,
que amavelmente colaborou
com o Clube.
Na presença do Presidente
da Câmara Municipal do Funchal, foi descerrada a peça
escultórica, com uma chapa
alusiva à efeméride.
Ainda inserido no programa
de comemorações, teve
lugar no bonito Teatro Municipal Baltazar Dias, na cidade
do Funchal, com a colaboração e parceria da Orquestra
Clássica da Madeira um
concerto para piano e or-

Inaugurada peça escultórica da autoria do Escultor Ricardo Veloza

questra, com o maestro Igor
Gruppman Beethoven e com
a especial participação do
pianista internacional Mykola
Suk, galardoado em vários
concursos internacionais.
Do grupo de cidadãos fun-

dadores do Clube, ainda se
encontram entre nós dois,
Adam Blandy e Paquete de
Oliveira, que por motivos
particulares não puderam
marcar presença nas comemorações.

As comemorações dos 50
anos do Clube contaram
com a presença de vários
companheiros, oriundos do
território continental, nomeadamente o Governador do
Distrito 115 Centro Sul, Carlos
Manitto Torres, Presidente
do Conselho Nacional de
Governadores, Carlos Lopes,
Presidente do Conselho
Nacional de Governadores
Eleita, Tiete Santos Costa,
Past Presidente Conselho
Nacional de Governadores,
Carlos Santos Costa, Past
Governador Nuno Ferrão,
dois Companheiros acompanhados das respetivas
companheiras vindos do
Lions Clube de Coimbra, clube padrinho do Lions Clube
do Funchal. n
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Lions Clube Lagoa
(Algarve)
Apoio a S. Tomé
O semanário “Gazeta de Lagoa”, dirigido e
editado por Arthur Ligne, tendo desenvolvido uma campanha de angariação de artigos
diversos junto da população lagoense com
destino a pessoas carenciadas de S. Tomé e
Príncipe, recorreu ao Lions Clube de Lagoa
– Algarve para custear o transporte das
doações.
Sensibilizado por uma reportagem sobre o
movimento “Ajudar a Amparar”, liderado por
Hamilton Borges Costa, que a partir de Viseu envia apoio material à população mais
pobre de S. Tomé, Arthur Ligne tinha aberto
as páginas do seu jornal ao alargamento
dessa campanha solidária. Quando surgiram
dificuldades para o transporte para Viseu
de cerca de 10 m3 de material diverso, essencialmente livros, roupas, calçado, óculos,
cadeiras de rodas e brinquedos, o citado
jornalista, pelo conhecimento das ações de
solidariedade e de serviço desenvolvidas
pelo Lions Clube de Lagoa, foi a este clube
que pediu apoio.
Considerando o objetivo dos Lions de “criar
e promover o espírito de compreensão entre os povos da Terra”, a prática lionística de
acudir às necessidades sociais e cívicas e a
oportunidade de se contribuir para fortalecer os laços solidários entre povos ligados
pela história comum de séculos, o pedido
de apoio foi atendido.
Reconhecidamente, a “Gazeta de Lagoa”
dedicou uma página ao assunto, com
destaque de 1.ª página, dando visibilidade
ao Lions Clube e divulgação do movimento
lionístico pelo universo dos seus leitores.
Arthur Ligne ofereceu ainda um conjunto
completo de equipamento e acessórios
para a prática de golfe, que irá ser leiloado
aquando do 16.º Torneio de Golfe a realizar
pelo Lions Clube de Lagoa – Algarve no
próximo mês de agosto. n
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Entrega da carta pelo Governador Carlos Torres
a Michael Colley e Theo de Jager

Lions Clube Lagos-Algarve

Novo clube já é oficial
Surgiu um novo Clube Lions em
Lagos em 22 de maio 2016 quando
27 membros-fundadores e muitos
amigos celebraram a fundação num
almoço no local usual de reuniões no
sítio rústico que é a «Herdade dos
Seromenhos», uma vinha fora de
Lagos.
Durante a cerimónia, o Governador
do Distrito Carlos Torres presenteou
os novos sócios-fundadores com a
Carta oficial. Os membros do Lions
Clube de Loulé que apadrinharam
a formação do novo Lions Clube de
Lagos felicitaram os novos membros e
os membros de outros Lions Clubes do
Algarve que estavam presentes.
«Estou orgulhoso de dar as boas-vindas a estes homens e mulheres que
entraram para os Lions. Também a cidade de Lagos deve estar orgulhosa de
ter um grupo tão fantástico a apoiar a
sua comunidade», disse o Governador
de Distrito Carlos Torres. A Presidente
do LC de Loulé Ula de Jager recebeu
um reconhecimento formal pelo seu
contributo para a criação do novo
Lions Clube.
O Lions Clube de Lagos planeia

envolver-se em muitas atividades para
servir a comunidade.
O Lions Clube de Lagos vai reunir
todas as segundas quartas-feiras às
12 horas na Quinta dos Seromenhos
em Espiche-Luz. As reuniões serão
realizadas em inglês. Os Lions Clubes são grupos de sócios que identificam as necessidades da comunidade
e trabalham juntos para satisfazer
essas necessidades. Para obter mais
informações ou se pretender entrar
para o
clube, por favor entre em contacto
com a secretária do clube para <secretarylclagos_pt@yahoo.com > #T 915
457 992 e vejam o sítio do clube em
www.lionslagospt.club.
A Associação Internacional de Clubes
Lions é a maior organização de clubes
de serviço com cerca de 1.4 milhões
de membros em 220 países e regiões
geográficas em todo o mundo. Desde
1917 que os Lions têm vindo a apoiar
os cegos e as pessoas de baixa visão,
tendo profundo compromisso com o
serviço à comunidade e com os jovens
de todo o mundo. Para mais informações acerca de Lions visite o sítio www.
lionsclub.org. n
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Lions Clube Póvoa de Varzim

Há 20 anos a fazer rastreios
de visão a crianças
O Lions Clube da Póvoa de Varzim
leva a efeito um rastreio de visão a
crianças entre os 3 e 5 anos de idade
que se tem repetindo ao longo dos
últimos 20 anos.
Este projeto conta com a colaboração da
Clínica Oftalmológica Dr. Miguel Sousa
Neves, representada numa 1ª fase pela
técnica de ortóptica especializada em
avaliação da função visual em crianças
pequenas, que se desloca aos infantários
para fazer o rastreio da visão.
A ida ao infantário permite obter uma
boa resposta por parte das crianças e
não perturba o normal quotidiano da
instituição.
Todas as crianças assinaladas têm a
possibilidade de ter uma consulta e serão
devidamente acompanhadas sem que
isso represente custos acrescidos para o
agregado familiar.
Anualmente, são vistas cerca de 800
crianças e cerca de 5% é posteriormente

avaliada por médico oftalmologista.
Este ano, em particular, foram visitados
33 infantários e rastreadas 1136 crianças, das quais 46 foram sinalizadas para
consulta.
Segundo Miguel Sousa Neves, mentor

e coordenador do projeto esta iniciativa
é a mais importante do Lions Clube da
Póvoa de Varzim porque serve de forma
sistematizada e construtiva a comunidade poveira, neste caso as suas crianças.
“Tentamos levar a efeito o rastreio no
escalão etário mais sensível para detetar
alterações visuais que levem a perdas
permanentes de capacidade visual, 3
anos e meio aos 4 anos e meio”, referiu.
É um projeto com 20 anos e bem sustentado no tempo, sendo a principal bandeira do Lions, o que também corresponde
ao que o Lions melhor sabe fazer a nível
internacional: o combate à cegueira. De
qualquer modo os pais/encarregados de
educação devem levar a suas crianças
a uma consulta de oftalmologia sempre
que detetem um problema ou então na
idade de rastreio já mencionada.
Outra iniciativa do Clube que teve, também, como alvo principal as crianças, foi
o Concerto Solidário do Mikkel Solnado
no Cine-Teatro Garrett no passado mês
de maio.
As receitas do espetáculo reverteram a
favor da Casa do Regaço, instituição pertencente ao núcleo da Cruz Vermelha da
Póvoa de Varzim, que presta apoio a crianças e jovens sem retaguarda familiar. n
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Lions Clube Lisboa Belém

Lions paladinos dos deficientes profundos
O Lions Clube Lisboa Belém tem os
deficientes profundos da APADP, do
Cacém, como seus amigos e tem
vindo a demonstrá-lo com altruísmo,
todos os anos, desde há 18 anos.
Os Companheiros e seus amigos têm
um sentimento de amor por estes jovens que necessitam da ajuda de todos
para terem uma vida digna, nestes
anos já doaram mais de cinco dezenas
de milhar de euros. Este ano, o Lions
Clube Lisboa Belém fez um donativo
de 3.405,00 euros.
Para o Lions Clube Lisboa Belém terá
sido decerto a atividade que dá maior
prazer de Servir e de ser voluntário e
Lion, no final deste Ano Lionístico.
São companheiros, companheiras e
amigos voluntários, vários Comandos,
que ajudam na elaboração deste grandioso evento, com capacidade máxima
para 100 participantes, pois alguns que
contribuíram e não se inscreveram, a
tempo para este evento, ficam de fora.
Todos os voluntários são bem-vindos
pois há que ornamentar a sala, colocar
as mesas e prepará-las pois será o palco
do almoço que também é preparado
por voluntários do Lions Clube Lisboa
Belém e aqui há a realçar as famílias que
mais se empenham, com extraordinário
espírito de solidariedade, dos companheiros Jaime Silveira e Henrique Oliveira

Três utentes da APADP apoiados pelo clube

que, ao longo dos mais de 18 anos, têm
dado o seu melhor para que este evento
seja o êxito que sempre tem sido.
Foi uma Assembleia de alegria, com
o Presidente, CL António Ramos, a
agradecer o contributo de todos, dos
presentes e dos ausentes que não puderam conviver connosco, mas também
contribuíram monetariamente para
esta grande instituição, a APADP.
E, por fim, para o momento alto desta
cerimónia, a Diretora da APADP, Dra.
Lurdes Matos, agradeceu o nosso contributo a fim dos jovens terem melhores
condições higiénicas.
A Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos (APADP) procura ze-

Lions Clube Lisboa Monsanto

Recolha de óculos e auxílio
a pessoas carenciadas
O Lions Clube Lisboa Monsanto foi
agraciado com o Prémio “Clube de
Excelência 2014/2015”, no decorrer da sua assembleia do dia 3 de
abril, que contou com as presenças
do Governador Carlos Manitto
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Torres e do PDG Américo Marques e também de muitos amigos
e companheiros Lions e muitos
convidados. Durante a reunião
foi apresentada, pelo Dr. António
Pedro, uma palestra sobre o tema

lar pelos interesses e direitos das pessoas
portadoras de deficiência profunda, num
total de 55 rapazes internos, englobando
todos os aspetos da sua vida: O seu bem-estar físico, psíquico e social, a família, a
integração e aceitação social.
A principal causa da associação é
garantir a dignidade humana daqueles
que acolhe, promovendo sempre que
possível as suas capacidades residuais e
contribuindo para a sua felicidade.
A missão da APADP é, também, contribuir para uma sociedade mais solidária
e justa, aberta ao acolhimento dos mais
desfavorecidos, bem como, a construção
de uma cidadania ativa, pela participação dos seus sócios e colaboradores. n
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Lions Clube
Lisboa Norte
O Lions Clube Lisboa Norte participou na recolha de alimentos no
MINIPREÇO de Alvalade, tendo conseguido um carro cheio de produtos
alimentares, que foram entregues à
Obra Social de S. João de Brito.

O Lions Clube Lisboa Belém
e os Comandos
Em fevereiro último, foi o aniversário da Associação de Comandos, da
Delegação de Lisboa, no qual participei
com emoção, na Bateria da Lage, em
Paço de Arcos.
O nosso Lions Clube nasceu a 2 de
abril de 1993 (faz 23 anos), com a
mobilização de 14 Comandos, em 30
fundadores, que deram a sua vida pela
Pátria e quiseram também ser solidários e generosos com os mais fracos e
necessitados, pertencendo ao Movimento Lionístico, de Serviço, por isso
os Comandos pertencem à essência do
nosso Lions Clube de Lisboa Belém.
Assisti à parada, ao hastear das bandeiras, com o toque do Hino Nacional,
comandado pelo nosso Companheiro
Lions Comando Henrique Oliveira, e
ao momento mais solene que foi o
toque aos comandos que já partiram
e a uma Homenagem aos Comandos
mortos, com uma coroa de flores,

colocada pelo Presidente da Delegação
de Lisboa, o nosso Companheiro Lions,
Comando Jaime Silveira, junto ao monumento original, com as armas G3 e a
boina e a chama, símbolo aos soldados
caídos...
O nosso primeiro Presidente Lions foi
o saudoso companheiro Comando Coronel António Viçoso que já nos deixou
deste mundo do reino dos vivos, assim
como outros nossos Companheiros-Comandos, CL Belmiro de Almeida, CL
Adelino Cabral e CL Fernando Catarino Tavares que nesta parada foram
lembrados por muitos comandos, civis
e companheiros Lions que se quiseram associar a esta homenagem e
às comemorações do aniversário da
Associação.
Com emoção vivi mais um momento
que me orgulha de pertencer a esta
família Lions! n
Fernando Antunes

“Algumas heranças portuguesas
no Oriente”, a qual prendeu a
curiosidade de todos os presentes.
Quanto às atividades do Clube continuam a incidir sobre a recolha de
óculos e também de tampinhas que
continuam a ser entregues à associação “Abraço Positivo”, em S. Domingos de Rana que delas necessita.
Cada sócio, na área da sua residência, mas em nome dos Lions, continua a auxiliar uma família carenciada
em Samora Correia e noutros locais
pessoas idosas. n

O Clube organizou um jantar solidário,
com a presença do Governador Carlos
Manitto, durante o qual admitiu um
novo sócio, António Sem. Houve uma
venda solidária, cujo produto reverteu para uma família carenciada da
Amadora.
Houve música ao vivo e muita animação, como forma de divulgar o
Lionismo e atrair mais amigos para o
Movimento!
A Presidente do Lions Clube Lisboa
Norte, Isabel Cupertino, fez recolha
de roupas, calçado, brinquedos, que
entregou à Irmã Deolinda, Diretora do
Centro Social do Bairro 6 de Maio, na
Damaia, obra que o Clube apoia.
Também as ações de voluntariado se
mantêm. Assim, o Clube faz voluntariado semanalmente, no Instituto Português de Oncologia, e voluntariado
igualmente semanal, na confecção de
Sopa e Alimento quente, para serem
distribuídos pelos Sem-abrigo da zona
da Grande Lisboa.
A Presidente do Lions Clube Lisboa
Norte, Isabel Cupertino, participou
uma vez mais, numa sessão de poesia, onde declamou poemas de sua
autoria, na Sede do Agrupamento de
Escolas D. Dinis, a convite da CL e professora Bibliotecária, Fernanda Jacinto.
Na mesma sessão, houve um esclarecimento do que é o Lionismo. n
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Lions Clube da Lusofonia

Entrega de donativo
ao Projeto Refood
No âmbito do seu compromisso com o
combate contra a fome, o Lions Clube
da Lusofonia participou, no dia 17 de
abril, na inauguração do Centro de
Operações do Projeto Refood – Senhora da Hora, e aproveitou a oportunidade para doar àquela instituição a
receita obtida com a realização da 1ª
Gala da Lusofonia.
No dia 20, o Clube reuniu com a
equipa de formadores regressada de
Cabo Verde e fez o balanço da ação de
Formação em Fisioterapia a Cuidadores de Crianças com Paralisia Cerebral.
O resultado foi francamente positivo e
demonstrou a importância da continuação da atividade conjunta do
Lions Clube da Lusofonia e do Lions
Clube da Praia. Esta atividade espelha
a matriz fundadora do Lions Clube
da Lusofonia, já que tornou possível a
participação de dois Clubes do Mundo
Lusófono na mesma ação solidária.
No dia 30, o Lions Clube da Lusofonia
participou na recolha de alimentos do

Movimento Lions, estando presente
na Loja Minipreço da Rua da Cons-

tituição – Porto, com um resultado
considerado positivo. n

Envio de mobiliário escolar para a África Lusófona
O Lions Clube da Lusofonia, dando continuidade
ao seu compromisso de contribuir para a melhoria das condições de ensino de muitas crianças
do Mundo Lusófono, e em última análise, dar um
contributo para a defesa da Língua Portuguesa,
iniciou o carregamento de mais um contentor,
que irá conter roupas, material e mobiliário escolar para várias escolas da Vila de Mansoa e livros
e computadores para a abertura de uma Ludoteca
numa outra Vila da Guiné-Bissau. Paralelamente, e em parceria com uma ONGD com trabalho
altamente meritório em vários países dos PALOP,
irá enviar para Moçambique mobiliário escolar e
livros infanto-juvenis.
Com o que em Portugal é dispensável, o Lions
Clube da Lusofonia propõe-se fazer a diferença
no Espaço Lusófono onde tudo falta. n

40

LION

MAio-junho 2016

clubes t

Lions Clube de Nordeste

25 anos de serviço à comunidade
O Lions Clube de Nordeste cumpre
este ano o seu 25º aniversário, data
assinalada, numa Assembleia Festiva, realizada no dia 10 de junho,
na Vila de Nordeste. Para além da
tradicional cerimónia, foram recordadas algumas das ações solidárias do Clube nos seus 25 anos de
existência.
O Clube tem sido precursor de várias
atividades que têm feito eco na sociedade nordestense e que têm dado
origem a movimentos paralelos organizados por outras entidades, como é
o caso dos “Convívios de Idosos”, da
“Loja Social” ou dos “Cabazes Solidários”, abrindo o caminho, despertando
consciências e deixando um legado
muito positivo de ajuda à comunidade.
Nos primeiros anos do Clube, desde
1991, as atividades focaram-se nos
idosos, na altura esquecidos nas ações
de apoio das outras instituições, e,
também, nas crianças e famílias do
concelho. O convívio de idosos, organizado pelo LC de Nordeste, contou com
as colaborações da Câmara Municipal
de Nordeste e das Juntas de Freguesia
do concelho, chegando a reunir mais
de 400 pessoas. Ao longo dos tempos,
o Lions Clube de Nordeste organizou
diversas ações de promoção da saúde,
tais como rastreios à visão de crianças em idade escolar, campanhas de
dádiva benévola de sangue, ações de
rastreio de saúde a idosos (glicémia,
tensão arterial, visão, entre outros)
e sensibilização para a promoção da
saúde e boas práticas alimentares para
os idosos.

Lions Clube
de Vale de Cambra
Recolhas
de sangue
e de óculos

Mais recentemente, o Clube tem
incluído no seu quadro social membros
mais jovens e tem feito um esforço
para identificar as novas necessidades
da comunidade, renovando as suas
atividades e estudando parcerias que

permitam encontrar soluções criativas.
Em parceira com a empresa Alberto
Oculista, foi possível oferecer cerca de
20 óculos a crianças carenciadas do
concelho. As atividades de sensibilização e voluntariado ambiental contaram
com as colaborações do Serviço Florestal de Nordeste e da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Em
articulação com a Câmara Municipal
de Nordeste, foi possível promover o
“Roteiro Turístico e Cultural da Vila
de Nordeste” e, anualmente, distribuíram-se “Cabazes de Natal” a cerca de
90 famílias carenciadas do concelho,
sinalizadas por entidades competentes na área da ação social, tendo-se
adquirido bens alimentares de primeira
necessidade junto do comércio local.
O Lions Clube de Nordeste também
se solidarizou com causas fora do concelho, contribuindo para a campanha
de ajuda às pessoas afetadas pelos fogos
que assolaram a ilha da Madeira, a
Campanha de Angariação de Donativos para as Vítimas da Erupção Vulcânica na Ilha do Fogo em Cabo Verde:
«Um Abraço dos Açores para Cabo
Verde»” (promovida pela AIPA), a
recolha de roupas para as famílias
afetadas no Faial da Terra e a recolha
de alimentos para o Banco Alimentar
Contra a Fome.
O Lions Clube de Nordeste está
satisfeito por ter sido um precursor de
ideias neste concelho, tendo promovido
atividades muito significativas, e sente-se motivado para continuar a marcar
pela diferença através de novas frentes
de trabalho que ainda se encontram
por explorar. n

O Lions Clube de Vale de Cambra realizou,
em maio, duas recolhas de sangue: uma
na freguesia de Rôge, com a participação
de 84 dadores, e outra na freguesia de
Arões, com a participação de 70 dadores.
O Clube levou também a cabo uma
recolha de óculos, durante o mês de

maio, em vários pontos do concelho,
tendo conseguido 325 pares usados e
25 novos entregues na Governadoria.
Participou ainda no peditório a favor da
Fundação Portuguesa de Cardiologia,
entre os dias 21 e 29 de maio, conseguindo angariar 1750 euros. n
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Lions Clube de Lisboa Alvalade

Entrega de alimentos
O Lions Clube de Lisboa Alvalade
participou, em abril, na angariação
de bens alimentares na cadeia de
supermercados Mini Preço, que
entregou na REFOOD de Alvalade,
para as famílias carenciadas da zona,
sinalizadas pela Junta de Freguesia
de Alvalade.
Ainda no decorrer do mês de abril,
o Lions Clube de Lisboa Alvalade
entregou mais 15 sacos de alimentos, contendo leite, cereais, sumos,
bolachas, da recolha de alimentos nos
supermercados Mini Preço, na Associação do Bom Pastor, na Musgueira,
associação que dá apoio pós escolar
a crianças carenciadas da zona. Além
desta entrega, ofereceu lanche às
crianças que lá estavam, bem como
brinquedos e roupas de adulto para
os pais das crianças.
Ainda em abril, o Clube comemorou
o 20º. aniversário da outorga da Carta
Constitutiva, durante o qual admitiu
um novo associado, CL Pedro Bak
Gordon, e recebeu um emblema do
Centenário relativo a atividades desenvolvidas no AL 2014-2015.
Em 16 de abril, o Lions Clube de Lis-

42

LION

MAio-junho 2016

boa Alvalade e Lions Clube de Lisboa
Centro, com a participação da Junta
de Freguesia das Avenidas Novas,
realizou um rastreio nas instalações
da Piscina do Rego, com as valências
de Ginecologia (despiste do cancro do

colo do útero), Visão, Audição, Nutrição, Glicémia, Colesterol e Medição
de Tensão arterial, foram rastreados
cerca de 60 fregueses e efetuados 420
rastreios.
O Clube concluiu com êxito todas
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Lions Clube Lisboa Belém
Lions Clube Lisboa Sete Colinas

Clubes promoveram
rastreios na Feira
da Saúde de Belém

as metas do Centenário, plantando
árvores na Freguesia de Alvalade, na
Avenida Rui Nogueira Simões, teve
a presença da Dra. Rosa Lourenço
em representação do Presidente da
Junta de Freguesia de Alvalade e a
Dra. Sandra Luís da Ação Social da
Junta, contou ainda com a presença
do PDG Carlos Santos Costa e da
PCNG Eleita Tiete Santos Costa,
assim como vários Lions do Clube de
Alvalade.
Em maio, o Clube participou no Sarau
de Ginástica organizado pelo Clube da
Amadora, fazendo-se representar com
uma classe de Ginástica. n

O Lions Clube Lisboa Belém e o Lions
Clube Lisboa Sete Colinas participaram
na terceira edição da Feira de Saúde de
Belém, que decorreu nos Jardins Vasco da
Gama, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, nos dias 20 e 21 de maio, promovida
pela Junta de Freguesia de Belém.
Durante a feira, o Lions promoveu rastreios à audição, à Diabetes, Medição
da Tensão, entre outros.
O Lions Clube Lisboa Belém ofereceu
à equipa do Companheiro José Teles,
do Lions Clube Lisboa Sete Colinas,

que colaborou nos rastreios à Glicose
no sangue, um aparelho para a sua
medição.
O objetivo desta feira é divulgar associações e entidades que estejam ligadas
à saúde. Foram realizados rastreios,
workshops/palestras sobre as diversas
temáticas, bem como demonstrações
de atividades físicas que promovam um
estilo de vida saudável. O evento reuniu,
no mesmo espaço, utentes dos serviços
de saúde, empresas do ramo, marcas e
profissionais do segmento. n
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Lions Clube de São Miguel

Sopas do Espírito Santo Solidárias
O Lions Clube de São Miguel promoveu um evento denominado “Sopas
do Espírito Santo Solidárias”, aberto
a toda a comunidade, no dia 14
de maio, no salão paroquial de São
José, em Ponta Delgada
Amigos, Companheiros, entidades e
muitos interessados associarem-se a
esta iniciativa de confraternização,
contribuindo com a sua solidariedade
para aqueles que neste momento necessitam de apoio face às dificuldades
com que são confrontados.
Acompanhados pelos cantares típicos
dos Foliões da Covoada, foram servidas cerca de 160 “Sopas do Espírito
Santo”, confecionadas por um grupo
de amigos, coordenado por Zélia Botelho, que deram, assim, o seu contributo
gratuito para esta causa
Todos os valores angariados neste
evento revertem para a ação solidária
do Lions Clube de São Miguel.
O Lions Clube de São Miguel possui
uma rede social de apoio que suporta,
em termos alimentares, cerca de 80

pessoas, tendo vindo, pontualmente,
face às suas disponibilidades, a reforçar
o número de desfavorecidos apoiados.
O Lions Clube de São Miguel, tal como
outras instituições, tem sentido dificuldade - face ao elevado número de casos em responder às solicitações de inúmeras
famílias desfavorecidas que não conseguem assegurar as necessidades alimen-

tares do dia a dia num drama social que
envolve crianças e idosos.
O espírito de partilha que envolve as
festas do Espírito Santo, simbolizado
através da distribuição das sopas, é
também um lema do Lions Clube de
São Miguel, que fornece assim mais
um serviço à comunidade onde está
inserido. n

Seniores de S. Miguel e Lions
dão as mãos no apoio à comunidade
Quando duas associações
como a dos Seniores de S.
Miguel e Lions Clube de
S. Miguel unem esforços,
só pode gerar uma grande
força de solidariedade!
A Associação de Seniores
de S. Miguel, na pessoa
da sua presidente, Dra.
Leonor Anahory, desafiou
o Lions Clube de S. Miguel
a celebrar um protocolo
de parceria no âmbito do
voluntariado conjunto.
Há 36 anos que o Lions
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Clube de S. Miguel presta
serviço à comunidade do
concelho de Ponta Delgada, fazendo do lema “ Nós
Servimos com Amor” o seu
farol, a luz que o guia nas
atividades que desenvolvee
que ilumina os rostos de
todos aqueles que serve.
Este protocolo de colaboração e união de esforços visa
ajudar quem mais precisa, a
dar uma vida digna a todos
aqueles que, por motivos
diversos, não dispõem de
meios e condições básicas.. n
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Lions Clube de Paços de Ferreira

Plantação de árvore
O Lions Clube de Paços de Ferreira,
no âmbito da campanha “Dia
Mundial da Floresta”, ofereceu uma
árvore e promoveu a plantação
da mesma, nos dias de 21 e 22 de
março. Esta árvore foi apadrinhada
pela Junta de Freguesia de Paços de
Ferreira, Centro Social e Paroquial
de Frazão, Centro Social e Paroquial
de Arreigada, Paços 2000 (Seroa
e Coqueda) e Irmandade da Santa
Casa da Misericórdia de Paços de
Ferreira.
O produto da recolha de alimentos
para famílias carenciadas do concelho
de Paços de Ferreira foi doado à
Conferência Vicentina de Paços de

Ferreira, Carvalhosa, Eiriz, Meixomil
e Penamaior!
O Lions Clube de Paços de Ferreira
promoveu ainda a Primeira Semana
da Saúde Lions Clube de Paços de

Ferreira, da qual faz um balanço
muito positivo. O Clube agradece o
apoio do Centro Ótico Boa Imagem e
dos Bombeiros Voluntários de Paços
de Ferreira. n

Lions Clube de São João da Madeira

Donativos para causas humanitárias
O Lions Clube de São João da
Madeira esteve representado por
nove companheiros e participou
no “Passeio/Convívio às Terras de
Cambra”, enquadrado no encontro
dos Clubes da Divisão 7, que o Lions
Clube de Vale de Cambra levou a
efeito, no dia 10 de abril.
A concentração teve lugar no Parque
da Cidade, em Vale de Cambra,
seguindo-se a visita à aldeia preservada
de Trebilhadouro, com paragem na
Serra da Freita para admirar a famosa

cascata “Frecha da Mizarela” e visita
ao museu das Pedras Parideiras,
fenómeno único da natureza e único
em todo o Mundo.
O Clube angariou e entregou um
donativo de 100 euros à associação
«Go Humanitarian – Grupo de
Operações Humanitárias», que se
encontra há vários meses a prestar
auxílio a refugiados em Idomeni, na
Grécia.
O Clube fez igualmente a entrega de
um donativo de 150 euros à “ Maria

Cristina Foundation”. Esta fundação
foi criada por Maria da Conceição,
uma portuguesa de Avanca que
subiu ao cume do Evereste para
chamar a atenção do mundo para a
situação em que vivem milhões de
crianças no Bangladesh, sendo neste
momento responsável pela educação
de 600. Recebeu vários prémios
pelo seu trabalho: European Union
Woman Innovators Award, Emirates
Humanitariam Woman of the Year
2009 entre outros. n
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Lions Clube do Seixal

Clube com grande atividade
O Lions Clube do Seixal realizou
várias atividades, desde recolha de
alimentos, admissão de novos sócios
e participou em eventos promovidos
pela comunidade
Nos dias 4 e 5 de março, o Lions Clube do Seixal deu apoio na campanha
de recolha de alimentos “Missão Continente” / Cruz Vermelha do Seixal.
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No dia 5 de março, apoiou na recolha
de alimentos promovida pelo Centro
de Assistência Paroquial da Amora.
No dias 11 e 12 de março, participou,
a convite da Câmara Municipal do
Seixal, na atividade “Festa dos Saberes
e Sabores”, com apresentação de um
grupo de capoeira aliado à inclusão
social de jovens, contando, ainda, com
um stand no qual o LC Seixal promo-

veu a literacia através da venda de livros. Os fundos angariados reverteram
para o fundo de bolsas de estudo
No dia 13 de março, o Clube celebrou
o seu 26º aniversário, com a participação da CL Lourdes Vila Viçosa Maneta, do Lions Clube Seixal-Miratejo,
que a convite do Clube, fez a apresentação do seu livro “Dançar a Vida”.
Na ocasião, foram admitidas duas
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novas sócias e foram, ainda, atribuídos
dois prémios de 75 euros cada, aos
melhores do 10º e 11º. anos da Escola
Secundária Manuel Cargaleiro e ainda
a 1ª tranche de 625 euros cada, respeitante a duas bolsas de estudo a dois
jovens universitários
Nos dias 3 e 17 de abril, o Clube esteve
representado no Júri do Concurso de
Poesia intitulado “Quintas da Amora”,
promovido pelos “Mensageiros da
Poesia” e escolha dos premiados.
No dia 10 de abril, promoveu o 3º
torneio de Golfe do LC Seixal, o qual
contou com o apoio do Golfe Aldeia
dos Capuchos e cujos fundos angariados reverteram para a UCAS – União
de Cegos e Amblíopes do Seixal, em
especial, para o patrocínio dos equipamentos da equipa de Goalball, nos
quais aparecerá o logótipo do Lions
Clube do Seixal. Foram ainda oferecidas duas bicicletas TANDEM especiais
para a prática de ciclo turismo e desporto adaptado de cegos e ambliopes,
possível com o patrocínio da empresa
“Electrificadora Central do Feijó, Lda.”
No dia 14 de abril, o Clube fez-se
representar na acção de sensibilização
e Prevenção contra os maus tratos Infantis e Juvenis, promovido pela Escola
Secundária Manuel Cargaleiro.
O dia16 de abril foi dia da consulta
Jurídica, aberta à população para
esclarecimento de dúvidas, numa
parceria com a Delegação do Seixal da
Ordem dos Advogados.

No dia 21 de abril, o Clube participou
no Concurso de literatura Infantil do
Pingo Doce.
No dia 28 de abril, reuniu com a
Câmara Municipal do Seixal para
preparação da participação do Clube
na atividade desportiva “Agita Seixal”,
da “corrida Solidária” e da edição do
“Livro de Histórias para crianças II”.
No dia 30 de abril, o Clube participou
na primeira ação nacional de recolha
de alimentos promovida pelos LIONS
nos minimercados MINIPREÇO,
contando para o efeito com o apoio de
voluntários do Centro de Assistência e
Paroquial da Amora, instituição para

quem reverteram os bens alimentares
angariados.
No dia 20 de maio, o Lions Clube do
Seixal organizou a iniciativa “Ginástica
Inclusiva” com lar e jardim de infância
do concelho (ARIFA), com decoração
do refeitório, entrega de presente, brinquedos e material Lionistico.
No dia 29 de maio, o Clube participou
no Agita Seixal, com rastreios de tensão arterial e visão; procedeu à entrega
de roupas e brinquedos à Loja solidária “Cruz Vermelha” e promoveu
a formação Lionistica que teve como
formadores os CCLL Jaime Ribeiro e
Luís Nascimento. n
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Lions Clube de Setúbal

Recolha de alimentos e apoio a estudante
No âmbito da parceria Lions\Widex, o
Lions Clube de Setúbal entregou dois
aparelhos auditivos a uma utente do
Asilo Drª. Paula Borba em Setúbal. O
ato contou com a presença do Governador Carlos Manitto e da assessora
para a audição, a companheira Isa.
No dia 30 de abril, o Lions Clube de
Setúbal e o Leo Clube de Setúbal
participaram na recolha de alimentos em dois super mercados Mini
Preço. Os produtos recolhidos foram
distribuídos por duas instituições. Os
produtos para bebé foram entregues
ao SOS Bebé e os restantes alimentos
foram entregues à cantina social da
paróquia do bairro da Nossa Sra da
Conceição.
No dia 28 de maio, o clube promoveu
a festa do chapéu, cuja receita reverteu
para a APPACDM.

O Lions Clube de Setúbal ajudou ainda uma jovem estudante com a bolsa
Jorge Raposo, num valor de 100 euros
mensais.

O Clube auxiliou igualmente uma
família de duas pessoas com carências
económicas, com bens alimentares
num valor de 50 euros. n

Lions Clube Lisboa Centro

Entrega de leite em duas instituições
Março foi o mês do 38° aniversário do
LC Lisboa Centro. Rodeado de amigos
Lions e não Lions e do Governador
Carlos Manitto, festejou o aniversário e
a entrada de um novo sócio, no passado dia 31, em Lisboa.
Também em março, no dia 16, o
Clube organizou um evento solidário,
Grande Noite – Jantar Convívio Artistas e Convidados. Um agradecimento
particular ao CL Manuel Cardoso,
pela organização.
A solidariedade continuou com as
entregas mensais de 120 litros de leite
na instituição Lar o Nazareno e de 40
litros de leite na instituição Irmãs do
Bom Pastor.
Abril foi um mês cheio de atividades.
No dia 16, o Clube participou num rastreio de saúde, nas piscinas do Rego,
em Lisboa. Esta atividade foi conjunta
com o LC Lisboa Alvalade, onde se
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Admissão de um novo sócio

deu assistência a cerca de 70 pessoas,
com as valências, de Glucose, Colesterol, Visão, Audição, Nutrição, Tensão
Arterial e Rastreio do colo do útero.
No dia 30, o Clube participou na 1ª
Campanha de Recolha de Alimentos,
a nível nacional, nas lojas Minipre-

ço, atividade inserida no Combate
à Fome e Pobreza, organizada pelo
Lions. Com a participação de seis
Lions, durante cerca de 40 horas de
serviço, foram recolhidos cerca de
200 kg de alimentos, a serem distribuídos posteriormente.n
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Lions Clube de Santiago do Cacém

Inaugurado marco lionístico
O Lions Clube de Santiago do Cacém
inaugurou o seu marco lionístico,
aquando da comemoração dos 30
anos do clube
“Foi com grande satisfação que
vimos finalmente realizado este nosso
sonho”, referiu, na ocasião, a Presidente do Clube, Natália José Ferreira
Caeiro, agradecendo a todos quantos
contribuíram.
A dirigente aproveitou o momento para lembrar outras atividades
desenvolvidas pelos Lions Clube de
Santiago do Cacém. A sua participação no Cartaz da Paz, a realização de
um Magusto, o Presépio da Cidade, o
Natal solidário com a distribuição de
12 cabazes às famílias mais carenciadas do concelho e o almoço de Natal.
O Clube participou ainda no Plano
Nacional de Leitura, promoveu com a
Escola Segura uma ação de sensibilização à prevenção de incêndios, realizou
rastreios ao colesterol, diabetes, tensão
arterial e visão por quase todas as
escolas do concelho, criou o Banco de
Óculos e o Banco de Leite. Faz ainda a

A Presidente do Clube com o Governador
dos Lions do Distrito 115 Centro Sul

distribuição mensal de bens alimentares, inserida no programa do Centenário do combate à fome e o Festival das
Sopas da Paróquia.
“Estamos aqui reunidos para comemorar o maior sonho que um clube Lions
pode ter na sua vida, que é a colocação
do seu símbolo num espaço público”, referiu, por sua vez, o sócio fundador, Abel
Delgado, acrescentando que “este marco
é o reconhecimento da nossa Câmara
Municipal pelo nosso trabalho ao longo
destes 30 anos”. n

Lions Clube
Ilha Terceira
Oferta de material
ao Banco de Ajudas
Técnicas da Santa Casa
O Lions Clube Ilha Terceira concretizou, no dia 21 de abril, mais uma ação
solidária, com a entrega de material
ao Banco de Ajudas Técnicas da Santa
Casa da Misericórdia de Angra do
Heroísmo (12 cadeiras de rodas, 10
andarilhos e 8 colchoes anti escaras).
A entrega foi feita pelo Presidente
do Lions Clube Ilha Terceira Manuel
Amaral ao Provedor da Santa Casa Dr.
Bento Barcelos. Estiveram presentes
outros elementos da Direção alguns
companheiros Lions e também as
técnicas que lidam mais de perto com
os equipamentos.
E no dia seguinte 22 foi assinado o
Auto de Doação das Ajudas técnicas,
pelo Presidente do Lions Clube Ilha
Terceira, Manuel Amaral e o Provedor
Dr. Bento Barcelos. O ato teve lugar
aquando da realização do Seminário
organizado pela SCMAH sobre” Envelhecimento Ativo e aprendizagem ao
longo da vida”. n

Os companheiros que, atualmente, servem o Clube dos Lions de Santiago do Cacém

Rastreio
Mais uma vez o Lions Clube de Santiago do Cacém realizou um rastreio à
Hipertensão Arterial, Diabetes e Colesterol, em Ermidas do Sado, no passado
dia 17 de abril. Foram efetuados um
total de 102 rastreios. n
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Lions Clube de Vilamoura (Algarve)

Inaugurada sede
e admitidos novos sócios
O Lions Clube de Vilamoura inaugurou, no dia 30 de
abril, a sua sede e admitiu
novos sócios
A cerimónia, que contou com
a presença do Governador do
Distrito, Carlos Manitto Torres, foi seguida de um jantar
no Casino de Vilamoura, que
teve a presença do Presidente
da Câmara de Loulé, Dr.
Vítor Aleixo.
No final do jantar, decorreu
a tomada de posse de novos
sócios.
No dia 17 de maio, o Clube
entregou à obra de solidariedade das Irmãs de Calcutá, em Faro, os alimentos

Lions Clube Sete Colinas

Apresentação
do livro “Alfabeto”
O Lions Clube Sete Colinas
e a ACAPO apresentaram o
livro “Alfabeto“, na sede das
suas instalações, em Lisboa.
Este livro, da autoria da
CL Maria Eugénia Costa
e Silva e igualmente com a
colaboração da CL Graça
Gerardo, Presidente da
ACAPO e Presidente do
Lions Clube de Sete Colinas,
ensina, em simultâneo às
crianças, o Alfabeto Braille e
o alfabeto normal. Estiveram
presentes nesta sessão alunos
das Escolas do Agrupamento
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Almeida Garret e do Colégio
Helen Keller.
Além de vários convidados,
esteve presente nesta apresentação a Dra Ana Sofia
Antunes – Secretária de
Estado para a Integração das
Pessoas com Deficiência, que
na sua intervenção salientou
a importância deste pequeno
livro, para a aprendizagem
do Alfabeto Braille.
Estiveram presentes companheiros dos Lions Clubes
de Sete Colinas, de Lisboa
Mater e de Lisboa Belém. n

provenientes da recolha
ocorrida anteriormente, no
supermercado Minipreço de
Quarteira, recolha promovida em todo o país pelo
Lions em parceria com o
Minipreço.
Decorreu também em maio
a eleição dos corpos dirigentes do Clube para o ano lionístico de 2016-2017: foram
reeleitas para o cargo de
Presidente e de Tesoureiro,
respetivamente a CL Maria
Soledade Botelho Madeira
e a CL Maria Lorete Sousa
Otto; foi eleito para o cargo
de secretário o CL Luís
Clemente Sarraguça.
O Clube organizou ainda
uma ação de formação
sobre Liderança Lionística,
Motivação e Relações Públicas, a cargo do CL Luís
Nascimento, do GLT, ação
que contou com a participação de membros de outros
CL do Algarve. n

clubes t

Lions Clube de Vila Praia de Âncora

Liderança no feminino
prepara mão cheia
de atividades

A Presidente Eduardina Presa (ao centro)
com a Secretária Fátima Presa (à direita)
e a Tesoureira Rosa Virgínia Magalhães (à esquerda)
zé paulo / minho digital

O Lions Clube de Vila Praia de Âncora entra no ano do centenário com
liderança no feminino e uma agenda
plena de atividades
O Clube, na sua Assembleia eletiva, do
dia 4 de maio, elegeu a nova direção
para o próximo ano lionístico em que
vai comemorar o seu 37.º aniversário.
Um ano muito significativo em que
se comemora também o Centenário
da Associação Internacional de Lions
Clubes e se colocam vários desafios, nomeadamente renovação das
lideranças, intervenção das mulheres,
aumento do quadro social e um serviço
mais forte e mais ajustado aos tempos
que se vivem.
Indo ao encontro destes desafios, o
Lions Clube de Vila Praia de Âncora,
depois de um consulado de vários anos
de direções pontificadas por homens,
acaba de eleger uma nova direção integrada totalmente por mulheres, num
sinal de grande aposta e renovação.
A nova presidente eleita é Maria

Eduardina Pires Moreira Presa, casada,
com dois filhos, natural de Buenos Aires,
Argentina, professora reformada de 64
anos, licenciada em humanidades pela
Universidade Católica de Braga.
Acompanham-na na nova direção,
empossada no dia 2 de julho, a vice-presidente Ana Cristina Amial, a
secretária Maria de Fátima Presa, a
tesoureira Rosa Virgínia Magalhães
e as vogais Carmen Dolores Pereira,
Maria Cristina Neiva Santos e Lília
Assis Dantas.
O Clube realizou internamente uma
ação de formação para a nova direção,
no dia 23 de maio, para dotar as novas
dirigentes das ferramentas necessárias
ao cumprimento da sua missão.
Uma mão cheia de atividades estão
já a ser planeadas, como as recolhas
de sangue na praia em Vila Praia de
Âncora nos dias 22 de julho e 19 de
agosto e o tradicional Encontro de
Verão de divulgação do património
em 23 de Julho, desta feita dedicado a
Ponte de Lima. n

Lions Clube da Trofa
Balanço positivo
O Lions Clube da Trofa, sob lema
“Coragem de Servir”, termina o seu
Ano Lionístico com o “sabor” de dever
cumprido.
Retirando elementos do MyLCI,
onde são registadas todas a ações,
gostaríamos de partilhar com todos
os Lions de Portugal as nossas
ações retirando o resumo do MyLCI,
onde são registados todos os
movimentos dos Lions. Determinados
valores podem estar ligeiramente
desatualizados, já que o mês de Julho
ainda não terminou. Este é o nosso
contributo para tentar incentivar
os Clubes ao preenchimento desta
ferramenta extraordinária que está
à disposição de cada secretário.
Queremos destacar atividades de
relevo, como as colheitas regulares
de sangue, alguns jantares de
beneficência e angariação de
fundos, recolha de alimentos e
contribuição mensal monetária para
a “Porta de sabores”, no âmbito da
#LIONS100 campanha do centenário
de combate à fome, recolha de
óculos na #LIONS100 campanha
do centenário relativa à visão,
representações do Clube em vários
eventos, tanto lionísticos como civis.
Abaixo deixamos um gráfico da nossa
atividade durante o Ano Lionístico que
agora termina, desejando os melhores
augúrios para todos os Clubes no ano
que se avizinha. n
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Lions Clube de Vila Franca do Campo

Entrega de cadeira de rodas
Onda de solidariedade une emigrantes
nos Estados Unidos da América e o
Lions
O Lions Clube de Vila Franca do Campo
entregou uma cadeira de rodas elétrica
G50 ao senhor Mário Jorge (Água d’Alto)
na esperança de lhe proporcionar um
maior conforto, mais autonomia e uma
melhor qualidade de vida.
Mário Jorge encontrava-se confinado à
sua casa pelo facto da antiga cadeira de
rodas elétrica ter avariado. Durante seis
anos bateu a várias portas e recorreu
a instituições públicas na tentativa de
arranjar uma solução.
Ao tomar conhecimento do caso, o Lions
Clube de Vila Franca do Campo abraçou
mais esta causa e iniciou-se uma onda de
solidariedade.
O Lions Clube de Vila Franca do Campo
entregou uma menção honrosa a Esmeralda Batista pela pronta disponibilidade
e solidária colaboração na angariação de
fundos para a aquisição de material médico que se destina a melhorar a qualidade de vida dos doentes do concelho.
Foi valioso o contributo de amigos e
familiares do Lions Clube de Vila Franca
do Campo emigrados nos Estados Unidos da América e da INSCO, empresa
local, que transformaram o sonho em
realidade.
O Lions Clube de Vila Franca do Campo
reconhece o nobre gesto de solidariedade
e partilha a felicidade estampada no rosto
do Sr. Mário Jorge e irmã quando tomou
posse da sua G50. n

Lions Clube de Oeiras
Almoço das
«Companheiras»
O Lions Clube de Oeiras organizou o almoço das
«Companheiras», que decorreu de uma maneira
agradável, sendo as mesmas a ocupar a direção. Foi
um evento digno do respeito que existe neste Clube, pelo Companheirismo entre os seus membros. n
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Lions Clube
de Viana do Castelo

Leg: José Pequeno e
Inês Pequeno no peditório em Darque

Meia tonelada de
alimentos angariados
O Lions Clube de Viana do Castelo participou, no dia 30
de abril, no peditório nacional Lions que decorreu nas lojas
do Minipreço, tendo angariado perto de meia tonelada de
alimentos, os quais vão ser entregues à Caritas Diocesana
daquela cidade para serem distribuídos por famílias muito
carenciadas do concelho. n

Lions Clube de Vila do Conde

Proteção do ambiente
O Lions Clube de Vila do
Conde cumpriu em maio
mais um dos seus objetivos
maior, com duas atividades
que se inserem no Centenário do Lionismo: a proteção
do ambiente.
A primeira consistiu numa
ação de limpeza e proteção
da paisagem na zona do
Mindelo, Vila do Conde,
com a colaboração dos Bombeiros e Escuteiros.
A segunda consistiu numa
visita a Póvoa do Lanhoso
onde viram o parque biológico onde se encontra uma das
árvores mais antigas do país
– um carvalho com idade

calculada em 500 a 600 anos.
No mesmo parque biológico
puderam provar sumos de ervas aromáticas aí produzidos.
Foram atividades que en-

volveram pessoas não Lions
e permitiram aprender a
conhecer melhor, a proteger
e a respeitar o ambiente em
que vivemos n
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Leo Clube de Fafe
promoveu atividade
com utentes
da Cercifaf
O Leo Clube de
Fafe promoveu,
no dia 8 de
maio, mais uma
atividade social,
que decorreu
na Barragem
de Queimadela,
com utentes da
Cercifaf
A iniciativa teve o apoio
do Lions Clube de Fafe,
da Câmara Municipal
e do Clube Náutico de
Fafe. O programa foi
aliciante, dada a variedade das atividades
e os Leos prepararam
tudo com muito carinho a tempo e horas.
E também os jovens da
Cercifafe chegaram logo
de manhã, todos sorridentes acompanhados
da representante do Lar,
Sara Ferreira.
Foi notória a cumplicidade dos utentes com
os seus tutores, que são
tratados com muita ternura e amor contagiante.
Por seu turno, os Leos
experimentaram uma
nova realidade social e
mostraram que têm muita sensibilidade humana,
já que em poucas horas
sentiram laços de amizade com os jovens da
Cercifaf, que participaram nos vários jogos com
muito entusiasmo, prazer
e alegria e até ganharam
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alguns deles. Também
cantaram e conviveram
e nos seus rostos via-se a
luz da felicidade.
A última etapa foi o
almoço de confraternização entre os jovens
das duas estruturas e, no
final, saíram todos para
o exterior bailando a
bom ritmo músicas trepidantes que envolveram
também os Lions. Foi
indescritível o ambiente
vivido por todos.
A representante do Lar da
Cercifafe, Sara Ferreira,
visivelmente emocionada
pelo evento disse do fundo
do seu coração que louvava a importante iniciativa
do Leo Clube de Fafe e
que as atividades antes
do almoço foram muito
importantes, porque se
inserem no programa
de integração social dos
jovens utentes. E assim
vai continuar na mesma
senda o Leo Clube de
Fafe, tornando, em cada
dia que passa, alguém
mais feliz. n

Atividade das
Crianças 2016
Cerca de 70 crianças provenientes de instituições de
acolhimento ou de famílias carenciadas estiveram
presentes na “Academia de
Super-heróis” onde participaram praticamente todos
os clubes Leos de Portugal.
A magia acontece, a partir
do momento em que chegam à Quinta e percebem
que tudo é feito a pensar
neles. Tudo é pensado de
forma a proporcionar-lhes
a melhor experiência que
alguma vez tiveram na vida,
sendo também um marco na sua infância e uma
forma de acreditarem num
futuro melhor.
É, sem dúvida, o momento

alto do ano leonístico onde
a família Leo se reúne para
dar alegria a crianças que
não têm grandes razões
para sorrir na sua vida. n
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testemunhos
“A Atividade das Crianças é o grande motivo de
muito Companheiros continuarem ligados ao
movimento Leo. Apesar de ser um único fim-de-semana, nós Leos acompanhamos estas crianças
praticamente todo o ano nas suas vidas. Porque a
Atividade das Crianças é, praticamente, apenas o
culminar de um ano escolar em grande. E é qualquer coisa de fantástico”
Miguel Morim
“Um dia para nunca esquecer”

Bruno Leite

“Enquanto houver uma criança sem sorriso…”
Daniel Lourenço
“Simples fantástico!”

Aquela que é a grande atividade dos Leos de
Portugal aconteceu, como sempre, no último
fim-de-semana de maio, na Quinta da Fonte
Quente na Tocha.

Mónica Lameira

“Quando tens a capacidade de fazer tanta gente
feliz e gerar tantos sorrisos… Não é esse o melhor
superpoder que um homem pode ter?!”
Bruno Fonseca
“Se nós tivemos uma infância feliz porque é que
eles também não podem ter? Foi incrível!”
Miguel Cardoso
“Simplesmente fantástico!”

Bruno Soares

“E assim se passaram maravilhosamente estes
dias na Atividade das Crianças com muito carinho,
sorrisos e abraços que nos enchem os corações e
deixam saudades.”
Alcina Félix
“Se soubéssemos o quanto aprendemos a fazer
mais pelos outros, a tomar iniciativa e a marcar a
diferença nos pequenos passos... Se soubéssemos
as pessoas fantásticas que podemos conhecer e
experiências incríveis que podemos viver, que nos
tornam numa pessoa melhor... Se soubéssemos o
quanto o altruísmo, a solidariedade e a dedicação
nos consegue tornar mais ricos, mesmo quando
não esperamos nada em troca... Seríamos todos,
sem dúvida, melhores pessoas. Pelo menos é
isso que me motiva a tentar sê-lo todos os dias.
Obrigada a estas crianças, por me terem dado
esperança num futuro melhor, com mais amor e
paz, e obrigada ao Leonismo, por me estar sempre
a acompanhar na minha construção como pessoa.
Isto sim, são coisas que mudam vidas.”
Débora Silva
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