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nosso ano do centenário chega agora ao fim. É tempo de olhar 
para trás para o nosso trabalho e ficar orgulhoso de tudo o que 
conseguimos. Foi um ano para celebrar um grande serviço e um 
ano para fazer um serviço grande.

Temos um número de exemplos notáveis do que os Lions fazem 
nesta área. Caminhadas para angariar fundos destinados a dar 

apoio a hospitais de crianças, «Buddy Benches» para crianças sozinhas, combate à 
fome através de recolhas de alimentos, organizando ciclos de informação sobre a 
diabetes, construindo escolas, colocando bandeiras no Monte Everest, reciclando 
equipamentos electrónicos, e, literalmente, construindo pontes – os Lions fizeram 
isto tudo. Eu não poderia estar mais orgulhoso de fazer parte desta organização 
global de feitores.

Os números são assombrosos. Desde Julho de 2014 nós servimos mais de 236 
milhões de pessoas e continuamos a chegar a muitas mais. Completámos mais de 
31.000 Legados de Projectos que beneficiarão as comunidades durante os próximos 
anos. Este ano estamos no bom caminho para servir mais de 150 milhões de pessoas. 
Por favor, reportem o vosso serviço para termos a certeza que tal acontece.

Mas há tanto ainda por fazer. Nós não vamos descansar sobre estes louros. Já 
pusemos os olhos em cima do próximo século de serviço com LCI Para a Frente. Agora 
é o tempo de nos familiarizarmos com o nosso plano estratégico de cinco anos e 
partilharmos objectivos a longo prazo com o nosso Clube na próxima reunião.

Foi um prazer ser o vosso Presidente Internacional neste ano muito especial de 
serviço. Enquanto eu não mais vos enviar as minhas mensagens mensais, eu quero 
continuar a ser vosso, estar convosco em nome do serviço como Lion. No meu título 
de Presidente Internacional Lion Dr. Naresh Aggarwal, a minha palavra favorita é 
«Lion». 

O

Nós Fizemos!
Naresh Aggarwal

Presidente Internacional 

de Lions Clubes 
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editorial

o im de três anos como Edi-
tora da LION é chegada a hora 

de interromper a minha colaboração 
com a revista porque as normas inter-
nacionais assim o determinam, quan-
do estipulam que ninguém poderá 
servir como Editor ou como membro 
da comissão editorial se for candidato 
a governador, vice-governador, pre-
sidente de conselho nacional de go-
vernadores, diretor internacional ou 
dirigente executivo internacional. 

Tendo sido eleita Presidente do 
Conselho Nacional de Governadores 
para 2019-20 não poderia continuar a 
assumir as atuais funções.

O mesmo impedimento têm mais 
dois elementos da equipa: Carlos Fer-
reira (eleito Vice-Governador) e Isa-
bel Oliva-Teles, cônjuge. 

Saio com a convicção de tudo ter 
feito para digniicar a imagem do 
Lions e melhorar a revista, quer ao 
nível da sua imagem quer dos seus 
conteúdos, mas essa é uma avaliação 
que caberá aos Lions fazer.

Neste desaio contei com a cola-
boração e o apoio de uma equipa ex-
traordinária, composta por Isabel An-
tunes, Fernando Alves Antunes, Vera 
Rodrigues, Isabel Oliva-Teles e Carlos 
Ferreira, e ainda do responsável pela 
paginação, António Cândido. 

Nestes três anos, regozijamo-nos 
por termos lançado, juntamente com 
Lions Internacional, a versão digital 
da revista e as aplicações para An-
droid / Google e IOS / Aple, tornando 
a leitura da LION muito mais acessível 
e indo ao encontro das exigências dos 
novos públicos. Foi um trabalho árduo 
mas muito desaiante!  

Estou certa que a próxima equi-

pa, jovem e talentosa, liderada pela 
nova Editora Inês Serraninho, que 
integra ainda Vera Rodrigues, Miguel 
Ramalhosa e Ralph Robbins, fará um 
excelente trabalho e aportará novas 
ideias, continuando na senda da ino-
vação que temos perseguido para a 
LION. 

As mudanças são sempre uma 
oportunidade para melhorar e estou 
certa que é o que vai acontecer no fu-
turo com a nova equipa. 

Gostaria de agradecer aos Clubes 
por toda a colaboração - que incen-
tivámos desde sempre - esperando 
que a divulgação que izemos das 
suas atividades tenha contribuído 
para a sua promoção e digniicação. 

Agradeço ainda ao CC José Car-
valho Lopes e aos Governadores Ga-
briela Fernandes e Paulo Rodrigues e 
ainda ao Presidente dos Leos, Bruno 
Fonseca, a coniança e a sua colabo-
ração para a LION e agradeço igual-
mente o convite que me endereçou o 
futuro presidente do CNG Nuno Ferrão 
para continuar à frente deste projeto, 
mas que não pude aceitar por impo-
sições das normas internacionais e 
incompatibilidade dos cargos. 

Este é, portanto, o nosso último 
número da LION, a última do presen-
te Ano Lionístico, que dá a conhecer 
uma história de vida marcante de 
uma LIONS que se encontra há 22 
anos nos cuidados intensivos, mas 
nem por isso deixa de colaborar com 
o seu clube. Nesta revista publicamos 
ainda as entrevistas aos atuais líderes 
do Movimento em Portugal, que fa-
zem o balanço do seu mandato, entre 
outros conteúdos igualmente interes-
santes.   

A

Isabel Gomes Moreira
Editora
isabel_moreira@lionsclubes.pt

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

ção da Diretoria internacional em 35 edi-
ções e em 18 idiomas: inglês, espanhol, 
ja ponês, francês, sueco, italiano, alemão, 
finlandês, coreano, portu guês, holandês, 
dinamarquês, chinês, grego, norueguês, 
turco, tailandês e hindi.
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de Mealhada); Isabel Antunes (Lions Clube Lisboa 
Benfica); Fernando Antunes (Lions Clube Belém); 
Vera Rodrigues (Lions Clube Póvoa de Varzim). 
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EXECUtiVE oFFiCErs

President Naresh Aggarwal, Delhi, India; imme-
diate Past President Chancellor Robert E. “Bob” 
Corlew, Milton, Tennessee, United States; First 
Vice President Gudrun Yngvadottir, Gardabaer, 
Iceland; second Vice President Jung-Yul Choi, 
Busan City, Korea; third Vice President Judge 
Haynes H. Townsend, Dalton, Georgia, United 
States.DirECtors

sECoND YEAr DirECtors

Bruce Beck, Minnesota, United States; Tony 
Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanaba-
lan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, 
Brasílía, Brazil; Markus Flaaming, Espoo, 
Finland; Elisabeth Haderer, Overeen, The Neth-
erlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. 
Lindsey Jr., Texas, United States; N. Alan Lun-
dgren, Arizona, United States; Joyce Middleton, 
Massachusetts, United States; Nicolin Carol 
Moore, Arima, Trinidad and Tobago; Yasuhisa 
Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhay Os-
wal, Gujrat, India; Vijay Kumar Raju Vegesna, 
Visakhapatnam, India; Elien van Dille, Ronse, 
Belgium; Jennifer Ware, Michigan, United 
States; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea. 

First YEAr DirECtors

Doo-Hoon Ahn, Seoul, South Korea; Sandro 
Castellana, Padova, Italy; Hastings E. Chiti, Lu-
saka, Zambia; William Galligani, Nimes, France; 
Thomas Gordon, Ontario, Canada; Nicolás Jara 
Orellana, Quito, Ecuador; Ardie Klemish, Iowa, 
United States; Alice Chitning Lau, Guangzhou 
,China; Connie Lecleir-Meyer, Wisconsin, United 
States; Virinder Kumar Luthra, Patna, Bihar, 
India; Dr. Datuk K. Nagaratnam, Malacca, 
Malaysia; Don Noland, Missouri, United States; 
Regina Risken, Giessen, Germany; Yoshio Satoh, 
Chikuma City, Japan; Patricia Vannett, North 
Dakota, United States; Gwen White, North Caro-
lina, United States; Nicolas Xinopoulos, Indiana, 
United States.

A

O fim de um ciclo 
à frente da LION  
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amaste!
Quando eu era jovem sonhei em conquistar o mundo. 

Mas eu não estava interessado em forçar o meu caminho 
até ao topo. Eu queria liderar através da bondade. E 
quando me juntei aos Lions soube que tinha encontrado 
a organização que me poderia ajudar a ser o líder que eu 

tinha sonhado.
Um líder Lion tem duas mãos – uma para servir a comunidade e outra para 

servir os sócios Lions. Mas o modo como cada Lion serve é diverso. Neste 
contexto olhamos para certos Lions – e Leos – que encontraram as maneiras 
de servir que melhor se coadunam consigo próprios, como pessoas e como 
Lions. Como a DG Cheryl Wilbur diz tão competentemente: «Se és Lion, já és 
líder na tua comunidade».

Este mês, estive com o Papa Francisco no Vaticano, em Roma. A palavra 
«Papa» é derivada de «Papá». Enquanto nem todos nós nos podemos 
transformar em «Papas», todos nós podemos ser «Pais» de muitas crianças 
e pessoas carenciadas.

Poderíamos ter apontado qualquer um dos nossos 1,4 milhões de sócios, 
porque todos somos líderes pelo valor que escolhemos dar às nossas 
comunidades. Quando os Lions de Porto Rico foram eles também vítimas 
do furacão Maria, eles nunca deixaram de ser Lions. Nunca deixaram de ser 
líderes.

Não importa qual é o seu título. Não importa se sempre se viu como 
líder. A liderança não é para inspirar aqueles que nos seguem, é, sim, para 
inspirar mais líderes. É por isso que eu estou tão orgulhoso de ser presidente 
internacional – porque eu lidero líderes, não seguidores.

Isto é, os líderes que existem em todos vós.  

N

Há um Líder 
em cada Lion

Naresh Aggarwal
Presidente Internacional 

de Lions Clubes 
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CONVOCATÓRIA 
PARA A CONVENÇÃO

 De acordo com o Artigo VI, Secção 2 dos Regulamentos Internacionais, oicialmente publico a Convocatória 
para a Convenção Internacional de 2018. A nossa 101ª. Convenção Internacional terá lugar em Las Vegas, Nevada, 
Estados Unidos. Começa às 9 horas da manhã no dia 29 de Junho e acaba no dia 3 de Julho. O objectivo da Con-

venção é eleger um presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o terceiro vice-presidente e 17 
membros da Direcção internacional e transmitir as funções.

Vegas é uma cidade como não há outra. É muito mais do que as luzes e os casinos pelos quais é mais conhecida. 
Pode-se ver o sol nascer no Red Rock Canyon, apanhar um barco no Lago Mead, visitar qualquer um dos muitos 
museus ou ir a um dos muitos restaurantes premiados.

Os cinco dias da Convenção darão destaque a conferencistas famosos, a apresentadores de primeira categoria, e, 
claro, às tradições das Convenções dos Lions tais como o grande Desile, o juramento dos novos presidentes interna-

cionais e três sessões plenárias que demonstram o incrível nível e alcance do serviço dos Lions. O Presidente George 
W. Bush e Dr. Sanjay Gupta são dois dos nossos conferencistas convidados especiais.

A Semana da Convenção é uma experiência maravilhosa acompanhada de companheirismo, diversão e aprendiza-

gem. Venham ter com os companheiros Lions, participar numa das sessões de campo e ganhar inspiração para outro 
ano de serviço.

Por mim assinado em Oak Brook, Illinois, Estados Unidos da América, neste dia 3 de Abril de 2018.

Naresh Aggarwal

Presidente Internacional 

nota Oicial
CONVENçãO INTERNACIONAL DE 2018, LAS VEGAS, NEVADA, EUA

As Emendas para a Constituição e Regulamentos Internacionais que se seguem serão propostos aos Delegados  
para votarem na Convenção Internacional de 2018.

Todas as Emendas aos Regulamentos exigem que os votos sejam maioritários para poderem ser aprovados e adoptados.

ITEM 1: UMA RESOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA  

PARA CORRIGIR 

UMA REFERÊNCIA AO «DISTRITO MÚLTIPLO» QUE SE DEVERIA  

REFERIR AO SUB-DISTRITO

SERÁ ESTA RESOLUçãO ADOPTADA?

SE FOR RESOLVIDA, Que o Artigo X, Secção 2(a) dos Regulamentos Inter-

nacionais sejam emendado apagando a palavra «Múltiplo» e substituin-

do-a pela palavra «sub-» seguida da frase «respectiva simples, ou» na 

segunda frase.

ITEM 2: UMA RESOLUÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA  

PARA EMENDAR 

A FILIAÇÃO DO EXTENSO PRAZO DA COMISSÃO DE PLANEAMENTO  

PARA SER CONSISTENTE COM AS RECENTES EMENDAS  

AOS REGULAMENTOS INTERNACIONAIS.

SERÁ A SEGUINTE RESOLUçãO APROVADA?

SE FOR APROVADA, o Artigo IV, Secção 1 dos Regulamentos Interna-

cionais será emendado apagando a palavra «sete» e repondo-a com a 

palavra «oito» na primeira frase.

ITEM 3: UMA RESOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA  

PARA EMENDAR 

A PROVISÃO DA REPRESENTAÇÃO DA DIRECÇÃO RELACIONADA  

COM O SERVIÇO SIMULTÂNEO PARA SER CONSISTENTE  

COM A EMENDA RECENTE DA CONSTITUIÇÃO INTERNACIONAL.

SERÁ A SEGUINTE RESOLUçãO APROVADA?

SE FOR APROVADA, o Artigo II, Secção 5 (b) dos Regulamentos Interna-

cionais será emendado apagando a frase «como membros da Direcção 

Internacional» e repondo «como Directores Internacionais» na primeira 

frase.

ITEM 4: UMA RESOLUÇÃO PARA EMENDAR  

A COMISSÃO DA DIRECÇÃO 

DE DIRECTORES PARA INCLUIR UMA COMISSÃO DE TECNOLOGIA.

  

SERÁ A SEGUINTE RESOLUçãO APROVADA?

SE FOR APROVADA, o Artigo IV, Secção 1 dos Regulamentos Internacio-

nais será emendado adicionando a palavra «Tecnologia», como parte 

nova (k) e as restantes partes repostas.
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Brian E.  

Sheehan

Brian E. Sheehan de Bird 
Island, Minnesota, serviu 
como Director Internacio-
nal de 2011 a 2013 
e foi nomea-
do para a 
direcção em 
2014-2015. 
Fundador 
e CEO dos 
Consul-
tores de 
Computa-
ção Rural, 
uma Companhia 
de desenvolvimento de 
«software», é também 
activo em muitas orga-
nizações proissionais e 
comunitárias. Companheiro 
de Melvin Jones Pro-
gressivo, recebeu muitas 
honras, seis distinções dos 
Presidentes Internacionais 
e como Embaixador da 
Boa-Vontade. Teve muitas 
funções inclusive Executi-
vo da LCIF, Presidente das 
Finanças e das Operações 
da Sede, líder de área GLT 
da Constituição e Regula-
mentos, apresentou muitos 
eventos Lions, incluindo 
o Fórum de Liderança dos 
EUA/Canadá. Foi líder de 
grupo numerosas vezes da 
DGE e membro do Instituto 
para ALLI, ELLI e RLLI.

Fabrício  

Oliveira

Fabrício Oliveira de Catolé 
do Rocha, Brasil, serviu 
como Director Interna-
cional de 2006 a 2008. É 
um homem de negócios 
e administrador, sócio 
do Lions Clube de Catolé 
do Rocha desde 1985. É 
Companheiro de Melvin 
Jones Progressivo e rece-
beu o prémio Medalha da 
Visão Global, Embaixa-
dor da Boa-Vontade e 11 
distinções dos Presiden-
tes Internacionais. Duas 
vezes líder do grupo do 
seminário do Governador 
de Distrito Eleito, Oliveira 
está também activo em 
muitas organizações 
proissionais 
e comuni-
tárias. Foi 
endossa-
do três 
vezes 
pela área 
Constitu-
cional III. 

Patrícia  

«Patti» Hill

A Dra. Patrícia Hill de 
Edmonton, Canadá, é 
psicóloga e sócia do Lions 
Clube Mater de Edmonton. 
Directora Internacional de 
2007 a 2009, serviu como 
presidente da Liderança. A 
Dra. Hill tem ser-
vido também 
como mem-
bro da 
Comis-
são de 
Plane-
amento 
do Fórum 
Lion dos 
EUA/Canadá, 
como coorde-
nadora multinacional 
para a Campanha SightFirst 
II, membro do Instituto 
Faculdade e apresentadora 
em numerosos Fórum e 
Convenções Internacionais. 
Companheira de Melvin 
Jones Progressivo, a Dra. 
Patti Hill também recebeu 
o Prémio de Mulher Ins-
piradora e está activa em 
organizações proissionais 
e comunitárias. 
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Salim  

Moussan

Salim Moussan de 
Beirute, Líbano, é um 
homem de negócios 
reformado e é sócio 
do Lions Clube 
Beirute St. 
Gabriel. 
Director 
Inter-
nacio-
nal de 
1997 
a 1999, 
foi duas 
vezes 
nomeado para 
a direcção, duas vezes 
um líder de grupo e 
presidiu a vários Fórum 
de liderança. É luente 
em três línguas, visitou 
94 países e esteve 
presente em 30 con-
venções internacionais 
consecutivas, 78 forum 
de áreas e em mais 
de 50 conferências 
regionais. Recebeu 
vários prémios Lions, 
foi condecorado com 
medalha Nacional de 
Mérito do Líbano.

Walter R. 

 «Bud» Wahl

Walter R. «Bud» Wahl de 
Streator, Illinois, serviu como 
director internacional de 2003 
a 2005. Reformado de 
gerente de risco 
e coordenador 
da fundação 
no campo 
da saúde, 
é um sócio 
do quadro 
do Lions 
Clube Streator 
Hardscrabble. 
Companheiro Pro-
gressivo de Melvin Jones, 
Wahl é também activo em 
muitas organizações prois-
sionais e comunitárias. Serviu 
como presidente do Fórum 
dos Lions dos EUA/Canadá, 
como coordenador nacional 
da Campanha SightFirst, como 
presidente da Comissão de 
Eleições de 2012 e apresen-
tador da LCI nacional e dos 
seminários internacionais. 

Somsakdi  

Lovisuth

Somsakdi Lovisuth de 
Banguecoque, Tailândia, 
serviu como director 
internacional de 2004 a 
2006. Está nos negócios 
de importação e exporta-
ção e é sócio do quadro do 
Lions Clube Banguecoque 
Cosmopolitan desde 1986. 
Teve muitas funções in-
cluindo presidente do clu-
be, presidente de região, 
presidente de divisão, 
presidente do in-
tercâmbio da 
juventude 
e gover-
nador de 
distrito. 
Como 
Compa-
nheiro de 
Melvin Jones 
recebeu nu-
merosas distinções 
incluindo o prémio 100% 
Governador de Distrito e 
o de Embaixador da Boa-
-Vontade. 

candidatos 
a terceiro 
vice-presidente 
internacional
São seis os candidatos a terceiro 
Vice-Presidente Internacional, que 
vão a votos na 101ª. Convenção 
Internacional, que terá lugar 
em Las Vegas, Nevada, Estados 
Unidos, entre os dias 29 de 
junho e 3 de julho. Serão eleitos 
o presidente internacional, o 
primeiro, o segundo e o terceiro
vice-presidentes e 17 
membros da Direção 
internacional.



 >
 in

te
r

n
a

ci
O

n
a

L

8

MAIO

JUNHO

LION

2018

Os dias dos voluntários 
«Lions-Anthem Anual» 
dão apoio a comunidades s
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«Isto é o que acontece ao 
princípio do dia de uma pessoa», 
disse um voluntário associado da 
Anthem, precisamente um dos 
muitos que se encontra numa ma-
nhã de Outubro para embalar um 
pacote de higiene. Estes pacotes 
distribuídos pelos membros da co-
munidade que vivem sem abrigo, 
incluem um novo par de peúgas 
quentes, sabão, shampoo, acondi-
cionador, creme de mãos, bálsamo 
de lábios, artigos de higiene femi-
nina para raparigas e mulheres, 
bem como uma escova de dentes 
e uma pasta dentífrica. Um outro 
voluntário airmou como se sen-
tia bem ao lavar a cara de manhã, 
criando empatia com alguém que 
não tem a sua própria casa-de-ba-
nho para começar e acabar o dia, 
e compreendendo bem os proble-
mas dos outros.

Na área metropolitana de 
Denver, Colorado, EUA, de acordo 
com o último relatório «Point-
-in-Time» feito pela Iniciativa da 
Metro Denver dos Sem-Abrigo, 
existem mais de 5.000 homens, 
mulheres e crianças sem residên-
cia permanente. Cerca de 1 em 5 
destes indivíduos nunca tiveram 
casa, e perto de oito por cento são 
crianças abaixo dos 18 anos de 
idade. Graças aos voluntários que 
participam nos «Dias dos Voluntá-
rios Lions-Anthem», 1.200 destes 
indivíduos receberam atenção e 
cuidados na forma de pacotes de 
higiene.

Mais de 70 voluntários incluin-
do membros do Lions Clube «Five 
Points» de Denver, com os asso-
ciados da área Denver-Anthem 
com os seus amigos e famílias, 
conseguiram juntar os pacotes de 
higiene. Os pacotes foram envia-
dos para a «Aliança Colorado para 
os Sem-Abrigo», uma organização 
dedicada a criar soluções de longo 
prazo para os sem-abrigo.

A LCIF e a Fundação Anthem 
comprometeram-se a melhorar 
a saúde e o bem-estar das co-
munidades desde 2015. Todos os 
Outonos, a «Dias dos Voluntários 
Lions-Anthem» dá o pontapé de 

saída ao programa de serviço do 
Outono à comunidade que toma 
lugar em todos os Estados Uni-
dos com o apoio de um subsídio 
anual garantido pela Fundação 
Anthem. A parceria de 2017 jun-
tou voluntários da Anthem e dos 
Lions em19 cidades em 11 Esta-
dos. Mais de 400 membros de 
Clubes Lions locais juntamente 
com voluntários da Anthem num 
total de 43 projectos de serviço 
fizeram as comunidades mais fe-
lizes e saudáveis.

Parecendo pequenos actos de 
serviço, conduzidos por poucas 
horas, izeram um grande impac-
to na saúde e no bem-estar de 
vidas, ao longo dos Estados Uni-
dos. Outros projectos destes «Dias 
de Voluntariado» anuais incluem 
cobertores para crianças doentes 
ou maltratadas da «Casa Ronald 
McDonald» em Indianapolis, dis-
tribuem colchões doados às famí-
lias e indivíduos que não têm uma 
cama própria, e conseguem paco-
tes de comida doada para aqueles 
que estão demasiado familiariza-
dos com o que é sentir fome.    

O subsídio de apoio da Funda-
ção Anthem para a LCIF também 
estimula, ao longo do ano, as ini-
ciativas humanitárias e a capaci-
dade de construção viradas para 
a comunidade, dos Lions através 
da iniciativa «Lions-Anthem Fun-
dation Healthy Heroes». Dedicada 
a melhorar a saúde das comuni-
dades em todo o país, a iniciativa 
dos subsídios dos «Heróis Saudá-
veis» garante aos Clubes Lions e 
distritos os programas e o apoio, 
melhorando os resultados de saú-
de. O objectivo é proporcionar 
capacidades de saúde e de bem-
-estar através de projectos como 
o estabelecimento de plataformas 
acessíveis ou a progressão até a 
clínicas críticas, hospitais e cen-
tros comunitários.

Desde 2015, os «Dias Voluntá-
rios de Lions-Anthem» e os «He-
róis Saudáveis Lions-Anthem» 
mobilizaram mais de 20.000 horas 
de serviço comunitário, benei-
ciando 1,4 milhões de pessoas ao 
melhorarem a sua saúde e o seu 
bem-estar.omunidades saudáveis

Por Jamie Konigsfeld
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A 
Oncosarcose, também chamada 
Cegueira-dos-Rios, é uma doen-
ça fatal que prolifera muito rapi-
damente nos rios. Causada pela 
picada de moscas pretas infecta-
das, o parasita causa intensa co-

michão, feridas, descoloração da pele e doenças 
dos olhos que podem levar à cegueira perma-
nente. A eliminação total da doença na Nigéria 
foi, um dia, completamente impossível. Hoje, a 
transmissão da doença foi interrompida em dois 
Estados da Nigéria, em Plateau e Nasarawa, 
anunciando um futuro mais brilhante para o país 
do mundo mais endémico da cegueira-dos-rios.

O Centro Carter, um parceiro da Fundação 
Internacional de Clubes Lions (LCIF) desde 1994, 
tem estado a trabalhar com o governo da Nigé-
ria para lutar contra a cegueira-dos-rios durante 
mais de 25 anos. Por causa destes esforços a 
administração massiva do medicamento (MDA) 
de ivermectina («Mectizan» doado pela Merck  
Co., Inc. Kenilworthh, N.J. EUA) terminará em 
Plateau e Nasarawa o que é a maior interrupção 
de MDA na história da luta contra a cegueira-
-dos-rios. A LCIF providenciou apoio inanceiro 
directo ao trabalho do Centro Carter na Nigéria 
de 1994 a 2008. 

«O que se pretende é parar com a adminis-
tração massiva de medicação nos estados de 
Plateau e Nasarawa», disse o Dr. Frank Richards, 
director do Centro Carter para o Programa da 
Eliminação da Cegueira-dos-Rios. «Mas temos 
de ser cautelosos ao monitorizar de perto, nos 
próximos anos, para termos a certeza de que 
não volta. Isto vai exigir continuados esforços e 
atenção».

Durante esta parceria, a LCIF apoiou o Centro 
Carter com US$59 milhões em fundos, cuidando 
dos programas para a cegueira e tracoma em 
toda a África e Américas. Acima de tudo, a par-
ceria dos Lions com o Centro Carter levou à dis-
tribuição de mais de 214 milhões de tratamentos 

com «Mectizan» em 11 países. Como resultado, a 
Organização Mundial de Saúde (WHO) veriicou 
que a Colômbia, Equador, México e Guatemala 
estão agora livres da cegueira-dos-rios. O foco 
inal de pólos remotos da doença nas Américas 
encontra-se em localização longínqua, ao longo 
das margens entre o Brasil e a Venezuela. Em 
África, a MDA contra a cegueira-dos-rios parou 
em parcelas do Sudão, Uganda e Etiópia.

Em Março, a liderança da LCIF visitou o Cen-
tro Carter em Atlanta, Geórgia, EUA para renovar 
e celebrar a parceria e para dar apoio à elimi-
nação da transmissão da cegueira-dos-rios na 
Etiópia, bem como a eliminação da cegueira 
pelo tracoma, uma infecção bacteriana rever-
sível. Notas complementares foram proporcio-
nadas pela liderança dos Lions e pelo Centro 
Carter, incluindo as palavras da Embaixadora 
(ret.) Mary Ann Peters, CEO do Centro Carter, 
acerca da importância desta parceria de longo 
prazo e de tudo o que se conseguiu. Foi assi-
nado o Memorando de um novo Acordo pelas 
duas organizações que inclui uma garantia da 
LCIF para fornecer US$16 milhões como apoio 
inanceiro para os programas do Centro Carter 
para a cegueira-dos-rios e tracoma até 2020. 
Estes fundos ajudarão o Centro Carter, os Lions 
e o governo nacional da Etiópia a lutar pela eli-
minação da cegueira-dos-rios e do tracoma que 
cega. Além disso, o apoio dará assistência aos 
programas nacionais no Mali e Nigéria para atin-
gir os objectivos contra o tracoma.   

O sucesso na Nigéria mostra que a elimina-
ção é uma meta possível em África. Este difícil 
trabalho vai continuar, uma vez que a doença 
ainda infecta pessoas que vivem em muitos ou-
tros estados da Nigéria e em muitas outras par-
tes de África. A dor, o desiguramento e a perda 
de visão causadas pela cegueira-dos-rios que é 
evitável e graças às parcerias como aquela que 
existe entre o Centro Carter e a LCIF, bem como 
com os generosos donativos da Merck & Co., a 
cegueira-dos-rios pode muito bem encontrar-se 
no bom caminho para a eliminação global.

O Centro Carter partilha 
sucesso na eliminação 
da Cegueira-dos-Rios 

Por Jamie Konigsfeld

Foto cedida por: centro carter 
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«Bendita Coniança UDO» é uma nova distribuidora 
de medicamentos na comunidade em Aniri, Estado de Enugu, 

na Nigéria. Aqui mede-se uma criança para saber qual 
a dose correcta de medicação.
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RESUMO EXECUTIVO DA 

REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL
MIAMI, FLoRIDA, EUA

6 A 9 DE ABRIL DE 2018

cOmissÃO de auditOria

1 A Comissão continuará a monitorizar e a 
acompanhar os planos de acção.

cOmissÃO de estatutOs e reguLamentOs

1O Lions Clube Panipat Greater foi orientado 
para revogar a iliação de Vinay Garg e o Lions 

Clube de Kapurthala foi orientado para revogar 
a iliação de Savtantar Sabharwal por conduta 
inadequada, deixando de ser Lion. Declarou que 
Vinay Garg e Savtantar Sabharwal não deverão 
ser reconhecidos no futuro como Lions por Lions 
Clubs Internacional nem por nenhum clube ou 
distrito, não tendo direito a iliarem-se no Lio-
nismo, no futuro.

2O Lions Clube Ulkee foi orientado para revo-
gar a iliação de Um-Deok Lee por conduta 

inadequada, deixando de ser Lion. Declarou que 
Um-Deok Lee não deverá ser reconhecido no 
futuro como Lion por Lions Clubs Internacional 
nem por nenhum clube ou distrito, não tendo o 
direito de se iliar no Lionismo no futuro.

3Permitiu que o ex-sócio Byeong-Yeol Ahn se 
associe a um Clube Lion, mediante convite.

4Alterou o Capitulo VI do Manual de Normas 
da Direcção para incluir as disposições rela-

cionadas com os Padrões de Ética e Conduta dos 
nossos líderes Lions que anteriormente tinham 
sido incluídas como Anexos no Capítulo XV do 
Manual de Normas da Direcção.    

5Alterou o Estatuto Padrão do Distrito, os Re-
gulamentos de Clube e o Estatuto de Distrito 

Múltiplo para remover o Procedimento de Reso-
lução de Disputas pertinente a cada documento, 
a im de criar um novo capítulo de Resolução de 
Disputas no manual de Normas da Direcção.

6Alterou o Capítulo XV do Manual de Normas 
da Direcção para remover o Parágrafo J. e os 

Anexos C, D, E e F para que essas disposições 
possam ser transferidas para um novo Capítulo 
e um capítulo já existente do Manual de Normas 
da Direcção, com as quais as disposições se ali-
nham melhor.

7Criou o novo Capítulo XXV do Manual de Nor-
mas da Direcção para os Procedimentos de 

Resolução de Disputas.

8Alterou o Parágrafo D do Capítulo XV do ma-
nual de Normas da Direcção para adicionar 

uma nova Secção 10 relacionada com uma in-
terpretação da Deinição de «Notiicação Sui-
ciente» após retirada dos endossos a dirigentes 
internacionais.

9Adoptou uma resolução a ser reportada na 
Convenção Internacional de 2018 para alterar 

a Secção 5 (b) do Artigo II dos Regulamentos In-
ternacionais, modiicando a disposição de repre-
sentação da direcção relacionada com mandatos 
simultâneos para que ique consistente com as 
recentes emendas ao estatuto Internacional.

10Adoptou a resolução a ser reportada na 
Convenção Internacional de 2018 para al-

terar a Secção 1 do Artigo IV dos Regulamentos 
Internacionais, modiicando as comissões per-

manentes da Direcção Internacional de forma a 
incluir uma Comissão de Tecnologia.

cOmissÃO  de cOnvençÕes

1Seleccionou a Cidade do México como ani-
triã da Convenção de Lions Clubes Interna-

cional de 2015.

cOmissÃO de serviçOs a distritOs e a 
cLubes

1Aprovou os requisitos do Prémio de Exce-
lência de Clube e os requisitos do Prémio de 

Excelência de Distrito para o Ano Lionístico de 
2018-2019.

2Os Clubes do DM 51 (Porto Rico) que foram 
afectados por dois furacões devastadores 

receberam a isenção de quotas de Janeiro de 
2018 e uma prorrogação para permitir que mais 
clubes sejam oicialmente certiicados a votar 
durante a convenção do distrito múltiplo 51 que 
se deve realizar de 25 a 27 de Maio de 2018.

3Aprovou a solicitação do distrito 403 B2 para 
se tornar no Distrito Único 417, a qual entrará 

em vigor no Encerramento da Convenção Inter-
nacional de 2018.

4Aprovou conceder aos países do Gana, Tan-
zânia e Uganda o estatuto de distrito provi-

sório no encerramento da Convenção Interna-
cional de 2018.

5Aprovou conceder à Ucrânia o estatuto de 
distrito provisório 134 no encerramento da 

Convenção Internacional de 2018.

6Nomeou o Ex-Presidente do Conselho Myung 
Shin Kim para servir como Lion Coordenador 

do país de Myanmar.

7Nomeou os Lions recomendados pelos dis-
tritos provisórios para servirem no cargo de 

governador de distrito dos distritos provisórios 
para o ano Lionístico de 2018-2019.

8Nomeou o Lion Muhammed Ishaq Dar para 
servir como governador de distrito do Distri-

to 305 N2 (Paquistão) até ao encerramento da 
Convenção Internacional de 2018.

9Alterou a norma relativa aos crachás oiciais 
para permitir que exponham dois títulos.

10Alterou os Regulamentos Padrão de Dis-
trito para exigir que as mudanças nas di-

visões e regiões sejam aprovadas pelo gabinete 
do distrito e no melhor interesse dos clubes, dis-
trito e associação.

cOmissÃO de finanças 
e OperaçÕes da sede

1Aprovou a previsão do terceiro trimestre do 
Ano Lionístico de 2017-2018, relectindo dé-

icit.

2Solicitou que seja esboçada a linguagem ne-
cessária de uma emenda aos Regulamentos 

a ser proposta aos delegados na Convenção 
Internacional de 2018 para inclusão de uma Co-
missão de Tecnologia como Comissão perma-
nente da Direcção Internacional.

3Alterou o Capítulo XXI do Manual de Normas 
da Direcção, modiicando a precedência de 

convites para compromissos de oradores para 
uma reunião autorizada.

cOmissÃO dO desenvOLvimentO de Liderança

1Aprovou a programação e o currículo para o 
Seminário de Governadores de Distrito Eleitos 

de 2019.

cOmissÃO de cOmunicaçÕes de marKeting

1 Aprovou uma solicitação de subsídio de RP 
para o Distrito Múltiplo E (Venezuela, Aruba, 

Bonaire, Curaçao) no valor de US$ 6.000.

2 Alterou o Capítulo XIX, Protocolo Oicial, do 
Manual da Direcção para relectir uma modi-

icação na qual são adicionados Ex-Curadores de 
LCIF e Ex-Assessores Nomeados para a Direcção e 
removido o Corpo executivo de Área Jurisdicional e 
Ex-Presidentes de Conselho Imediatos.

cOmissÃO de desenvOLvimentO 
dO QuadrO assOciativO

1Aprovou alterar para a estrutura da equipe 
Global de Acção.

2Aprovou prorrogar o programa Vamo-nos 
iliar Juntos até Junho de 2021, e que os Lio-

ness Clubes existentes se qualiiquem para o 
programa, independentemente do número de 
associados. Também aprovou que os Lioness 
Clubes iquem isentos da taxa de fundação den-
tro deste programa.

3Alterou a Norma da Direcção para remover a 
posição de curador representante do Conse-

lho da LCIF, bem como algumas outras mudan-
ças internas.

4Alterou as Normas da Direcção para incluir 
Myanmar como o 214º país oicial de Lions 

Clubes Internacional.

cOmissÃO de actividades de serviçO

1Seleccionou aqueles que servirão como inte-
grantes e suplentes do Painel Consultivo do 

Programa de Leo Clubes para o mandato de 2018-
2020.

2Seleccionou os Dez Melhores Assessores do 
pograma de Acampamento e Intercâmbio 

Juvenis para receber os prémios do ano de 2016-
2017.

3Realizou alterações no Capítulo XXI do Ma-
nual de Normas da Direcção para relectir as 

práticas actuais.

4Actualizou o Capítulo XIII do Manual de Nor-
mas da Direcção para acrescentar Represen-

tantes Leo e Lion junto da Direcção. 

Para mais informações sobre qualquer re-
solução acima, consulte o website de LCI em 
www.lionsclubs.org ou entre em contacto com 
a Sede Internacional pelo telefone 630-571-
5466. 
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Os Lions dedicam as suas vidas 
ao serviços dos outros. Mas, às vezes, 
os próprios Lions encontram obstá-

culos quase inultrapassáveis. Quando 
tinha apenas seis anos de idade para 
ser vacinada, a Lion Saipadma Mur-
thy contraiu a poliomielite. A doença 
devastou o seu pequeno corpo, dei-
xando Saipadma com consideráveis 
deiciências físicas. O pai de Saipa-

dma encorajou-a a focar-se nas suas 
capacidades e usá-las para melhorar 
as vidas das outras crianças. Isto 
tornou-se o guia de mantra de Saipa-

dma. Ela continuou a sua educação, 
apesar das dores constantes e diicul-
dade em andar e dedicou a sua vida 
a dar poder às crianças que, de outro 
modo, teriam continuado no seu ci-

clo de pobreza e de iliteracia. 
Na Índia rural muitas famílias 

não conseguem dar prioridade à edu-

cação das suas crianças, especialmen-

te se forem raparigas. As crianças são 
encorajadas a trabalhar para apoiar 
as suas famílias. Pode ser perigoso 
para as meninas irem sozinhas para 
a escola e para voltarem da escola. E 
as escolas muitas vezes não têm con-

dições sanitárias nem acomodações 
próprias para pessoas com deiciên-

cias. A complicar a situação ainda há 
o facto de que as famílias na Índia 
rural são trabalhadores migrantes 
que se movimentam de uns locais 
para outros conforme muda a esta-

ção. Esta foi a situação para aquilo 
que Saipadma chama de deiciência 
social e cultural.

Em 2009, o Lions Clube Gajapa-

tnagaram da Índia patrocinado pelo 
Lions Clube Burr Ridge-Hinsdale-

-Oak Brook dos Estados Unidos foi 
contemplado com um subsídio da 
LCIF. O valor de US$5,000 renovou 
um dormitório juvenil em Andhra 

Pradesh, Índia, permitindo que 40 
meninas pudessem ir às aulas, algu-

mas delas pela primeira vez. Este 
seria o primeiro passo na ajuda às 
crianças tribais para ultrapassarem as 
suas deiciências.

Trinta e sete rapazes foram ins-
critos nas escolas quando começou 
a expansão do trabalho. Em 2010, 
10 meninas estavam a viver no novo 
dormitório e a ir às aulas. Ter um 
dormitório junto da escola permite 
às crianças icarem durante meses 
sem interromperem os seus estudos 
enquanto os pais trabalham. «Nós 
não tínhamos a certeza se podería-

mos cuidar delas», disse Saipadma, 
«porque tudo era tão novo para elas». 
Havia agora crianças a icar nos dor-
mitórios sem terem tido a experiência 
de cuidados de higiene. Havia crian-

ças de 12 anos que só conseguiam 
ler no segundo ano. Além da leitura, 
escrita e aritmética, estes estudantes 
aprenderam capacidades básicas de 
vida, como saúde e higiene pessoais. 

O segundo passo para ultrapas-
sar estas deiciências sociais envol-
veu a mudança das perspectivas dos 
pais. Saipadma trabalhou diligente-

mente, aproximando as famílias para 
discussão das maneiras pelas quais 
as suas crianças poderiam continuar 
a sua educação e mesmo assim vol-

tar às suas aldeias. Nem sempre foi 
fácil convencer os pais que a escola 
providencia estabilidade, segurança, 
melhorando a saúde e dando um fu-

turo mais promissor. Mas Saipadma 
perseverou.

Actualmente, 48 raparigas e 25 
rapazes melhoram a suas vidas e ca-

pacidades académicas que os ajuda-

rão a evitar o trabalho migrante, os 
estereótipos de género, o casamento 
de crianças e outros obstáculos. Ao 
lado de professores e coordenado 
por Saipadma, estas crianças apren-

dem acerca de limpeza e organização 
comunitárias, bem como capacida-

des de empregos como trabalho de 
madeira e agricultura sustentável. 
Até à data, 1561 estudantes tribais 
e rurais podem agora ler e escrever 
agradecimentos a Saipadma e a ou-

tros Lions. Os Lions continuam a 
apoiar os estudantes e o dormitório, 
proporcionando assistência inancei-
ra e confeccionando roupas doadas 
para vestir os estudantes. A dedica-

ção dos Lions e o apoio da LCIF 
possibilitam uma mudança incrível, 
na Índia tribal e rural. Este é o poder 
da vossa Fundação.

(Para consulta, incluindo vídeo: 
https://youtu.be/OH5oWHvr6Zo)

Resistir à supremacia para  
ter a certeza que outras 
crianças são contempladas

Por cassandra rotolo

A Lion Saipadma Murthy, no centro, 
cuida das suas estudantes 

como se fossem suas próprias ilhas.
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Que balanço faz do Ano Lionístico e do 
seu mandato?
Faço um balanço muito positivo. 
Além de um muito bom relaciona-

mento com ambos os governadores, 
tenho sentido o Distrito 115 a cres-
cer com qualidade.

Conseguiu cumprir tudo a que se pro-
pôs?
Posso dizer que sim, pois consegui-
mos melhorar as inanças do distrito, 
realizar dois Fóruns e acompanhar, 
sempre que convidados e que pos-
sível, os governadores nas diversas 
atividades. Além do trabalho, conse-

guimos levar às Convenções a Braga, 
com a grande colaboração do DG 
Paulo Rodrigues o IP Naresh Agga-

rwal e sua esposa Navita.

O que gostaria de ter feito que não 
fez?
Gostaria que o Distrito 115 tivesse 
crescido ainda mais e que não hou-

vesse clubes em Status Quo. Gosta-

ria de ter promovido uma atividade 
nacional, mas tal não foi possível.

O que mais o marcou neste Ano Lionís-
tico no exercício do seu cargo?

O que mais me marcou foi a tena-

cidade dos governadores, que con-

seguiram alavancar, sem esmorecer, 
todo uma série de protocolos a favor 
dos clubes, para, por sua vez, pode-

rem servir melhor as suas comuni-
dades. Protocolos que visam a sus-
tentabilidade dos clubes e o aumento 
da sua visibilidade com realizações 
muito positivas. Constatei também 
a grandiosidade do Movimento, com 
todo o serviço realizado em prol dos 
mais necessitados, que tive oportuni-
dade de constatar de norte a sul do 

país nas mais diversas áreas, como 
o Ambiente, o Cancro Pediátrico, a 
Diabetes, o Alívio à Fome, a Visão e 
o combate ao sarampo. Aqui os pro-

tocolos foram e serão importantís-
simos com os frutos dos mesmos a 
incrementar mais dinheiro para com-

bater essas necessidades.

“cOnvençÕes 
devem servir para 
vOtar prOpOstas sem 
grandes discussÕes” 

Acha que houve algo que correu me-
nos bem ou que poderia ter feito de 
outra forma?

Penso que, apesar de considerar que 
os Fóruns realizados nas Caldas da 
Rainha e na Mealhada foram um su-

cesso, pois foram os primeiros rea-

lizados pelo DM115, poderiam ter 
corrido melhor, tendo a presença de 
mais companheiros, pois os assuntos 
lá tratados e discutidos permitiriam 
que nas convenções os delegados 
dos clubes estivessem mais esclare-

cidos e que as convenções terminas-
sem dentro do horário previsto e fosse 
mais uma festa do que o palco para al-
guns se exibirem com longas interven-

ções e polémicas desnecessárias. As 
Convenções devem ser cada vez mais 
um local onde vamos aprovar ou não 
as propostas apresentadas, sem gran-

des discussões, e essencialmente uma 
festa onde a família LION se encontra.
Gostaria de dizer também que os 
jantares e almoços de aniversário 

JOsÉ carvaLHO LOpes     
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE GOVERNADORES 
(CNG) AL 2017-18

José Carvalho Lopes destaca o bom relacionamento 
com os Governadores, a realização de dois fóruns, 
a melhoria das finanças do Distrito e a presença do 
Presidente Internacional do Lions nas Convenções 
como marcos importantes do mandato 

“Tenho sentido
o Distrito 115 
a crescer 
com qualidade”

Por isabel gomes moreira
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deveriam realizar-se não nos atuais 
moldes, mas por grupos de clubes, 
como por exemplo, por divisão e não 
de uma forma individual. É um des-
perdício de recursos, que deveriam 
ser canalizados para o serviço às 
comunidades. Além disso, os preços 
são muito elevados.

Gostaria de destacar alguma atividade 
ou projeto a que tenha estado ligado?
Estive ligado ao projeto de forma-

ção de novos clubes, no apoio aos 
governadores, que está a dar os seus 
frutos.

Sem dúvida que as Convenções deste 
ano foram marcantes, até pela pre-
sença e participação do Presidente 
Internacional da Associação. O que é 
que retém destas Convenções?
Foram excecionais, com uma orga-

nização fabulosa, tendo sido realiza-

dos painéis de discussão de assuntou 
atuais, a exemplo do que se veriica 
nos Fóruns Europeus assim como 
nas Convenções Internacionais. Na 
abertura, o momento em que o Ar-
cebispo D. Jorge Ortiga assim como 
Presidente da Câmara Ricardo Rio 
e Presidente da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro foram desaiados e 
aceitaram integrar o Movimento foi 
espetacular.
O Lions Clube de Braga e os clubes 
da divisão 2 estão de parabéns. O 
jantar de gala esteve ótimo, desde o 
espaço, a decoração, a ementa e a sua 
confeção. O momento de entrega de 
galardões esteve muito bem, assim 
como todas as intervenções.
No dia 22, houve intervenções de-

masiado extensas, algo que deve mu-

dar aos poucos.

Qual é que acha que deve ser 
o papel de um Presidente do 
Conselho Nacional de Gover-
nadores?
Penso que um Presidente do 
Conselho deve ser um facili-
tador dos processos, ter uma 
atitude relexiva, e estar sem-
pre pronto a colaborar com os 
governadores, dentro do que 
possamos considerar bom 
para o Movimento, sempre 
com um espírito de partilha de 
informação e colaboração.

A sua visão do Movimento é 
hoje muito diferente daquela 
que tinha antes de exercer o 
cargo, apesar de ser LIONS há 
muitos anos?
Não, a minha visão é a mes-
ma, apesar de ter aprendido 
muito durante este ano, prin-
cipalmente no que diz respei-
to nas relações interpessoais.

Gostou da experiência?
Sim, gostei imenso da expe-
riência. 

Como é que vê o futuro do Mo-
vimento? É otimista quanto ao 
futuro?
Depois deste ano tão inten-
so, em que os governadores 
conseguiram imprimir um rit-
mo elevado, em patamares 
que há muito tempo não se 
viam, o Lionismo só poderá 
existir um crescendo perma-
nente. As raízes estão lança-
das. Agora é preciso colher os 
frutos e seguir os bons exem-
plos desta gestão. 

A VISÃO 
SOBRE O CARGO

“UM 
PRESIDENTE 
DO CONSELhO 
DEVE SER UM 
FACILITADOR”
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distritO 115 centrO nOrte 
distritO cria  
canaL teLevisivO na internet 
O Distrito 115 Centro Norte, por iniciativa do Governador Paulo Rodrigues, criou um 
canal televisivo do Lions na internet. Chama-se Lions Portugal TV, ficará sediada na 
nova sede do Distrito, na Maia e será inaugurada no dia 30 de junho. A LION ouviu 
o Governador, o presidente do CNG e o assessor responsável sobre este novo mega 
projeto e revela como tudo irá funcionar 

Sendo o responsável pela criação da 
Lions Portugal TV, diga-nos como sur-
giu a ideia de criar um canal de te-
levisão do Lions?

A informação sobre a reali-
dade do Lionismo em Portugal 
e no Mundo, a divulgação de 
iniciativas, o modo como se 
concretizam as ações levadas 
a cabo pelos Clubes, a forma 
como atua e os resultados que 
conseguem a nossa Fundação e 
a Fundação de Lions Internacio-

nal foi sempre preocupação sentida. 
Daí até à ideia de criação de um canal 
que cumprisse estes e outros objetivos foi um 
ápice.

Cientes do que queríamos, percorremos os caminhos 
certos que nos levaram até ao sucesso anunciado.

Será um canal do Distrito 115 Centro Norte ou dos Lions de 
Portugal?

É um canal do Distrito Centro/Norte. Mas para nós 
o que está em causa é o Lionismo e se o Distrito Centro/
Sul vier a manifestar interesse em aderir teremos muito 
gosto em ajudar a viabilizá-lo.

Que vantagens trará aos Lions, na sua opinião, a criação de 
um canal televisivo na internet?

As vantagens são evidentes porque 
dispor de informações atualizadas 

sobre a vida do nosso Movimento, 
para além de permitir conhecer o 
que se faz e como se faz, o que 
pode gerar efeitos - imitação 
muito positivos, também dará 
a oportunidade à comunidade 
civil de conhecer muito melhor 
o que vale o Lionismo no Mun-

do.

Que encargos trará aos Lions a cria-
ção deste projeto?
O problema dos encargos foi sempre 

uma preocupação. Podemos sossegar todos 
os Companheiros dizendo-lhes claramente que não 

haverá quaisquer encargos a que tenham de fazer face.

Quando estará disponível o canal?
Gostaríamos que tivesse podido ser antes, mas não 

foi possível. A menos que surja qualquer diiculdade de 
última hora, que não estamos a prever, a inauguração 
coincidirá com o último dia do mandato: 30 de junho 
de 2018.

Como funcionará e quem estará à frente do projeto?
A fonte das informações a difundir terá sempre ori-

gem nos Clubes e Companheiros. Todas as informações 

pauLO rOdrigues 
GOVERNADOR DISTRITO 115 CENTRO NORTE 2017-18

“Uma oportunidade de dar a conhecer  
o nosso trabalho à sociedade”



 >
 d

is
tr

it
O

s

MAIO

JUNHO

17
LION

2018

carvaLHO LOpes
PRESIDENTE DO CONSELhO NACIONAL DE GOVERNADORES (CNG) 2017-18

“Espero que consiga motivar ainda mais 
todos os membros dos Lions Clubes”

Que vantagens reconhece a este projeto 
de criação de um canal de televisão 
do Lions?

A criação de este canal de 

televisão será mais um veículo 
para mostrar ao portugueses 
e ao mundo o que de bom 
fazem os Lions em Portugal. 
Será também mais um veículo 
para difundir a mensagem do 
Presidente Internacional. A vi-
sibilidade é algo que todos pro-

curamos aumentar, para que os 
Lions sejam conhecidos em todo o 
território português. “Não se pode gos-
tar do que não se conhece”. Por isso o canal 
só trará vantagens aos Lions portugueses, levan-

do-os, nos seus momentos de lazer, a contactar através 
deste canal com o Lionismo.

Este canal será também uma ótima solução para que 
quem tem mobilidade reduzida possa ver, sem sair do seu 
lar ou da sua cama, as atividades do DM 115 e no resto 
do mundo. 

Será também uma forma der dar a conhecer de uma 
forma mais fácil e grande tudo o que de bom fazemos 
no nosso distrito 115, bem como apresentar as atividades 
do distrito, entrevistar os dirigentes, os assessores, sendo 
nacionais ou internacionais.

A exemplo de outros canais, poderemos fazer diretos 
nas Convenções ou outros eventos importantes.

Mais visibilidade, que torne a integração num Lions 
Clube mais apetecível, que irá engrandecer ainda mais o 
nosso Movimento em Portugal e no mundo.

Qual o papel do Distrito Múltiplo neste pro-
jeto?

O DM 115 está recetivo desde 
a primeira hora a este projeto. Se 
o canal é bom para o Distrito 
115 CN ou CS será certamente 
ótimo para o Distrito Múltiplo 
115. O DM deve ser um faci-
litador dos processos, sempre 
atento a tudo que se faz, mas 

motivando e incentivando ao 
Serviço, objetivo maior do lionis-

mo, sendo a base e a essência da 
necessidade de existir o Movimento 

Lion

A criação deste canal é uma boa aposta, na sua opi-
nião?

Certamente que é uma boa aposta. Algo que é um 
valor acrescentado ao Movimento, que não tem custos 
associados, que nos dá imensa visibilidade, que nos aju-

dará a levar as nossas mensagens, assim como as dos Pre-

sidentes Internacionais, de uma forma mais confortável e 
idedigna. Só pode ser algo muito positivo.

O que é que espera deste novo meios de comunicação dos 
Lions?

Espero que este meio de comunicação evolua no 
tempo e no espaço, reinventando-se dia após dia. Espero 
também que haja uma grande adesão de todos os mem-

bros Lions na visualização dos seus conteúdos. Espero 
que consiga motivar ainda mais todos os membros dos 
Lions Clubes e levar outros a quererem integrar este Mo-

vimento de Solidariedade.

que se pretendam ver difundidas serão canalizadas para 
os Companheiros responsáveis pela manutenção do ca-

nal, nomeadamente da Assessoria das Comunicações, a 
quem icaremos a dever um trabalho técnico que, tenho 
a certeza, não será fácil. Mas trata-se de Companheiros 
muito competentes e dedicados à nossa causa. São eles 
o CL António Peixoto (Lions Clube de Vila Nova de Fa-

malicão), CL Carlos Ferreira (Lions Clube de Santa Joana 
Princesa) e CL Miguel Ramalhosa (Lions Clube do Porto 
Boavista)

Onde ficará localizada a sua sede?
Na nova sede do Distrito 115CN, no Parque de S. 

Pedro de Avioso, na Maia.

Os Lions dispõem meios técnicos para dinamizar este pro-
jeto?

Não tenho dúvida nenhuma a esse propósito. O Lio-

nismo está repleto de Companheiros de muito valor, 
muito competentes nas mais diversas áreas do saber. O 
talento dos nossos dirigentes será também o de saber 
identiicar esses Companheiros para as diferentes áreas 
de intervenção. Além de que há necessidade de dar conte-

údo ao lema de um ex-presidente internacional que dizia: 
“faça com que o seu semelhante se sinta necessário”.



antÓniO peiXOtO
ASSESSOR DO PROJETO LIONS TV

“o grande desaio  
será os seus conteúdos e dinâmica”
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De que forma os Clubes podem benefi-
ciar deste Canal?

Este será mais um novo meio 
de dar visibilidade às atividades 
do movimento Lions e dos seus 
Clubes. Estamos na era da co-

municação digital. Não pre-

tende substituir nenhum dos 
meios de comunicação existen-

tes, mas trazer de uma forma 
fácil a cada um e à sociedade em 
geral, a informação e dinâmica do 
movimento Lions no Distrito 115 
Centro Norte. Estou certo que após o 
seu período de maturação se tornará um 
meio de comunicação para todo o movimento 
Lions em Portugal.

Que tipo de conteúdos irá divulgar?
É importante para os Lions sensibilizar a sociedade 

para as ações que praticam. Assim é importante informar 
e ter visibilidade. O contributo das informações, mani-
festações de serviço e até aniversários dos Clubes serão 
importantes para a dinâmica e conteúdo do canal. Estou 
certo que terá uma evolução continua. O grande desaio 
será os seus conteúdos e dinâmica. É um canal dos Lions 
que pretende criar ações de comunicação e dinâmicas dos 
todos os Clubes. São eles os grandes contributos de su-

cesso deste canal.

De que forma os Clubes podem ver as 
suas actividades na Lions Portugal 

TV?
Estou a tratar de uma grelha 

de informação geral do movi-
mento Internacional Lions, 
outra para informações e ações 
do Distrito e outra para cada 
Clube. Vai existir um centro 

recetor destas informações e 
imagens, quer de fotos como de 

vídeos, que terá de ter o tratamento 
necessário para serem publicadas. Se-

rei eu nesta fase a gerir esse processo com 
um equipa de proissionais amigos que se dis-

ponibilizaram perante este desaio… mas seremos todos 
juntos os vencedores deste desio.

Brevemente, informarei a forma de recolha da infor-
mação dos Clubes, o nome da equipa e a forma de acesso 
ao Canal.

Tudo também só é possível pela disponibilidade da 
PT Empresas, Altice Portugal e da Meo.

Nesta Fase teremos acesso através da TV Meo. A 
evolução será para ter também acesso no telemóvel. Com 
a mesma evolução, iremos tentar que também seja pos-
sível integrar com os outros operadores de tv por cabo, 
Vodafone e Nós.

Quem É antÓniO peiXOtO?

A
ntónio José Peixoto 

nasceu a 5 de 

setembro de 1960. 

Natural de Ruivães, 

Vila Nova de Famalicão, é 

licenciado em Engenharia 

Produção Metalomecânica, 

pela Universidade do Minho. É 

membro do Lions Clube de Vila 

Nova de Famalicão e está no 

movimento Lions há mais de 40 

anos. É sócio fundador do Leo 

Clube de Famalicão.

Já foi Presidente da Associação 

de Telecomunicações de Portugal 

e da ACIF Associação Comercial 

e Industrial de Vila Nova de 

Famalicão. Pertence aos órgãos 

sociais da Liga Portuguesa Contra 

o Cancro (núcleo regional).

Em 1980 fundou a oPS – 

organização Portuguesa de 

Seguros, de que ainda hoje é CEo.

Pioneiro nas telecomunicações 

móveis em Portugal. Fundador 

no projeto de agentes de 

telecomunicações da Telecel.

Em 1998, iniciou a parceria com 

o grupo PT Telecomunicações, 

que ainda hoje mantém, através 

da parceria com PT Empresas / 

Altice, como Chairman na empresa 

Avetelcom Telecomunicações, 

também fundador.

Fundou o projeto empresarial 

Siemens Mobil em Portugal, 

replicado mundialmente tendo 

atingido a visibilidade quando 

se tornou patrocinador oicial do 

Real Madrid.

Foi considerado pela Revista 

Exame, Delloitte e Dun & 

Bradstreet, o melhor entre os 

melhores líderes de PME`s de 

2004 e 2013.
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O Grupótico e o Distrito 115 Centro Norte do Lions 
Clubes celebraram um protocolo que procura proporcionar
aos seus membros e aos seus clubes, na componente do
Fundo Social condições vantajosas:

Sócios: Desconto até 15% na aquisição de óculos, lentes de contacto e aparelhos auditivos.

Fundo Social: Oferta de 72 pares de lentes e 50% de desconto em 36 aparelhos auditivos.
              Para além das quantidades referidas o Grupótico oferece um desconto de 30%.
                         

Distrito 115 Centro/Norte: Para ações de solidariedade o Grupótico concede um donativo de
              5% sobre as compras efetuadas pelos sócios dos clubes pertencentes ao Distrito.  
                         

Av. da Boavista, 201
4050-115 Porto
     226 063 120
boavista@grupotico.pt

Grupótico

Rua D. António Barroso, 68
4750-258 Barcelos
     253 812 120
sede@optica2.pt

Optica 2

Largo Luís de Camões,
C.C. Rainha, Lj. 1, Piso 0
3720-232 Oliveira de Azeméis
     256 686 601
opticazemeis@grupotico.pt

Opticazemeis

Óticas para ativação
do Fundo Social

o l h a r    p o r t u g u ê s

R

� lbufeira * Arcozelo (VNG) * Aveiro * Barcelos * Braga * Cabeceiras de Basto * Caldas das Taipas  *  Celeirós
Chaves  *  Ermesinde  *  Faro  *  Guimarães  *  Leça da Palmeira  *  Lisboa  *  Maia  *  Oliveira de Azeméis
O v a r  *  P o r t i m ã o  *  P o r t o  *  P ó v o a  d e  L a n h o s o  *  P ó v o a  d e  Va r z i m  *  R e a l  *  R i b a  d e  A v e
Sto. Tirso  *  S. Romão  *  Setúbal  *  Tomar  *  Viana do Castelo  *  Vieira do Minho  *  Vila do Conde  *  V. N. Famalicão

assessOria de serviçOs LiOnísticOs para crianças d115cn

simpósio ser criança: 
um evento de sucesso
A Assessoria de Serviços Lionísticos para Crianças do Distrito 115Centro Norte, em colaboração 
com o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, promoveu a 4ª edição do Simpósio Ser Criança 
centrado na temática “Ser Criança: imaginar e descobrir”. 

O evento que decorreu na Casa 
das Artes contou com mais de uma 

centena de participantes, solidiican-

do a sua importância crescente na 
formação e informação para a infân-

cia, reunindo participantes das áreas 
da educação, ciências sociais e ciên-

cias da saúde, para os quais a infância 
adquire particular interesse.

Os oradores convidados, acadé-

micos, proissionais e investigadores 
de instituições de ensino de renome 
na área dos estudos da criança. “A 
Criança e o digital: pensar, des-
cobrir, prevenir” e “A Criança e o 
brincar: desaios de um mundo em 
mudança” foram o mote para dois 
painéis de excelência, com inter-
venções das catedráticas Maribel 
Miranda (ESSE de Viseu e Univer-
sidade do Minho), Teresa Soia Cas-

tro (Universidade Nova de Lisboa), 
Catarina Tomás (ESE de Lisboa) 
e Lurdes Carvalho (Universidade 
do Minho), moderados por Altina 
Ramos (Universidade do Minho) e 
Eduardo Jorge Duque (Universida-

de Católica Portuguesa). 

A sessão terminou com a inter-

venção de Liliana Moreira, psicóloga 
de formação e comunicadora nata. 

Destaque para a presença do Go-

vernador do D115CN, DG Paulo 
Rodrigues que partilhou o painel de 
abertura com a Assessora de Servi-
ços Lionísticos para Crianças, CL 
Liliana Soares.

A comissão organizadora acre-

dita que o evento se airmou como 
impulsionador do desenvolvimento 
de projetos de serviço muito impor-
tantes e signiicativos para as crian-

ças, capacitando os educadores for-
mais e informais para a promoção do 
aprender e crescer pelo brincar, im-

pulsionando o sucesso educacional e 
o desenvolvimento de competências 
sociais e emocionais.

publicidade
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Que balanço faz deste Ano Lionístico e 
do seu mandato?
Sei que coloquei a fasquia muito alta. 
Mas i-lo conscientemente saben-

do que teria de esforçar-me muito, 
mobilizar muitos Companheiros(as) 
para que as metas fossem atingidas.
E se a ambição era grande os resulta-

dos foram-no ainda maiores.
Não só por isso – o que é impor-
tante – mas também pelo que foi 
conseguido em dinamização, em 
aproximação às Companheiras e 
Companheiros, na criação de um es-

pírito de grupo e vivência em alegria 
que a todos invadiu. Assim só posso 
concluir que o balanço é muito po-

sitivo. Mas mais do que a ideia que 
tenho o que importa é o julgamen-

to que os nossos Companheiros(as) 
possam fazer.

Conseguiu cumprir todos os seus ob-
jetivos?
 Não posso airmá-lo com a certe-

za absoluta porque o mandato ain-

da não terminou. Se me pede uma 
primeira aproximação dir-lhe-ei que 
sim; talvez mesmo ultrapassá-los. 
E isso deveu-se ao empenhamen-

to de toda a equipa da Governado-

ria, nomeadamente o do Presidente 

do Comité de Honra, CL António 
Gama Brandão que esteve presente 
em todas as reuniões de trabalho, ao 
Coordenador do Centenário CL Ri-
beiro Cardoso, às Assessorias e As-
sessorias Adjuntas, à equipa do GAT 

(GST, GMT e GLT), aos Presidentes 
de Região e de Divisão, às Direções 
dos Clubes e a todos os Companhei-

ros do Distrito 115CN.
Também uma palavra especial de 
agradecimento pelo contributo ao 

pauLO rOdrigues    GOVERNADOR DO DISTRITO 115 CENTRO NORTE AL 2017-18

Uma nova sede para o Distrito e a criação de novos Clubes e Núcleos são algumas 
das apostas ganhas pelo Governador Paulo Rodrigues, que faz um balanço “muito 
positivo” do Ano Lionístico que agora termina e do seu mandato

“Previsões apontam 
para saldo líquido positivo
de 1.350 sócios”

Por isabel gomes moreira
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Past Director Internacional CL José Gor-
gulho e ao Presidente do Conselho Na-

cional de Governadores CL José Carva-

lho Lopes.

Há algo que gostaria de ter feito que não 
fez?
Tudo o que anunciei foi ou vai ser atin-

gido, como lhe referia em resposta à per-
gunta anterior.
 Mas se pergunta se há projetos que gos-
taria de ter tempo de implementar, não 
obstante não terem sido objeto de com-

promisso, dir-lhe-ia que sim. Mas o ano 
lionístico é isso mesmo, é um ano, e nós 
temos de saber hierarquizar os nossos ob-

jectivos.

“Lucas” 
um prOJetO de sucessO

Uma das iniciativas mais emblemáticas do 
seu mandato foi o projeto de luta contra o 
cancro infantil, que culminou com a entre-
ga da bolsa de investigação a um investi-
gador… 
Sinto orgulho pela iniciativa, pela imagi-
nação de criação do “Lucas”, pela visi-
bilidade trazida a esta causa e por conse-

quência ao Lionismo.
Orgulho ainda por ter sentido, de muito 
perto, a dedicação de um conjunto de 
colaboradoras da empresa onde exerço a 
minha proissão e que ofereceram o seu 

trabalho criativo, confecionaram e pre-

pararam a expedição deste boneco que 
escolhemos como símbolo, que foi refe-

renciado pelo Dr. Marques Mendes no 
jornal da Noite da SIC e divulgado pela 
Dra. Clara de Sousa e também esteve em 
destaque no programa com maior audi-
ência da SIC Mulher “Faz Sentido”, com 
Ana Rita Clara, numa entrevista comigo e 
com o vencedor da bolsa de investigação, 
na área do Cancro Pediátrico no valor de 
10.000 euros. 
Uma palavra muito especial de agrade-

cimento ao desempenho da Assessoria 
do Cancro Pediátrico, constituída pela 
CL Ana Correia e Ernesto Oliveira, que 
muito contribuíram para o sucesso do 
projeto.

distritO uLtrapassa 
barreira dOs 1250 sÓciOs 

Em termos de crescimento do quadro so-
cial, o que nos pode dizer sobre a criação 
de novos clubes e núcleos? 
Esse é um trabalho de muita gente, muito 
suor, muito empenho de muitos Compa-

nheiros.
Sei que sem eles o meu trabalho icaria 
incompleto. Mas o resultado é fabuloso, 
sobretudo se tivermos em conta a história 
do Centro/Norte nos últimos 15 anos.
Fundámos os clubes de Mirandela, Chaves, 
Porto Douro, Vizela e Póvoa do Lanhoso, 

cinco no total.
Criámos os Núcleos de Leça da Palmeira, 
Vila Real, Santo Tirso Ave, Seia e Alber-
garia, cinco no total.
Foram nove meses de trabalho intensivo. 
O tempo de “gestação” justiica os resul-
tados positivos.
Estou plenamente convencido que estão 
criados os fundamentos para um cres-
cimento acelerado do nosso Distrito. E 
digo-o porque não obstante até este mo-

mento ter sido dado baixa de um número 
recorde de associados (se quisesse brincar 
com as palavras dir-lhe-ia que parece que 
estavam todos à espera que eu chegasse 
para limpar os icheiros), ao todo, e até à 
data de envio desta entrevista, perdemos 
120 membros. Chegámos a ter 989 mem-

bros no Distrito. Mesmo assim as minhas 
previsões apontam para um saldo líquido 
positivo de 1.350 sócios, o que fará com 
que o nosso Distrito passe a barreira dos 
1.250 exigidos.
Esta façanha, a ser conseguida como es-
pero, só será possível porque, para além 
dos novos clubes e núcleos, os Clubes 
existentes izeram um grande esforço de 
dinamização interna aumentando eles 
também o quadro social.
Uma palavra muito especial de agrade-

cimento ao Coordenador do GMT, CL 
Eduardo Leite, e a todos os Presidentes 
de Região e Divisão, que tudo izeram 
para que estes resultados fossem conse-

Conseguiu uma nova sede para o Distri-
to. Esse novo espaço acarretará custos 
para os Lions?
Só os custos de funcionamento normais 
da sede, os custos que já suportamos. 
O que espero – porque estão criadas as 
condições para que isso aconteça – é que 
a exploração deste espaço, pelo contrá-
rio, possa trazer receitas para as nossas 
instituições, sirva de ponto de encontro 
para os Clubes e associados, um polo de 
formação de novos dirigentes, campo da 
juventude para jovens Leos, que venha a 
ser a futura sede da Fundação Lions de 
Portugal e do Distrito Múltiplo, e cons-

titua um polo de dinamização e mostra 
das nossas atividades.
É um espaço excecional e estão reu-
nidas condições fantásticas para que 
este seja um marco de prestígio a as-
sinalar este ano de encerramento do 
Centenário.

O Presidente Internacional mostrou-se 
agradado com o que viu…
O nosso Presidente Internacional, que vi-
sitou o espaço e inaugurou esta sede, no 
dia 20 de abril, disse mesmo que nunca 
havia visto nada de similar por todos os 
cantos do Mundo por onde tem passado.

Porque será ele o próximo presidente do 
LCIF, aproveitei a ocasião para lançar-lhe 
o desaio para avaliar a possibilidade de 
trazer para Portugal e em concreto para 
a nossa nova sede emblemática da Maia 
a sede europeia do LCIF e do LCI.
E aqui temos de deixar bem expresso 
o nosso agradecimento – que sei que 
será coletivo – ao Senhor Presidente da 
Câmara Municipal da Maia, Eng.º Tiago 
e nele a toda a edilidade maiata, assim 
como ao Lions Clube da Maia, na pes-
soa da sua Presidente a Companheira 
Manuela Vieira, que desde os primeiros 
contactos esteve sempre ao meu lado.

NOVA SEDE DO DISTRITO NA MAIA 

“PRESIDENTE INTERNACIONAL DISSE qUE NUNCA VIU NADA ASSIM”

u
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Lionsquest” e “SightFirst 
Gostaria de destacar alguma atividade 
ou projeto a que tenha estado ligado?
Já lhe falei do “Lucas” e da campanha 
abraçada pela Assessoria do Cancro 
Pediátrico, que culminou na atribuição 
de uma bolsa de investigação, no valor 
de 10 mil euros. Mas há muito mais! 
Levámos a cabo ações no âmbito das 
várias assessorias, pelo que deixo aqui 
uma palavra especial de agradecimento 
a todos os Companheiros Assessores e 
Assessores Adjuntos.
Mas deixe-me referir-lhe, pela dimen-

são e pela projeção que vão ter, os pro-

jetos submetidos à LCIF do “Lions-
Quest” e da Visão “SightFirst”, são 
aqueles que serão mais marcantes na 
vida futura do D115CN. 
Em relação ao Lions Quest, estamos 
a falar de um programa global de de-

senvolvimento de competências para 
a vida ao nível social e emocional que 
vai potenciar a liderança, conhecimen-

tos, competências e recursos para de-

senvolver jovens mais capazes e com 
carácter positivo para enfrentar proble-

mas no âmbito da cidadania, bullying 
e droga. Uma palavra especial de agra-

decimento à Assessora do Lions Quest 
CL Isabel Telles e Assessora Adjunta 
CL Glória Leite, que estão a fazer um 
trabalho fantástico.
Sobre o projeto da Visão “SightFirst”, 
sabe-se que a deiciência visual na pri-
meira infância pode prejudicar signi-
icativamente o desenvolvimento das 
funções visual, motora e cognitiva e 
levar a consequências psicossociais 
adversas. O estudo Visão em crianças 
no pré-escolar relatou que a deiciência 
visual da visão ao perto não corrigida 
estava associada a deicits no início da 
alfabetização e em outras competên-

cias essenciais para o desenvolvimento 
escolar. Mais importante, as interven-

ções, como a compensação de ócu-

los em crianças em idade pré-escolar, 
mostraram restaurar a função visual-
-motora.
A miopia afeta 25% da população 
mundial, atingindo uma prevalência de 
mais de 75% em alguns países asiáti-
cos. Existem riscos signiicativos para 
o olho míope sofrer de doenças graves 
que podem prejudicar irreversivelmen-

te a função visual. A miopia é um fator 

de risco signiicativo para o desenvol-
vimento de diferentes formas de reti-
nopatia e maculopatia, glaucoma, cata-

rata precoce e outras desordens.
Estima-se que a prevalência na popula-

ção em Portugal está em crescimento e 
pode atingir valores superiores a 40% 
na população adulta jovem.

Em que consistirá o projeto?
Com o projeto pretende-se nos pró-

ximos três anos rastrear crianças em 
idade escolar com erros de refração e 
ambliopias; aumentar a consciencia-

lização pública sobre importâncias 
da saúde visual e acompanhamento 
de pacientes na compensação de er-
ros refrativos pelos LIONS locais.
Uma palavra especial de agrade-

cimento ao Assessor da Visão CL 
Eduardo Pinto e ao Assessor Adjun-

to CL António Queirós.   

Quer referir outros projetos?
De referir ainda a realização de pales-
tras, simpósios, a intervenção nos lo-

cais afetados pelos incêndios, o estudo 
para certiicação dos Lions no âmbito 
da assessoria da qualidade. 
Preparámos também o futuro, com as 
parcerias que estabelecemos, que cana-

lizarão para os Distritos e para a nossa 
Fundação recursos que permitirão le-

var bem mais longe e de forma ainda 
mais signiicativa a ação do Lionismo 
junto dos mais carentes da nossa socie-

dade. São exemplos disso as parcerias 
concretizadas com a BP Combustíveis 
(atribuição de um donativo de 0,005€ 
por cada litro abastecido); Adecco Re-

cursos Humanos (atribuição de um 
donativo que pode ir até 3.000 euros/
ano); BMW Car (atribuição de um 
donativo de 1,5% do valor comercial 
do carro por cada unidade vendida) e 
Agência Abreu Viagens (atribuição de 
um donativo de 5,00€ por compra de 
pacote turístico). 
Para obtenção de receitas diretas para 
os Clubes do Centro/Norte inalizá-

mos parcerias com a Fundação Por-
tugal Telecom para a erradicação do 
Sarampo no mundo; Grupótico para 
apoio ótico; Dignitude/Abem (medi-
camento Solidário) e SABSEG na atri-
buição de donativos aos clubes.

guidos. Também uma palavra de 
agradecimento para o Presidente 
do Conselho Nacional de Gover-
nadores, CL José Carvalho Lopes 
que, em conjunto com o CL Edu-

ardo Leite, acompanharam-me em 
milhares de quilómetros pelo cen-

tro norte de Portugal.

O que mais o marcou neste Ano Lio-
nístico no exercício do seu cargo?
Poderia responder-lhe de uma 
forma sintética: a dedicação e o 
entusiasmo dos Lions.
Sem isso nada seria possível. A 
partir de determinada altura já 
nem sei se fui eu que dinamizei as 
equipas, os elementos da Gover-
nadoria, os Lions, ou se foram eles 
que me dinamizaram a mim.

A sua visão do Movimento é hoje 
muito diferente daquela que tinha 
antes de exercer o cargo?
É muito diferente, sem dúvida. 
Mas é diferente porque izemos 
com que as “coisas” aconteces-
sem. Se mantivéssemos uma atitu-

de passiva tudo estaria na mesma 
ou pior, e a nossa visão continua-

ria a ser de pessimismo.
Mas não, nós abrimos caminhos, 
derrubámos muros, fronteiras, 
simpliicámos, fomos objetivos e 
lutámos. E quando assim aconte-

ce os resultados têm de aparecer.
Em conclusão: a minha visão é di-
ferente, diferente e otimista.

Gostou da experiência?
Voltaria a repetir, não tenho dúvi-
das. Ao darmo-nos às causas e às 
pessoas enriquecemo-nos, somos 
outros. Mas a vida proissional e 
familiar também têm de ser vivi-
das.
Fico bem com a minha consciên-

cia quando terminar o mandato.

Como é que vê o futuro do Movimen-
to? É otimista quanto ao futuro?
Temos tudo para ter sucesso, por 
isso estou otimista. Mas em lionis-
mo ter sucesso signiica ser mais 
solidário. Não podemos afastar-
-nos dessa noção.

u
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distritO 115 centrO suL

Novos Clubes 
e Núcleos

Pela mão do 1.º Vice-Governador, CL Pedro Cri-
sóstomo, foi fundado, no dia 25 de abril, o Núcleo 
de Torres Vedras do Lions Clube de Castelo Branco 
Centro.

Pela perseverança da CL Conceição Machado, do 
Lions Clube de Loulé, que foi a madrinha física, acres-
cida pela exímia dedicação do Presidente de Região F, 
CL Sá Matos, e pela contagiante vontade do CL Alain 
Périn, foi fundado, no dia 25 de maio, o primeiro Clu-

be do Distrito 115 Centro Sul do segundo Centenário: 
o Lions Clube de Tavira Romana.

Da dedicação do CL Acácio Peralta, sócio do LC 
de Amadora, mas Alvaiazerense de nascimento, con-

cretizou-se, no passado dia 3 de junho, a fundação do 
Núcleo de Alvaiázere do Lions Clube de Amadora.

Do sonho da CL Fernanda Jacinto nasceu o Lions 
Clube de Odivelas, que será apresentado aos Lions 
num jantar comemorativo a realizar no dia 15 de ju-

nho.
E tudo caminha a passos largos para que, ainda 

durante o mês de junho, seja fundado mais um Clube 
no nosso Distrito, cujo processo está a ser ultimado 
pelo CC Carvalho Lopes, coadjuvado pelo CL Filipe 
Oliveira nesta concretização.

distritO 115 centrO suL 
cOncursO distritaL de fOtOgrafia 

Perante a decisão de Lions Internacional 
de acabar com o Concurso Internacional de 
Fotograia, a Governadoria decidiu não bai-
xar os braços e manter o Concurso no âmbito 
do Distrito 115 Centro Sul.

O Assessor do Concurso, CL João Gomes, 
reestruturou e divulgou o Regulamento, es-
tabeleceram-se as datas e surgiram os con-
correntes. Foram seis os candidatos dos Lions 

Clubes de Setúbal, Seixal, Lisboa Centro, Faro e 
Núcleo de Torres Vedras, que remeteram ex-
celentes fotos originais e criativas.

E o vencedor foi o CL Bruno Hilário, do 
Lions Clube de Faro que recebeu um vou-
cher de uma estadia para casal no Hotel Villa 

Pampilhosa, na Pampilhosa da Serra.
Parabéns ao vencedor, que recebeu o 

prémio na presença dos sócios do Clube de 
Faro, no dia 31 de maio, aquando da inaugu-
ração do marco do Clube numa das principais 
rotundas da cidade.
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gabriela fernandes é 
a primeira Lions portuguesa qualiicada 
A Governadora Gabriela 
Fernandes é a primeira Lions 
Portuguesa qualiicada como 
Instrutora Certiicada de Lions 
Internacional

Após ter sido selecionada por 
Lions Internacional, em maio fui a 
Chicago participar num curso, bem 
exigente através do qual a nossa 
Associação pretendia selecionar, de 
entre um grupo de 30 participantes 
Lions de todo o mundo, alguns Ins-
trutores Certiicados para icarem 
disponíveis e inscritos no Departa-

mento de Institutos e Seminários de 
Lions Internacional”, conta a Ga-

briela Fernandes.
“Nas excelentes instalações da 

Hamburguer Univiversity, assistimos 
a aulas práticas e teóricas, ministradas 
por Companheiros Lions de reconhe-

cidas capacidades, que transmitiram o 
seu conhecimento de forma ímpar”, 
acrescenta a Governadora do Distrito 
115 Centro Sul, elogiando o apoio do 
staff  e o convívio que se gerou entre 

os 30 participantes.
“Foram cinco dias de trabalho 

muito intenso, que conduziram às 
apresentações individuais inais, a 
que todos fomos sujeitos, e rigoro-

samente avaliados por observadores 
da Universidade de Lions Internacio-

nal”, conclui a Governadora.

espaçO cedidO 
peLa autarQuia da maia

distritO 115 centrO 
nOrte tem nOva 
sede nO parQue  
de aviOsO
O Distrito 115 Centro 
Norte tem uma nova 
sede. O contrato de 
comodato com a 
Câmara Municipal 
da Maia, que cede o 
espaço, foi assinado 
recentemente 
pelo Governador 
Paulo Rodrigues 
e pelo presidente 
da câmara António 
Tiago   

A nova sede ica locali-
zada no Parque de Avioso 
- S. Pedro, no concelho da 
Maia. O contrato estabe-

lece a cedência das insta-

lações do Auditório e do 

Edifício de Alojamento 
integrado por um período 
de 10 anos, com inicio a 1 
de junho de 2018, reno-

vando-se por períodos de 
5 anos, sem limite de reno-

vações. 
A cedência dos espa-

ços implica apenas para o 
Distrito 115 Centro Norte 
o pagamento dos consu-

mos de eletricidade, água 
e telefone, cujos contra-

tos deverão ser contratu-

alizados diretamente em 
seu nome, icando ainda 
obrigado a assumir as des-
pesas com a conservação 
do espaço e equipamentos 
cedidos. 

Reira-se que o Par-
que de Avioso ocupa um 
terreno com cerca de 30 
hectares, no qual se arti-
culam diversos espaços e 
edifícios e encerra no seu 
interior a nascente da Ri-

beira de Avioso. 
O parque de estacio-

namento tem capacidade 
para 500 carros ligeiros e 
5 autocarros, tem um par-
que infantil e uma zona de 
restaurante e cafetaria com 
esplanada. Tem igualmen-

te um Edifício de Aloja-

mento, uma estrutura, que 
quando concluída, dis-
ponibilizará oito quartos, 
com um total de 32 camas. 
Nesta infraestrutura de 
apoio existe também uma 
sala comum e multiusos, 

balneários e uma cozinha 
com refeitório.

“Vamos utilizar o edi-
fício com oito quartos 
para criar aí o Lions Me-

dical Center, que permitirá 
funcionar como uma clíni-
ca com oito especialidades 
que resultarão de acordos/
parcerias com universida-

des de medicina, politéc-

nicos da saúde, Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro, 
Associação Portuguesa de 

Podologia, Câmaras Mu-

nicipais, entre outras, para 
permitir a pessoas em situ-

ação de emergência social 

poderem ser consultados 
neste espaço Lions”, refe-

riu Paulo Rodrigues, Go-

vernador do Distrito 115 
Centro Norte.

O momento 
da assinatura 

do contrato de 
comodato pelo 
Presidente da 
Câmara e pelo 

Governador Paulo 
Rodrigues
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cOnvençÃO dO dm115

A Fundação dos Lions de Portugal mercê dos seus 
Estatutos não esteve representada na Assembleia-Geral 
dos Clubes realizada em Braga.

Tendo estado em apreciação nessa Convenção uma 
proposta que implicava a alteração dos Estatutos da Fun-
dação e que foi objecto de um esclarecimento em Co-
municado Conjunto dos Membros dos Órgãos Sociais da 
Fundação, registou-se com agrado que o bom senso dos 
delegados prevaleceu não aprovando a proposta em cau-
sa.

mandatO dOs actuais membrOs 
dOs cOrpOs sOciais

O mandato dos actuais membros dos corpos sociais 
da Fundação termina em 31.12.2018.

Cabe ao Conselho Nacional de Governadores do 
DM115, entidade instituidora da Fundação, nomear atem-
padamente os Membros do Conselho de Curadores da 
Fundação.

Posteriormente o Conselho de Curadores nomeará os 
Membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal.

Por im, o Conselho de Administração nomeará os 
Membros do Conselho Executivo da Fundação.

O mandato dos novos membros nomeados deverá 

iniciar-se em 01 de Janeiro de 2019 e terá a duração de 
dois anos.

Estas nomeações devem ser feitas atempadamente 
de modo a não pôr em causa a data de início do mandato.

pedidO recOnHecimentO 
de utiLidade pÚbLica

A Fundação tem em apreciação na Secretaria-Geral 
da Presidência do Conselho de Ministros o Pedido de Re-
conhecimento de Utilidade Pública, nos termos do Decre-
to-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro.

visita dO presidente internaciOnaL 
de LiOns cLubes naresH aggarWaL 
a pOrtugaL 

Num encontro realizado em Braga, lateral às Conven-
ções, com o Presidente Internacional Naresh Aggarwal 
a Fundação dos Lions de Portugal esteve representada 
pelos Presidentes do Conselho de Curadores - Carlos Viei-
ra,  Conselho Fiscal – PDG António Serra Cruz, Conselho de 
Administração - PCC José Neiva Santos e Conselho Exe-
cutivo – PCC Carlos Lopes, que o saudaram, lhe deram as 
boas-vindas ao nosso País e apresentaram felicitações â 
Associação Internacional de Lions Clubes pela comemora-
ção do seu Centésimo Aniversário.

Sede nacional: Rua do Cais, n.º 13 - 3100-440 Pombal (Portugal)
contacto: email: fundacaolionsportugal@gmail.com 

instituidor: Distrito Múltiplo 115 de Lions Clubes.
Fundação reconhecida oicialmente por Despacho Ministerial N.º 13495/2014  de 2016.10.23 (DR., II s., de 

2016.11.07). 

fundaçÃO LiOns

FUNDAÇÃO DOS LIONS DE PORTUGAL EM ACÇÃO 

fundaçÃO 
presente 
nas cOnvençÕes 
em braga

A convite do Lions Clube 
de Braga a Fundação dos Lions 
de Portugal esteve presente 
com cinco painéis expositores 
e uma Exposição de Filatelia de 
todo o mundo, património da 
Fundação, dando a conhecer a 
sua atividade e reforçando as-
sim a sua visibilidade junto dos 
Lions e dos Clubes.
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Que balanço faz deste Ano Lionístico e 
do seu mandato?
O mais positivo possível. Apostei 
nas pessoas! Na Equipa do Distrito, 
nos Clubes e todos os que me acom-

panharam nos objetivos traçados fo-

ram fantásticos! 
Crescemos, trabalhámos (trabalhá-

mos mesmo muito!), divulgámos o 
nosso Movimento, demonstrámos 
que o Distrito também pode conce-

ber atividades de divulgação e de an-

gariação de fundos e, por tudo isso, 
marcámos a diferença. 
 

Conseguiu cumprir tudo a que se pro-
pôs?
Cumprimos e excedemos as expecta-

tivas! Falo no plural porque ninguém 
faz nada sozinho!
As metas que foram endereçadas 
a LCI anteviam a fundação de dois 
Núcleos e foram fundados dois Nú-

cleos e três Clubes. Previmos quatro 
ações de formação, izeram-se oito, 
fora todas aquelas que foram pro-

movidas para os novos Núcleos e 
Clubes. Tal como se impõem, os só-

cios dos novos Núcleos e dos novos 
Clubes tiveram formação prévia e, 
por isso, têm consciência dos nossos 
propósitos, de quem somos e do que 
fazemos. Têm todos os requisitos 
para trabalharem em prol das suas 
comunidades. Promovemos uma Lo-

taria Nacional Clássica comemorati-
va do Centenário da nossa Associa-

ção e tivemos 140.000 cautelas com 

o nosso logotipo a circular pelo Con-

tinente e pelas Ilhas e fui convidada 
para estar presente na RTP para di-
vulgar o nosso Movimento. A Strides 
conseguiu reunir o maior número de 
participantes, alguma vez alcançado. 
O Fórum do Cancro Pediátrico foi 
um sucesso. Estabelecemos um Pro-

tocolo com o GRUPÓTICO, através 
do qual os Clubes podem atribuir, 
gratuitamente, óculos e aparelhos 
auditivos a carenciados. Participá-

mos num programa televisivo em 
que, durante duas horas, falámos de 
Lionísmo e projetámos vídeos de 
divulgação do nosso Movimento. A 
atividade do meio ambiente envol-
veu os Clubes e a Delta Cafés, que 
se associou a nós, e teve um impacto 
bastante signiicativo na reloresta-

ção do centro do País. Num im-de-

-semana, oferecemos 3.000 árvores 
e, nós Lions do Distrito 115 CS, 
com o nosso trabalho e dedicação, 
plantámos cerca de 500. O Fórum 
da audição foi excelente. A Gala de 
Solidariedade foi a concretização de 
um sonho pessoal ao qual os Lions 
do Centro Sul disseram “presente” 
e que uma vez mais, devido a uma 
equipa fantástica, foi um sucesso. E, 
tal como previsto desde o início, os 
fundos angariados reverteram para 
a Acreditar – Associação de Pais e 
Amigos das Crianças e Jovens com 
Cancro e para a LCIF, porque para 
podermos receber tem que haver 
reciprocidade. Nunca é demais re-

cordar que, só em 2017, recebemos 
dois auxílios da LCIF para minorar 
as carências provocadas pelo lagelo 
dos dois grandes incêndios do Cen-

tro do País. Financiámos duas Bolsas 
de Estudo para jovens com cancro. 
Foi através de uma audiência com o 
Secretário de Estado da Educação, 
conseguida pela Assessora para o 
Lions Quest do Distrito 115 Centro 
Sul, que foram “colocadas as pri-
meiras pedras” para que este Proje-

to de LCI possa vir a fazer parte do 
sistema educacional nacional. Ainda 
durante o mês de junho, vamos ter 
uma mais uma grande atividade de 
prevenção da Diabetes junto de uma 
escola proissional, que tem vários 
polos de ensino e alunos a partir dos 
15, 16 anos. Uma idade ótima para 
serem alertados sobre essa doença 
silenciosa. A nível de relacionamento 
institucional, foi também promovida 
pelo Distrito 115 CS a audiência do 
PI Naresh Aggarwal com Sua Ex-

celência o Presidente da República, 
Prof. Dr. Marcelo Rebelo de Sousa.

O que gostaria de ter feito que não 
fez?
Muito sinceramente considero que 
se fez tudo o que pretendíamos fa-

zer e não era humanamente possível 
fazer mais!
 

O que mais a marcou neste Ano Lionís-
tico no exercício do seu cargo?
A excelência da Equipa que me 

gabrieLa fernandes     GOVERNADORA DO DISTRITO 115 CENTRO SUL AL 2017-18

Gabriela Fernandes faz um balanço positivo deste Ano Lionistico, destacando a 
criação de mais dois Núcleos e dois Clubes, a realização de oito ações de formação, 
a Lotaria Nacional Clássica comemorativa do Centenário, a realização da Strides, que 
conseguiu reunir o maior número de participantes alguma vez alcançado, o apoio 
às vítimas do flagelo dos incêndios, entre muitas outras iniciativas 

“Crescemos, 
trabalhámos e divulgámos 
o nosso Movimento” 

Por isabel gomes moreira
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acompanhou, o carinho e o apreço com 
que fui recebida pelos Clubes, sobretu-

do por aqueles que corresponderam ao 
meu desaio de fazer uma atividade no 
dia da minha visita oicial e que foram 
mais do que 90% dos visitados. Os rela-

tórios das atividades inseridos em MyL-

CI são importantíssimos e dão-nos uma 
visão global do trabalho desenvolvido 
pelos Clubes, mas ver “in loco” e viven-

ciar a emoção com que é feito e a emo-

ção de quem usufrui é uma experiência 
de tal forma gratiicante, que icará para 
sempre na minha memória. 

Acha que houve algo que correu menos 
bem ou que poderia ter feito de outra for-
ma?
Nada correu menos bem!
Somos todos voluntários, cada um dá de 
acordo com a sua capacidade e consci-
ência. O que cada Lion possa considerar 
que correu menos bem está na sua ca-

pacidade de introspeção individual para 
corrigir e melhorar.
Permito-me apenas parafrasear Fernando 
Pessoa: “Pedras no caminho? Guardo to-

das, um dia vou construir um castelo”

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

Seria injusto da minha parte fazê-lo! 
Todas as atividades e todos os projetos 
foram importantes e todos eles foram 
desempenhados com o maior altruísmo 
pelos Lions que estiveram envolvidos. 
Por isso, foi o conjunto de todos eles 
que demonstrou a verdadeira “FORÇA 
DO NÓS”.

criadOs mais dOis 
nÚcLeOs e dOis cLubes

Neste ano, o Distrito 115 Centro Sul cres-
ceu em número de sócios e de Clubes?
Felizmente, sim! Muitas horas de tra-

balho, muitos quilómetros percorridos, 
inúmeros telefonemas, muitas horas de 
motivação e de formação, mas valeu a 
pena! Como já referi, temos mais dois 
Núcleos e dois Clubes, o que vai resultar 
num número de sócios que já há muito 
não atingíamos.

A Lotaria Nacional associada ao Lions foi 
um dos projetos com mais visibilidade… 
quer destacar outros?
Todos os outros projetos resultaram tam-

bém em visibilidade e divulgação: uns em 
maior escala e outros talvez em menor, 
mas o que importa é o resultado inal de 
uma soma com muitas parcelas…

A sua visão do Movimento é hoje 
muito diferente daquela que tinha 
antes de exercer o cargo?
Não, nem por isso. É um facto que 
quando somos Governadores os 
contextos, os problemas e os factos 
chegam-nos talvez de forma mais 
rápida, mas até pelos cargos que me 
foram conferidos em anos anteriores 
tinha já uma visão muito concreta e 
que não se afastou muito do que foi 
a realidade deste Ano Lionístico.

Gostou da experiência?
Muito! Volto a repetir que a vivência 
que tive com a Equipa do Distrito e 
com os Clubes que comigo colabora-
ram proporcionaram-me momentos 
únicos e de tal forma gratiicantes 
que diicilmente os esquecerei.

 Como é que vê o futuro do Movimen-
to? É otimista quanto ao futuro?
Penso que teremos contribuído para 
demonstrar que o nosso Distrito está 
em perfeita sintonia com um Movi-
mento dinâmico, que está num pro-
cesso de modernização, com novas 
exigências de estrutura e de objeti-
vos. 
Estou convicta de que a grande 
maioria dos Lions já percebeu que os 
novos processos de trabalho de LCI 
têm que ser acompanhados e ado-
tados porque não vão parar. Logo 
temos que os acompanhar.
Aliás, o dinamismo que está a ser in-
cutido é simultaneamente necessá-
rio face às novas realidades sociais 
e igualmente imprescindível para se 
tornar mais atrativo para escalões 
etários mais jovens. O tal “sangue 
novo” de que tanto necessitamos!
Como tal, estou e sou otimista em 
relação ao futuro do nosso Movi-
mento em geral e do nosso Distrito 
em particular.

“MOMENTOS 
úNICOS E DE TAL 
FORMA 
GRATIFICANTES 
qUE DIFICILMENTE 
ESqUECEREI” 
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LiOns Quest  
prOJetO piOneirO em pOrtugaL  
apresentadO à cOmunidade escOLar 
Fazer dos nossos 
jovens melhores 
adultos, capazes e 
saudáveis nos seus 
relacionamentos e 
decisões, é a missão 
do Lions Quest, um 
programa que inicia 
a sua implementação 
em Portugal com 
um projeto piloto 
no Agrupamento 
de Escolas José 
Estevão em Aveiro 
em parceria com o 
Distrito 115 Centro 
Norte do Lions Clubes.

No âmbito das prio-

ridades deinidas no Pro-

grama do XXI Governo 
Constitucional para a área 
da educação, foi entregue 
pela Assessora Isabel Oliva-

-Teles uma proposta de ação 
ao Secretário de Estado da 
Educação, Professor Dou-

tor João Costa, decorrendo 
da mesma o convite para 
que o programa Lions Quest 
venha a ser inserido na plata-

forma a ser disponibilizada 
pelo Ministério da Educação 
no âmbito da Autonomia e 
Flexibilidade Curricular para 
os ensinos básico e secundá-

rio, abrangendo os estabele-

cimentos de ensino da rede 

pública e privada.  
Mas a apresentação na-

cional e oicial do programa 
Lions Quest decorreu em 
Aveiro, a 28 de maio, com 
a presença de cerca de 150 
pessoas, maioritariamente 
professores e membros da 
direção de mais de 12 Agru-

pamentos Escolares. 
Para além da apresenta-

ção do Programa, pela As-
sessora Isabel Oliva-Teles, a 
sessão contou ainda com in-

tervenções da Doutora Luí-

sa Orvalho, investigadora do 
Centro de Investigação para 
o Desenvolvimento Huma-

no da Faculdade de Educa-

ção e Psicologia da Católica 
Porto, Dra. Lurdes Figueiral, 
presidente da Associação de 
Professores de Matemática, 
Dra. Odete João, membro da 
equipa de coordenação do 
Programa Nacional de Pro-

moção do Sucesso Escolar, 

Dra. Cristina Oliveira, Dele-

gada Regional de Educação 

do Centro e do Governador 
Paulo Rodrigues. A modera-

ção esteve a cargo do diretor 
do Agrupamento de Escolas 
José Estevão, Dr. Fernando 
Delgado e da Sub-Diretora e 
Assessora-Adjunta do Lions 
Quest, Glória Leite.

mais de 15 
miLHÕes de JOvens 
abrangidOs 

Com mais de 15 mi-
lhões de jovens abrangidos, 
consiste num programa de 
aprendizagem social e emo-

cional que une a família, a 
escola e a comunidade para 
cultivar jovens mais capazes 
e saudáveis, com competên-

cia e força de carácter neces-
sários a ter sucesso como 
adultos.

Apoiado pela Fundação 
Lions Internacional, o pro-

grama já formou mais de 
600.000 educadores e vai 
ser implementado pela pri-
meira vez em Portugal no 

âmbito de um projeto pilo-

to que une o Agrupamento 
de Escolas José Estevão e o 
Distrito 115 Centro Norte 
do Lions Clubes e lidera-

do por Isabel Oliva-Teles e 
Glória Leite, membros do 
Lions Clube Santa Joana 
Princesa. A inalidade é a 
par com os conhecimentos 
académicos, dotar os alunos 
de competências para tomar 
decisões responsáveis, esta-

belecer metas, desenvolver 
relacionamentos saudáveis, 
resistir à pressão do grupo 
e envolver-se em serviço co-

munitário.

LiOns Quest 
aJuda a 
aumentar O níveL 
de desempenHO 
acadÉmicO 

Neste projeto com trin-

ta anos, os Lions trabalham 
com as escolas para imple-

mentar o programa desde o 
ensino básico ao ensino se-

cundário e frequentemente 
desenvolvem parcerias com 
a comunidade, em projetos 
de ensino sobre voluntaria-

do. Estudos feitos em 100 
países revelaram que o Lions 
Quest ajuda a aumentar o ní-
vel de desempenho académi-
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ASSINADO ENTRE OS LIONS E O GRUPóTICO

prOtOcOLO de cOOperaçÃO 
prOmOve cuidadOs cOm a visÃO

Os Distritos 115 Centro 
Sul e Centro Norte e o 
Grupótico estabeleceram 
protocolos de cooperação 
com o objetivo da 
prevenção ao nível da 
visão.

Sendo um dos principais ob-

jetivos do Lionismo a atuação 
neste campo, e considerando a 
importância da sociedade civil 
na procura de respostas para os 
problemas sociais, sobretudo o 

problema da carência económica 
de crianças e famílias, o protoco-

lo visa assim a disponibilização 
de um Fundo Social através do 
qual o Grupótico disponibilizará 
até um máximo de dois pares de 
lentes oftalmológicas por ano a 
cada clube e 50% de um máximo 
de 48 aparelho por ano.

O acordo estabelece ainda 
que, caso algum dos Lions Clu-

bes do país pretenda, no âmbi-
to das suas atividades adquirir 
lentes além das quantidades de-

inidas, a empresa garante um 
desconto de 30%, além de um 
desconto de 5% do valor líqui-
do das compras dos sócios do 
Distrito 115 Centro Sul e Centro 
Norte para ações de solidarieda-

de social.
Já para sócios do Distrito 

115 Centro Sul e Centro haverá 
condições especiais de acesso a 
produtos e serviços; enquanto 
que haverá ainda a disponibili-
zação da parte do Grupótico de 
uma equipa de Optometria para 
a realização de rastreios visuais.

ESCLARECIMENTO SOBRE  
A PUBLICAÇÃO DA REVISTA
Na sequência das 
dúvidas levantadas, no 
decorrer da Convenção 
do Distrito Múltiplo, em 
Braga, nomeadamente 
sobre a tiragem e o 
modelo de publicação da 
LION, damos aqui alguns 
esclarecimentos numa 
tentativa de informar 
e clariicar as nossas 
práticas junto de todos os 
Lions 

As recentes mudanças no 

modelo de publicação da LION 
resultam de uma decisão de 

Lions Internacional, o que quer 
dizer que para continuarmos a 
ser uma revista oicial do Lions 
temos de, obrigatoriamente, pu-

blicar quatro revistas impressas 
e duas digitais em cada ano civil 
(basta consultar as normas na 
internet para conirmar esta in-

formação). O Distrito Múltiplo 
115 não pode deixar de cumprir 
estas normas, o mesmo é dizer 
que não pode passar a publicar 
apenas revistas digitais, como 
propunha uma das propostas 
que foi votada na Convenção. 

Quanto ao número de exem-

plares impressos, pode variar de 
edição para edição, e tem variado 
muito nos últimos tempos, fruto 
da criação de novos clubes e nú-

cleos e consequente aumento do 
número de sócios. 

À data de 30/04/2018, os 
sócios do DM 115 eram 2350 
e estávamos a expedir 2.593, de 
acordo com a seguinte distribui-
ção: LIONS 2328; LEOS 125; 
Câmara Municipais, Bibliote-

cas, Fundações, Comunicação 
social 119 e Internacional (LCI 
+ Editores) 21. A diferença de 
22 sócios (2350 – 2328) resulta 
da duplicação de nomes (sócios 
honorários em outros Clubes); 
sócios que manifestaram por 
escrito o pedido de receberem 
apenas uma revista na residên-

cia; E sócios com moradas fora 
de Portugal (a mesma é-lhes en-

viada em formato digital). 
Pelo exposto, vemos que 

o número de sobras é reduzi-
do (não resultam portanto 266 
exemplares de sobras, como foi 
dito nas Convenções).

Fruto de um aumento consi-
derável de membros, esta revista 
que agora publicamos terá uma 
tiragem já de 2 800 exemplares. 

No que se refere às devolu-

ções de revistas e dado o cuida-

do em manter as moradas atua-

lizadas são pouquíssimas essas 
devoluções. No entanto, pode-

mos ainda adiantar que aquando 
da elaboração do Anuário 17/18 
só recebemos 10 respostas dos 
clubes do DM 115, ao mail re-

lativo ao pedido de atualizações 
que naturalmente incluía as mo-

radas.

A REDUÇÃO 
DE EXEMPLARES 
IMPRESSOS E OS CUSTOS 
PARA OS CLUBES

Uma vez que a mudança no 
modelo de publicação da LION 
– com a redução de seis números 
impressos para quatro – aconte-

ceu só a partir de janeiro de 2018, 
apenas a publicação de abril e 
maio foi exclusivamente digital, 
entendeu-se não desenvolver di-
ligências no sentido de colocar à 
discussão uma eventual redução 
da comparticipação dos clubes 
para a revista, o que não quer dizer 
que essa discussão não venha a ser 
feita pelos futuros responsáveis do 
Distrito, reduzindo assim o esfor-
ço dos Clubes. 

Obviamente que estaremos 
sempre disponíveis para prestar 
todos os esclarecimentos e res-

ponder a todas as dúvidas dos 
Lions sobre esta e outras matérias 
relacionadas com a publicação da 
LION, alertando para o facto de 
muitas destas dúvidas poderem 
também ser esclarecidas na página 
de Lions Internacional onde estão 
publicados todas as normas e re-

gulamentos e inclusive a política 
editorial da revista.

José Carvalho Lopes 

(Presidente do CNG)
Isabel Moreira 

(Editora)

co, muda as atitudes e per-
ceções relacionadas com o 
consumo de drogas e os 

comportamentos violen-

tos, diminui os registos de 

problemas disciplinares, o 
risco de abandono esco-

lar, o consumo de álcool, 
tabaco e outras drogas.

O Lions Quest centra-

-se num núcleo constituí-
do por três programas que 
acompanham o desenvol-
vimento da criança até 
à idade adulta. Assim, o 
Programa Competências 
para o Crescimento ajuda 
as crianças dos 5 aos 10 
anos, a desenvolver com-

petências básicas sociais; 
o Programa Competên-

cias para a Adolescência 
orienta dos 10 aos 14 anos 
no desenvolvimento de 
autodisciplina, bom senso 
e sentido de responsabilida-

de; e o Programa Compe-

tências para a Ação orienta 
os adolescentes dos 14 aos 
19 anos para o voluntariado 
e potencia o desenvolvi-
mento de competências im-

portantes, incluindo resolu-

ção de conlitos, liderança, 
autonomia e trabalho em 
equipa.

Os programas são 
construídos tendo como 
base uma abordagem edu-

cacional conhecida como 
Social and Emotional Le-

arning (SEL), um proces-
so através do qual, crian-

ças e adultos adquirem e 
aplicam eicazmente os 
seus conhecimentos, atitu-

des e competências neces-
sárias para compreender 
e gerir emoções, deinir e 
alcançar objetivos, sentir e 
mostrar empatia pelos ou-

tros, estabelecer relações 
positivas e tomar decisões 
responsáveis. Tudo isto 
com a inalidade de pro-

mover a transformação de 
um mundo de domínio e 
exploração num mundo 
de cooperação e parceria, 
apoiando adultos e envol-
vendo os jovens.



 >
 e

n
tr

ev
is

ta

30

MAIO

JUNHO

LION

2018

O que significou para si vencer o 
Prémio Nacional de Música Lions 
2017/2018?
O Prémio Nacional de Música Lions 
2017/2018 representa fundamental-
mente a oportunidade de conhecer, 
lidar e comunicar com toda a equi-
pa que esteve nos preparativos do 
concurso e através deles poder ter 
conhecimento dos princípios e do 
código de ação dos Lions. Aquilo 
que retenho do dia 14 de abril, data 
em que se realizou o concurso, é o 

clima sereno e respeitoso que todos 
os intervenientes criaram, desde a 
organização ao júri e por parte de to-

dos os concorrentes. Foi este clima 
que proporcionou a todos o prazer 
pela partilha musical; e quando assim 
o é, de pessoas para pessoas, com 
pessoas, é garantido que a música 
prima. Acerca do resultado, como 
músico é extremamente gratiican-

te ver o meu trabalho reconhecido, 
sentir que a minha interpretação não 
deixou o júri e o público indiferentes. 

E é importante referir que a música 
(neste caso através do instrumento) 
é a manifestação/partilha do intelec-

to, do íntimo de cada músico e como 
todos sabemos isso não se cataloga 
de forma alguma, é algo muito abs-

trato do ponto de vista sensorial. 
Assim, o Prémio Nacional de Mú-

sica Lions é visto por mim como o 
resultado da apreciação que todos 
os responsáveis tiveram pela pes-

soa que sou. Esse é e continuará a 
ser o meu objetivo! 

Xavier santOs    VENCEDOR DO PRÉMIO NACIONAL DE MÚSICA LIONS 2017/2018

“É extremamente gratificante ver o meu trabalho reconhecido, sentir que a minha 
interpretação não deixou o júri e o público indiferentes”, diz Xavier Santos, vencedor 
do Prémio Nacional de Música Lions 2017/2018

“É extremamente 
gratiicante ver o meu 
trabalho reconhecido”

Por isabel gomes moreira
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“um ÓtimO 
desafiO para 
QuaLQuer mÚsicO”

O que o levou a concorrer ao concur-
so?
Desde cedo tive o incentivo e apoio 
da minha família para este tipo de 
eventos e confesso que ao longo do 
meu percurso se tem tornado algo 
frequente, algo que tenho vindo a fa-

zer praticamente todos os anos. Um 
concurso revela-se sempre um ótimo 
desaio para qualquer músico. A ex-

posição deliberada ao público e todas 
as condicionantes que este fator nor-
malmente acrescenta à performance 
são uma ótima forma de auto-teste. 
Teste este à capacidade de nos focar-
mos naquilo que idealizamos para a 
obra em questão e de o mostrarmos 
claramente ao nosso público, que in-

cessantemente devemos manter no 
mesmo grau de atenção e compreen-

são que o nosso.
Sermos cada vez mais conscientes 
do nosso comportamento enquanto 
músicos e indivíduos traz-nos desco-

bertas fantásticas!

Acha importante a existência deste 
tipo de prémios?
O Prémio Nacional de Música Lions 
destaca-se pela oportunidade de, 
numa segunda fase, concorrer com os 
vencedores do mesmo Prémio nou-

tros países. No fundo, é um concurso 
que permite a participação num outro 
concurso. Além do reconhecimento 
nacional, o facto de se poder contac-

tar com o panorama musical de ou-

tros países parece-me uma oportuni-
dade excelente! E ico muito contente 
por constatar que esta instituição, o 
Lions Clubes Internacional, que tanta 
atenção e dedicação presta a inúme-

ros assuntos delicados na nossa so-

ciedade atual, tem também um olhar 
atento sobre a música e a produção 
artística, fazendo parte do seu plano 
de investimento.

“tive cOnHecimentO 
dO prÉmiO atravÉs 
da internet 
e das redes sOciais” 

Como teve conhecimento da existên-
cia do prémio?

Foi através da internet e das redes 
sociais que tomei conhecimento da 
organização do Prémio.
Agora inalizado o concurso, vejo 
que os Lions têm muita atividade 
digital, inclusive uma aplicação onde 
gratuitamente temos acesso às suas 
revistas mensais. É ótimo poder 
acompanhar o vosso trabalho de for-
ma tão simples e próxima.

Dedica-se à música de forma profis-
sional?
Neste momento, ser um “proissio-

nal da música” é uma ambição que 
está a pouco e pouco sendo constru-

ída. Estou a terminar a minha Licen-

ciatura em Flauta e pretendo pros-
seguir os meus estudos, no plano de 
Mestrado em Música – Instrumento. 
A par do meu percurso académico, 
tenho colaborado, ocasionalmente, 
com alguns artistas, grupos de câ-

mara e orquestras e participado em 
vários concursos. Enveredei tam-

bém no ensino (não oicial por falta 
de qualiicação superior) há alguns 
anos e tem-se revelado uma experi-
ência extremamente enriquecedora, 
no sentido da partilha humana, da 
reciprocidade e da relexão sobre as 
normas sociais incutidas.

Pensa dedicar-se à música no futuro?
Bem, evidentemente é uma grande 
vontade que tenho atualmente, ten-

do em conta o proveito que tenho 
tido ao longo do meu percurso e na-

quilo que também o contacto com a 
música me tem tornado. Seria ótimo 
se num futuro próximo pudesse vi-
ver confortavelmente com sustento 
garantido pela minha expressão mu-

sical.
De qualquer forma, encaro o futu-

ro sempre com algum mistério, no 
sentido em que a minha consciência 
de hoje poderá não ser a de ama-

nhã e por isso dou-me a liberdade 
de ir tomando as minhas decisões 
no momento concreto, sem limitar 

o conhecimento que posso adquirir 
todos os dias.
Digo convictamente que o gosto e 
a admiração que tenho pela música 
e pelos músicos abraçar-me-á para 
sempre e isso é a minha garantia 
de que neste momento vale apostar 
tudo naquilo que gosto.

? Xavier pinHeirO 
santOs

IDADE: 20 anos
RESIDÊNCIA: Ovar, Portugal
PRoFISSÃo: Estudante (Música)

Já tinha ouvido falar nos Lions 
antes?
Tomei conhecimento da exis-
tência dos Lions curiosamen-
te cerca de um ano antes do 
concurso, quando foi orga-
nizado o Grande Prémio de 
Música Lions 2017, em que o 
instrumento foi Trompete e 
o vencedor, da fase nacional 
e da fase internacional, foi o 
Carlos Leite. Para mim, foi o 
caminho mais curto para ter 
conhecimento do vosso tra-
balho, uma vez que incidia na 
minha área.
Como disse, desde a edição 
deste ano tenho acompanha-
do mais proximamente a ati-
vidade dos Lions, que quero 
saudar e parabenizar pela in-
cessante dedicação. De facto, 
é uma mais valia para todos 
a existência deste grupo de 
pessoas com o vosso sentido 
de intervenção e excelência 
na ação!

“CONhECI 
O LIONS 
há UM ANO”
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No Distrito 115CN 
realizaram-se 
inúmeras palestras 
e conferências e 
participou-se em 

eventos como a Modtíssimo, entre 
outras iniciativas. De enaltecer a 
parceria com a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro (delegação Norte) 
que se associou aos Lions e à causa, 
resultando na primeira “Bolsa de 
Investigação Médica Lions. Núcleo 
Regional Norte da LPCC na área do 
Cancro Pediátrico”.

A angariação de fundos serviu 
para o efeito, onde foi desenhado e 

construído um boneco de neve com 
peúgas intitulado LUCAS (Lions/
Liga; União; Combate cancro infan-

til; Amor; Solidariedade) para que 
todos os companheiros através do 
clube pudessem envolver-se nesta 
nobre e muito sensível causa que o 
Lions Internacional abraçou com 
mais enfoque este ano. 

Após análise dos trabalhos 
recebidos, o júri da Bolsa de In-

vestigação Médica Lions. Núcleo 
Regional Norte da LPCC decidiu 
dar o prémio ao trabalho intitulado 
“Implementação de biomarcado-

res moleculares para medicina de 

precisão em doentes com tumores 
cerebrais pediátricos “ do IPA-

TIMUP/Centro Hospitalar São 
João. O primeiro autor é o Doutor 
Jorge Lima, investigador na área do 
Cancro Pediátrico. Este trabalho 
consiste na identiicação de marca-

dores genéticos que poderão estar 
relacionados com o cancro cerebral 
que, atualmente, é o Cancro Pediá-

trico com pior prognóstico. 
De acordo com a carta de acom-

panhamento enviada pelos autores 
“...com este projeto, queremos alar-
gar a oferta de testes moleculares es-
pecíicos para doentes com tumores 

distritO 115 centrO nOrte
atribuída bOLsa de 10 miL eurOs 
para apOiar investigaçÃO  
dO cancrO infantiL 
O projeto LUCAS, desenvolvido pela assessoria do cancro infantil do Distrito 115 
Centro Norte, culminou com a entrega de uma bolsa de investigação no valor de 10 
mil euros, no decorrer das Convenções em Braga
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cerebrais pediátricos, com o objetivo 
de aumentar o número de doentes 
que podem beneiciar destes testes. 
Em concreto, esperamos que estes 
testes ofereçam oportunidades 
terapêuticas adicionais a doentes 
pediátricos, uma vez que irão revelar 
alvos terapêuticos que de outra 
forma não seriam detetados. Se con-

seguirmos a “Bolsa de Investigação 
Médica Lions - Núcleo Regional do 
Norte da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro na Área do Cancro Pediá-

trico”, prevemos que este projeto 
irá contribuir signiicativamente 
para aumentar a sobrevivência e a 
qualidade de vida dos doentes com 
tumores cerebrais pediátricos.”

A bolsa de investigação teve o 
valor de 10 000 euros, tendo sido 

entregue simbolicamente na Con-

venção. Fruto da enorme adesão dos 
Clubes e campanhas de divulgação 
nos meios de Comunicação Social, 
os LUCAS encontram-se totalmente 
esgotados. Graças ao empenho de 
todos, proveniente da venda dos 
LUCAS e de algumas dádivas extra 
que os Clubes angariaram estamos 
de parabéns, reforçando a ajuda no 
combate a este lagelo.

Este trabalho representa a essên-

cia do projeto desta Governadoria 
D115CN na Área do Cancro Pediátri-
co e traduz todo o trabalho realizado 
neste ano lionístico. A envolvência de 
todos os clubes que participaram foi 
extraordinária. Gostaríamos de agra-

decer aos Lions Clube da Lusofonia, 
Lions Clube de Cabeceiras de Basto, 

Lions Clube de Braga e às voluntá-

rias da empresa Fiorima que foram 
incansáveis na produção dos nossos 
LUCAS, a todos que contribuíram 
com matéria-prima (botões, peúgas, 
itas, arroz) e a todos os Clubes que 
abraçaram esta causa. Em especial 
à Assessoria das Atividades Cultu-

rais e Comunitárias, que nos apoiou 
neste projeto e ao nosso Governador 
D115CN CL Paulo Rodrigues que 
foi incansável. Foi uma iniciativa do 
D115CN que ultrapassou o distrito, 
traduzindo o empenho e a força do 
Lionismo. 

Ana Correia de Oliveira  

(Assessora Cancro Pediátrico)
Ernesto Oliveira  

(Assessor Adjunto Cancro Pediátrico)
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Luísa vaz tavares 

Luísa Vaz Tavares encontra-se 
nos cuidados intensivos há 22 
anos, mas essa circunstância  
não a impedem de colaborar 
ativamente com o seu Clube, 
sendo a responsável pelo seu 

boletim, entre ouras coisas. 
Além disso, escreve poesia 
e prosa e tem vários livros 
publicados e está ligada a 

muitos outros projetos

“Eu existo assim, 
não posso 

mudar isso”

Por isabel gomes moreira

Há quantos anos se encontra nos Cui-
dados intensivos do Hospital de Por-
talegre?
Há 22 anos.

Quer partilhar connosco a razão pela 
qual ficou paralisada?
Contrai poliomielite nos primeiros 
dias de vida. Mais tarde, na sequência 
do pós-polio, desenvolvi um quadro 
de siringomielia que me levou a uma 
paragem respiratória com sequelas 
irreversíveis. 

Que idade tem?
51 anos.

“sempre Ouvi faLar 
dOs LiOns”

O que a levou a pedir para ser LIONS?
Bem, na verdade não há uma ra-

zão especíica. Nesta fase da minha 
vida, sinto uma grande necessidade 
de ocupar o meu tempo e a minha 
mente e porque não fazendo algo útil 
para a sociedade? Sempre ouvi falar 
dos LIONS como uma instituição 
que procura minimizar os males do 
mundo. Há outras, eu sei, mas talvez 
tenha sido uma questão intuitiva.  

Há quanto tempo é LIONS?
Desde março de 2015.

“basta um 
cOmputadOr 
LigadO à internet 
para interagir 
cOm O mundO”

Sabemos que é a responsável pela 
elaboração do Boletim do seu Clube, 
o Lions Clube de Setúbal, escrevendo 

ainda algumas das evocações que são 
lidas no Clube… Como faz para ultra-
passar as dificuldades que decorrem 
das suas limitações?
Atualmente, e cada vez mais, as tec-

nologias adaptam-se às necessidades 
individuais de forma fácil e acessível, 
portanto a esse nível não há nenhum 
problema. Basta um computador li-
gado à internet para interagir com o 
mundo inteiro, se assim o desejar-
mos. Quanto à articulação das “no-

tícias” que são divulgadas no bole-

tim, tem de haver uma comunicação 
constante entre mim e quem está no 
terreno. Neste caso, a CL Maria José 
Brito que me faz chegar todas as in-

formações. 

Sabemos que está ligada a outros pro-
jetos, quer falar-nos um pouco sobre 
isso?
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Sou de uma pequena vila do norte 
Alentejo raiano, que como todas as 
outras do interior do nosso país so-

fre de desertiicação e isolacionismo. 
Desde sempre estive ligada às insti-
tuições e coletividades da vila, que 
procuram contrariar essa tendência. 
Ultimamente, foi candidata às 7 Ma-

ravilhas de Portugal – Aldeias (tendo 
chegado à pré-inal) e geminou-se 
com o município brasileiro do Rio 
Grande do Sul, com o mesmo nome. 
Nos dois processos estive direta-

mente envolvida com a preparação 
de documentação e textos. 
Outro projeto que está neste mo-

mento muito ativo, é um projeto 
literário. É uma ideia minha e coad-

ministro-a juntamente com dois ami-
gos. Juntámos um grupo de amantes 
da escrita (uns mais experientes e 
com obra publicada, outros não) e 
escrevemos contos em conjunto. Pu-

blicamos, semanalmente, na internet 
e os possíveis livros que daí surjam, 
têm sempre os direitos de autor re-

vertidos para causas de âmbito so-

cial. Temos um primeiro volume 
publicado, cujos direitos de autor re-

verteram para a Liga dos Amigos do 
Hospital de Portalegre.

Alguma vez se sentiu revoltada com a 
situação que vive?

Antinatural seria se nunca me tives-
se sentido revoltada, não é verdade? 
Claro que já foram muitos os perío-

dos, os dias, os instantes de revolta. 
E continuarão a existir com certeza, 
mas a seguir a cada um deles vem a 
serenidade que preciso para o meu 
indispensável equilíbrio. 

Onde vai buscar força para tudo o que 
faz e às atividades que desenvolve?
Ela simplesmente existe. Poderia di-
zer que à família, aos amigos, a todos 
que cuidam do meu bem estar diaria-

mente, e não estaria a mentir, mas há 
sobretudo o instinto de sobrevivên-

cia. Eu existo assim, não posso mu-

dar isso, e só tenho dois caminhos: 
ou ponho o melhor de mim em tudo 
o que faço, ou deixo vir à tona o pior 
que tenho e enveredo por um cami-
nho de autodestruição. O que me 
levou para uma direção e não para 
outra? Talvez uma postura perante a 
vida que me foi transmitida e sempre 
me acompanhou.

“O meu sOnHO 
É recuperar a minHa 
independência física”

Qual é o seu maior sonho?
O meu sonho óbvio é recuperar a 
minha independência física, que a 
mental ainda tenho o privilégio de 
a manter. De resto, citando um dos 
poetas que mais gosto: “tenho em 
mim todos os sonhos do mundo”. 
Amor, paz… um mundo mais justo 
e equilibrado. 

Gostaria de deixar alguma mensagem 
para quem esteja a ler esta entrevis-
ta?
Que hei de eu dizer que não seja um 
lugar-comum? Que vivam o hoje 
mais que o ontem e que o amanhã, 
porque essa é a única certeza que po-

dem ter: que hoje é o momento em 
que podem disfrutar plenamente de 
tudo o que têm à disposição. Que en-

contrem a vossa verdade e sejam iéis 
a ela. Só assim poderão ser comple-

tos em todo o Ser e Estar.  
No fundo: “Façam favor de ser fe-

lizes!”

Também escreve poemas e tem 
livros publicados, é verdade?

Escrevo poesia e prosa. 
Entre os meus livros publi-
cados tenho dois romances, 
um infanto-juvenil e dois de 
poesia, para além de várias 
participações em antologias 
poéticas e coletâneas de con-
tos, e um blogue onde escre-
vo regularmente. 

De que falam os seus poemas?
Os meus poemas são em 

grande parte intimistas. Fa-
lam de estados de alma, rea-
ções a momentos, o que sinto 
e sou em cada circunstância.

VÁRIOS LIVROS 
PUBLICADOS

“OS MEUS
POEMAS 
FALAM 
DE ESTADOS 
DE ALMA”
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distritO 115 centrO suL

Governadora Gabriela Fernandes 
visita Lions clube do funchal

 

A Governadora do Distrito 115 Centro Sul, Gabriela Fernandes, fez a sua visita oficial ao Lions 
Clube do Funchal, em maio, para se inteirar da realidade do clube e conhecer melhor os seus 
projetos 

A Governadora fez-se acom-

panhar pela secretária do Distrito, 
Isabel Nunes, e do Presidente da 
Divisão 8, Fernando Antunes, que 
faziam parte de uma comitiva de 11 
companheiros do Continente, entre 
eles também o PDG Carlos Manitto 
Torres, o CC Eleito Nuno Ferrão e a 
CL Leonilde Huber do Lions Clube 
de Vilamoura. 

À chegada, foram recebidos por 
uma simpática comitiva do Lions lo-

cal, composta pelo Presidente Antó-

nio Franco Viveiros, a secretária Car-
mo Melvill e o companheiro Paulo 
Pereira. 

Do programa da visita fez par-
te a receção pelo Presidente da Câ-

mara do Funchal, Dr. Paulo Cafôfo 
que, na oportunidade, realçou o bom 
relacionamento com os Lions do 
Funchal, elogiando o seu trabalho e 
papel na comunidade. Seguiu-se uma 
reunião de trabalho com os Compa-

nheiros do Lions Clube do Funchal. 
No segundo dia da visita, o com-

panheiro Paulo Pereira, sócio-geren-

te de uma empresa de autocarros de 
turismo, colocou um autocarro, com 

condutor, à disposição dos compa-

nheiros do Continente para visitas 
aos locais e pontos turísticos da Ilha 
da Madeira. 

Ao im da tarde, o grupo assistiu 
a um concerto solidário, no Teatro 
Municipal Baltazar Dias, o Teatro 
da Cidade, em parceria com a Or-

questra Clássica da Madeira (ANSA), 
atuou uma Orquestra de Cordas 
“Ensemble XXI”, dirigida por Yuriy 
Kyrychenko, tendo como convidada 
a solista Alina Taraban. 

Todos os Lions marcaram pre-

sença para participar nesta atividade 
solidária que foi muito importante 
para angariação de fundos para o 
Lions Clube do Funchal. O Teatro 
estava com a plateia completa e o 1.º 
e 2.º balcões compostos. 

Esta atividade de solidariedade 
foi organizada com a ANSA, em que 
boa parte das receitas é para os Lions 
ajudarem em compromissos sociais 
de pessoas carenciadas. 

A Feira do Pão é uma das ativi-
dade mais importantes deste Clu-

be, uma tradição com 29 anos, que 
constituiu uma fonte de receitas para 
a atribuição das 13 bolsas de estudo 
que o Clube patrocina, no ensino 

superior, a estudantes de famílias 
devidamente identiicadas como ne-

cessitadas. 
À noite realizou-se o jantar/

convívio do Lions Clube que já co-

memorou os seus 52 anos de servi-
ço à Comunidade do Funchal, onde 
foram agraciados pela Governadora, 
o Presidente António Franco Vivei-
ros com os vários chevrons do Lions 
Clube e um pin do Presidente Inter-
nacional pela excelência de serviço 
de dois anos, e vários companheiros 
também mereceram um reconheci-
mento pelo número de anos que es-
tão ao serviço da Associação Lions. 

No domingo, de manhã, lá esta-

va o autocarro que ainda conduziu 
o grupo por lugares que são sala de 
visita da cidade e da Ilha da Madeira, 
antes dos companheiros levarem a 
Comitiva do Continente ao aeropor-
to Cristiano Ronaldo. 
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> LiOns cLube LisbOa sete cOLinas

Oferta de autO refratÓmetrO  
à acapO

O Lions Clube Lisboa Sete 
Colinas ofereceu um auto refra-

tómetro, no valor de mais de 3 
mil euros, à ACAPO – Associa-

ção de Cegos e Ambliopes de 
Portugal, em Lisboa.

A entrega aconteceu no dia 

27 de abril, no decorrer de uma 
visita feita àquela instituição, que 
contou com a participação da 
Governadora Gabriela Fernan-

des, em visita oicial ao Clube. 
A receber a Presidente do 

Clube Maria Clara Guterres e a 
Governadora Gabriela Fernandes 
estava o Presidente da ACAPO 
Paulo Santos e outros membros 
da direção daquela instituição. 

Este aparelho era de grande 
necessidade para a ACAPO, per-
mitindo agora a montagem de um 

consultório para rastreio da visão. 

150 PESSOAS RASTREADAS NA FEIRA DA SAúDE

O Lions Clube Sete Colinas 
promoveu, nos dias 2 e 3 de ju-
nho, em Telheiras Central, Lisboa, 
a 1ª Feira da Saúde, que contou 
com as seguintes parcerias: Junta 
de Freguesia do Lumiar, Associa-
ção Viver Telheiras, Mercado A. 
Ti. Tudo, Escola Superior de Tec-
nologia da Saúde Lisboa, Óticas 

Palma, Widex Centros Auditivos, 
e Laura Conde.

A abertura desta feira contou 
com a presença da apresentado-
ra Tânia Ribas de Oliveira, resi-
dente deste bairro.

Foram feitos rastreios de gli-
cémia, colesterol, tensão arterial, 
osteopatia, audição e visão a 

cerca de 150 pessoas desta co-
munidade. 

Assinala-se a interação, sa-
tisfação e interesse da população 
deste bairro, por esta iniciativa, 
bem como os momentos de ami-
zade e companheirismo gerados 
entre a população, técnicos e 
companheiros.

CLUBE DOA 
MAIS DE 4 
MIL EUROS A 
INSTITUIÇõES

O Lions Clube 
Lisboa Sete Colinas, 
no decorrer da co-
memoração do seu 
12º. aniversário, 
no dia 27 de abril, 
procedeu à entrega 
da comenda Melvis 
a José Teles, se-
cretário do Clube, 
entregando ainda a 
distinção de Clube 
de Excelência à 
Past Presidente 
Graça Gerardo.
A ocasião ser-
viu ainda para 
reconhecer alguns 
companheiros por 
terem completado 
10 anos de serviço 
ao Lions. 
Nesse mesmo dia, 
decorreu ainda 
uma palestra 
proferida por 
Mafalda Lira, sobre 
cancro, seguida da 
assinatura de uma 
petição pública 
em benefício dos 
trabalhadores 
portadores daquela 
doença.
Além da oferta do 
auto refratómetro, 
no valor de mais de 
3 mil euros, à ACA-
PO – Associação de 
Cegos e Ambliopes 
de Portugal, o Clu-
be entregou ainda 
1000,00 euros à 
Associação Coração 
Amarelo Sintra Ro-
mântica e à Asso-
ciação Pais heróis, 
que desenvolve a 
sua atividade com 
crianças portadoras 
de cancro.
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> LiOns cLube da bairrada 

Clube premiou alunos  
que participaram no concurso da paz

O Lions Clube da Bairrada 
premiou os alunos dos estabe-

lecimentos de ensino do con-

celho de Anadia que participa-

ram no concurso da Paz, cujo 
tema era “O Futuro da Paz”. 
A cerimónia realizou-se na Bi-
blioteca Municipal de Anadia, 
no dia 26 de maio.

Foi muito gratiicante para 
todos os presentes assistirem a 
apresentação de outros jovens 
que com os seus talentos cul-
turais abrilhantaram a festa. 
“Temos a sorte de ter profes-
sores empenhados que apoiam 
os alunos e nos ajudam a levar 
a efeito esta missão, através de 
desenho ou de texto”, referiu 

> LiOns cLube cabeceiras de bastO

Admissão de novos sócios 
na comemoração do terceiro aniversário
O Lions Clube 
Cabeceiras de Basto 
procedeu à admissão 
de cinco novos sócios, 
na comemoração 
do seu terceiro 
aniversário

As comemorações come-

çaram no Museu das Terras 
de Basto, Núcleo Ferroviário 
de Arco de Baúlhe, onde foi 
dado público conhecimento 
dos trabalhos apresentados 
ao Concurso Lions “Textos 
da Paz”, no qual foi atribuída 
uma Menção Honrosa a um 
trabalho do clube; uma visita 
guiada ao Museu; e um verde 
de honra.

Seguiu-se um jantar con-

vívio, no qual, para além da 
análise do trabalho desen-

volvido ao longo de mais um 
ano, foram admitidos cinco 

novos sócios; foi homenagea-

do Carlos Leite, vencedor do 
Concurso Europeu de Músi-
ca Lions 2017 e foi homena-

geado o Presidente do Clube, 
Ernesto Oliveira.

As comemorações con-

taram com as presenças do 
Governador CL Paulo Rodri-
gues, do Presidente do Con-

selho Nacional de Governa-

dores CL Carvalho Lopes, 
do Presidente da Região CL 
Filipe Oliveira, do Presidente 
da Câmara Municipal Fran-

cisco Alves, da Presidente do 
LC de Barcelos, padrinho do 
Lions Clube de Cabeceiras de 
Basto e outros dirigentes lio-

nísticos e a representação dos 
Lions Clube de Barcelos, Bo-

avista – Porto, Braga, Espo-

sende, Guimarães, Lusofonia, 
V. N. de Famalicão e Cabecei-
ras de Basto.

No im de mais um ano 
de serviço Lionístico, o Clu-

be destaca algumas das inicia-

tivas realizadas. Desde logo, a 
Manhã Solidária, que em de-

zembro, promoveu a recolha 
de presentes de Natal para 
as crianças e jovens mais ca-
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> LiOns cLube de barceLOs 

Palestra sobre plantas  
encheu salão nobre 
O Lions Clube de 
Barcelos organizou 
uma palestra, no 
dia 18 de maio, 
subordinada ao tema 
“Plantas exóticas, 
das invasoras às 
comestíveis”, que teve 
como oradora Glória 
Areias 

A iniciativa encheu o sa-

lão nobre da Câmara Muni-
cipal de Barcelos, com des-
taque para as presenças da 
Vice-presidente da Câmara, 
Armandina Saleiro e do Pre-

sidente da União de Fregue-

sias de Barcelos, Vila Boa e 
Vila Frescaínha (S. Martinho 
e S. Pedro), José Paulo Tei-
xeira. 

Foi uma palestra infor-
mativa e formativa, alertan-

do-nos para o perigo das 
exóticas invasoras, muitas 
das quais se multiplicam com 

uma energia feroz destruin-

do o ambiente de outras que 
nos são importantes, e pro-

porcionam, muitas vezes, um 
ambiente propício ao desen-

volvimento de agentes noci-
vos à saúde e à vida. E muitas 
são bonitas e captam a nossa 
atenção. E, inadvertidamen-

te, ajudamos a espalhar essas 
pragas quando semeamos as 
suas sementes ou plantamos 
um pequeno galho no nos-

so jardim. Atualmente, já há 
uma aplicação para o tele-

móvel que ajuda a conhecer 
e a saber distinguir as plantas 
invasoras de outras, com uma 
simples fotograia.

No inal, foi distribuído 
um vaso de plantas aromá-

ticas/medicinais a todos os 
presentes. 

O Clube agrade a parti-
cipação e disponibilidade de 
Glória Areias.

PASSEIO AO PORTO REFORÇOU LAÇOS  

O Lions Clube de Barce-
los organizou um passeio ao 
Porto, no dia 2 de junho, que 
contou com uma forte adesão 
de companheiros e amigos. 

O programa incluiu visita 
guiada ao Palácio da Bolsa 
e ao terminal de cruzeiros 
do Porto de Leixões. Após o 
almoço, o grupo desceu no 
Funicular dos Guindais, des-
de a Batalha à entrada do 1º 
tabuleiro da Ponte de D. Luís, 
atravessando-o a pé e cami-
nhando pelo Cais de Gaia até 
ao edifício Porto Sol, onde vi-
ram um ilme sobre o fabrico 
do vinho do Porto. Daí segui-
ram a pé pelo Cais de Gaia até 
ao Terminal do Teleférico, que 
transportou o grupo à serra do 
Pilar, para uma visita guiada 

ao Mosteiro da Serra do Pilar. 
Finda a visita, o grupo re-

gressou ao Porto, caminhan-
do pelo 2º tabuleiro da Ponte 
D. Luís, apreciando a vista 
sobre o Douro, a Muralha Fer-
nandina, o casario da Ribeira 
e o Cais de Gaia. Desceu à 

Rua das Flores, Aliados, Esta-
ção de S. Bento.

“Foi um dia que a todos 
enriqueceu, quer cultural-
mente, quer através da ale-
gria, convívio e amizade com 
que foi vivido”, referiu fonte 
do Clube.

fonte do Clube.
Este ano do Agrupamen-

to de Anadia, dos vários tra-

balhos recebidos foram sele-

cionados os seguintes alunos:

cartaz da paz
Carolina Marques Barbas, da 
Escola Básica e Secundária 
de Anadia;
Gonçalo Rocha Rodrigues, da 
Escola Básica 2,3 de Vilarinho 
do Bairro;
Matilde Fernandes Lourenço, 
do Colégio Nossa Senhora da 
Assunção;
Maria Vitória, do Colégio 
Salesianos de Mogofores.
texto da paz
Inês Maria da Silva Soares 
oliveira

No próximo ano o tema 
a abordar será “A Bondade 
Importa”.

renciados do concelho, bem 
como alimentos para fazer 
face a algumas solicitações 
nessa área.

O Clube deu continuida-

de ao projeto Aconchegar, 
com visitas a pessoas idosas 
que vivem isoladas, a quem 
levam afeto e apoio social e 
viu o seu representante no 
Concurso Europeu de Músi-
ca Lions, Carlos Leite, ser o 
vencedor na Suíça.

O Lions Clube de Ca-

beceiras de Basto continua 
igualmente a fazer diversos 
rastreios na área da saúde e 
participou no concurso “Tex-

to da Paz”, tendo um dos tra-

balhos sido reconhecido com 
uma Menção Honrosa.

Além disso, teve um pa-

pel preponderante no projeto 
da Assessoria do Cancro Pe-

diátrico, através da sua vice-

-presidente, CL Ana Correia 
de Oliveira e presidente CL 
Ernesto Oliveira, respetiva-

mente assessora e adjunto da 
Governadoria D115CN para 
o Cancro Pediátrico.
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> LiOns cLube da bOavista

cOmbate à fOme e enviO de mObiLiáriO 
para escOLa de mOçambiQue 
O Lions Clube da 
Boavista prossegue 
a sua ação de 
distribuição de 
alimentos aos sem 
abrigo, apoio aos 
“Bebés de S. João” e 
ofereceu mobiliário 
para equipar 
uma escola em 
Moçambique 

Ao longo do corren-

te ano lionístico, o Lions 
Clube da Boavista apoiou 
o combate à fome, quer de 
forma direta, através de or-
ganizações como a Gestos, 
Casa, Combonianos, com a 
confeção de refeições e dis-

tribuição de outros alimen-

tos semanalmente a sem-

-abrigo na cidade do Porto, 
quer indiretamente com a 
oferta de cabazes de alimen-

tos a famílias carenciadas 
que estão sinalizadas pelo 
clube, sendo qualquer um 
destes apoios feito de forma 
regular e recorrente. 

O apoio prestado vai mui-

to para além das necessidades 
básicas alimentares, uma vez 
que muitas das pessoas aju-

dadas têm problemas sérios 
de saúde e necessidades de 
ordem afetiva, que os Lions 
procuram minimizar, com a 
sua presença e o seu apoio 
regular.

Paralelamente, o Clube 
também apoiou ativamente 

Irmanação 
com Clube de Málaga
O Lions Clube da Boavista e o Lions Clube Málaga 
Ilúsion assinaram um auto de irmanação, 
oicializando assim uma vontade antiga de 
estreitar os laços existentes entre Companheiros 
dos dois clubes, fruto de momentos de 
companheirismo e partilha em eventos lionísticos 
internacionais.

A cerimónia decorreu, no 
dia 19 de abril, durante um 
jantar que contou com a pre-

sença da presidente do clube 
espanhol, CL May Ramirez, 

acompanhada de outros ele-

mentos do clube, além do 
CL Georgy Glushik, assessor 
para as relações internacio-

nais do Distrito 115 CN.

Os dois Clubes expressa-

ram formalmente a sua deter-
minação em iniciar uma cola-

boração estreita e duradoura 
ao serviço das suas comuni-
dades e em qualquer parte do 
mundo onde seja necessária a 
sua ação.

Pelo Lions Clube da Boa-

vista, o CL Armando Ramos 
Ferreira, presidente, referiu 
que “é uma honra, para o 
Clube que representa, irma-

nar-se com um Clube que 
revela o dinamismo, energia e 
paixão como o do Clube ir-
mão de Málaga Ilúsion e que 
espera realizar grandes ações 

conjuntas ao serviço das res-
petivas comunidades”.

Já a presidente do Clube 
de Leones Málaga Ilúsion re-

alçou o “excelente clima exis-
tente entre os companheiros 
dos clubes e o carinho espe-

cial que lhe merecem os com-

panheiros do LC da Boavista 
e manifestou total empenho 
em estreitar os laços existen-

tes através das mais variadas 
formas possíveis”.

O auto de irmanação foi 
assinado pelos presidentes 
dos dois Clubes no ano lio-

nístico 2017- 2018 e, em tes-
temunho, pelo fundador do 
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LC da Boavista - PDG Rui 
Caldevilla - e pelo CL Geor-
gy Glushik, Assessor para as 
Relações Internacionais do 

Distrito 115 CN, culminando 
a cerimónia com a atuação da 
Tuna do Orfeão Universitá-

rio do Porto.

a Assessoria do Cancro Pe-

diátrico do Distrito 115 CN, 
através da venda da mascote 
Lucas.

Como vem sendo habito, 
o Clube disponibilizou verba 
para apoiar os “Bebés de S. 
João” um projeto integrado 
no Serviço de Humanização 
do Centro Hospitalar de São 
João (CHSJ) através de oferta 
de KITS básicos e de traba-

lho de voluntariado.
Merece ainda destaque a 

parceria com a BW STET no 
apoio à iniciativa Abraços de 
Ferros da Ferpinta Moçam-

bique, em que foi oferecido 

mobiliário – cadeiras, secretá-

rias, mesas e armários - que 
embarcou em maio num 
contentor para Moçambique. 
Este mobiliário destina-se a 
equipar a escola primária de 
Guava Marracuene, situada 
em Maputo, onde nada existe 
e as crianças estudam senta-

das no chão.
O próximo contentor le-

vará para este país africano 
caixas com brinquedos e mui-
ta roupa de criança, material 
oferecido e angariado pelos 
Companheiros Lions da Bo-

avista com a colaboração dos 
voluntários da BW STET.

> LiOns cLube LisbOa beLÉm

Clube realiza rastreios 
apoiou associação  
de pessoas portadoras 
de deiciência

O Lions Clube Lisboa 
Belém participou na 
Feira da Educação e 
da Saúde da Junta 
de Freguesia de 
Belém, onde realizou 
rastreios de audição 
e visão e divulgou 
a Associação Lions 
Internacional através 
da distribuição de 
folhetos e revistas.

Entretanto, o Lions Clu-

be Lisboa Belém realizou o 
tradicional almoço convívio 
de angariação de fundos 
para ajudar a APADP - As-
sociação de Pais e Amigos 

de Deicientes Profundos, 
no Cacém.

Trata-se de uma ativida-

de que conta já com 20 anos 
e reveste-se de especial im-

portância por poder ajudar 
uma associação que procura 
zelar pelos interesses e direi-
tos das pessoas portadoras 
de deiciência profunda, en-

globando todos os aspetos 
da sua vida: o seu bem-estar 
físico, psíquico e social, a fa-

mília, a integração e aceita-

ção social. A principal causa 
da associação é garantir a 
dignidade humana daque-

les que acolhe, promoven-

do sempre que possível as 

suas capacidades residuais 
e contribuindo para a sua 
felicidade.

Foi entregue um cheque 
no valor de 3.500 euros à 
diretora, Lurdes Matos, que, 
ao agradecer, falou das enor-
mes diiculdades com que se 
deparam a associação e as 
famílias dos deicientes pro-

fundos e anunciou que este 
valor, fruto da generosidade 
dos Lions, seria empregue na 
aquisição de fraldas.

Para o êxito reconhe-

cido desta atividade muito 
contribuíram os Compa-

nheiros Henrique Oliveira e 
António Jaime Silveira, suas 
famílias e amigos, a quem o 
Clube agradece.

O Lions Clube de Lis-
boa Belém, através da parce-

ria do Distrito 115 C/S com 
a Oculista Cristal D’Ouro, 
ofereceu ainda dois pares 
de óculos graduados a duas 
utentes carenciados da co-

munidade e referenciadas 
pela Junta de Freguesia de 
Belém. 
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> LiOns cLube de cOimbra 

Clube recupera casa de idosos 
que ardeu em Tondela 
O Lions Clube de 
Coimbra reabilitou 
uma casa em Tonda, 
concelho de Tondela, 
que icou praticamente 
toda destruída no 
dia 15 de outubro. É 
habitada por um casal 
de idosos que foram 
resgatados no dia do 
incêndio por vizinhos.

O custo da recuperação 
foi de 7 mil euros, sendo 3 
000 euros suportados pelo 
Lions Clube de Coimbra, 
para custos de mão de obra 
de pedreiro, pintor, eletricista 
e tintas. O montante restante 
foi oferta das irmas FE3 En-

genharia (Coimbra), Ferberto 
(Leiria) e Cortalia (Vouzela), 

correspondente aos mate-

riais utilizados (estrutura em 
ferro para o telhado, painéis 
solares para produção de ele-

tricidade).
Em nome do casal Irene e 

Manuel, o Clube agradece a es-
tas empresas, que prontamente 
aceitaram solidarizar-se nesta 
intervenção Lionistica. 

No dia 1 de maio, na 
presença do Presidente da 
Junta da Freguesia de Mou-

raz / Vila Nova da Rainha, 
também em representação 
do Presidente da Câmara 
Municipal de Tondela, em 
cerimónia singela, longe dos 
holofotes mediáticos, a casa 
foi entregue devidamente re-

telhada, pintada de branco e 
com dois painéis solares.

“Não se pretendendo fa-

zer críticas a ninguém, não 
se pode deixar de constatar a 
lentidão das ajudas “oiciais”, 
às vítimas dos incêndios”, su-

blinha fonte do clube.

ESPETáCULO REVERTEU
A FAVOR DOS BOMBEIROS

O Lions Clube de Coimbra em parceria com o ISCAC, 
o Grupo de Teatro Amador d´O Teatrão, o Rotary Club de 
Coimbra, apresentou, no dia 27 de abril, o espetáculo: “Par-
dos”, no Auditório Marques de Almeida, na Coimbra Busi-
ness School. A receita, de 1000 euros, reverteu a favor dos 
Bombeiros Voluntários de Coimbra.

ADMISSÃO DE NOVO SóCIO

O Lions Clube de Coimbra admitiu um novo sócio, Agostinho 
Franklin, Diretor do Diário As Beiras, no decorrer da comemora-
ção do seu aniversário, durante o qual ocorreram ainda várias 
homenagens.
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> LiOns cLube de fafe 

“Eu sou vigilante da loresta” 
com plantação de árvores 
e visita aos bombeiros 
O Lions Clube de Fafe 
organizou, no dia 27 
de maio, a atividade 
“Eu sou vigilante da 
loresta”

Com concentração nos 
Bombeiros Voluntários de 
Fafe, às centenas de crianças 
foi dado um pequeno almo-

ço, e visitaram o quartel.
O tempo chuvoso, não 

permitiu que se efetuasse o 
desile pela cidade, e foram 
transportadas para o Mul-
tiusos, onde os bombeiros 
António Rocha e Domingos 
Costa, falaram sobre o que é 
ser bombeiro, e depois res-
ponderam às inúmeras per-
guntas que as crianças colo-

caram.
Houve discursos do Go-

vernador do Distrito 115 
Centro/Norte de Lions Clu-

bes, Paulo Rodrigues; do 
Presidente dos Bombeiros 
Voluntários de Fafe, Pedro 
Frazão; da representante da 
Câmara Municipal de Fafe, 
Márcia Barros; do Presidente 
do Lions Clube de Fafe, Ro-

gério Faria; da responsável do 

evento Maria Emília Lobo, 
sendo que todos tiveram um 
traço comum: agradecimento 
aos professores e alunos pela 
sua presença e colaboração, 
salientando e enaltecendo a 

importância de sensibilizar as 
crianças para a defesa e cui-
dados a ter com a loresta.

Após o almoço, servido 
no Multiusos, seguiu-se uma 
tarde de animação com o pa-

lhaço Xombita.
Com a melhoria do tem-

po, foi possível o lançamen-

to de dezenas de balões, e a 
plantação de 20 árvores no 
Parque da Cidade.

Cada criança tinha pinta-

do e interpretado um cartaz 
alusivo à loresta, e, com um 
júri composto por Márcia 
Barros, Maria José Cunha e 
Paulo Rodrigues, foram en-

tregues bicicletas aos melho-

res trabalhos selecionados:
ACRFornelos - Vasco 

Ferreira
A.E.Carlos Teixeira - Vi-

tória Freitas
A.E. Fafe - João Carlos 

Lopes Pereira, de Cepães
A.E.Montelongo - Ma-

ria Leonor R.Oliveira, de Tra-

vassós 
A cada escola foi ofere-

cida uma bola de futebol, e 
duas bolas foram lançadas 
para as crianças, icando para 
os felizardos que as apanhas-
sem.

Com a entrega do lanche, 
encerrou-se o evento.

O Lions Clube de Fafe 
agradeceu a colaboração dos 
Bombeiros Voluntários de 
Fafe, e à Câmara Municipal 
de Fafe.

MAIS DE TRêS CENTENAS DE PESSOAS RASTREADAS

O Lions Clube de Fafe rea-
lizou um rastreio da diabetes 
e medida da tensão arterial, 
no dia 16 de maio, no recin-
to da feira. Foram efetuados 
cerca de 360 rastreios da dia-
betes e cerca de 380 medi-
ções da tensão arterial.

O Lions agradece a cola-
boração da Cruz Vermelha de 
Fafe, da Farmácia Maria José 
de Arões e da Santa Casa da 
Misericórdia de Fafe, bem 
como dos técnicos que ajuda-

ram: Maria José Cunha, Mari-
na Lima, Patrícia Magalhães, 
Ricardo Lopes e Susana Frei-
tas.

Às pessoas que tinham 

valores fora do normal foi 
aconselhado que contactas-
sem o seu médico de família, 
fazendo-se acompanhar dos 
resultados.

> LiOns cLube  
LisbOa aLvaLade

Palestras  
e rastreios 

O Lions Clube de Lis-
boa Alvalade promoveu, 
em parceria com o Lions 
Clube de Lisboa Sete Co-

linas, uma palestra com o 
tema “A Educação Sexual 
na Deiciência”. A ora-

dora convidada foi Maria 
Goretty Ribeiro e a sessão 
contou com cerca de 15 
companheiros na plateia.

Ainda em maio, par-
ticipou na IV Reunião do 
Gabinete da DG, Gabriela 
Fernandes, onde a CL Ire-

ne Quininha foi agraciada 
e reconhecida pela Asses-
soria da Audição, e pro-

moveu ainda uma palestra 
sobre “Cultura política e 
religião nos novos desaios 
do Séc. XXI”, por Alexan-

dra Dhonrado, professora.
Já em junho, o Clube 

participou na I Feira Social 
da freguesia de Alvalade, 
onde divulgou o Lionismo, 
realizou um rastreio visual 
e recolheu óculos usados 
para reciclagem, realizando 
ainda rastreios de coleste-

rol e glicémia.
O Clube reforça que 

prossegue com o trabalho 
de voluntariado nos hospi-
tais Dona Estefânia e IPO, 
pelas CL Maria Manuela 
Castelo e Maria de Lurdes 
Rodrigues.
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> LiOns cLube de viLa nOva de famaLicÃO

Carlos Vieira de Castro distinguido 
com prémio mais alto do Lionísmo
O Lions Clube de Vila 
Nova de Famalicão 
homenageou Carlos 
Vieira de Castro com a 
atribuição do Prémio 
Melvin Jones. 

As comemorações do 
aniversário do Clube foram 
o momento escolhido para 
a atribuição do Prémio mais 
alto do Lionísmo.

Sócio Fundador do Clu-

be, personalidade famalicen-

se, empresário de sucesso, 
mecenas, Homem de causas 
nobres, Carlos Vieira de Cas-
tro é agora Companheiro de 
Melvin Jones. Este prémio 
traduz o reconhecimento 
do trabalho humanitário de-

senvolvido, uma comenda 
concedida a quem realiza um 
trabalho válido em prol da 
comunidade, estando sempre 

disponível a Servir o próxi-
mo. Foram precisamente es-
sas as palavras do condecora-

do “A minha vida sempre foi 
de Serviço”. 

O ensejo foi de comoção 
e sentimento de dever cum-

prido pela Direção do Lions 

Clube de Vila Nova de Fa-

malicão que digniicou pu-

blicamente a ação de alguém 
que escreve há quarenta e um 
anos a história do Lionísmo 
na cidade famalicense, com 
tinta de ouro.

O outro distinguido da 

tarde foi João Leitão, admi-
nistrador da empresa Trans-
portes Nogueira, S.A., um 
parceiro deveras importante, 
que de forma generosa apoia 
há já longos anos as inicia-

tivas solidárias que o Clube 
desenvolve sem exigir nada 
em troca e possibilitando, 
através do apoio logístico e 
de transporte, o apoio a cen-

tenas de pessoas e dezenas de 
instituições espalhadas pelo 
concelho.

As comendas foram en-

tregues pelo Coordenador da 
LCIF do Distrito 115Centro 
Norte, que destacou o re-

conhecimento público do 
trabalho de duas pessoas da 
sociedade civil, com espírito 
solidário e empreendedoris-
mo social, que se compro-

meteram voluntariamente a 
“Servir o outro”.

Monumento ao Lionísmo
 é uma realidade
O dia 3 foi um dia de particular 
signiicado na vida do 
Lions Clube de Vila Nova de 
Famalicão, marcado pela 
inauguração do Monumento ao 
Lionísmo na cidade que o Lions 
Clube Serve há mais de quatro 
décadas. 

O monumento, na rotunda sita na 
convergência da Avenida de França com 
a Rua Padre Benjamim Salgado, é uma 
obra arquitetónica de extrema beleza, 
desenhada pelo Arquiteto Jorge Teixei-
ra, que enquadra elementos com valor 
universal na história do Lionísmo, onde 
a arquitetura e a arte se fundem num 
desenho perfeito que espelha a máxima 
que conduz a ação universal dos Lions 
“Nós Servimos”.

Com a ediicação deste monumento, 
ica a certeza de que o legado perdurará 
no tempo e que a utopia se transformou 
numa realidade que orgulha os Lions de 
hoje e que certamente orgulharia aque-
les que antecederam os atuais na missão 
de Servir.

O Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, Dr. Paulo Cunha 
descerrou conjuntamente com a Presiden-
te do Lions Clube de Famalicão, Maria José 
Abreu o monumento, numa cerimónia em 
que estiveram presentes também o Go-
vernador do D115Centro Norte de Lions 
Clube, Paulo Rodrigues, o Coordenador do 
Centenário de Lions Clubes, Ribeiro Cardo-
so e os congéneres do Clube de Roissy – 
Pays de France que se associaram a este 
momento, bem como Companheiros Lions 
e população em geral.
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> LiOns cLube de íLHavO 

cLube encerra anO  
cOm fundaçÃO de LeO cLube

Era um sonho de longa 
data, em especial da actual 
Presidente do Clube, CL Te-

resinha Novo. 
Ela, que já tinha passado 

por esta experiência, não só 
pela criação do então LEO 
Clube de Ovar mas também 
por ter dado apoio à Assessoria 
LEO para o Distrito 115 CN. 

Desta feita, ancorando-

-se no trabalho de prospec-

ção, motivação e entusiasmo 
do recente sócio, CL Gabriel 
Barroco, foi possível angariar 
um grupo de 12 jovens de di-
versas idades, estudantes do 
ensino básico, secundário e 
universitário, e fundar o Leo 
Clube de Ílhavo.

É uma etapa muito im-

portante para o Lionismo 
Ilhavense em particular, e 
Português em geral, pois não 
só revela empreendedorismo 
e dinâmica de crescimento 
do Lions Clube de Ílhavo 
que comemorará, em janeiro 
de 2019, 10 anos de existên-

cia, como lança um vector de 
consolidação e crescimento 

do movimento na região.
Apraz registar também, 

que o apoio das estruturas Lio-

nísticas e Leonísticas do Distri-
to 115, 115 CN, de Associação 
Internacional e do próprio 
Lions Clube de Ílhavo, foi fun-

damental para a concretização 
deste feito, prova que quando 
estamos todos imbuídos do 
mesmo espírito e trabalhamos 

no mesmo sentido, os factos 
acontecem.

Todo o processo de for-
malização e criação do LEO 
Clube de Ílhavo foi extrema-

mente rápido, e no passado 
dia 29 de maio recebemos a 
boa nova de Lions Clubs In-

ternational, atribuindo-lhe o 
N.º 134 984.
Todos os passos preconi-

zados por Lions Clubs Inter-
national para a instituição do 
LEO Clube de Ílhavo foram 
seguidos, tendo decorrido 

no passado dia 8 de junho, 
a primeira reunião de traba-

lho conjunta Lions/ Leos no 
sentido de planear o futuro.     

A cerimónia de tomada 
de posse e apresentação pú-

blica do LEO CLUBE DE 
ÍLHAVO teve lugar no dia 17 
de junho, no Hotel de Ílhavo, 
tendo sido nomeada Presiden-

te a jovem Maria Luísa Gomes 
Durão e Conselheiro LEO do 
Clube, o CL Gabriel Barroco. 

Esta data revestiu-se de 
importância singular, não só 
pelo facto em si, mas também 
por nesse mesmo dia local se 
ter realizado a cerimónia de 
transmissão de funções dis-
trital e nacional das Estrutu-

ras Lionísticas e Leonísticas 
dos Distritos Múltiplo 115, 
115CN e 115CS.  

ANTÓNIO ROCHA 

> LiOns cLube LisbOa nOrte

Nova associada e palestra cultural
O Lions Clube de Lisboa 

Norte acolheu, recentemen-

te, um novo elemento: Be-

atriz Banazol. A entrada da 
nova associada decorreu du-

rante uma assembleia-jantar, 
que contou ainda com uma 
palestra cultural, por Magda 
Borges de Freitas, e animada 
com música ao vivo.

Na sessão, estiveram ain-

da representantes de vários 
Lions Clubes: Cascais Cida-

dela, Lisboa Belém, Sintra 

Romântica, Lisboa Alvalade e 
Lisboa Norte.

Entretanto, o Clube con-

tinua a sua companha de luta 
contra a fome, com a entrega 
de sacos de bens alimentares 
para os mais carenciados pela 
presidente, Isabel Cupertino, 
no Centro Social São João de 
Brito.

Isabel Cupertino parti-
cipou ainda numa leitura de 
histórias e poesia infantil a 
crianças do 1º ciclo, com a 
oferta de livros.

Já à Legião da Boa Von-

tade, o Clube fez a entrega de 
roupa e calçado.
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> LiOns cLube de farO 

maratOna sOLidária de zumba  
angaria 200 LitrOs de Leite 

O Lions Clube de Faro 
promoveu uma recolha de 
leite e organizou, no dia 12 
de maio, na Praça Marquês 
de Pombal, frente à Câmara 
Municipal de V. Real de San-

to António, uma maratona de 
zumba.

Pelo 7º ano consecutivo 
o Clube desaiou o Ginásio 
Corporeus a aderir à inicia-

tiva dos Lions e levar “ Sor-

risos de Escola em Escola”. 
Os participantes foram con-

vidados a levar, pelo menos, 
um litro de leite e também 
duas horas de boa disposi-
ção.

O professor Élio manteve 
a animação e a adesão de uma 

centena de participantes e 
permitiu angariar mais de 200 
litros de leite que foram entre-

gues à Misericórdia da cidade.
Esta parceria com o Gi-

násio iniciou-se em maio 
de 2013 com a 1ª Maratona 
Zumba.

No total das sete marato-

nas já foram angariados mais 
de 3 mil e quinhentos litros de 
leite!

MONUMENTO ASSINALA 100 ANOS DE LIONISMO

Como forma de assinalar os 100 anos do 
Lionismo, foi inaugurado um monumento na 
rotunda junto ao Fórum Algarve, em Faro, no 
dia 31 de maio. Uma cerimónia singela, mas 
cheia de signiicado e simbolismo, onde es-
tiveram presentes, entre outros elementos, 
representantes do Município Farense e da 
União de Freguesias da Sé e São Pedro, que 
colaboraram com o Lions Clube de Faro neste 
objetivo, nomeadamente com a colocação da 
primeira pedra e com o pagamento do trans-
porte da mesma.

Durante o evento, o CL Luís Neves, presi-
dente do Lions Clube de Faro, sublinhou que 
“este monumento é um sonho tornado reali-
dade”, enquanto a Governadora CL Gabriela 
Fernandes, também presente no aconteci-
mento, frisou que o mesmo pretende assina-
lar “todo o trabalho realizado pelo Movimento 
Lionístico ao serviço das comunidades”.

Sem dúvida, uma justa homenagem, que 
agora vai embelezar uma das rotundas à en-
trada da cidade de Faro...

PARTICIPAÇÃO 
NA ATIVIDADE 
DAS CRIANÇAS 
2018

O Lions e Leo Clube de Faro 
participaram ativamente na ati-
vidade das crianças, organizada 
pelos Leos de Portugal, no im-
-de-semana de 25 a a27 de maio. 
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> LiOns cLube de farO 

apOiO a crianças 
e JOvens na  
iLHa de príncipe

Numa recente viagem à 
ilha do Príncipe, o CL Antó-

nio Soares teve a oportuni-
dade de visitar a Roça Sundy, 
onde procedeu à entrega do 
material escolar oferecido 
pelo Lions Clube de Faro na 
escola e infantário locais. 

Como curiosidade, sabe-

-se que foi plantada nesta roça 

a primeira planta de cacau de 
todo o arquipélago em 1822. E 
foi também nesta roça que Sir. 
Arthur Eddington, astrofísico 
britânico, em maio de 1919, 
provou a “Teoria Geral da Re-

latividade” de Albert Einstein.
Foi uma atividade única 

e inesquecível realizada num 
dos paraísos da Terra.

LIONS CLUBE DE FARO APADRINhOU NOVO CLUBE 

Após algumas reuniões para divulgação do 
que somos e quem somos como Lions e como 
funciona o nosso Movimento, um pequeno 
grupo Luso-Francês, com desejo em compar-
tilhar um espirito comum e ter como um dos 
objetivos interessar-se pelo bem-estar cívico, 
cultural, social e moral da comunidade de Ta-
vira e em apoiar instituições e organizações 
comunitárias daquele concelho, decidiu fazer 
parte de um grupo de Lions.

Estavam reunidas condições para se poder 
fundar um novo Clube Lions em Tavira.

Todos os 24 associados fundadores foram 
orientados sobre o Lionismo, mostraram à 
nossa Governadora a vontade de Servir a Co-
munidade através do novo Clube Lions.

O grande elemento aglutinador foi Alain 
Perin, Lion experiente que tomou posse como 
Presidente Fundador.

São padrinhos físicos o CL Sá de Matos do 
LC de Faro, Presidente da Região F, também 
Lions Orientador Certiicado por Lions Interna-
cional e a CL Conceição Machado, Presidente 

do LC de Loulé.
O LC de Faro como Clube Padrinho organi-

zou a cerimónia da Fundação do Clube no dia 
25 de maio, durante um jantar no Hotel Vila 
Galé-Albacora.

Estavam presentes os membros funda-
dores e representantes dos Lions Clubes de 
Amadora, Caldas da Rainha, Lisboa Sete Coli-
nas, Oeiras Tejo, Loulé, Vila Moura, Lagos, Por-
timão, Faro e muitos convidados.

Presidiram à cerimónia o Vice-presidente 
do LC de Faro, como Clube Padrinho CL António 
Soares, a Governadora do D115/ CS CL Gabrie-
la Fernandes. Estiveram também o Past Diretor 
Internacional CL Joaquim Borralho e a CL San Pe-
dro, o PCC CL Jorge Ferreira e CL Aida Ferreira.

Depois de ser feito o Compromisso de 
Honra, estava fundado o novo Clube Tavira 
Romana.

Como nota inal estiveram presentes na 
cerimónia quatro fundadores do 1º Lions Clube 
de Tavira, fundado em 1993, o qual se mante-
ve ativo durante 10 anos.

Esta atividade fantástica, re-
alizada anualmente na Tocha, 
teve este ano a participação 
de 50 crianças de todo o país 
e foram acompanhadas pelos 
Leos dos vários clubes. Durante 
um im-de-semana, tudo se faz 
para tornar estas crianças feli-
zes e com a sensação que tem 
uma vida normal. Damos tudo 
de nós para que elas tenham 
tudo.
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> LiOns cLube de guimarÃes 

entrega de prÉmiOs de mÉritO  
a estudantes dO ensinO superiOr 
O Lions Clube de 
Guimarães procedeu à 
entrega dos Prémios 
de Mérito, a quatro 
alunos vimaranenses, 
que frequentam o 
ensino superior, com 
bom aproveitamento 
académico, longe de 
casa, e provenientes 
de famílias com 
debilidade económica.

O momento, de alguma 
emotividade, teve lugar na 
sede do Lions Clube de Gui-

marães, no dia 26 de maio, e 
contou com a presença dos 
premiados, seus familiares, 
bem como com os membros 
da direção do Clube, acom-

panhados de vários Compa-

nheiros Lions.
Usaram da palavra numa 

abordagem de incentivo e 
congratulação, o Presidente 

CL José Catarino Santos, 
e a responsável da comis-

são, CL Maria Teresa Gama 
Brandão.

Os beneiciários dos 
prémios agradeceram com 
comoção e prometeram em-

penhar-se nas atividades es-
colares, para continuarem a 
ser merecedores dos Prémios 
Lions Clube de Guimarães.

O Clube e os Mecenas 
desejam-lhes os maiores 
sucessos, e esperam poder 
acompanhá-los até ao im 
dos respetivos cursos.

“NÃO à DIABETES!” COM RASTREIOS A DUAS CENTENAS 

Foi um sucesso a campa-
nha “Não à Diabetes!” levada 
a cabo desta feita, em Pevi-
dém, e integrada na Feira de 
Saúde local.

No dia 19 de maio, no re-
cinto do mercado, cerca de 
20 Lions e voluntários, ras-
trearam e avaliaram o risco 
de diabetes a cerca de duas 
centenas de pessoas.

Este grupo coordenado 
pelo Lions Clube de Guima-
rães, com a colaboração da 
USF de Pevidém, da Câma-
ra Municipal de Guimarães, 
ACES do Alto Ave, Hospital 
Senhora da Oliveira, Junta de 

Freguesia de Pevidem e ou-
tras entidades, integrava mé-
dicos, enfermeiros e outros 

elementos de boa vontade, 
que ao longo da manhã e até 
depois das 13 horas estive-

ram à disposição de todos 
os que quisessem prevenir a 
diabetes. 

Esta ação, levada a cabo 
pela terceira vez neste Ano 
Lionistico, integra-se numa 
preocupação mais alargada 
do movimento Lions Interna-
cional.

Depois de em anos ante-
riores, o Lions Clube ter reali-
zado diversas ações na cida-
de de Guimarães, entendeu 
a comissão médica do Clube 
dedicar este AL 2017/2018 às 
Vilas concelhias de S. Torcato, 
Caldas das Taipas e Pevidém.

ADMISSÃO DE 
MAIS CINCO NOVOS SóCIOS

O Lions Clube de Guimarães admitiu cinco novos e jovens sócios no de-
correr da sua assembleia do mês de maio, tendo, na ocasião, eleito ainda os 
novos dirigentes para o Ano Lionístico 2018/2019, presididos pelo Compa-
nheiro Daniel Moreira.

Marcaram presença Companheiros dos novos Clubes de Mirandela (nos-
so ailhado) e de Chaves, que quiseram testemunhar a organização de uma 
Assembleia Lions. 
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> LiOns cLube de meaLHada

prOcuradOra geraL da repÚbLica  
faLOu sObre investigaçÃO criminaL 
O segredo de justiça, 
os megaprocessos e 
o crime económico-
inanceiro foram 
alguns dos assuntos 
abordados pela 
Procuradora Geral 
da República, Joana 
Marques Vidal, 
durante a conferência 
promovida pelo Lions 
Clube de Mealhada, 
que decorreu, na noite 
de sábado, nos Três 
Pinheiros

Joana Marques Vidal foi a 
oradora convidada do Lions 
Clube de Mealhada para 
“inaugurar” o ciclo de confe-

rências promovido pelo Clu-

be com a participação de per-
sonalidades reconhecidas da 
vida pública, falando sobre a 
investigação criminal em Por-
tugal e os poderes do Minis-
tério Público e dos juízes.  

Joana Marques Vidal fa-

lou para uma plateia não só 
de Lions mas também de 
convidados do Clube, entre 
os quais se encontravam juí-
zes, procuradores, advogados 
e antigos autarcas municipais.  

Numa conversa que teve 
como único “tabu” a sua re-

condução no cargo, Joana 
Marques Vidal respondeu 
às muitas questões que lhe 
foram colocadas e defendeu 
que “ainda há muita tolerân-

cia relativamente a comporta-

mentos em relação aos quais 
não podemos ser tolerantes”, 
falando do crime económico-

-inanceiro. 
Na oportunidade, Isabel 

Moreira, presidente do Lions 
Clube de Mealhada, lembrou 
a participação de Joana Mar-
ques Vidal, como oradora 
convidada do Clube, há 11 
anos, na qualidade de presi-
dente da APAV - Associação 

Portuguesa de Apoio à Víti-
ma, para falar sobre violência 
doméstica e destacou a “com-

petência e independência que 
lhe são reconhecidas”.

A apresentação de Joana 

Marques Vidal foi feita pelo 
juiz Conselheiro Jubilado, 
Nuno Salgado, membro do 
Lions Clube de Mealhada, 
que não deixou de sublinhar 
a competência e elogiar o 
desempenho da Procura-

dora Geral da República, à 
semelhança de várias outras 
personalidades presentes na 
iniciativa, como o médico es-
tomatologista António Faria 
Gomes, do Lions Clube de 
Águeda Águeda. 

A assistir à conferência, 
estiveram representantes de 
vários Clubes Lions do país 
(Águeda, Bairrada, Santa Jo-

ana Princesa-Aveiro, Santiago 
do Cacém e Vila do Conde), 
mas também o Procurador 
geral-adjunto João Marques 
Vidal, director do Departa-

mento Central de Investiga-

ção e Acção Penal (DIAP) de 
Coimbra, o vereador Nuno 
Canilho, em representação 
da Câmara Municipal da Me-

alhada, Carlos Ferreira, em 
representação do Governa-

dor do Distrito 115 Centro 
Norte de Lions Clubes e José 
Gorgulho, ex-diretor interna-

cional do Lions.

> LiOns cLube de Oeiras

RECOLhA DE ALIMENTOS E COLhEITA DE SANGUE
O Lions Clube de Oeiras realizou 
uma recolha de alimentos para 
serem distribuídos às famílias 
carenciadas da freguesia e or-
ganizou igualmente uma recolha 
de sangue, em colaboração com 
o INS e o Tagus Park em Oeiras. 
Por im, realizou um almoço cele-
brando o mês das Companheiras.

Ja reportaGenS

> LiOns cLube 
de paçOs de ferreira 

CLUBE LANÇA  
LIVRO

O Lions Clube de Paços de 
Ferreira vai lançar o conto in-
fantil “Lion, um leão cheio de 
sonho”, no dia 27 de Junho, pe-
las 21h30, na sua sede, na Rua 
Engenheiro Edgar de Oliveira.
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> LiOns cLubes de mirandeLa e cHaves 

primeirO encOntrO de trabaLHO
Os recém formados 

Lions Clubes de Mirande-

la e de Chaves tiveram a sua 
primeira reunião conjunta de 
trabalho no dia 26 de maio, 
em Chaves, tendo recebido, 
na ocasião, as suas cartas 

constitutivas. 
Estiveram presentes 

Companheiros dos dois Clu-

bes Padrinhos, Guimarães 
e Braga, para além de Com-

panheiros de Bragança e do 
Núcleo de Vila Real.

Marcaram ainda presen-

ça o Governador do Distrito 
115 CN Paulo Rodrigues e o 
2º Vice Governador João Pe-

dro, que interveio no âmbito 
da formação para novos diri-
gentes.

Cerca de quatro dezenas de 
cidadãos, preocupados com as 
comunidades das cidades onde 

residem, resolveram assim 
aceitar o desaio lançado pelos 
Companheiros Eduardo Leite 
e Machado Rodrigues.

> LiOns cLube de viLamOura 

Admissão de novos sócios 
e apoio a crianças com cancro 
O Lions Clube de 
Vilamoura admitiu 
três novos sócios, no 
decorrer do jantar 
que assinalou a visita 
oicial da Governadora 
Gabriela Fernandes 
ao Clube, no dia 31 de 
maio 

Na ocasião, a Governa-

dora Gabriela Fernandes atri-
buiu ainda ao Clube de Vila-

moura o galardão de Clube 
de Excelência e a Presidente 
Soledade Madeira foi agra-

ciada pelo Past Governador 
de 2017, Raul Amado, com o 
pin de Excelência da sua divi-
são no ano 2016/2017 e com 
o Chevron para a bandeira do 
clube.

No inal do jantar, a 
oradora convidada, Profª 
Doutora Adriana Nogueira, 
docente na Universidade do 
Algarve e doutorada em lite-

ratura e cultura clássica, pro-

feriu a palestra “Os gregos, 
os deuses e a alimentação na 

época clássica”, muito aplau-

dida pelos presentes.
O jantar contou com a 

presença de mais de 40 con-

vidados, entre membros do 
Clubes de Vilamoura, do re-

cém-criado Clube de Tavira, 
dos Clubes de Loulé, Lisboa 
Centro, Lisboa Norte, Oei-
ras Tejo, Amadora, Montijo, 
Coimbra, do Clube Mater e 
de novos companheiros a ad-

mitir, familiares e amigos.
A pancadinha no sino 

terminou a sessão, e, porque 
o Past Governador Américo 
Marques comemorava o ani-
versário no dia 1 de junho, à 
meia-noite todos festejaram e 
comeram uma fatia de bolo e 
o grupo dedicou-lhe uma es-
trepitosa saudação.

Entretanto, no âmbito 
das iniciativas do Clube de 
apoio às vítimas de cancro 
pediátrico, está a decorrer 
até ao inal do mês de ju-

nho, na Galeria de Arte da 
Praça do Mar, em Quartei-
ra, com o apoio da Câmara 
Municipal de Loulé, a expo-

sição “Cópias de pintores 
do séc. XX”, da autoria do 
pintor Christian Poujardieu, 
associado do Clube Lions 
de Vilamoura. As verbas 
angariadas com a venda das 
obras reverterão a favor das 
crianças que lutam contra 
esta terrível doença.
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RECOLhA DE óCULOS

O Clube orga-
nizou a recolha de 
49 pares de ócu-
los usados, para 
reciclagem, na 
Escola Poeta Joa-
quim Serra.

Entretanto, no 
âmbito do proto-
colo estabelecido 
entre o Clube, a 
Câmara Municipal de Montijo e o Instituto Óptico de Monti-
jo, doou 10 pares de óculos a idosos carenciados, no valor de 
1000,00€, durante este ano. Os idosos izeram uma consulta 
prévia no Instituto Óptico.

VISITA à MADEIRA Quatro Companheiros do LC de Montijo deslocaram-se à Madeira, nos dias 11,12 e 13 de maio, integrados 
na comitiva da visita oicial da DG Gabriela Fernandes ao LC do Funchal.

> LiOns cLube de mOntiJO 

Clube entregou 
bolsa de estudo
O Lions Clube de 
Montijo procedeu à 
entrega de uma bolsa 
de estudo, no valor de 
800 euros, a um aluno 
do 2º ano do Curso de 
Ciências do Desporto, 
no decorrer do almoço 
comemorativo do 26º. 
aniversário do Clube

Na oportunidade, admitiu 
ainda uma nova sócia e rece-

beu o Prémio de Excelência 
de Clube e o Prémio de Pre-

sidente de Excelência no Ano 
Lionístico 2016/2017.

A anteceder o almoço de 

aniversário, durante a manhã, 
realizou-se na sede do Clube 
uma cerimónia de entrega de 
prémios (1º, 2º, 3º Prémio e 

Menção Honrosa) do Con-

curso do Texto da Paz, a alu-

nos da Escola Jorge Peixinho. 
Foi a Governadora Gabriela 
Fernandes que fez a entrega 
dos prémios aos alunos, a 
qual contou com a presença 
de vários companheiros do 
LCM, bem como os Encar-
regados de Educação, a dire-

tora da escola e a Professora 
dos alunos premiados.

O almoço de aniversário 
contou com mais de uma cen-

tena de convidados, na maioria 
Companheiros Lions, per-
tencentes a 17 Clubes. Esteve 
também presente nesta come-

moração o Presidente da Câ-

mara Municipal de Montijo e 
o Presidente da União de Fre-

guesias Montijo e Afonsoeiro.     

UMA CENTENA DE ALUNOS 
RASTREADOS 

O Lions Clube de Montijo, em parceria com a Câmara 
Municipal de Montijo e a APPV, realizou, nos dias 24 e 25 
de maio, um rastreio à visão a 100 alunos, de nove esco-
las do 1º ciclo do concelho de Montijo. Foram detetados 15 
alunos com diiculdades de visão, dos quais 4 são alunos 
carenciados (escalão A – SASE). Estes quatro alunos irão ser 
observados no Instituto Ótico de Montijo para veriicação 
da necessidade do uso de óculos ou não. Aos alunos que 
necessitarem de óculos o LC de Montijo doá-los-á.

COMBATE à FOME 
DE CRIANÇAS CARENCIADAS

O Lions Clube de Montijo apoiou 73 alunos carenciados dos 
Agrupamentos das Escolas D. Pedro Varela e Poeta Joaquim 
Serra, em parceria com a “Stec- Raporal”, empresa que forne-
ceu 27 Kg de iambre e 9 Kg de presunto rolado, nos meses de 
abril e maio.

COMBATE AO CANCRO INFANTIL 

o Clube candidatou-se à ce-
dência de convites para o en-
saio geral solidário da Com-
panhia Nacional de Bailado, 
no Teatro Camões. Foram ce-
didos ao Clube 200 convites 
para o ensaio geral solidário 

do espetáculo “Ambra Sena-
tore”, que ocorreu no dia 19 
de maio. os donativos anga-
riados com esses convites, no 
valor de 1849,00 euros, vão 
ser entregues ao serviço de 
pediatria do IPo de Lisboa.
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> LiOns cLube de viLa dO cOnde 

Conferências sobre violência nos idosos 
e inteligência artiicial 
O Lions Clube de Vila 
do Conde organizou 
duas conferências, nos 
meses de março e abril. 

A primeira foi no dia 10 
de março, na Biblioteca José 
Régio, e teve como tema “A 
Violência nos Idosos”. O pa-

lestrante foi Luis Costa, crimi-
nólogo da Polícia, que abor-
dou o conteúdo e dimensão da 
problemática em Portugal, as 
formas que reveste e o que é 
preciso fazer para contrariar a 
situação; formas permanentes 
de educação de base; fatores 
de risco; prevenção e atuação.

A segunda teve lugar a 13 
e abril, também na Biblioteca 
José Régio, mas desta vez o 
orador convidado foi Fábio 
Oliveira, do CEIIA, que falou 
sobre “Inteligência Artiicial”. 
Foram abordadas questões 
como história, formas de apli-
cação, ramos de atividade em 
que se utiliza, casas e cidades 
inteligentes, a condução autó-

noma de veículos automóveis, 
a robotização da vida; a in-

teligência artiicial no futuro. 
Também se discutiram os pro-

blemas sociais e de trabalho 
resultantes da integração de 

robots na atividade produtiva. 
Esta conferência despertou 
grande interesse, tendo icado 
a promessa de continuar a tra-

tar do tema.

HOMENAGEM 
AOS ALUNOS QUE 
PARTICIPARAM NO 
CARTAZ DA PAZ

O Lions Clube de Vila do 
Conde homenageou os alunos 
que participaram no concur-
so  Cartaz da Paz. Na reunião 
do dia 12 de abril, os alunos e 
respetivos pais estiveram pre-

sentes numa sessão que cons-

tou de uma intervenção da 
CL presidente do Clube, Elsa 
Marques, que deu a conhecer 
o movimento Lions, sua ori-
gem, código de ética, objetivos 
e presença em todo o mundo, 
onde haja uma necessidade. 
Seguiu-se a entrega aos três 

alunos, Margarida Silva, Gon-

çalo Pires e Cristiano Paulo, 
de um prémio de participação 
constituído por material de de-

senho e pintura para que eles 
possam fazer o crescer o seu 
talento no futuro imediato.

PASSEIO DAS 
COMPANHEIRAS

O Passeio das Companhei-
ras é já um momento de conví-
vio e de muita amizade entre o 
Clube e muitos dos seus ami-
gos em Vila do Conde. Este 
ano, o passeio foi à cidade de 
Ovar onde os participantes vi-
sitaram, com ajuda de um guia, 
os azulejos e a sua história. 
Para além disso, o grupo foi 
aprender a fazer pão de ló de 
Ovar e visitou ainda a Igreja da 
Válega, exemplo de moderni-
dade e de arte sacra antiga feita 
em tempo atual.

COLABORAÇÃO 
COM A SANTA CASA 
DA MISERICóRDIA

O Lions Clube de Vila 
do Conde é, desde há mui-
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> LiOns cLube Oeiras-teJO 

Convívio e solidariedade 
em destaque

O Lions Clube Oeiras-
-Tejo participou, a 27 de 
maio, num encontro de Con-

fraternização Lions que con-

tou com a presença de Com-

panheiras e Companheiros 
de vários Clubes. Este Clube 
teve o privilégio de acompa-

nhar os Companheiros Lions 
de Petrópolis-Centro, Brasil, 
o CL. Carlos Teixeira e espo-

sa CL. Ana Teixeira.
Já no dia 29, o Clube 

entregou sacos e garrafões 
com tampinhas de plástico 
no Hospital D. Estefânia, em 
Lisboa, com a inalidade de 
conseguir posteriormente a 
oferta de cadeiras de rodas 
para crianças. Este hospital 
está sobretudo destinado a 
crianças com problemas gra-

ves e os Lions já dotaram a 
instituição de uma Ludoteca 
para as crianças.

VISITAS CULTURAIS 
E FESTAS DO LÁPIS 
E VINHOS
E GASTRONOMIA

Vários elementos do 
Lions Clube Oeiras-Tejo par-

ticiparam recentemente em 
duas visitas culturais: uma vi-
sita guiada ao Castelo de Pal-
mela, onde se encontram Es-

cavações Arqueológicas que 
incidem sobre a ocupação 
Islâmica do Castelo e Área 
Rural; e outra ao Museu da 
Guarda Nacional Republica-

na, no Quartel do Carmo, em 
Lisboa, em colaboração com 
Tertúlia Monte da Lua. Esta 
última visita foi orientada 
por Ana Raquel Figueira que, 
além da História do Conven-

to, que foi instituído por D. 
Nuno Álvares Pereira, des-
creveu a evolução da Guarda 
Nacional Republicana desde 
os Quadrilheiros de 1640 até 
aos dias de hoje.

O Clube destaca ainda 
participação de vários ele-

mentos na Festa do Lápis, 
uma iniciativa do Lions Clu-

be de Setúbal. Houve ainda 
espaço para a participação, 
no início de maio, na Festa 
de Provas de Vinhos e Gas-
tronomia, organizada pela 
Câmara Municipal de Oeiras, 
no Palácio do Marquês de 
Pombal em Oeiras, que teve 

a presença do presidente da 
Câmara Municipal.

Ainda em abril, elemen-

tos do Clube de Oeiras-Tejo 
participaram na Assembleia 
Jantar realizada pelo Lions 
Clube do Seixal, durante o 
qual o CL PID Joaquim Bor-
ralho fez a entrega do Banner 
do Centenário ao Clube e a 
entrega da Comenda Melvin 
Jones ao CL António Figuei-
redo.

Por im, o Clube realizou, 
a 14 de abril, um almoço te-

mático, sob o tema ‘Histórias 
de Vida’ no Restaurante ‘Ma-

ria Albertina’. O evento con-

tou com uma palestra pelo 
CL Fernando Cardoso, Ex 
Comandante dos Paraque-

distas, que centrou a palestra 
em episódios da sua carreira 
militar, com histórias que são 
exemplo de vida e fraterni-
dade. Durante o almoço foi 
entregue um emblema de co-

laboração 100 % à CL. Eliza-

beth Sá (secretária do Clube) 
e um Emblema de Lions In-

ternacional à CL Alzira Este-

vão (tesoureira do Clube) por 
ter admitido um novo sócio.

to tempo, parceiro da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila 
do Conde em grande núme-

ro das suas atividades, como 
são as que comemoram as 
festividades da Páscoa: visita 
e convívio da Casa da Crian-

ça; visita aos deicientes mo-

tores de Touguinha, visita ao 
Centro Social de Macieira, 
visita ao Lar da Terceira Ida-

de, visita ao Centro Rainha 
D. Leonor; visita ao Centro 
de Reabilitação Prof. Jorge 
Azevedo Maia em Fajozes 
que é um centro de habitação 
e apoio para deicientes mo-

tores e mentais. O empenho 
do Clube nestas atividade é 
total através da presença, de 
donativos e da participação 
nas suas atividades. 

RECOLHA PARA 
O BANCO ALIMENTAR

Com a colaboração dos 
Escuteiros de Vila do Conde 
e da Associação de Apoio à 
Luta contra a Paramiloidose, 
o Lions Clube organizou uma 
vez mais a colheita de ali-
mentos do Banco Alimentar, 
nos dias 2 e 3 de junho. Foi, 
como sempre, um trabalho 
árduo coordenado pelo CL 
António Ventura, que per-
mitiu a colheita de mais de 
duas toneladas de alimentos 

para as famílias carentes do 
concelho.
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> LiOns cLube de  
sÃO JOÃO madeira 
RECOLhA 
DE TAMPINhAS 
PARA AJUDAR 
CRIANÇA

O Lions Clube de São João 
da Madeira participou na re-
colha mensal de tampinhas 
plásticas de garrafões numa 
ação de ajuda ao Afonso, 
criança que padece de uma 
deiciência corporal.

> LiOns cLube de setÚbaL 

Festa do Lápis 
reverte para a APPACDM

O Lions Clube de Setúbal 
promoveu, no dia 19 de maio, 
a Festa do Lápis, iniciativa 
que teve como objetivo anga-

riar verbas para a APPACDM 
- Associação Portuguesa de 

Pais e Amigos do Cidadão 
Deiciente Mental. 

A iniciativa contou com 
uma conferência intitulada “ 

O papel do Lápis no século 
XXl”, proferida pelo diretor 
da Fábrica Viarco e do Mu-

seu do Lápis, José Vieira, e 
ainda a atuação de bailarinos 
durante o jantar.

Houve ainda tempo para 
um sorteio de uma serigraia 
para angariação de fundos 
(1000 dólares pelo Clube de 

Setúbal) para a LCIF.
Durante o jantar, que reu-

niu perto de uma centena de 
pessoas, declamaram-se poe-

mas e canções referentes ao 
tema.

TRIBUTO
A MÁRIO RAPOSO

Na última edição da 
LION, foi publicado um texto 
de tributo a Jorge Raposo, fun-

dador do Lions Clube de Se-

túbal, da autoria de Armando 
Inocentes, do Lions Clube do 
Seixal, pelo que, erradamente, 
o texto saiu juntamente com as 
atividades do Clube do Seixal. 
As nossas desculpas ao Clube 
de Setúbal e a todos os Lions 
e familiares do Companheiro 
Jorge Raposo. 

> LiOns cLube  
de vagOs
PRéMIO A 
MELhOR ALUNO 
E ENTRADA DE 
NOVOS SóCIOS NO 
28º ANIVERSáRIO 

Pedro Jorge Malta Fer-
nandes foi distinguido com o 
Prémio Lions Clube de Vagos 
- João Grave, informação que, 
por lapso, saiu incorreta na últi-
ma edição da LION. Recorde-

-se que o prémio foi entregue 
no decorrer da comemoração 

do 28º. Aniversário do Clube, 
em março, no dia em que o 
Lions Clube de Vagos admitiu 
ainda dois novos sócios, Gra-

ciete Manangão e Carlos Maia.
A sessão contou com a 

presença do vice-presidente 
da Câmara Municipal de Va-

gos, João Paulo Sousa, mui-
tos Companheiros, inclusive 
representantes da Bélgica, da 
Rússia, do Cipre e da Polónia.

Pelo lapso, as nossas des-
culpas ao Clube e aos nossos 
leitores.

> LiOns cLube de Ovar

Admissão de sócios e realização
de palestras sobre diabetes e visão

O Lions Clube de Ovar 
promoveu duas palestras. 
Uma sobre a prevenção da 
Diabetes tipo 2, com o médi-
co e membro do Lions Clube 
Santa Joana Princesa, Fran-

cisco Ferreira; e outras sobre 
a importância da visão e do 
nervo ótico glaucoma profe-

rida pela Dra. Sandra Correia 
que, nessa noite, foi admitida 
como nova sócia, juntamente 

com Patrícia Pereira e Edgar 
Ramos.

O Clube apoiou, ainda, 
uma família carenciada, com 
duas crianças, com géneros 
alimentares.
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> LiOns cLube da trOfa

Lions promovem 
atividade amiga do ambiente

O Lions Clube da Trofa 
promoveu, em parceria com 
a Câmara Municipal, uma ini-
ciativa dedicada ao ambiente, 
com um passeio rumo a uma 
das matas que circunda o 
Rio Ave (Trofa) e ainda, com 
redes próprias, apanharam 
pássaros. Com o apoio do 
biólogo, Pedro Andrade, es-
pecializado em ornitologia, as 
aves capturadas foram classi-
icadas e registadas pela espé-

cie, tamanho, peso, medida, 
idade e condição física. Após 
essa avaliação, foram devida-

mente anilhadas e devolvidas 
à natureza, em liberdade.

 

RASTREIO à VISÃO 
E AULA DE ZUMBA

No campo da visão, e 
aproveitando uma aula de 
zumba, ao ar livre, o Clube 
desenvolveu, no dia 3 de ju-

nho, um rastreio. A atividade 
aliou assim duas vertentes da 
saúde, a atividade física pelo 
desporto e o bom estados da 
visão.

ALMOÇO 
DO DADOR DE SANGUE

Em prol do reconheci-
mento ao dador de sangue, 

no dia 29 de maio, no salão 

dos Bombeiros Voluntários 
da Trofa, o Lions Clube pro-

moveu um almoço para to-

dos os dadores de sangue que 
têm, com a sua contribuição, 
proporcionado a muitas pes-
soas uma vida melhor.

“É um gesto nobre e o 
Lions Clube da Trofa só po-

dia agradecer a quem o faz 
deste modo altruísta”, refor-
çou o Clube, acrescentando 
que a cada dador ofereceu 
um certiicado.

CHÁ DOS AFETOS 
SOLIDÁRIO 

Todos os anos, no dia 

25 de abril, o Lions Clube 
da Trofa, em parceria com o 
Rotary Club da Trofa, organi-
za um chá, só para senhoras. 
Este ano não foi exceção e a 
iniciativa, que reuniu mais de 
300 mulheres, que tem um 
carácter solidário, reverteu 
para O Mundo de Abrigo e 
a ASCOR.

Ao longo do ano, o Lions 
Clube da Trofa promovei ain-

da, em parceria com o Rotary 
Club da Trofa, uma caminha-

da, na qual participaram 143 
pessoas. Um momento diver-
tido, destacado pelo Clube, 
onde não faltou a solidarieda-

de, com o valor angariado a 

reverter na totalidade a favor 
da APPACDM - Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deiciente Men-

tal, da Trofa.
E para comemorar o Dia 

Mundial da Diabetes, organi-
zou na Escola Secundária da 
Trofa, uma palestra aberta ao 
público e com a participação, 
como ouvintes, dos alunos da 
área de saúde da escola. Mar-
caram presença cerca de 150 
pessoas.

O palestrante foi o CL 
Paulo Martins, enfermeiro, 
que tendo por base um tra-

balho estruturado, manteve 
a plateia interessada e muito 
participativa. Na mesa esti-
veram ainda convidados dia-

béticos, dos três tipos, onde 
cada um explicou como é o 
dia de um diabético, confor-
me o tipo de diabetes de que 
sofre. A ação terminou com 
testes de despistagem de gli-
cémia.
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> LiOns cLube de paLmeLa 

LiOns YOung maKers 2018:  
a crescer e em versÃO meLHOrada
O Lions Young Makers 
(LYM) já está na 
terceira edição e 
mostra que é possível 
os jovens motivarem-
se para a Indústria 4.0.

Durante cinco meses (de 
fevereiro a junho 2018), dois 
grupos de 15 alunos, num 
total de 35 (20 alunos CEF 
com 16/17 anos + 15 alu-

nos ensino regular de 12/14 
anos) da Escola Básica 2+3 
Hermenegildo Capelo, em 
Palmela, irão, em sessões se-

manais de três horas (num 
total de 48 horas), aprender 
novas competências ligadas 
à área da Modelação 3D e 
Impressão 3D, Eletrónica e 
Programação.

Este projeto, dinamizado 
pelo Lions Clube de Palmela, 

tem como principais objeti-
vos desenvolver competên-

cias maker, ou seja, estimular 

o DIY (Faz Tu Próprio) e o 
trabalho colaborativo nos 30 
alunos do Concelho de Pal-

mela. Ao mesmo tempo que 
tenta capacitar os formandos 
para as competências da In-

atec: «aprende-se aQuiLO Que cOrrespOnde 
a uma necessidade Ou a um interesse!»

A ATEC – Academia de Formação é 
resultante de uma fusão entre estruturas 
de formação da Volkswagen Autoeuropa 
(FORMAUTO) e a Siemens, SA (ANFEI – As-
sociação Nacional de Formação Eletrónica 
Industrial). Desde esta união de know-
-how que a ATEC tenta potenciar o cres-
cimento de pessoas e organizações, unin-
do uma equipa competente e ambiciosa 
a metodologias inovadoras, tecnologias 
avançadas e soluções diferenciadoras.

Coerente com os seus valores, a ATEC 
não hesitou em juntar-se ao projeto dos 
Lions Young Makers.
LYM: O que levou a ATEC a aceitar este 
desafio?

atec: A ATEC sempre procurou en-
volver-se com a comunidade, partilhar 
boas práticas formativas e trabalhar em 
conjunto com os diversos atores do setor 
da educação e formação proissional em 
prol do aumento das qualiicações dos 

jovens da Península de Setúbal. O con-
vite da Associação Lions para participar 
neste projeto vai ao encontro desta nos-
sa forma de trabalhar, pelo que para nós 
foi uma honra poder participar.
LYM: Acreditam que este desafio deveria 
ser lançado a outros Agrupamentos de Es-
colas?

atec: Claro que sim! O projeto é mui-
to interessante e será bom que as esco-
las percebam que é este o caminho, ou 
seja, a formação centrada no formando 
e não no formador.
LYM: Quais pensam que serão os maiores 
desafios que vão encontrar?

atec: O maior desaio será mudar a 
mentalidade dos formadores/professo-
res de modo a acreditarem que o mo-
delo de formação ideal será o da sala 
invertida.
LYM: Quais são as vossas maiores espec-
tativas?

atec: Conseguir que os formadores/
professores se motivem, para motivar os 
formandos. Para que no inal, tenhamos 
alunos mais motivados e como conse-
quência com mais competências adqui-
ridas.
LYM: O que é que estes alunos irão ganhar 
com este projeto?

atec: Maior motivação para o En-
sino, aprendendo de forma natural e à 
medida de cada um. O que falta a es-
tes alunos não é a capacidade, mas a 
motivação. A relação entre a motiva-
ção e a aprendizagem é evidente, pois 
sem motivação não há aprendizagem, o 
que equivale a dizer, que a motivação é 
condição necessária para haver apren-
dizagem. A aprendizagem só acontece 
quando o aluno está realmente interes-
sado em aprender. Aprende-se aquilo 
que corresponde a uma necessidade ou 
a um interesse!
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nOvO paradigma: 
dO stem aO steam

O STEM (Ciência, Tecnologia, En-
genharia e Matemática) é uma mu-
dança de paradigma na educação/
formação. Coloca o aluno no centro da 
aprendizagem, permitindo-lhes ques-
tionar, interagir e construir o mundo 
que eles veem, bem como criar o 
mundo que eles querem ver.

Na ATEC, aliam-se os conceitos 
STEM ao processo de aprendizagem 
de uma proissão, correspondendo 
às expectativas dos formandos e do 
mercado de trabalho, tirando parti-
do da experiência detida no domínio 
do ensino proissional. 

Este trabalho está a ser desen-
volvido desde maio de 2017 e mo-
tivou uma profunda relexão sobre 
diversos temas que não podemos 
dissociar desta mudança de para-
digma, nomeadamente: métodos 
pedagógicos, o papel do formador 
dentro e fora da sala de aula, limites 
da sala de aula, processos de ava-
liação e recuperação das aprendiza-
gens, absentismo, entre outros.

A ATEC ao utilizar a abordagem 
STEM pretende promover o concei-
to “Turma 20/20“. Isto é, terminar a 
ação com os 20 alunos com que ini-
ciou. Para isso criou um modelo de 
ensino que passa por:

- Reformular planos de sessão;
- Privilegiar métodos interativos 

e centrados no formando;
- Atividades de disseminação e 

partilha das experiências desenvol-
vidas na ATEC – aprender ensinando;

- Equipas de projeto multidiscipli-
nares;

- Participação em concursos de 
empreendedorismo;

- Experienciar novos papéis e 
responsabilidades.

Os objetivos e metodologias 
aplicadas em qualquer formação 
STEM e que agora vão ser aplicadas 
nos Lions Young Makers, com uma 
componente extra mais criativa, a 
das Artes (daí STEAM), são:

- Desenvolvimento de compe-
tências de programação e algorit-
mia.

- Desenvolvimento de soluções 
disruptivas para problemas reais.

- Integração de disciplinas socio-
culturais e cientíicas.

- Aposta em espaços de criativi-
dade e de ação para formandos.

dústria 4.0, através do desen-

volvimento do pensamento 
criativo e da criação de uma 
apetência para as novas tec-

nologias.

O QUE É O LIONS 
YOUNG MAkERS?

O projeto Lions Young 
Makers surgiu há dois anos 
pela mão de Rita Sampaio e 
de Ramon van den Ende, do 
Lions Clube de Palmela, com o 
apoio do Makerspace Maquijig 
e o Agrupamento Vertical de 
Escolas de Palmela. Esta ini-
ciativa cresceu e desenvolveu-

-se devido à necessidade de-

tetada pelo Lions de Palmela 
de dar aos jovens da região as 
ferramentas que precisam para 
desenvolver novas competên-

cias, ao mesmo tempo que ex-

pandem o pensamento criativo 
e interesse pelas tecnologias.

Tendo em conta que o 
futuro, que já é presente, pas-
sará por um tipo de indústria 
mais tecnológica e em que 

uma mentalidade de Maker 
– fazer para poder ter! – será 
privilegiada, o Lions Clube 
de Palmela decidiu criar esta 

oportunidade na tentativa de 
fornecer a estes alunos as ar-
mas necessárias para viverem 
neste “novo mundo”.

O QUE É DIFERENTE 
NESTA EDIÇÃO?

Este ano, será o primeiro 
em que foram constituídos 
dois grupos de 15 alunos e 
onde será aplicado um novo 
paradigma de educação/for-
mação, desenvolvido a partir 
de um já utilizado pela ATEC 
– Academia de Formação, 
que coloca o aluno no centro 
da aprendizagem e que lhe 
permite questionar, interagir 
e construir o mundo que ele 
vê e que quer ver: o STEAM 
(Science, Technology, Engi-
neering, Arts and Mathema-

tics, em português: Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, Ar-
tes e Matemática).

Graças a esta nova pers-
petiva, e ao apoio da ATEC 
nesta edição, os alunos po-

derão explorar o mundo da 
tecnologia 3D, onde se inclui 
a impressão e modelação, as-
sim como aprender a progra-

mar um microcontrolador, o 

microbit de Microsoft. Tudo 
em contexto de projeto, que 
deverá estar concluído no i-

nal da iniciativa Lions Young 
Makers. Todos os trabalhos 
serão apresentados pelos 
alunos no inal, ao estilo de 
Pitch.

Este ano, o Lions Young 
Makers também conta com 
o apoio de uma entidade de 
peso: a AISET, uma asso-

ciação que reúne as maiores 
empresas da Península de 
Setúbal, como a Autoeuro-

pa, Continental e SAPEC. 
Além desta Associação, ainda 
há empresas que quiseram 
apoiar esta iniciativa, como a 
Fiapal, a Repropel, a RWA, a 
Lisnave, a Fabory, a Metrolo-

gy Solutions e a Moreleads.

AISET: «O LIONS YOUNG MAkERS é PARA ELES UMA 
OPORTUNIDADE DE VALOR A NÃO DESPERDIÇAR»

A AISET é uma das mais importantes asso-
ciações da Península de Setúbal e que reúne 
mais de cinco dezenas de associados que são 
responsáveis por um volume de negócios, em 
2013, superior a 5.800 milhões de Euros e por 
assegurarem mais de 13 mil postos de trabalho.

Enquadrado na missão de tornar a Penín-
sula de Setúbal “num espaço de excelência 
para a indústria, dinâmico e competitivo, ba-
seado no conhecimento e na qualiicação dos 
seus agentes”, a AISET nem pensou duas ve-
zes quando foi lançado o desaio em apoiar a 
terceira edição do Lions Young Makers.
LYM: Porque é que a AISET decidiu apoiar este 
projeto?

aiset: Um dos objetivos da AISET - Asso-
ciação da Indústria da Península de Setúbal, é o 
desenvolvimento e a valorização dos recursos 
humanos na nossa região, nas áreas da Ciên-
cia e da Tecnologia. Por esse motivo, promove 
e apoia iniciativas que possam contribuir para a 
atratividade da juventude para este objetivo, no-
meadamente as que se relacionam com escolas 
e tecnologias i4.0, como pensamos ser o caso do 
programa do Lions Young Makers.

LYM: Acreditam que este tipo de projetos deve-
ria ser aplicado noutros Agrupamentos de Esco-
las?

aiset: Sim, pela informação que temos, o 
programa tem sido um sucesso técnico e so-
cial e, como tal, recomendamos que as boas 
práticas sejam replicadas noutras escolas da 
nossa região.
LYM: O que é que estes alunos irão ganhar com 
este projeto?

aiset: O futuro dirá, porque o retorno que 
estes jovens terão irá depender da sua atitude 
(dedicação, entusiasmo e vontade), e também 
da continuação dos seus estudos, incluindo o 
Universitário. No entanto, acreditamos que a 
experiência do programa Lions Young Makers 
é para eles uma oportunidade de valor a não 
desperdiçar. Porque as empresas precisam, cada 
vez mais, de pessoas qualiicadas, entusiastas e 
criativas.
LYM: Quais são as vossas espectativas?

aiset: As expectativas da AISET, relativa-
mente Lions Young Makers, é que ele sirva de 
motivação para a qualiicação proissional dos 
jovens, ajudando-os a ultrapa
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> LiOns cLube de braga 

Duas centenas de pessoas rastreadas 
O Lions Clube de 
Braga organizou um 
programa de educação 
e rastreios de saúde 
em Braga dirigidos à 
população, no dia 28 
de abril, das 9h00 às 
18h00. 

Foram avaliadas 198 pes-
soas e realizados entre avalia-

ção de tensões arteriais, gli-
cose, índice de massa magra, 
massa gorda, acuidade visual, 
pressão intraocular, analise 
do fundo do olho, cancro 
oral e podologia, mais de 
1700 testes.

Os especialistas de saú-

de pública e os responsáveis 
políticos têm reclamado a ne-

cessidade urgente de adotar-

-se medidas preventivas e de 
diagnóstico precoce de mui-

tas das doenças que afetam a 
sociedade atual. 

Atento a esta convocação 
o Lions Clube de Braga deci-
diu levar a cabo o programa 
educacional e de rastreio nas 

áreas do cancro oral, pé dia-

bético, obesidade, diabetes, 
hipertensão e miopia.

Para alertar a sociedade 

para a necessidade de adotar 
hábitos de vida e comporta-

mentos saudáveis e, ao mes-
mo tempo, garantir a boa 

saúde, o Lions Clube de Bra-

ga organizou no 28 de abril, 
sábado, na Rua Dr. Gonçalo 
Sampaio, junto ao Theatro 
Circo de Braga, a operação 
“Viver com Saúde”.

Este programa foi assegu-

rado por mais de 20 voluntá-

rios, entre médicos, podolo-

gistas, enfermeiros, técnicos 
de análises clinicas, optome-

tristas, dietistas e nutricio-

nistas, entre outros, e conta 

com o apoio e colaboração 
de instituições como a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, 
Associação de Portuguesa de 

Medicina Dentária Hospita-

lar, Associação Portuguesa de 

Podologia, da CESPU (Esco-

la Superior de Saúde do Vale 
do Ave) e departamento de 
Optometria da Universidade 
do Minho. 

INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO AO LIONISMO

Antecedendo os 
trabalhos da 49ª Con-
venção Nacional do 
Distrito Múltiplo 115 e 
das 29ªs Convenções 
Distritais do Centro 
Norte e Centro Sul, 
considerados os mo-
mentos anuais mais 
importantes dos Clu-
bes Lions de Portugal, 
os dois presidentes, 
Naresh Aggarval e Ri-
cardo Rio, Presidente 
Internacional do Lions 
e Presidente da Câma-
ra Municipal de Bra-
ga, respetivamente, e 
conjuntamente com o 
Governador do Distrito 
115 Centro Norte, Pau-
lo Rodrigues e o Pre-
sidente do Lions Clube 
de Braga, procederam 
à inauguração, no dia 
20 de abril, do monu-
mento ao Lionismo, do 

escultor Paulo Neves, 
que está visível na re-
centemente designada, 
rotunda “Lions Clube 
de Braga”, situada em 
frente à sede do Clube, 
na Rua Andrade Corvo. 

Este monumento 
teve o apoio do Lions 
clube de Braga, institui-
ções e empresas (Câ-
mara Municipal de Bra-
ga, AOF, JCGroup, ABB, e 
OFeliz), que ajudaram a 

concretizar este grande 
objetivo.

No inal desta ses-
são foi realizada a visita 
à Sede do Lions Clube 
de Braga, por parte de 
todos os intervenientes.

Sobre o 
Monumento 
ao Lionismo

n Os desenhos nos 
cubos de pedra 
em forma circular 
remetem para o 
MOVIMENTO LIONS 
no mundo sempre 
em AçãO (LIONS in 
ACTION);

n As caras em cada 
bloco de pedra e 
alternadamente 
colocadas em altura 
com as faces para 
lados diferentes 
caracteriza o PODER 
DO NÓS (The 
POWER of WE) e 
o NÓS SERVIMOS 
(WE SERVE) em 
qualquer direção, 
em qualquer área, 
em qualquer altura 
(Onde houver uma 
necessidade há 
um LION – Where 
there´s a need 
there´s a Lion).
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> LiOns cLube santa JOana princesa

Causa solidária garante viatura 
aos Palhaços d´Opital 
O Lions Clube Santa Joana Princesa e três Clubes 
Rotários organizaram um evento de Stand Up 
Solidário, no dia 20 de maio, no Centro Cultural e de 
Congressos de Aveiro, para angariar fundos para 
adquirir uma viatura para a Palhaços d´Opital, para 
ajudar a instituição com a sua missão de apoio aos 
idosos hospitalizados   

Com grande destaque pe-

los meios de comunicação e o 

apoio de Luís Marques Men-

des no habitual espaço de co-

mentário no Jornal da Noite 

de domingo na SIC, a iniciativa 
obteve a rápida mobilização da 
comunidade, tendo sido várias 
as empresas e entidades que 
se quiseram associar. Espe-

cial destaque para o apoio da 
Fundação Lions Portugal que 
apoiou o Lions Clube Santa 
Joana Princesa. 

“Esta nossa ajuda é a nos-
sa homenagem e reconheci-
mento público à dedicação 
extraordinária da Palhaços 
d’Opital aos seniores”, desta-

cou Isabel Oliva-Teles, presi-
dente do Lions Clube de San-

ta Joana Princesa.
Usando como principais 

ferramentas o humor, teatro, 
música e a poesia, a Palhaços 
d’Opital é uma Associação sem 
Fins Lucrativos com um pro-

grama de intervenção junto da 
população idosa hospitalizada, 
cada vez em maior número. A 
trabalhar com o Centro Hospi-
talar Baixo-Vouga, em Aveiro, 
o Hospital Distrital da Figuei-
ra da Foz, o IPO de Coimbra 
e o Centro Hospitalar Ton-

dela-Viseu, estes Doutores 

Palhaços têm os objetivos de 
estruturar a sua equipa, fazê-

-la crescer de forma saudável 
e competente, e alargar o seu 
trabalho à rede de hospitais 
de Lisboa e Porto.

> LiOns cLube da cOviLHÃ

Autarquia cede espaço para sede
No dia 25 de abril foi as-

sinado um protocolo entre a 
Câmara Municipal da Covilhã 
e o Lions Clube da Covilhã 
com vista à cedência de um 
espaço para passar a ser a sede 
deste Clube. Esta era para o 
Lions Clube da Covilhã uma 
ambição já antiga, agora con-

seguida com o reconhecimen-

to da Câmara Municipal pelo 
apoio à comunidade que o 
Clube tem vindo a desenvol-

ver na região desde a sua fun-

dação há mais de 46 anos.
A nova sede situa-se as-

sim numa loja, junto a sedes 

de outros clubes de serviço 
da cidade.

Segundo o presidente da 
Câmara Municipal da Covi-
lhã, Vitor Pereira, esta cedên-

cia reforça a coniança que 
a autarquia tem no serviço 
do Clube. Já a presidente 
do Lions Clube, CL Ana-

bela Garcia, airmou que a 
nova sede vem resolver mui-
tos problemas na gestão do 
Clube, reforçando que desta 
forma o clube estará melhor 
preparado para assumir a res-
ponsabilidade do serviço Lio-

nístico na comunidade.

EDUARDO FEIO 
FALOU SOBRE 
“MOBILIDADE 
DO FUTURO”

O presidente do 
IMT - Instituto da Mo-
bilidade e dos Trans-
portes, Eduardo Feio 
foi o orador convida-
do no jantar-palestra 
sobre “Mobilidade do 
Futuro” que teve lugar 
no dia 24 de março em 
Aveiro subordinado 
à temática. O futuro 

dos transportes está 
relacionado com a 
proteção do planeta e 
melhoria da qualidade 
de vida. Quais são, en-
tão, as soluções? É ne-
cessária uma evolução 
dos veículos, controlo 
de emissões poluentes 
e planeamento urba-
nístico atento? Esta e 
muitas outras dúvidas 
foram abordadas, cru-
zando experiências e 
perspetivas em torno 
dos transportes.

POR UM MUNDO MAIS SEGURO 
E MAIS INCLUSIVO

O dia Nacional da Segurança Infantil marcou o início 
de um novo Projeto deste Clube: a criação do livro 
“Valentina – a menina dos olhos azuis” para che-
gar mais facilmente aos mais novos, captar a sua 
atenção e serem alertados para temas “di- f í -
ceis”, como é o caso da violência do-
méstica, alcoolismo, segurança na 
Internet, abusos de diversa ordem, 
sinistralidade… 

Este será um projeto em par-
ceria com a Agente Helena Graça, 
mentora a criadora da Valentina e 
da PSP de Aveiro no âmbito da Es-
cola Segura.
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> LiOns cLube da pÓvOa de varzim 

Admitidos 23 novos associados 
no 41º aniversário
O Lions Clube da Póvoa 
de Varzim admitiu 23 
novos membros, no 
decorrer do jantar 
comemorativo do seu 
41º aniversário, no dia 
2 de junho 

As comemorações co-

meçaram ao inal da tarde, 
no Hotel S. Félix em Laún-

dos, com a cerimónia pro-

tocolar de entrada de novos 
sócios e a assinatura de dois 
protocolos com a Câmara 
Municipal, seguindo-se de-

pois o jantar comemorativo 
dos 41 anos do clube povei-

ro, animado pela DinoSé-

niores, Tuna da Universida-

de Sénior do Rotary Club da 
Póvoa de Varzim.

Quanto aos novos as-
sociados, são eles: Sérgio 
Vendeiro, Joaquim Araújo, 
Marisa Reis Carvalho, Mi-
guel Matos, Horácio Costa, 
Deolinda Nogueira, Maria 
José Azevedo, Américo João, 
Maria Fernanda Silva, Paulo 
Almeida, Paulo Sousa, Carla 
Graça, Bruno Novo, Andrea 
Santos, Manuela Martins, 
Isabel Vianez, Vitor Poças, 
Álvaro Pereira, Sandra Cris-
telo, Bruno Rodrigues, José 

Macedo, Maria Isabel Pires e 
Margarida Mónica.

A cerimónia contou com 
a presença do Presidente do 
Conselho Nacional de Go-

vernadores, Carvalho Lo-

pes, que realçou a entrada 
de 23 elementos, reforçan-

do: “a nossa força é maior, 
quanto maior for o nosso 
número”, além do Gover-
nador, Paulo Rodrigues, que 
em visita oicial ao nosso 
Clube, defendeu o “contri-
buto notável do Lions Clu-

be da Póvoa de Varzim para 
contornar o problema da 
perda de membros”, lem-

brando que o Distrito 115 
Centro Norte conta agora 
com 1197 elementos.

Já Aires Pereira, após 
assinatura do protocolo de 
cedência de um espaço na 
freguesia de Aver-o-Mar 
para a sede do Clube, e do 
protocolo para a Bolsa de 
Valores, que servirá para 
apoiar jovens no acesso aos 
estudos, salientou a dinâmi-
ca do Clube, felicitando a 
escolha dos novos elemen-

tos. “Gente dinâmica e mui-
to válida que certamente se 
vai traduzir num futuro de 
sucesso para os Lions”.

LIONS SOLIDáRIOS 
EM MAIS UM TORNEIO  
DE PADEL

O Lions Club da Póvoa de Varzim organizou, pelo segundo 
ano consecutivo, um Torneio de Padel Solidário. A iniciativa, 
que teve lugar no espaço do Mais Padel, juntou perto de seten-
ta jogadores, entre Companheiros e amigos que se divertiram 
numa tarde onde aliaram desporto à solidariedade.

A verba angariada nesta iniciativa, 400 euros, reverteu para 
a Liga dos Amigos do Hospital da Póvoa de Varzim.
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brunO fOnseca    PRESIDENTE DO DISTRITO MÚLTIPLO 115 LEO

Bruno Fonseca destaca a oficialização de três novos 
clubes Leo e faz um balanço positivo do Ano Lionistico 
que agora termina. “Sinto que devolvemos o Leonismo 
aos Leos” e que “a união outrora disturbada é agora 
uma máquina eficiente e afinada”, diz.

“Sinto que
devolvemos 
o Leonismo 
aos Leos”

Por isabel gomes moreira

> LiOns cLube 
de bragança 

ESPETáCULOS  
DE FADO  
SOLIDáRIO

O Lions Clube de Bra-
gança vai promover um es-
petáculo de fados solidário, 
no dia 7 de julho, a partir 
das 21h30, no Castelo de 
Bragança, com o grupo de 
fados de Coimbra “Praxis 
Nova”.   

> LiOns cLube 
LisbOa mOnsantO 

RECOLhA  
DE óCULOS, 
ROUPAS, 
LIVROS E  
TAMPINhAS 

o Lions Clube Lisboa 
Monsanto prossegue 
com a sua recolha de 
óculos e lentes, roupas, 
livros e tampinhas tão 
necessárias para que 
as entidades que as re-
cebem consigam obter 
meios para ajudar os 
mais carenciados. o Clu-
be participou ainda no 
programa da relores-
tação da Pampilhosa da 
Serra e de oleiros.

o Lions Clube Lisboa 
Monsanto visitou o Clu-
be de Guimarães, com o 
qual está geminado e, 
em conjunto, visitou o 
marco comemorativo da 
geminação e dedicado à 
loresta, marco esse eri-
gido na serra da Penha 
em 2010 assim como 
algumas oliveiras plan-
tadas nessa altura pelos 
companheiros de ambos 
os clubes.
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Que balanço faz do seu mandato como 
presidente dos Leos?

Um ano que, embora tenha pas-
sado a correr, permitiu cumprir a 
maior parte dos objetivos com os 
quais a atual equipa do DM 115 
Leo se comprometeu. Não contro-

lamos as adversidades, mas conse-

guimos contornar as que nos foram 
impostas e, num espírito de união e 
discussão consciente, acredito que 
conseguimos sempre tomar o passo 
mais adequado para a situação que se 
apresentava.

O balanço tem de ser positivo 
quando se continua a veriicar esta 
tendência para o crescimento do 
movimento Leo, não só em termos 
de número de Clubes Leo, mas tam-

bém de aumento e renovação dos 
quadros sociais de cada clube. Para 
além de um trabalho continuado de 
anos anteriores, julgo que a frontali-
dade e proximidade com que, junto 
dos Lions, alertámos e desaiámos 
para a criação de novos clubes Leos. 
Como tive oportunidade de repe-

tir durante todo o ano, os Leos não 
são “uma” atividade dos Lions, mas 
sim “a” atividade dos Lions: ativi-
dade de renovação, de reinvenção, 
de reajustamento às comunidades e 
às necessidades locais. E o investi-
mento nos Leos é, naturalmente, um 
investimento a curto/médio prazo 
em novos companheiros Lions com 
consciência dos valores do Leonis-
mo/Lionismo, com vontade de “ar-
regaçar mangas” e meter mãos ao 
trabalho.

“OficiaLizadOs três 
nOvOs cLubes LeO” 

Quantos clubes Leo foram criados du-
rante este Ano Leonístico?

Até ao momento, foram funda-

dos e oicializados três novos Clubes 
Leo.

A norte, abraçámos o Leo Clu-

be da Lusofonia e o Leo Clube de 
Braga, tendo este último feito a sua 
apresentação oicial no dia 8 de ju-

nho. Ainda com alguns sinais de no-

vos potenciais clubes no horizonte 
e, ainda antes do fecho do atual AL, 
contamos receber o Leo Clube de 
Ílhavo na nossa família Leo.

Mais a sul, recebemos no início 

do ano o Leo Clube Costa da Capari-
ca – Praia do Sol. Ficando com mais 
um Clube Leo por formar num futu-

ro próximo, com o desaio aberto a 
todos os Lions clubes. 

Não existindo distinção entre 
Centro-Sul e Centro-Norte na atual 
realidade do movimento Leo nacio-

nal, o apelo que deixo estende-se a 
todos os Companheiros Lions: Acei-
tem o desaio de conhecer os Leos! 
Todos os eventos que os Leos pro-

movem estendem um convite ine-

rente à presença/participação dos 
Lions. Conheçam o que fazem os 
Leos e estou certo que a ideia de apa-

drinhar um clube Leo vos fará todo 
o sentido! 

O que acha que ficou por fazer?
Um dos grandes objetivos que 

tinha era mobilizar uma ação con-

junta entre Leos para apoio aos sem-

-abrigo, conjuntamente com insti-
tuições que trabalham diariamente 
para a sua reintegração na sociedade, 
para garantir que passam menos uma 
noite ao relento de estômago vazio. 
É certo que foi possível desaiar um 
Clube Leo para uma ação deste géne-

ro numa iniciativa do DM Leo 115, 
mas gostava de ter trabalhado para 
dar mais a este tema.

 

“anuLámOs 
cOmpOrtamentOs 
eLitistas”

Acha que há algo que correu menos 
bem, na sua opinião? Ou algo que teria 
feito de outra forma?

Há sempre coisas que correm 
menos bem na direção de um mo-

vimento com esta dimensão e este 
dinamismo. Aqui, porém, reside o 
objetivo que mais me alegro de in-

terpretar como conseguido, embora 
este vá requerer um trabalho conti-
nuado nos anos vindouros: o espírito 
da família Leo. Sinto que devolve-

mos o Leonismo aos Leos, sinto que 
a união outrora disturbada é agora 
uma máquina eiciente e ainada, na 
qual todos discutimos cada vez mais, 
e cada vez mais de forma construti-
va.

Anulámos comportamentos eli-
tistas, pois compreendemos que nin-

guém deve ousar ser senhor de todas 

as certezas, nem desacreditar a opi-
nião que vem de quem quer realmen-

te construir um movimento mais 
forte, mais humano e mais próximo 
de quem dele precisa.

O que mais o marcou neste Ano Leo-
nístico?

Todos os dias me marcaram 

de alguma forma, pois senti que, 
juntamente com a equipa que me 
apoiou, pudemos contribuir para o 
esclarecimento, para a discussão e 
consequente evolução do trabalho 
que desenvolvemos conjuntamente 
e individualmente como Leos, em 
todos os clubes que abriram a porta 
à proximidade com que quisemos vi-
ver este ano.

Guardo para mim muitos mo-

mentos difíceis de alição, dúvida e 
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A sua visão do Movimento Leo e 
Lions é hoje muito diferente da-
quela que tinha antes de exercer 
o cargo?

Diria que pouco mudou. Tive 
uma maior exposição à realidade 
Lion é certo, mas continuo a ver 
as duas vertentes de um mesmo 
movimento com os mesmos va-
lores. Continuo a compreender e 
trabalhar para encontrar meios 
de aproximar Lions de Leos e 
Leos de Lions, um afastamento 
presente por vários fatores como 
a diferença etária ou os meios 
como o serviço é promovido. 
Alegro-me ao ver que todos es-
tes fatores perdem o seu valor 
quando, lado a lado, servimos 
com o mesmo entusiasmo e tra-
balhamos para fazer do mundo 
um lugar mais justo e adequado 
para todos. 

Gostou da experiência?
Sem dúvida! Permitiu-me 

aprender tanto com tanta gente, 
partilhar com eles as minhas opi-
niões e partilhar momentos e fa-
zer amigos que vou guardar para 
sempre comigo. É uma experiên-
cia para qual ouso dizer que nun-
ca ninguém embarca preparado e 
o sucesso desta viagem mede-se 
pelo envolvimento, compreensão 
e contribuição de todos os que 
vestem a camisola do leonismo 
dia após dia. 

Está otimista em relação ao futuro 
dos Leos em Portugal?

Enquanto a união e a amizade 
que suportam o movimento fo-
rem puras, os Leos estarão sem-
pre cá! Trabalhando arduamente 
para crescer em número de clu-
bes e sócios, para serem mais 
mãos estendidas às necessida-
des na sociedade, para serem 
mais visões sobre como realizar 

um serviço de excelência, ade-
quado a todos!

Depois de um ano concluído 
com um elevado índice motiva-
cional, com excelentes iniciativas 
promovidas pelos clubes, conio 
que a nova equipa que irá assu-
mir funções para o AL 2018/2019 
vai Fazer Acontecer mais e me-
lhor serviço. Aproveito para es-
tender à Cleo Débora Silva, pre-
sidente eleita para o próximo ano 
leonístico, o meu voto de apoio, 
coniança e amizade, desejando 
que ela, a sua equipa e, todos 
NÓS nos possamos superar.

Conio que, com a conscien-
cialização promovida junto aos 
Lions e com as provas dadas do 
trabalho dos Leos, que o movi-
mento não encontre diiculdades 
em crescer, transformando os 
novos Leos de Hoje nos Lions de 
Amanhã!

Gostava de concluir esta 
entrevista com alguns breves 
agradecimentos ao CNG José 
Carvalho Lopes, aos Governado-
res CL Gabriela Fernandes e CL 
Paulo Rodrigues pela constante 
compreensão e pelo apoio que 
disponibilizaram. Um agradeci-
mento especial à CL Júlia Lima 
por todas as horas que partilhá-
mos a discutir e a trabalhar para 
um movimento Leo com maior 
experiência e com novas opor-
tunidades para todo o Leo que 
lidera proactivamente o apoio 
ao próximo.

Um obrigado a todos os ele-
mentos que aceitaram comigo o 
desaio de guiar, orientar, com-
preender e aprender com todos 
os Leos.

Um sincero agradecimento a 
todos os Leos que tornaram pos-
sível um ano para Sorrir a Servir 
com muito entusiasmo e alegria, 
um obrigado a todos!

A EXPERIÊNCIA DO CARGO

“APRENDI 
TANTO COM TANTA GENTE”

frustração de vários companheiros. 
Não me interprete mal, guardo-os 
com carinho porque junto a eles 
guardo a alegria, a determinação e 

o esforço com que superaram esses 
mesmos momentos difíceis, e pude 
vê-los crescer, e crescer com eles. 

“atividade 
das crianças cOntinua 
a reinventar-se” 

Gostaria de destacar alguma atividade 
ou projeto desenvolvido?

Tenho que destacar obrigatoria-

mente a Atividade das Crianças. Já 
leva mais de 20 edições e continua a 
reinventar-se para proporcionar um 
im-de-semana especial, o melhor 
im-de-semana do ano como dizem 
alguns Leos. Este ano, com o tema 
“A volta ao mundo em 48 horas”, 
cerca de 50 crianças institucionali-
zadas embarcaram connosco numa 
viagem com muitos jogos, muita di-
versão em que o foco foi sempre o 
seu bem-estar.

Embora não tenha icado visível 
a “olho nu”, o passaporte dos nossos 
jovens passageiros icou marcado 
com o mais importante dos carim-

bos: um genuíno sorriso de alegria! 
Foram sorrisos a gerar sorrisos, que 
geram em todos esta vontade que te-

mos de servir!
Este ano também, numa abor-

dagem irreverente como o espírito 
jovem dos Leos requer, o DM 115 
Leo lançou aos clubes a iniciativa 
Random Acts of  Kindness, com o 
objetivo de estimular novas aborda-

gens no serviço. Para servir como 
Leos e ajudar o próximo, nem sem-

pre temos de complicar.
Desde limpeza de locais urbanos, 

criação de jardins comunitários, en-

trega de lores, bombons ou de men-

sagens de otimismo, a listagem criada 

lançava um desaio a cada clube para 
cultivar sorrisos na sua comunidade. 
Nem sempre o serviço tem de se tra-

duzir numa angariação de fundos ou 
de meios, o serviço vive (principal-
mente) de gestos, e nestas ações a in-

teração direta com o “público alvo” 
tornava os desaios mais gratiicantes 
para todos os envolvidos. Foi sem 
dúvida uma forma de humanizar o 
serviço que prestamos.  
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PARTICIPAÇÃO NA 
atividade das crianças

Como já é habitual, realizou-se nos dias 25, 26 e 27 de maio mais 
uma atividade das crianças.

Neste im de semana repleto de alegria e animação, crianças 
de diversas instituições a nível nacional tiveram a oportunidade de 
fazer novas amizades e passarem uns dias como nunca antes. Levá-
mos quatro crianças da nossa cidade. Simplesmente, maravilhadas.

o tema da atividade deste ano era “A volta ao mundo em 48 
horas “ e, deste modo, todos os participantes tiveram oportunida-
de de participar e realizar diversas atividades relativas ao tema e 
conhecer também um pouco mais do mundo.

A atividade mais estimada foi a famosa e habitual “guerra de 
tintas “, seguida do também habitual banho dos bombeiros.

Como membro do Leo Clube foi um prazer imenso participar 
nesta atividade tendo em conta todos os seus fatores positivos co-
meçando pelas novas amizades criadas e acabando na gratiicação 
que senti ao ver a animação de todos.

É de facto a maior atividade nacional do leo clube e provavel-
mente aquela que mais gosto e prazer nos dá.

Inês Pinto

CONCERTO SOLIDáRIO 
aJuda cOmunidade de índiOs de guarani

O Leo Clube Fafe promoveu, no dia 4 de maio, uma 
mostra de talentos, na qual participaram diversos jovens 
talentosos que izeram vibrar o público presente.

Assim sendo, os 200 euros angariados neste mini 
concerto serão doados à comunidade de Índios de Gua-
rani, uma ajuda preciosa oferecida pelo nosso clube. 

Relativamente ao concerto, atuaram solidariamente 
os jovens fafenses, Carlos Rodrigues, Carlos Ferreira, 
Filipa Castro, Paulo Castro, Raro e as bandas DRAFT, 
cujos elementos presentes foram Vicente Lopes, Bruno 
Fernandes e Cátia e Three Jepards, constituída pelo Zé 
Pedro, pelo Carlos Afonso, pelo Pedro Dantas e pelo 
Daniel Silva. Todos eles tiveram uma excelente “perfor-

mance” e demonstraram que em Fafe também há bons 
artistas, o que se comprovou pelo entusiasmo do público 
presente. Para além disto, é de salientar, a fantástica 
apresentação deste Talent Show pela Bruna Costa e pelo 
Francisco Novais, do nosso clube.

Por im, o Leo Clube de Fafe quer fazer um espe-
cial agradecimento, não só aos artistas presentes e ao 
público que apoiou esta causa, à nossa conselheira, 
professora, Celeste Moniz e também aos responsáveis 
pelo Clube Fafense, porque sem eles este evento não 
teria sido realizado.

Inês Pinto


