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Parcerias garantem
a continuidade do seu trabalho
Olá Lions!

O

Quando penso no poder das parcerias, penso na tarefa de criar
uma família. Lembro-me do quão difícil era equilibrar o cuidar dos
meus filhos com as exigências da vida escolar e profissional.

Nas noites em que eu precisava de trabalhar, o meu marido estava lá para deitar
as crianças. Naqueles dias em que os meus filhos estavam doentes ou tristes ou
precisavam apenas do colo da mãe, eu tinha colegas de trabalho que entendiam a
situação e ajudavam enquanto eu ficava em casa e lhes dava remédios e abraços.
Eu poderia ter feito tudo sozinha. Muitos fazem-no. Mas com certeza foi mais fácil
com a ajuda dos pares. As parcerias não só apoiam nos nossos esforços - seja criando
uma família ou planeando um projeto de serviço - mas também garantem que o
trabalho que fazemos vive mesmo quando temos de seguir em frente.

Podemos plantar um jardim e cuidar dele sozinhos, mas o jardim vai morrer se
nos afastarmos ou não conseguirmos mais cuidar dele. Mas se envolvermos toda a
comunidade, teremos plantado algo que viverá mesmo quando formos embora. E
essa é a própria definição do que significa causar impacto.

Vamos fazer deste um verão de construir as relações que ajudarão o nosso trabalho
a ter continuidade no futuro.
Sua,
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editorial

Revista LION é uma publicação oficial da Associação Internacional de
Lions Clubes, editada por autorização da Diretoria Internacional em 35 edições e em 18 idiomas: inglês, espanhol,
japonês, francês, sueco, italiano, alemão,
finlandês, coreano, português, holandês,
dinamarquês, chinês, grego, norueguês,
turco, tailandês e hindi.

Inês Alves Serraninho
Editora

FICHA TÉCNICA

O

Olá Companheiras e Companheiros,
Espero que se encontrem bem!

Estamos no ﬁm do ano Lionístico. Olhamos para trás e vemos que tanta
coisa foi feita. Feita, e bem feita. Os Clubes estão de parabéns pela disponibilidade e pela dedicação ao movimento e ao serviço comunitário.
As pessoas ﬁzeram a diferença. Os Clubes são movidos pelas pessoas.
As pessoas são movidas pelo entusiasmo. E o entusiasmo é semeado por
líderes que procuram exponenciar o melhor das suas equipas.
Um abraço especial aos nossos líderes que ﬁzeram com que o Movimento Lion prosperasse, sem nunca deixar cair as suas equipas e os seus voluntários, apoiando-os sempre, fortalecendo a sua vontade de continuar a
caminhada.
Um abraço de gratidão aos Leos de Portugal pela atitude em fazer mais e
melhor. Pela coragem dos projectos internacionais que se avizinham.
“Ninguém poderá ir muito longe na vida, sem começar a fazer alguma
coisa pelo próximo” – Melvin Jones. Este é o segredo para a longevidade do
Movimento Lions. A começar pelos que cá estão, e a terminar nos que ainda
virão.
Um abraço da Equipa Editorial,
Foi, um desaﬁo. Obrigado a todos!
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Billy J. (B.J.) Blankenship, United States; Gary
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Austria
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Biograﬁas dos Candidatos
de 2019-2020
Salim Moussan

Fabrício Oliveira

Salim Moussan, de Beirute, Líbano, é um empresário aposentado
e associado do Lions Clube Beirute
St. Gabriel. Diretor Internacional
de 1997 a 1999, ele foi assessor
nomeado à diretoria por duas
vezes, líder de grupo três vezes e
presidiu vários fóruns de liderança.
Ele é ﬂuente em três idiomas,
visitou 96 países e participou de 31 convenções
internacionais consecutivas, 84 fóruns de área e
mais de 60 conferê ncias
regionais. Contemplado
com vários prêmios do
Lions, ele foi condecorado
com a Medalha Nacional de
Mérito do Líbano.

Fabrício Oliveira, de Catolé do Rocha, Brasil, atuou como Diretor
Internacional de 2006 a 2008. Ele é um empresário e administrador de empresas e tem sido um associado do Lions Clube
Catolé do Rocha desde 1985. Ele é um Companheiro de
Melvin Jones Progressivo e recebeu o Prêmio Medalha
da Visão Global, o Prêmio de Embaixador da Boa
Vontade e 12 Prêmios do Presidente Internacional.
Por duas vezes líder de grupo do seminário para
Governadores de Distrito Eleitos, Oliveira é também
atuante em várias organizações proﬁssionais e comunitárias. Ele foi endossado quatro vezes pela Área
Jurisdicional III.

Pravin Chhajed
Pravin Chhajed, de Ahmedabad, Gujarat, Índia, atuou
como Diretor Internacional de 2001
a 2003. Ele é
diretor de
uma empresa
de gestão
de eventos,
viagens e têxteis. Começando
como Leão em
1979, ele faz parte dos Lions Clube
Ahmedabad Karnavati desde 1984
e patrocinou pessoalmente mais
de 500 associados. Ele atuou como
coordenador do projeto para o
Hospital de Olhos Karnavati Shantaben Vishnubhai Patel do Lions,
foi presidente do seminário de DGE
de 2005 em Hong Kong, presidente
de dois fóruns do ISAAME e atualmente é vice-presidente da Escola
Leonística Laji Mehrotra. Ele é um
Companheiro de Melvin Jones e recebeu o Prêmio de Embaixador da
Boa Vontade, a mais alta honraria
concedida pela associação.

Patricia “Patti” Hill
Dra. Patti Hill, de Edmonton, Canadá, é uma psicóloga, empresária e associada do Lions Clube
de Edmonton Host. Diretora
Internacional de 2007 a
2009, ela atuou como Presidente do Comitê de Liderança. Dra. Hill também atuou
nas Equipes Globais do Quadro
Associativo e de Liderança, foi
uma Coordenadora Multinacional da
Campanha SightFirst II, Instrutura de Instituto, Membro
do Comitê para o Fórum de Liderança Leonística dos
EUA/Canadá e apresentadora em Fóruns e Convenções
Internacionais. Companheira de Melvin Jones Progressivo, Dra. Patti Hill também recebeu o Prêmio Mulher
Inspiradora e permanece atuante no serviço e em suas
organizações proﬁssionais

Somsakdi Lovisuth
Somsakdi Lovisuth, de Bangkok, Tailândia, atuou como Diretor Internacional de 2004 a 2006 e foi assessor nomeado à diretoria de 2014 a
2015. Ele é o Presidente de uma empresa de engenharia elétrica
de alta tecnologia e tem sido um associado do Lions Clube
Bangkok Cosmopolitan desde 1986. Ele atuou como um
Coordenador de Leões para o Camboja, Presidente do
Seminário de DGE, Coordenador de LCIF de DM e Líder
de Área da GMT e GLT. Como Parceiro Humanitário de
LCIF e doador extraordinário para o SightFirst II, ele
recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio de Governador de Distrito 100%, 14 Prêmios Presidenciais e a
maior honraria da associação, o Prêmio Embaixador da Boa
Vontade.

Em cumprimento à Seção 2 do Artigo VI dos Regulamentos Internacionais, faço por meio desta a Convocação
Oﬁcial para a Convenção Internacional
de 2019. A nossa 102ª Convenção Internacional será realizada em Milão,
Itália. Ela terá início às 10:00 horas
do dia 5 de julho e terminará no dia
9 de julho. O propósito da convenção
é eleger o presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente,
terceiro vice-presidente, 17 membros
da Diretoria Internacional e resolver
outros assuntos, conforme forem devidamente apresentados com antecedência à reunião.
Milão é muitas vezes chamada de
o berço do renascimento e é o lar de
muitas obras de arte de requinte, antigas e novas. Leonardo Da Vinci também chamou essa bela cidade de lar, o
que a torna um lugar tão bom para os
Leões começarem seu próprio renascimento no serviço. Passeie pelas ruas
e maravilhe-se com a arquitetura, experimente o gelato e faça uma viagem
ao Distrito do Lago para ter uma ideia
de como os ricos e famosos aproveitam seus momentos de lazer. Faça isso
e ao mesmo tempo se misture aos
companheiros Leões.
Os cinco dias de convenção contarão com palestrantes de renome,
artistas da melhor categoria e, é claro, as tradições das convenções de
Lions, como o grande desﬁle, a posse
do novo presidente internacional e as
três sessões plenárias que expõem a
incrível variedade e âmbito do serviço
dos Leões. O Ex-Primeiro Ministro do
Reino Unido, Tony Blair, será um dos
oradores especiais convidados. E uma
sessão especial de Negócios Leonísticos dará aos Leões a oportunidade de
ouvir os candidatos a diretor internacional.
A semana da convenção é uma
experiência maravilhosa, repleta
de companheirismo, divertimento e
aprendizado. Venha desfrutar da companhia dos companheiros Leões, participar de uma das sessões informais
e se inspirar para mais um ano de serviço.

Gundrun Yngvadottir
Presidente Internacional

Comunicado Oﬁcial
Convenção Internacional de 2019
em Milão na Itália

> INTERNACIONAL

Convocação
para
a Convenção

As seguintes emendas propostas aos Regulamentos Internacionais
serão reportadas aos delegados para votação na Convenção Internacional de 2019.
ITEM 1: UMA RESOLUÇÃO PARA ADICIONAR
UMA NOVA ÁREA JURISDICIONAL DA ÁFRICA E
ADICIONAR A REPRESENTAÇÃO DE UM NOVO
DIRETOR INTERNACIONAL À NOVA ÁREA JURISDICIONAL DA ÁFRICA, EM ANOS DE NÚMEROS
PARES; RENOMEAR A ÁREA JURISDICIONAL DE
ISAAME PARA ISAME; E LISTAR AS ÁREAS JURISDICIONAIS EM ORDEM NUMÉRICA. (ESTA EMENDA
AO ESTATUTO REQUER 2/3 DOS VOTOS PARA SER
ADOTADA)
A SEGUINTE RESOLUÇÃO DEVERÁ SER ADOTADA?
FICA RESOLVIDO QUE, o Artigo V, Seção 3 dos Regulamentos Internacionais seja emendado, deletando-se a
linguagem existente em sua totalidade, substituindo-a com
o seguinte:
Seção 3. COMPOSIÇÃO E ELEIÇÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL POR ÁREA JURISDICIONAL
A Diretoria Internacional será composta do presidente, ex-presidente imediato, primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes e diretores, os quais serão eleitos da seguinte forma:
A cada ano de número par, dezoito (18) diretores serão eleitos, consistindo de cinco (5) de clubes dos Estados
Unidos da América, suas aﬁliadas, Bermuda e Bahamas; um
(1) de clubes da América do Sul, América Central, México e
Ilhas do Mar do Caribe; três (3) de clubes da Europa; três (3)
de clubes do Oriente e do Sudeste Asiático; quatro (4) de clubes da Índia, Sul da Ásia e Oriente Médio; um (1) de clubes
da Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Indonésia e
Ilhas do Pacíﬁco Sul; e um (1) de clubes da África;
A cada ano de número ímpar, dezessete (17) diretores
serão eleitos, consistindo de seis (6) de clubes dos Estados
Unidos da América, suas aﬁliadas, Bermuda e Bahamas; um
(1) de clubes do Canadá; um (1) de clubes da América do Sul,
América Central, México e Ilhas do Mar do Caribe; três (3)
de clubes da Europa; quatro (4) de clubes do Oriente e do
Sudeste Asiático; e dois (2) de clubes na Índia, Sul da Ásia e
no Oriente Médio.
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UM FARDO PESADO NA TANZÂNIA
Cassandra Rotolo

Imagine viajar pela savana no
sol escaldante com o seu ﬁlho para
ir buscar água para beber, cozinhar,
tomar banho e cultivar. Para si, a jornada de três milhas é cansativa, mas
prática comum. Para a sua ﬁlha de
cinco anos, é uma viagem cansativa
que traz suor à pequena testa e apresenta os desaﬁos de viver em uma
parte do mundo com muita falta de
água.
Imagine chegar a um rio arenoso, já exausto da caminhada. Imagine mergulhar aquele cântaro nas
profundezas da água, onde as mães
dão banho às crianças, sabendo que
a água que vai levar para casa está
suja. Olhando nos olhos da sua ﬁlha,
você anseia por ela ir à escola, apren-

O ﬁnanciamento da LCIF é
fundamental
para levar a água
que muitos no
mundo consideram natural para
pessoas como a
Matiku.

der a ler e escrever para que possa
construir um futuro melhor para si
mesma. Mas você precisa dela para
ajudar com a tarefa de recolher a
água. Você pode descansar um pouco com seus conterrâneos, reunindo

energia para fazer a viagem de volta
para casa.
Imagine saber que amanhã você
fará tudo de novo. Mas agora, você
pode se concentrar apenas no hoje.
Hoje você precisa de água.

ALÍVIO FLUI COMO A ÁGUA
Valentina Matiku, 15 anos, não precisa imaginar esse
cenário; foi a realidade durante a maior parte de sua
vida. Porém, com um donativo de US $ 77.000 da Fundação de Lions Clubs International (LCIF) e os esforços
de cuidar e a compaixão dos Lions, quer os que estão
perto de casa mas também dos que vivem noutros continentes, Matiku e outros da sua aldeia não precisam
mais fazer essa caminhada assustadora. Onde há uma
necessidade, há um Lions!
Os Lions da Áustria souberam da escassez de água
potável na Tanzânia e entraram em contato com os
Lios locais. Juntamente com 18 Lions Clubes da Tanzânia e outra instituição sem ﬁns lucrativos SEI SO FREI,
eles usaram o subsídio de LCIF para expandir o acesso

à água em várias comunidades rurais. Essas comunidades, que dependem muito da agricultura para subsistirem, lutam constantemente para obter a água limpa de
que precisam para a vida diária.
Este projeto “Land for Life” levou cerca de nove meses, consistiu na escavação de três poços e na construção de seis tanques de água em toda a região de Mara.
Enquanto as equipas se concentravam na construção,
os voluntários começaram a treinar os residentes para
usar novos equipamentos agrícolas e de piscicultura. O
projeto aliviou o fardo da escassez de água e aumentou
a produção agrícola para cerca de 5.000 pessoas na região, e seu efeito cascata será sentido para as próximas
gerações.

PELAS SUAS PRÓPRIAS PALAVRAS
É fácil perder-se nos números:
US $ 77.000 da LCIF, Lionss oriundos de dois países, 5.000 beneﬁciários, seis tanques, três poços,
etc. Mas o verdadeiro teste do
sucesso de uma subvenção reside no seu impacto. Esse impacto
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talvez seja melhor colocado em
palavras pelas pessoas que o sentem todos os dias.
“Ter um poço na minha aldeia é
uma salvação”, diz Matiku. “Eu costumava ir muito longe para ir buscar
águas superﬁciais da represa, onde

os animais também bebem.” Graças à generosidade dos doadores
da LCIF, Matiku e sua família agora têm acesso fácil a água limpa.
Agora Matiku pode concentrar-se
na sua educação, em vez de suas
tarefas.

> INTERNACIONAL
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Capacite mais
deste serviço
Por todas as razões
que você serve,
por favor, dê.

Mwacha Mwita, de 13 anos, vê o
quanto este donativo da LCIF melhorou a qualidade de vida de sua
aldeia. Ela agradece por não precisar
carregar água por longas distâncias
para regar as árvores, cozinhar ou lavar as placas. “Eu gosto de estar na
escola porque eu posso beber a água

do tanque”, diz Mwita.
O seu donativo de US $ 100 para
a Campanha 100: o Serviço de Empowerment da LCIF - apenas US $
2 por semana - pode fornecer a 14
pessoas acesso a água potável! Mulheres jovens como Valentina Matiku
e Mwacha Mwita estão a contar com

a sua ajuda.
Visite a lcif.org/donate para fazer um donativo e garantir que esforços humanitários como este continuam para as próximas gerações. Ou
preencha e devolva o formulário de
compromisso incluído nesta edição
da Revista LION.

AUMENTE O IMPACTO DO SERVIÇO
A LCIF expandirá o compromisso dos Lions com as
comunidades, com foco na Visão, Juventude, Ajuda a
Desastres e Causas Humanitárias.

LUTA CONTRA A DIABETES

À medida que os desaﬁos que o nosso mundo enfrenta aumentam, também precisamos expandir a nossa capacidade de combatê-los. Para construir um futuro
prometedor ainda maior de impacto em serviços, a LCIF
- sua fundação - introduziu a Campanha 100: Serviço de
Capacitação da LCIF.
O esforço de angariação de fundos mais ambicioso da
história da LCIF, a Campanha 100 vai durar três anos e tem
o objetivo de angariar US $ 300 milhões. A Campanha 100
capacitará os Lions para atender a centenas de milhões
de pessoas aumentando o impacto dos nossos serviços,
combatendo o diabetes e expandindo nossas causas globais.

Juntos, responderemos a esta epidemia global, ajudando a prevenir a diabetes por meio de iniciativas de
saúde abrangentes e multifacetadas voltadas para as
comunidades em que vivemos e servimos.

EXPANDIR NOSSAS CAUSAS GLOBAIS
A LCIF identiﬁcará áreas de maior necessidade e
oportunidade; criará projetos-piloto para desenvolver o
conhecimento; e construir programas sustentáveis de
longo prazo relacionados com a fome, o cancro infantil
e o meio ambiente.
Em cem anos, comprovámos que os Lions unidos
em serviço podem transformar a vida de milhões de
pessoas. Com a ajuda de todos os Lionss de todos os
clubes, a LCIF está preparada para causar um impacto
ainda maior hoje, amanhã e nas próximas gerações.
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ALUNOS DO LIONS-QUEST
FAZEM PARCERIA COM OS LEOS
PARA PROTEGER O MEIO AMBIENTE
Jamie Konigsfeld

Ganesha é o Deus Elefante, o
que retira obstáculos, o santo padroeiro das artes e das ciências e o sinal
do intelecto e da sabedoria. Como
nenhum evento Hindu começa sem
primeiro invocar Ganesha, os estudantes do Lions-Quest e os Leos dão
grande importância a encontrar uma
maneira de honrar Ganesha e de uma
maneira ambientalmente amigável.

milhões desses ídolos são imersos
em água do mar, lagos, charcos e
poços, a água se torna poluída com
toxinas e mata a vida marinha, ano
após ano, causando grandes danos
no ecossistema subaquático.
De forma a mudar esta prática,
estudantes do ensino médio em Bangalore, na Índia, estão criando ídolos
de argila ecologica como parte de um

Leo Yashas ensina os alunos a fazerem ídolos Ganesha
de argila amigos do ambiente

Todos os anos, durante agosto
ou setembro, o nascimento de Ganesha é comemorado com o festival
Hindu Ganesh Chaturthi. Durante
este período, os participantes adoram os ídolos de Ganesha por 10
dias e depois mergulham-nos no mar
ou em outras fontes de água. Muitos
dos ingredientes para criar os ídolos
de Ganesha são poluentes, e quando
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projeto de serviço do Lions-Quest liderado por Leos. O Lions-Quest é
o currículo de aprendizagem social
e emocional da Fundação de Lions
Clubs International (LCIF). O programa que vai desde a pré-primária
até ao 12ª ano promove um comportamento positivo; anti-bullying;
conscientização sobre drogas, álcool e tabaco; Educação de caráter; e

aprendizagem de serviço ao construir uma conexão com a escola.
Skills for Adolescence, o currículo
do Lions-Quest para os 6º, 7º e 8º
ano, promove um comportamento
positivo do aluno que levará a um
maior sucesso académico. Os alunos
desenvolvem o conhecimento para
dizer não à pressão negativa dos colegas e fazer escolhas saudáveis que
os seguirão para fora da sala de aula,
para sua comunidade.
Um aspeto do programa com o
qual Lions e Leos podem especialmente interagir é a aprendizagem de
serviço. Numa escola secundária nas
proximidades, há Leos em cada nível que fazem parte do Lions Clube
Someshwarapura Legacy. A sua principal função é promover o Lions-Quest e liderar projetos de serviço
com seus colegas e com outras escolas da região. Os Leos reconhecem
a poluição da água local como um
grande problema e querem fazer a
diferença.
Todos os anos, um mês antes da
comemoração, os Leos guiam os alunos através da criação de seus próprios ídolos de barro Ganesha, amigos do ambiente. Eles levam tempo
para mostrar aos alunos como esculpir cuidadosamente cada parte do
ídolo. Eles também visitam outras
escolas, faculdades e templos para divulgar e ensinar outras pessoas. Todos os anos, os Leos ensinam a uma
nova classe de alunos como fazer sua
própria argila Ganesha que não prejudicará a Terra, uma habilidade que
os alunos podem transmitir a seus
familiares e amigos.
Quando os alunos acabam de
criar o seu Ganesha, eles orgulhosamente o levam para casa, adoram
por 10 dias, e então o colocam em
um balde cheio de água. Depois, o

> INTERNACIONAL
Um tradicional ídolo de Ganesha é imerso no mar.

Os alunos exibem orgulhosamente seu trabalho árduo

Duas estudantes
apresentam as suas
versões dos ídolos
Ganesha de argila
amigos do ambiente.

balde de água, que não tem
poluentes, apenas argila, é
usado para regar as plantas.
Ano após ano, os alunos
aprendem que cuidar do
meio ambiente pode ser fácil e eles estão orgulhosos e,
contribuir para um ambiente
mais saudável para sua cidade e casas. Ao trabalhar para
mudar uma tradição secular,
o serviço dos estudantes está
a promover um ambiente
mais saudável para as gerações vindouras.

Visite LCIF.org/BE100 para
saber como a Campanha 100
protegerá a saúde ambiental de nossas comunidades
globais, gerando impacto
ecológico positivo a longo
prazo.
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RESUMO EXECUTIVO DA REUNIÃO

DA DIRETORIA INTERNACIONAL

REYKJAVÍK, ISLÂNDIA | 3 A 6 DE ABRIL DE 2019
COMITÊ DE AUDITORIA

1

O comitê continuará monitorando e acompanhando os planos
de ação.

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS

1
2

Nomeou o Diretor Internacional Dr. Datuk Naga para servir
como o Leão Coordenador para o Ex-Distrito 301-A1 (Filipinas)
para o ano Leonístico de 2019-2020.
Aprovou a formação do Comitê Ad Hoc sobre a Representação na Diretoria para o ano Leonístico de 2019-2020; foram
estabelecidos os objetivos, deveres, cronograma de reuniões e
orçamento para o comitê ad hoc e autorizou o presidente internacional, em consulta com os Dirigentes Executivos, a indicar um ex-presidente internacional ou ex-diretor internacional de cada área
jurisdicional e África, com um dos membros nomeado para servir
como presidente do comitê e que as nomeações do comitê ad hoc
entrarão em vigor após a conﬁrmação pelo presidente internacional e continuarão até o ﬁnal do ano Leonístico de 2019-2020.
Autorizou a Conselheira Jurídica a conceder uma licença não-exclusiva para a Fondation Des Lions De France e
o Fundo dos Leões da Austrália para LCIF para usar o nome
“Lions” e o emblema da associação de acordo com as Normas de Marcas Registradas da associação. Também autorizou o Lions Foto Club DM 108 Itália a usar o nome “Lions” e o
emblema da associação de acordo com as Normas de Marcas

3
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Registradas da associação, dependendo da remoção do termo
“clube” do nome da fundação.
Revisou o Capítulo II, Parágrafo C do Manual de Normas da
Diretoria para alterar a carta constitutiva do Comitê de Estatuto e Regulamentos para incluir as responsabilidades do comitê
relacionadas à governança e ao gerenciamento de riscos.
Alterou o Capítulo VII, Parágrafo A.1., A.2., A.3. e A.4., do Manual de Normas da Diretoria para remover linguagem desnecessária.
Revisou o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito no
Manual de Normas da Diretoria para corrigir uma referência
imprecisa na Regra 6(d) das Regras de Procedimento - Reunião
Especial para Recomendar um Leão para Nomeação como Primeiro ou Segundo Vice-Governador de Distrito.
Adotou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2019 para alterar o Artigo 5, Seção 3 do Estatuto
Internacional para adicionar uma nova área jurisdicional da África
e para adicionar a representação de um novo diretor internacional para a África em anos pares; renomear a área jurisdicional
de ISAAME para ISAME; e listar as áreas jurisdicionais em ordem
numérica.

4

5
6
7

COMITÊ DE CONVENÇÕES

1

Selecionou a cidade de Atlanta, na Geórgia, EUA, para sediar a
Convenção Internacional de 2026.

> INTERNACIONAL
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES

1
2

Aprovou os requisitos do Prêmio de Excelência de Clube e Distrito para o ano Leonístico de 2019-2020.
Concedeu isenção para a Cobrança das Quotas Semestrais
para junho de 2019 para o Palu Maleo Lions Clube do Distrito
307-B2 (Indonésia) e das quotas antes da Cobrança das Quotas
Semestrais de dezembro de 2018 para o Juba Host Lions Clube do
Sudão do Sul, sem distrito.
Concedeu o status de região provisória da República da Bulgária no ﬁnal da Convenção Internacional de 2019.
Aprovou a nomeação dos Leões Coordenadores para o ano
Leonístico de 2019-2020.
Aprovou a criação do distrito 301-A4 (Filipinas).

3
4
5
6
7
8

Aprovou a nomeação dos governadores de distrito para os
distritos provisórios para o ano Leonístico de 2019-2020.
Nomeou o Ex-Governador de Distrito Alf-Goran Andersson
para servir como governador de distrito do Distrito 101-S (Suécia) até o encerramento da Convenção Internacional de 2019.
Alterou o Capítulo VII, Anexo A, Estatuto Padrão de Distrito,
Artigo VI, Seção 2, para que os coordenadores da equipe global de ação do distrito e o coordenador de LCIF de distrito sejam
membros sem direito a voto do gabinete de distrito.
Forneceu os crachás oﬁciais para os ex-assessores nomeados
à diretoria e representantes da diretoria.

9

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE

1

Alterou a Declaração das Normas de Investimento para o Fundo Geral da Associação Internacional de Lions Clubs com a
Alocação Ampla de Ativos.

2
3
4
5
6
7

Aprovou a previsão do terceiro trimestre do ano Leonístico
de 2018-2019, reﬂetindo déﬁcit.
Alterou a Declaração das Normas de Investimentos para o Plano
de Fundo de Aposentadoria para os funcionários da Associação
Internacional de Lions Clubes com a Alocação Estratégica.
Alterou o Capítulo V do Manual de Normas da Diretoria.
Alterou o Capítulo XI do Manual de Normas da Diretoria.
Alterou o Capítulo XXI do Manual de Normas da Diretoria.

Alterou o B.2. Norma sobre reembolso de despesas de viagem de dirigentes executivos.

COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA

1
2

Aprovou a programação e o currículo para o Seminário de
Primeiros Vice-Governadores de Distrito/Governadores de
Distrito Eleitos de 2019-2020.
Alterou o Manual de Normas da Diretoria sobre o Instituto
de Liderança para Leões Emergentes e Instituto Regional
de Liderança Leonística para preparar para modiﬁcações futuras a estes programas.
Alterou o Manual de Normas da Diretoria para esclarecer
o tempo de validade da certiﬁcação e o período de recertiﬁcação do Programa de Instrutor Certiﬁcado do Lions.

3

COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO

1

Analisou o status das principais iniciativas existentes e
futuras de LCI Adiante: Lançamento das causas globais,
Campanha 100, MyLion, novo website e Sistema de Gerenciamento de Ensino (LMS).
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> INTERNACIONAL

2

Recomendou uma alteração ao Estatuto Internacional,
estabelecendo que uma nova área jurisdicional designada como “África” fosse apresentada aos delegados para
aprovação na Convenção Internacional de 2019.
Discutiu a representação geral da diretoria e recomendou que análises adicionais sobre a representação na
diretoria fossem consideradas.
Revisou os resultados da pesquisa de dirigentes de clube que identiﬁcaram a necessidade de avaliar as necessidades e oportunidades em evolução dos clubes e de
informar futuros programas de treinamento.
Discutiu em detalhes o atual processo de estabelecimento de metas anual pelos DGEs e possíveis maneiras
de aprimorar a eﬁcácia.
Analisou as tendências de crescimento contínuo da participação das mulheres no mundo todo.
Continuou a análise carta constitutiva do Comitê de Planejamento a Longo Prazo e adotou revisões para alinhar
com o LCI Adiante.

3
4

3
4

5
6
7

5

COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING

1

Revisou o Capítulo II, Parágrafo J. do Manual de Normas
da Diretoria para a carta constitutiva do Comitê de Comunicações de Marketing para melhor se alinhar com as
prioridades atuais e futuras da associação.
Revisou o Capítulo XVI do Manual de Normas da Diretoria para remover informações desatualizadas sobre a
Revista LION.
3 Revisou Capítulo XVI, Parágrafo B.1. do Manual de Normas
da Diretoria para adicionar o Nepal como uma edição oﬁcial
da Revista LION, em vigor a partir de 1º de julho de 2019.
Revisou o Capítulo XVI, parágrafos A.14. e B.3. do Manual
de Normas da Diretoria para reduzir as edições impressas
mínimas exigidas das edições oﬁciais da Revista LION de quatro por ano para duas por ano e atualizar o reembolso para
edições oﬁciais de US$ 4,00 por associado para US$ 2,00 por
associado, pago semestralmente, a partir de 1º de julho de
2020.
Revisou o Capítulo XIX, Parágrafo F. do Manual de Normas da Diretoria para designar que o Presidente Internacional possa distribuir Certiﬁcados de Apreciação do Presidente Internacional para Dirigentes Executivos, Diretores
Internacionais, Ex-Diretores Internacionais, Ex-Presidentes
Internacionais, e qualquer outro título designado pelo Presidente Internacional, a partir de 1º de julho de 2019.

2
4
5

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO
ASSOCIATIVO

1
2

Recomendou que o Programa Piloto de Unidade Familiar
no Japão seja descontinuado em outubro de 2019.
O plano operacional e as mudanças da GAT de 20192020 em vigor em 1º de julho de 2019:
• Descontinuação dos cargos de Vice-Presidente.
• Consolidação dos cargos da GST, GMT e GLT de nível de AJ
para um único cargo da GAT de nível de AJ.
• Descontinuação dos cargos de Vice-Presidente de nível de
AJ.
• Criação dos cargos de Líder Regional da GAT para alguns
países da OSEAL.
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• Consolidação dos cargos da GST, GMT e GLT de nível de
Área para um único cargo da GAT de nível de Área. Redução
do número geral de cargos de nível de área.
• Todos os cargos serão de nomeação anual.
Separou a Iniciativa de Lioness do Programa Vamos nos
Aﬁliar Juntos e estabeleceu o Programa de Pontes para
Lionesses, que encerraria em 30 de junho de 2021.
Aprovou 8 Leões e 9 Leos como parte do Painel Consultivo do Programa de Leo Clubes para o mandato de julho
2019 - junho 2021, juntamente com 6 Leões suplentes e 5
Leos suplentes.
Solicitou que todas as referências futuras ao tipo de aﬁliação Leo a Leão sejam modiﬁcadas e designadas como
Leo-Lion, apenas no idioma inglês (no português não houve
alteração ortográﬁca, permanecendo Leo a Leão).
Adicionou linguagem punitiva ao Programa de Unidade
Familiar para evitar abuso ou uso indevido do desconto
para os membros da família que não moram no mesmo domicílio (com exceção dos membros menores de 26 anos se
estiverem cursando o ensino superior ou prestando serviço
militar) ou para membros que não são da família.

6

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO

1
2
3
4

Decidiu aposentar o Programa de Irmanação de Clubes, a
partir de 1º de julho de 2019.
Decidiu aposentar o Programa de Simpósio Infantil, a
partir de 1º de julho de 2019.
Votou nos vencedores do concurso de vídeo Parceiros
no Servir.
Aprovou mudanças no relatório de atividades de serviço, incluindo a reativação de atividades de destaque,
subcategorias de relatório e o limite de 3.000 para os beneﬁciários relatados para cada atividade de serviço. Estas
mudanças serão incorporadas quando o Relatório de Atividades de Serviço ﬁzer a transição do MyLCI para o MyLion
em 1º de julho de 2019.
Aprovou o plano de trabalho em conjunto entre Lions
Clubs International e a Iniciativa do Bem-Estar.
Aprovou o Memorando de Entendimento com a Associação Americana de Educadores sobre Diabetes.

5
6

COMITÊ DE TECNOLOGIA

1

Estabeleceu um Grupo de Trabalho de Privacidade que se
reportaria diretamente ao Comitê de Tecnologia sobre tópicos da GDPR. O Grupo de Trabalho de Privacidade atuaria
como contato entre o Grupo Consultivo da GDPR e o Comitê
de Tecnologia. O presidente internacional nomearia membros
do Grupo de Trabalho de Privacidade de Lions da Área Jurisdicional IV.
Aprovou a iniciativa de implementação do ERP Financeiro com o entendimento de que a aprovação formal do
orçamento de divisão proposto ocorrerá em junho de 2019
em Milão.

2

Para mais informações sobre qualquer resolução acima,
consulte o website de LCI em www.lionsclubs.org ou entre
em contato com a Sede Internacional pelo telefone 630-5715466.

> DISTRITO MÚLTIPLO

50.ª CONVENÇÃO NACIONAL
Passados 50 anos sobre a primeira convenção nacional, na Figueira da Foz, eis que o nosso Distrito 115 realizou uma soberba convenção, sob a subida organização
do Lions Clube das Caldas da Rainha. A capacidade de
trabalho e de espírito lionístico dos companheiros do clube anﬁtrião, que contou com um apoio muito próximo
de todo o Conselho Nacional de Governadores e da sua
equipa, permitiu realizar uma convenção que ﬁcará na
memória de todos os que nela participaram.
Os trabalhos decorreram no Centro Cultural e de
Congressos, tendo a sessão de abertura, no sábado dia
27 de Abril, contado com a presença do representante
de Lions Internacional, o ID Sandro Castellana, do Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Dr. Francisco
George e do DG Ulrich Wolff, da Alemanha. Marcaram
presença as mais altas entidades lionísticas nacionais bem
como o presidente da Câmara Municipal das Caldas da
Rainha. As intervenções mais extensas foram do Dr. George, sobre o drama recente em Moçambique, e dos Leos,
apresentando o próximo Fórum Europeu, em Agosto, na
Póvoa de Varzim. A manhã terminou com um desﬁle
pela cidade, com os clubes presentes a mostrarem as suas
bandeiras ao longo das ruas da cidade e pelo famoso mercado local. O desﬁle teve muito impacto na população,
que assistiu entusiasmada ao passar das largas dezenas de
clubes participantes.
No domingo, além das votações e da eleição do PDG
Carlos Torres para Presidente do Conselho 2010-2021,
houve um momento de reconhecimento às crianças e

aos jovens vencedores do Concurso do Cartaz da Paz,
do Texto sobre a Paz, do Concurso Musical e do Texto
sobe a Paz para cegos. Como tem vindo a ser hábito nas
convenções, o vencedor do Concurso Musical interpretou uma obra com a sua guitarra clássica, o instrumento
deste ano.
Os Coordenadores GMT, GLT, GST e da LCIF animaram três worshops lionísticos, em diferentes salas, todos elas bastante participados. O ID Sandro Castellana
encerrou as intervenções na convenção, aprofundando
alguns temas relacionados com liderança.
CC Nuno Ferrão
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> DISTRITO MÚLTIPLO

MOMENTOS DE COMPANHEIRISMO
NA TRANSMISSÃO DE FUNÇÕES
Num ambiente de enorme companheirismo, cerca de
130 Lions de todo o país deslocaram-se aos arredores de
Coimbra para celebrar mais uma transmissão de funções
dos Distritos Lions e Leo.
A ocasião serviu para premiar o vencedor do Prémio
Nacional de Literatura – Lions de Portugal. O professor
Jose Serras Gaspar, de Abrantes, recebeu o Diploma de
Vencedor atribuído pelo Distrito Múltiplo, enquanto a
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Fundação Lions de Portugal concedeu o prémio pecuniário de € 2.500. Foram, ainda, distinguidos os membros do
júri pois leram as 29 obras a concurso em menos de três
meses, o que foi enaltecido pelo Presidente do Conselho.
Momentos bonitos foram as intervenções dos líderes cessantes, designadamente da Presidente Leo Débora
Silva, da Governadora Isabel Ismael e do Governador
Pedro Crisóstomo. Este aproveitou para atribuir alguns

> DISTRITO MÚLTIPLO
reconhecimentos a companheiros do seu Gabinete. Por
ﬁm, o Presidente do Conselho, Nuno Ferrão, e os Governadores reconheceram, também, alguns Assessores
do Distrito Múltiplo que se destacaram na sua ação. De
seguida, procedeu-se à passagem, simbólica, das bandeiras dos Distritos Lions e Leo, com os líderes cessantes a
entregarem as bandeiras aos líderes eleitos.
A Presidente do Distrito Múltiplo Leo, que renovou
o seu mandato, falou dos projetos para o futuro, tendo as

intervenções dos Governadores eleitos João Pedro Silva
e Teresa D’Ávila revelado grande entusiasmo e esperança
num excelente mandato. Por ﬁm, a Presidente do Conselho eleita, Isabel Moreira, encerrou a cerimónia com palavras de ânimo, chamando para junto de si os Governadores eleitos que, com ela, formarão o próximo Conselho
Nacional e Governadores.
Nuno Ferrão
CC 2018-2019
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FUNDAÇÃO LIONS
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Na vida, Melvin Jones como Lion encontrou uma forma, uma origem, uma
expressão e uma palavra junto da sua experiência e da sua obra, “SERVIR”.
A obra dos Lions é uma realidade e exprime-se pela união dos imensos Clubes
espalhados pelo mundo inteiro e sempre ao serviço dos mais carenciados.
É neste espírito e nesta caminhada que a Fundação Lions de Portugal se dedica a
capacitar todos os Lions para que se possam promover iniciativas de melhoras; no
campo da saúde, nomeadamente do cancro pediátrico, na educação, no combate à
fome, no ambiente, na visão, nos diabetes e noutras áreas ajustadas à realidade do
país, porque JUNTOS NÓS SERVIMOS.

A NOSSA GALA SOLIDÁRIA

Montijo, do seu Presidente, da sua estrutura humana
concelhia e dos seus equipamentos, que a todos os
níveis colaboraram e ajudaram a edificar tal iniciativa.
Aos artistas e à apresentadora não cabem
também palavras de agradecimento pelo
brilhantismo que trouxeram a esta nossa GALA.
A todos, sem exceção, fica o reconhecimento da
Administração da Fundação, não só pela participação
de todos e a todos os níveis que, pro bono, mas
especialmente pela dedicação, empenho, carinho,
profissionalismo e coração que cada um, em seu
posto, nos entregaram.
O NOSSO OBRIGADO, porque também
ACREDITARAM que juntos ficámos mais fortes e
realizámos o nosso sonho neste apoio da entrega de
quatro bolsas de estudo (duas do ensino secundário e
duas do universitário).

Estabeleceu a Fundação Lions de Portugal
um protocolo de cooperação com a ACREDITAR
– Associação de Pais e Amigos de Crianças com
cancro.
Esta instituição, para além de estar presente
no trabalho com os seus meninos e suas famílias,
faz intervenção nos hospitais, na investigação em
oncologia pediátrica, no incentivo à vida académica
quer secundária quer universitária e acolhem e
apoiam nas necessidades primárias, bem como
naquelas que de um momento para o outro surgem e
se intensificam.
Embora com menos visibilidade, refiro-me
também às CASAS, que mantêm em Lisboa, Porto,
Coimbra e Funchal, onde recebem as crianças e suas
famílias, para atenuar os tempos bem difíceis, mas
bem desafiantes onde a palavra ESPERANÇA tem um
grande peso.
Foi possível, num curto espaço de tempo, mercê
da entrega, do esforço dedicado de um grupo de Lions
de vários Clubes, do acolhimento ímpar da Câmara do

PRÉMIO DA MÚSICA

Criatividade, potencial de exceção e
empreendorismo são honrarias de reconhecimento
das obras e habilidades de pessoas específicas

PRÉMIO LITERÁRIO

> DISTRITOS

que têm especialidades incríveis e que também
souberam aprender e explorar o seu talento.
Estamos, por isso, a contribuir para que os
indivíduos que ganham nesta arte de cultura
ganhem fama para que em toda a sua vida a mesma
possa permanecer na sua história.
Pudemos assim assistir à brilhante atuação
do vencedor do Prémio da Música, Diogo João, o
qual nos presenteou com a sua atuação na nossa
Convenção das Caldas da Rainha. Apoiámos
também um segundo prémio à Inês Sousa.
Para o Diogo João ficam os nossos votos e
desejos para que mais uma vez possa honrar o
seu talento, mas que também traga para Portugal
e para os Lions portugueses mais um merecido
e honroso prémio para se juntar àqueles que já
recebemos.

MARCOS
LIONÍSTICOS
NO D115CN
No D115 Centro Norte existem
diversos marcos Lionísticos, que
seguidamente se apresentam:
LIONS CLUBE DE ÁGUEDA
Este marco foi
mandado erigir
pela Direção do
Ano Lionístico
2008/2009,
presidida pelo CL
Armando Roque
para assinalar os
30 anos do Lions
Clube de Águeda.
Esta obra foi desenhada pelo CL
MJ Olavo Sereno
e os materiais
utilizados na sua
execução, são
o granito, latão
e madeira. Está
situado na Praça 1º de Maio em Águeda

LIONS CLUBE DE BARCELOS

Premiar o objetivo de incentivar a criatividade
literária e artística, destacando obras originais
que ajudam a promover o gosto pela leitura, pela
escrita, atividades essenciais no desenvolvimento
intelectual do indivíduo e cultural do país.
Estimular e galardoar a produção de obras
inéditas e originais de escritores da língua
portuguesa, cumprindo assim um dos compromissos
ao longo de muitos anos da Fundação Lions de
Portugal.
Ao Professor José M. Serras Gaspar, a quem
na cerimónia da Transmissão de Funções, no dia
23 de junho em Coimbra o parabenizámos, pela
sua criatividade, expressividade e tratamento do
espaço e do tempo, e a todos os membros do júri,
que dispuseram de muitas e muitas horas do seu
tempo, para lerem as 29 obras apresentadas, ficam
também os nossos agradecimentos.
JUNTOS CONTINUAREMOS A TRILHAR O MESMO
CAMINHO.
PCC Vítor Melo
Presidente do CA
da Fundação Lions de Portugal

O marco lionístico do Lions Clube de Barcelos,
construído em 2004, por ocasião da celebração
dos 25 anos.

LIONS CLUBE
DE BRAGA
O marco Lionístico
do Lions Clube de
Braga foi inaugurado em 2018 pelo
Presidente Internacional, Naresh
Aggarwal. Trata-se
de uma obra do escultor Paulo Neves,
instalada na rotunda
em frente à sede
do clube, também
ela designada por
Rotunda do Lions
Clube de Braga.
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LIONS CLUBE DA COVILHÃ

LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

> DISTRITOS
Em junho de 2016, celebrando o 45º
aniversário do Lions Clube da Covilhã, e
o 3º aniversário do Leo Clube da Covilhã,
foi inaugurado, no Jardim do Lago, na
Covilhã, este marco alusivo ao Centenário do Lionísmo. Estiveram presentes
muitos Companheiros, entre os quais o
Governador do D 115 CN, AL 2015-2016,
CL Aureliano Cabral Soares, e a Presidente do LCC, CL Anabela Garcia.

O marco inicial, colocado há mais de
30 anos, era mais baixo e não tinha as
placas, foi restaurado e reinaugurado no
AL 2003-2004, sob a presidência da CL
Isabel Abreu.

LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

LIONS CLUBE DE ESPOSENDE

Foi inaugurado em 19 de maio de 2012 e
situa-se em frente ao Hotel Suave Mar,
com o mar ao fundo.

LIONS CLUBE DE FAFE
O marco
Lionístico do
Lions Clube
de Fafe foi
inaugurado
em novembro de 2003,
por ocasião
da comemoração
das Bodas
de Prata do
Clube.
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LIONS CLUBE DE MATOSINHOS
O marco
lionístico
do Lions
Clube de
Matosinhos
encontra-se
localizado
uma rotunda
desde 1996.

O Marco foi inaugurado em 9 de junho
de 2012 com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
- Eng Ribau Esteves e do Governador
do Distrito 115CN - CL Duarte Marques e
Presidente do CNG - CL Américo Ribeiro e
da Presidente do Lions Clube de ílhavo, a
CLª Teresinha Novo. Encontra-se situado
no início da AV 25 de Abril, uma das entradas nobres da Cidade de Ílhavo, junto
às Piscinas Municipais e da Biblioteca
Municipal.

LIONS CLUBE DE
OLIVEIRA DE AZEMÉIS
O Lions
Clube de
Oliveira de
Azeméis
homenageou os
Bombeiros
Voluntários
de Oliveira
de Azeméis
com um
Monumento
ao Bombeiro, pela sua
dedicação à
comunidade
e ajuda ao longo dos anos na atividade
“Eu sou o Vigilante da Floresta”. O marco
é o “Monumento ao Bombeiro” e data
de 2002.

LIONS CLUBE DE PONTE DE LIMA

LIONS CLUBE DA MAIA

O marco lionístico do LC da Maia, implantado em 11 de abril de 2015. Está
localizado numa placa ajardinada na Via
Periférica da Maia. Na sua inauguração,
compareceram diversas individualidades,
nomeadamente o Presidente da Câmara
Municipal da Maia (Engº Bragança Fernandes) e os Vereadores Engº António
Tiago (atual presidente) e Drª Emilia
Santos (deputada da A.R.)

Na comemoração dos 20 anos do Lions
Clube de Ponte de Lima, em 2007, foi inaugurado o marco comemorativo, colocado
ao cimo da Av. António Feijó, defronte do
tribunal concelhio, cujo trabalho artístico é
da autoria do artista plástico Mário Rocha.
Estiveram presentes o presidente do clube
CL Sérgio Araújo, o Governador do Distrito
115 Centro Norte o CL Luís Ventura, o vice-presidente da Câmara Municipal Eng.º
Vitor Mendes, Provedor da Santa Casa da
Misericórdia António Veloso, Presidente do
Rotary Clube de Ponte de Lima Fernando
Calheiros entre outros convidados.

LIONS CLUBE SENHORA DA HORA

LIONS CLUBE
DE VIANA DO CASTELO
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LIONS CLUBE
DA PÓVOA DE VARZIM

A 27 julho de 2018, na Póvoa de Varzim, foi
inaugurado o monumento ao Lions. Situada na rotunda junto à Central de Camionagem, a obra de mais de quinze metros de
altura, que assinala os 40 anos do clube na
Póvoa de Varzim e os 100 anos de lionismo
em Portugal, marcou o término da presidência de Miguel Sousa Neves, após cinco
anos à frente do clube poveiro.

O marco lionístico do LC da Senhora
da Hora foi implantado em 2004. Está
localizado numa rotunda de Matosinhos,
denominada Rotunda do Lions Clube de
Senhora da Hora.

LIONS CLUBE DA TROFA

Inaugurado em 2003.

LIONS CLUBE DE
VILA NOVA FAMALICÃO

LIONS CLUBE STA JOANA AVEIRO
O marco
representa a
comemoração
dos 25 anos
do Lions Clube
Santa Joana
Princesa.

O LC Trofa possui diversos marcos, incluindo o marco dos 30 anos.

LIONS CLUBE DE VAGOS

LIONS CLUBE
DE SANTA MARIA DA FEIRA

Marco inaugurado
em 12 de abril
de 2015, sendo
Governadora do
D115CN CL Anabela
Caldevilla e presidente do clube
PDG João Pedro
Mateus.

LIONS CLUBE DE VALE DE CAMBRA

Obra arquitetónica de extrema beleza, desenhada pelo Arquiteto Jorge Teixeira, que
enquadra elementos com valor universal
na história do Lionísmo, em que a arquitetura e a arte se fundem num desenho
perfeito que espelha a máxima que conduz
a ação universal dos Lions “Nós Servimos”.
A peça de arquitetura estrutura-se em
dois blocos de granito com 3,5 metros
de altura, 1,4 metros de largura e 0,49
metros de espessura, afastado entre
os topos 42 cm, tendo encastrado
neste vazio uma escultura em mármore
branco, representante de duas cabeças
de leão em direções opostas. Entre as
duas pedras e sob as cabeças de leão
existe uma pequena vala que simboliza
um rio. Nas duas pedras está inscrito
repetidamente o lema do Lionísmo em
várias línguas. Data de 2018.

LIONS CLUBE DE VIZELA
Em 30 junho 2019 será o lançamento da
1ª pedra da futura rotunda.
Monumento Lions Clube que o Clube, em
29 de maio de 2004, inaugurou na cidade
de Santa Maria da Feira.
De um texto feito pelo Escultor João Antero: ...”É uma obra viva de complemento
interativo, de contínua mutação espaço/
tempo com volumes diferentes e valores
cromáticos, tal como uma paleta recheada
de cores de um pintor impressionista”...

Este Marco foi erigido com uma pedra em
granito com as dimensões de 1,20*1,20 com
9,0 m de altura, tendo no topo uma ‘esfera
armilar’. Foi graças à boa vontade da indústria de Vale de Cambra que, quer o projeto
quer a execução, foi realizada pelos Lions
Clube de Vale de Cambra.
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ASSESSORIA CANCRO INFANTIL D115CN

LUCAS APOIA

PROJETO DO CANCRO INFANTIL!

A Assessoria do Cancro Infantil
D115CN entregou uma Bolsa de Investigação Médica na área do Cancro Infantil, no valor de 15.000 €, ao
IPATIMUP - Instituto de Patologia e
Imunologia Molecular da Universidade do Porto e cinco bolsas de estudo, no valor individual de 1.000 €,
a crianças com cancro.
A Bolsa de Investigação Médica já ajudou no desenvolvimento
de um tratamento inovador para
o cancro cerebral infantil. Algumas
crianças já foram tratadas, a mais
nova, com 4 anos, registou uma recuperação muito positiva.
Este projeto iniciou-se há dois
anos. É um projeto solidário que já
demonstrou ter resultados muito
favoráveis na luta contra o Cancro
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Infantil e, no Congresso Porto Cancer Meeting, os investigadores do
IPATIMUP agradeceram o apoio da
Assessoria Lions Cancro Infantil na
investigação médica.
Este projeto, de apoio à investigação e a crianças com cancro, foi
desenvolvido pelos Assessores CL
Ana Correia de Oliveira e CL Ernesto
Oliveira, com a colaboração de todos os Lions Clubes da zona Norte.
A campanha foi centrada na
venda do boneco LUCAS (L-lions e
LigaPCC/ U-união/ C-combate cancro infantil/ A-amor/ S-solidariedade), que contou com o apoio dos
alunos da Universidade da Beira Interior na sua confeção; e da venda
das bolachas LUCAS, num contributo da Vieira de Castro – Produtos

Alimentares SA.
Para além destas iniciativas comuns, os Lions Clubes do CN promoveram diferentes iniciativas (galas,
conferências, espetáculos, provas
desportivas, …) para angariação de
fundos, o que permitiu arrecadar
cerca de 30.000 €.
Com o saldo existente e os valores ainda a serem recebidos, será
feito um donativo para a Ala Pediátrica do Hospital de S. João.
A todos os Lions e a todas as
pessoas que contribuíram para alcançar este sucesso....
Bem hajam!
Pela nossa parte, seguimos o
lema do Lionismo:
Nós Servimos!

JUNTOS FOMOS MAIS LONGE
Este ano lionístico que agora termina foi um ano muito gratiﬁcante.
Estive presente em muitas e variadas
atividades de serviço, desde o Minho
até ao interior.
Na área do ambiente, uma das
áreas chave, realizámos plantações de
árvores, palestras e caminhadas. No
âmbito do alívio à fome, promovemos recolha de alimentos juntamente com o Banco Alimentar, participámos na iniciativa da Refood, entre
outras. Já no que concerne à área da
diabetes, destaque para a realização
de caminhadas, rastreios e palestras.
No que toca à visão, foram também
muitos os rastreios realizados bem
como a recolha de óculos.
De destacar ainda a área do cancro infantil, no âmbito da qual, confecionámos o LUCAS e vendemos
bolachas para angariar fundos, que
foram entregues para uma bolsa de
investigação na área do cancro infantil a um grupo de investigação do
IPATIMUP (15 000+ 7 000 euros).
Também foram doados 5 000 euros
à Liga Portuguesa Contra o Cancro,

para cinco bolsas destinadas a crianças carenciadas.
No âmbito do programa de “Novas Vozes”, foram realizados “Chás
de afetos” pelo LC Póvoa de Varzim
e Trofa, que juntaram 250 e 300 pessoas, entre Lions e não Lions, tendo angariado cerca de 10 000 euros
cada. O concerto, que encheu a Casa
da Música com 200 vozes em palco e
crianças problemáticas em palco e a
assistir, visou a inclusão e angariação
de 7 000 euros para a área do cancro
infantil.
E porque juntos vamos mais
longe, foi dinamizada, em conjunto
com o D115CS, uma campanha de
angariação de bens para Moçambique, tendo, numa semana, angariado
cerca de 30 toneladas, que já foram
entregues à associação Helpo Moçambique.
Foi igualmente dinamizado, a nível nacional, os LeoKids, para crianças dos 4 aos 12 anos. Foram criados
diversos clubes a nível nacional, tendo o 1º clube sido criado no dia em
que a nossa presidente internacional

visitou o D115CN de Portugal.
Ao fazer um balanço sobre este
ano lionístico, destaco as muitas amizades construídas, as experiências
partilhadas, as histórias contadas e
em quantas vidas vós, companheiros,
ﬁzeram e fazem a diferença, porque
trabalhamos todos juntos!
Agradeço o carinho com que
fui recebida em todos os clubes de
nosso Distrito D115CN. Bem-haja
pelas manifestações de amizade e
principalmente por manterem, com
o vosso trabalho, viva a chama da esperança. Foi posto em prática o meu
lema: “sozinhos vamos mais rápido,
mas juntos vamos mais longe”!
Desejo sucesso a todos vós, porque o sucesso dos clubes é o sucesso
da nossa Associação Internacional,
mas acima de tudo é o sucesso da
humanidade.
Termino com o seguinte pensamento de Melvin Jones: “Ninguém
se pode sentir feliz e realizado sem
fazer algo pelo seu semelhante!”
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ENCERRAMENTO DE ANO LIONÍSTICO

Isabel Ismael
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N

o Domingo dia 9 de Junho, na presença da Direção do
Lions Clube de Coimbra e de Lions de diversos Clubes,
o Governador do D115 Centro Sul, Pedro Crisóstomo, deu
posse ao Novo Núcleo Lion de Sesimbra, do LC de Coimbra
que tem 12 Sócias e tem como Presidente a CLa Cristina
Saraiva.
Este Novo Núcleo, por agora é exclusivamente feminino, mas está aberto a aceitar companheiros para que em
breve se possa tornar um clube independente com pelo
menos os 20 sócios necessários para formar um Clube
Lion.
Estiveram presentes cerca de 80 Lions de diversos clubes
dos Distritos 115 CS e CN, testemunhando a tomada de posse
que decorreu em conjunto com a cerimónia de entrega da
Carta Constitutiva ao Novo Lions Clube Lisboa Europa África.
A Presidente do LIons Clube de Coimbra, Maria Helena

E

m Maio, por ocasião da visita oficial do Governador
Pedro Crisóstomo aos 7 LIons Clubes da região do
Algarve, teve lugar uma sessão de formação e esclarecimento, muito participada e que serviu para esclarecer dúvidas dos presentes.
O Governador Pedro Crisóstomo, a Presidente de
Regiao Julia Lima e a Coordenadora dos Clubes de Especialidade, Conceição Machado, transmitiram informações úteis, sobre Liderança, GMT, My Lion, novas
regras de LCI e mais do que tudo, motivação e ideias
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Coimbra, congratulou-se com a criação deste Núcleo, deu
as boas vindas às novas companheiras e desejou votos de
sucesso a bem da comunidade e do Lionismo.
Viveram-se momentos de grande alegria, entusiasmo
e companheirismo e todos deram as boas vindas às novas
companheiras do Núcleo de Sesimbra.
Presente esteve também o Past Diretor Internacional Joaquim Borralho e várias entidades Lionísticas.
Este novo Núcleo Lion terá como Orientadora, a CLa
Isabel Cristina do LC de Coimbra, que nesta ocasião recebeu do Past Diretor Internacional Joaquim Borralho, um
Certiﬁcado De apreciação da Presidente Internacional,
pelo desempenho como Assessora da campanha de luta
contra o cancro pediátrico do D 115 Centro Sul e pelo relevante serviço prestado no aumento de sócios e na criação
de novos Núcleos e Clubes.

novas para um Lionismo do futuro.
No final, o governador teve oportunidade de responder às inúmeras questões dos presentes, esclarecendo dúvidas e encontrando soluções para as dificuldades sentidas pelos presentes.
O Governador fez ainda uma formação interactiva,
desafiando vários lions presentes com perguntas para
que estejam preparados para passar uma mensagem
clara a lions e não lions, ajudando a divulgar o Lionismo e a cativar novos membros.

O

s 7 Lions Clubes do Algarve, Faro, Vilamoura, Lagos,
Lagoa, Loulé Tavira E Portimão, realizaram uma cerimónia conjunta, presidida pela Presidente de Região Julia
Lima, para receber em conjunto o Governador Pedro Crisóstomo, que já tinha visitado é participado em actividades de clubes desta região, por 4 vezes ao longo do seu
mandato.
Nesta assembleia, tomaram posse 12 novos sócios
de diversos clubes, de onde salientamos a nova sócia do
Lions Clube de Tavira Romana, a atriz Rita Blanco.
Os Presidentes dos vários Clubes, pediram a palavra,
felicitaram o Governador pela sua dedicação e empenho
ao longo do seu mandato, agradecendo o apoio que o DG
lhes dispensou e descreveram as atividades realizadas no
AL 2018/2019 pelos seus Clubes.
Esteve presente um dos Governadores de França que
usou da palavra e trocou ideias com os presentes.

A

Companheira Isabel Carvalho do LC de Coimbra, recebeu do Governador do D115 CS Pedro Crisóstomo,
a distinção de Lion do Ano do D115 CS 2018/2019, pelo
seu especial empenho na campanha de Luta contra o
cancro pediátrico e pelo seu contributo na formação de
1 novo Clube e 1 Núcleo. O Clube do Ano, foi o Lions Clube da Figueira da Foz e como Presidentes de Clube do
Ano, foram distinguidos os Companheiros Isabel Silva
do LC da Figueira da Foz e Fernando Antunes do LC de
Lisboa Belém

> DISTRITOS

orgulho que vejo aqui uma sala cheia de bons amigos, Lions de todo
Énovocom
o país, que aqui vieram celebrar o ﬁnal de 1 ano Lionístico e o início de 1
ano que todos desejamos, seja próspero!

Está aqui a minha família e a minha segunda família que são os Lions.
Corria o ano Lionístico de 1991/1992, tinha eu 15 anos, o meu pai era
Lion desde 1983 e eu tinha crescido no meio dos Lions, nas assembleias
do Lions Clube de Castelo Branco Centro e nas visitas a outros clubes de
Norte a Sul e Ilhas.
Era Governador do D115CS, o CL Fernando Marques Jorge, sócio
fundador do Clube de Castelo Branco, que me abordou e me falou nos
Leos e me pediu a mim e à ﬁlha Soﬁa, para reunirmos um grupo de amigos
para fundar o Leo Clube de Castelo Branco Centro.
Tive a honra de ser o Presidente fundador e desde então, nestes últimos
27 anos, pertencer à Associação de Lions Internacional, fez sempre parte da minha vida!
Ser Lion Mudou a minha vida e contribuiu fortemente para moldar a
minha forma de ser e a minha forma de encarar a vida, a minha relação com
os outros, as minhas preocupações sociais.
Também os Lions ﬁzeram parte do meu crescimento enquanto ser humano!
Tenho o privilégio de ter entre os Lions, muitos e bons amigos que
estimo e considero!
Nestes últimos 27 anos, servi a nossa Associação das mais diversas formas, como LEO, exerci diversas funções incluindo Director de uma Conferência (Convenção) Leo, Diretor das 1as Jornadas Leonísticas, Diretor
do Boletim (Revista Leo), Presidente (Nacional) do Distrito Múltiplo Leo
115 no AL 1995/1996, tendo sido antecessor da atual Presidente do Distrito Múltiplo Leo, a CLeo Débora Silva que felicito pela forma brilhante e
dedicada com que exerceu o seu mandato.
Como LION, entre outras funções, exerci as funções de Presidente do
LC Castelo Branco Centro por 2 mandatos, Presidente de Divisão, Secretário do D115 CS, coordenador do GMT, 1º e 2º Vice-Governador.
Tinha chegado então o momento de exercer a função de Governador.
Estaria eu à altura de suceder a tantos Governadores que ao longo de
27 anos de Lionismo, eu tinha visto exercer esta função?
- Governadores com excelentes qualidades que no CN, CS e no Distrito Único, tivemos ao longo de 65 anos de Lionismo em Portugal!
Cumprimento todos os Past-Governadores e para eles o meu reconhecimento e apreço pelo trabalho, sacrifício e dedicação a bem do Lionismo.
Abracei esta missão de Alma e Coração!
Dei um ano da minha vida inteiramente aos Lions e dediquei-me à
função de Governador!
Com enorme prejuízo da minha vida pessoal e familiar, abandonando
todos os ﬁns-de-semana, a minha família, prejudiquei a minha saúde, o meu
descanso, e até a minha vida proﬁssional.
Fiz 45.000 km em 12 meses, 6 viagens aos Açores, 2 à Madeira!
2 visitas ao Brasil, a 1a vez para formalizar a irmanação entre clubes e
Distritos e na 2a vez para participar na Convenção do Distrito LC 4 onde
fui o Orador da Convenção, 1 viagem à Alemanha para a formação da
GAT, a viagem à Convenção Internacional a Las Vegas para a formação de
Governador, o Fórum Europeu na Macedónia e dentro de duas semanas a
Milão para a Convenção Internacional.
Foram cerca de 200 os momentos em que estive presente em visitas,
reuniões, actividades dos clubes.
Estive presente, apoiei, motivei, conciliei vontades, promovi consensos,
em conjunto com a minha equipa lançámos Campanhas ao nível do Distrito, tudo ﬁz para motivar a equipa do Gabinete e os Lions do D 115 CS,
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para promover o crescimento, para unir os Lions no essencial, nos
objectivos do Lionismo.
Para darmos as mãos e promover a solidariedade e o serviço!
Nós Servimos! É esse o nosso lema é para isso que existimos!
Ao longo deste ano, lancei reﬂexões, tentei transmitir mensagens concisas e objectivas, que considerei úteis, promovendo a
renovação e o rejuvenescimento do Quadro Social, mas também
da Imagem dos Lions!
Era para mim claro que precisávamos atingir os 3 objectivos
deste ano!
UNIR, INTERVIR E CRESCER!
Era preciso “ir além do horizonte”, como diz o lema da Presidente Internacional Gudrun Ingvadottir!
Os objectivos foram conseguidos!
Vive-se no D115 CS um ambiente de paz e harmonia, onde a
amizade e o companheirismo prevalecem, sendo possível, concentrarmo-nos na promoção do serviço!
AMIZADE, COMPANHEIRISMO e SERVIÇO são os 3
pilares do Lionismo!
Todo o ano insisti que precisamos também de UNIÃO, RESPEITO e ALEGRIA!
Todo o ano dei o exemplo, de forma dedicada e determinada.
Em Lionismo só é possível liderar pelo exemplo, pela motivação e pelo
reconhecimento!
Fernando Pessoa disse que «Somos anjos de uma só Asa, para
voarmos temos que nos abraçar»- É nisso que acredito!
Foi isso que tentei fazer durante todo o ano, envolvendo todos
nas metas e objetivos, num abraço fraterno.
Promovi novas lideranças, tentei inspirar outros, motivando-os
e valorizando-os!
Entendo que é esse o papel do Lider, inspirar outros e valorizá-los!
Graças ao esforço e empenho da maioria dos Lions e dos clubes foi possível conseguir o maior crescimento de toda a Europa este
ano. O Distrito 115 Centro Sul foi o Distrito da Europa que mais
cresceu este ano e um dos 30 que mais cresceu, entre 742 Distritos
de todo o mundo.
A maioria dos Clubes teve este ano, crescimento generoso do
seu quadro social, sendo o LC da Figueira da Foz, o Clube que
conseguiu o maior crescimento líquido (mais 25 sócios incluindo
a criação de 1 núcleo). O D115 CS tem hoje um aumento líquido
de mais de 200 sócios.
5 novos Clubes Lions (Alvaiázere, Vila Nova de Poiares, Lisboa Europa África, Torres Vedras Histórica e Sertã) um agradecimento aos clubes padrinhos e aos padrinhos físicos e orientadores
pela criação dos clubes.
5 Novos Núcleos (Núcleo de Telheiras do LC Lisboa 7 Colinas, Núcleo de Évora do LC Seixal Miratejo, Núcleo de Sesimbra
do LC de Coimbra, Núcleo de Alcochete do LC de Lisboa Norte
e o Núcleo de Almodôvar do LC da Figueira da Foz.
3 novos Leo Clubes (Leiria, Sintra, Lisboa Belém).
Uma campanha de luta contra o cancro pediátrico, de sucesso.
A par da Campanha do D115 CN, juntos alertámos para este
drama das crianças e das suas famílias.
Este ano, houve especial empenho nas relações internacionais, que
promovemos ativamente, criando pontes de ligação através das Irmanações com Clubes e Distritos da Tunísia, Brasil, Macedónia,
Índia e Itália!
Um dos objetivos do Lionismo “Criar e fomentar um espírito
de boa compreensão entre os povos da terra”
A campanha “1 Livro para Moçambique”, ultrapassou todas as
expectativas com 30.000 livros angariados para oferecer a bibliotecas públicas Quelimane, Nampula e Milange, Moçambique.
Segundo os dados de que dispomos, esta terá sido a maior remessa de livros doada a Moçambique em 45 anos de Independência.

Os Distritos 115 CS e CN deram as mãos e recolheram em
conjunto em 7 dias, várias toneladas de alimentos para Moçambique no seguimento da catástrofe que assolou a Beira, graças ao
envolvimento de dezenas de clubes de ambos os Distritos.
O D115 CS promoveu, à semelhança de anos anteriores, uma
plantação de árvores na zona do Pinhal interior.
Realizaram-se 2 seminários Novas Vozes (campanha da Presidente Internacional), com a presença da responsável desta campanha para a Europa do Sul, CL Carla Cifola, em Leiria e em Lagoa
(Açores).
Recebemos a Presidente Internacional Gudrun Ingvadottir,
que esteve em visita ao DM115 (Portugal).
Muitos seriam os exemplos de Bondade, Generosidade, Solidariedade que eu poderia usar para vos descrever este ano que
convosco vivi e que por mais anos que viva jamais esquecerei!
O que recordarei deste ano, numa só palavra diria: GRATIDÃO!
A gratidão que sinto por todos vós, pela oportunidade que tive
de exercer esta função, pelos exemplos fantásticos que tive de muitos Lions, pelo serviço extraordinário que de Norte a Sul e nas
Ilhas dos Açores e da Madeira vi fazer, pelo carinho e amizade com
que fui recebido em todo o lado!
Agradeço a todos e a cada um de vós! Dos meus Vice-Governadores, Past Governadora Imediata, Secretária, Tesoureiro, Presidentes de Região e de Divisão, Conselheiros, Assessores até aos
Lions de base.
De todos recebi apoio, carinho, generosidade e solidariedade!
Gratidão por tudo o que convosco aprendi!
Vivi este ano, da única forma que sei viver: intensamente, de forma apaixonada e como se o mundo fosse acabar amanhã!
- Por isso visitei a grande parte dos clubes 3 e 4 vezes, por isso
vivi e respirei Lions, por isso me preocupei com cada clube e cada
detalhe, tentando atingir os objectivos a que me propus: UNIR,
INTERVIR E CRESCER!
Se valeu a pena? Isso deixo à vossa consideração!
Os líderes conscientes são aqueles que sabem que apenas preparam o caminho para aqueles que lhes hão-de seguir.
Está criada uma onda de alegria e de crescimento que deve
ser aproveitada pelos meus sucessores aos quais desejo as maiores
felicidades.
Continuarei a estar disponível para Servir a nossa Associação.
Desejo o maior sucesso, aos Governadores eleitos Maria Teresa d’ Ávila e João Pedro Silva, aos Vice-Governadores, João Campino, Soﬁa Félix, Carlos Ferreira e Angelino.
Igual sucesso desejo à Presidente do CNG eleita Isabel Moreira e a todos os clubes de Norte a Sul e ilhas.
Todos desejamos sucesso e contribuímos para esse sucesso,
com o nosso empenho, apoio e dedicação!
O sucesso de um Clube ou de um Distrito, é o sucesso de
todos nós enquanto Associação.
Uma última palavra ao Presidente CNG Nuno Ferrão e à DG
Isabel Ismael, foi uma honra trabalhar convosco, colaborando com
respeito, elevação e num espírito construtivo e a bem dos elevados
interesses da nossa Associação!
São muitos aqueles a quem tenho que agradecer e nunca agradecerei o suﬁciente.
Termino recordando que devemos ter sempre em mente:
CONSTRUIR e NÃO DESTRUIR!
Neste momento em que me despeço de todos vós, recordo o
pensamento de Saint Exupery:
“Aqueles que passam por nós quando partem não vão sós, não
nos deixam sós, deixam um pouco deles e levam um pouco de
nós”
Também eu guardo no meu coração um pouco de todos vós e
a nossa amizade será para sempre!

o passado dia 12/06/2019, durante a assembleia
de jantar do LIons Clube de Coimbra, a Assessoria
de luta contra o cancro pediátrico D115 Centro Sul, na
presença do Governador do D115 CS, Pedro Crisóstomo,
entregou ao Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Da Universidade de Coimbra, através do diretor
deste Serviço, Dr Manuel Brito, um donativo de 8.000€,
angariado pela campanha realizada no AL 2018/19, que
teve como Mascote o Kiko e como Embaixador o artista
Tony Carreira.
Este donativo, tem
como objetivo ﬁnanciar a
participação de crianças e
jovens, utentes daquele
Serviço, em Ensaios Clínicos com tratamentos
inovadores, que têm superior taxa de sucesso
no tratamento desta
doença que tem cerca de 84 por cento
de taxa de sucesso e
cujo número de casos tem aumentado 1 por cento ao
ano, no referido Serviço dos HUC.
Está campanha teve como Assessores, a Cla Isabel
Carvalho e o CL Alexandre Silva, ambos do LIons Clube
de Coimbra.
A Presidente Internacional Gudrun Ingvadottir, escolheu esta campanha como exemplo, para divulgar

O

Governador do D 115 Centro Sul, Pedro Crisóstomo, foi recebido no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal,
acompanhado de vários elementos do Lions Clube do Funchal,
incluindo a Presidente Lígia Brazão.
Nesta ocasião, o Governador Pedro Crisóstomo, apresentou
os Lions, referiu o seu papel local, nacional e internacional, descreveu a sua história, os seus objetivos e o apoio que Portugal
e a Ilha da Madeira, têm recebido de LCIF, ao longo dos anos.
Agradeceu à Câmara Municipal, pelo apoio que tem dado
ao Lions Clube do Funchal, um dos mais antigos Clubes Lions
do país, salientou o papel relevante e o impacto das suas realizações na comunidade Madeirense e manifestou interesse em

> DISTRITOS

N

no Fórum Europeu da Macedónia
e desde então, já foi seguido este
exemplo, noutros países do mundo,
com o convite a ﬁguras públicas reconhecidas que possam ampliar a visibilidade das Campanhas dos LIons.
A Presidente Internacional Gudrun
Ingvadottir, na sua visita a Portugal em
Setembro de 2018, deu posse ao Cantor
como membro Lion, facto que referiu,
t a m b é m , no Fórum Europeu de Escopia.
Desta campanha resultaram 16.000€, doados em
partes iguais à Fundação Internacional de LIons Clubes
(LCIF) e ao Serviço de oncologia Pediátrica dos HUC,
destinados à Investigação.

que existissem mais Lions Clubes na Ilha da Madeira e o sonho
de criar um Lions Clube no Porto Santo.
Sublinhou ainda, o orgulho que sentia como Lion e como
Governador na acção do Lions Clube do Funchal, pela Solidariedade que praticam em prol da comunidade, divulgando o
Lionismo, contribuindo de forma relevante para o bom nome
da Associação de Lions Internacional e pelo especial contributo
do Lions Clube do Funchal na promoção das relações internacionais, uma vez que este Clube, ao longo dos seus 50 anos
de existência, já recebeu companheiros de cerca de 500 Lions
Clubes de diversos pontos do mundo.
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O

Governador do D115 CS Pedro Crisóstomo, a convite do Governador
do DLC11 (Espírito Santo e Rio de Janeiro) visitaram um Lar dirigido uma
ordem religiosa, em Guarapari (Espírito Santo - Brasil) acompanhados de
Lions de vários Clubes deste Distrito.

O

Governador Leandro Nascimento, do
Distrito LC4 Minas Gerais - Brasil, convidou o Governador Pedro Crisóstomo, para
ser o Orador da Convenção Distrito LC4 Brasil.
Nesta convenção participaram mais de
800 Lions numa convenção que durou 5 dias.
Nesta convenção, existiram vários
workshops, assembleias magnas, momentos de convívio e companheirismo, festas
temáticas, numa envolvente que promove a
preparação do AL seguinte, a divulgação do
Lionismo, da accao da LCIF, GAT, etc.
Numa das 2 sessões plenárias, o DG Pedro Crisóstomo, fez uma palestra de motivação, sob o tema “Pensar o futuro do Lionismo”.
Esta palestra, aguardada pelos convencionais, foi o momento mais participado da
convenção.
O Governador Pedro Crisóstomo, partilhou um pouco da sua experiência de 27
anos de membro da Associação de Lions Internacional, suscitou questões para reﬂexão
e transmitiu ideias de adaptação aos novos
tempos.
Com as suas habituais mensagens de
motivação, lançou reﬂexões e ideias para
cativarmos novos associados para os Lions
Clubes, adaptou a sua intervenção à realidade e contexto do brasil e na continuidade das
intervenções que fez durante a sua visita a
6 clubes dos distritos LC4 e LC11, em Janeiro,
que motivaram este convite para ser Orador
da Convenção.
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Nesta atividade, foi possível tomar
contacto com a realidade deste tipo
de instituições naquele país e apoiar
a instituição e os seus utentes, levando alguns bens, carinho e um pequeno espectáculo musical que alegrou a
tarde daqueles que ali vivem.

O Governador Edson Francis Souza, do Lions Clube de Itaperuna Centenário, visitará o D115 CS, a convite do
seu homólogo nos últimos dias do AL
2018/2019, onde irá participar numa
gala em prol do Cancro pediátrico organizada pelo Lions Clube de Vilamoura.

LIONS CLUBE DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

Combatentes da guerra do Ultramar reunidos
em encontro sob o auspício
do Lions Clube de Vila Praia de Âncora

> CLUBES EM AÇÃO

>

– PROPOSTA DO ESTATUTO DO COMBATENTE RECEBEU CONTRIBUTOS
Quando se comemoram
45 anos do 25 de Abril e face
à reiterada situação de abandono dos Combatentes da
Guerra do Ultramar, muitos
deles em idade avançada e
com problemas de stress de
guerra, o Lions Clube de Vila
Praia de Âncora promoveu,
no passado dia 4 de Maio de
2019, um Encontro de Combatentes para análise, discussão e tomada de posição
sobre o Estatuto do Combatente aprovado no passado
dia 11 de Abril e apresentado
em Proposta de Lei à Assembleia da República.
Presentes vários Combatentes da Guerra do Ultramar
oriundos do Exército, Força Aérea e Marinha, alguns
familiares,
Companheiros
de outros Clubes e representantes de diversos Movimentos de Combatentes,
nomeadamente da Comissão
dos Combatentes da Guerra
do Ultramar do Concelho de
Caminha, Liga do Combatentes do Núcleo de Viana
do Castelo, Associação de
Comandos da Delegação de
Viana do Castelo, Associação do Movimento Cívico de
Antigos Combatentes (MAC)
e Movimento dos Combatentes do Ultramar em Luta
(CUL), bem como alguns
associados da Associação
Portuguesa dos Veteranos de
Guerra.
A abrir o Encontro o
Presidente do Lions Clube de
Vila Praia de Âncora, CL Manuel Amial, também ele um
Combatente da Guerra do
Ultramar em Moçambique

de 1970-1972, na Companhia
de Caçadores 2622 (Nangade – Cabo Delgado), saudou
os presentes e justiﬁcou a
realização do Encontro pelo
dever estatutário do Clube
em debater assuntos de interesse para a Comunidade dos
Combatentes,
dando-lhes
voz e incentivando-os a uma
cidadania activa e democrática na defesa dos seus legítimos direitos.
A representar a Governadora do D115CN esteve
o PCC José Neiva Santos,
que numa intervenção emotiva felicitou o Lions Clube
de Vila Praia de Âncora pela
iniciativa, que considerou
pioneira a nível do Distrito
Lion e cujos objetivos disse
comungar totalmente.
Nos trabalhos do Encontro começaram por ser abordadas as Memórias da Guerra
que envolveu todas as famílias portuguesas, sob o prisma da cobertura jornalística
da Guerra, pela Dra. Sílvia
Torres, da Anadia, jornalista
e investigadora.
Uma intervenção muito
interessante que teve aprofundamento no período de
debate, numa questão coloca

pelo Combatente Joaquim
Coelho também ele com experiência de jornalismo.
Seguiu-se a abordagem
do tema “Estatuto do Combatente – Contributos” pelo
Combatente Germano Miranda, um ativista do Movimento CUL – Movimento
dos Combatentes do Ultramar em Luta, natural de Viana do Castelo, Combatente
em Moçambique na Companhia de Artilharia 7221, que
esteve operacional na zona de
Tete e que se tem distinguido
na defesa dos Combatentes.
Na sua intervenção foi
clara a rejeição do conteúdo
da Proposta do Estatuto do
Combatente porque, no seu
entender não serve os interesses e as legitimas expectativas dos Combatentes, tendo
abordado situações concretas
da sua comissão militar.
Foi ainda abordado o
tema Solidariedade – apoio
ao Combatente da autoria do
Dr. António Correia que, por
motivos de força maior não
pode estar presente, mas enviou uma nota sobre o tema
que foi lida pelo Presidente
do Clube.
Depois do Momento

de Debate, moderado pelo
Combatente CL Francisco
Presa, que esteve em comissão de serviço na Guiné
como alferes miliciano de infantaria no Batalhão de Caçadores 3883 – Companhia de
Caçadores 3545, na zona de
Canquelifá, de 1972 a 1974,
que foi muito rico na diversidade das intervenções.
Seguiu-se um Momento
de Reconhecimento e Homenagem à “Comissão dos
Combatentes do Ultramar do
Concelho de Caminha”, com
a entrega de uma placa alusiva e um diploma, pelo excelente trabalho desenvolvido
na defesa, reconhecimento e
perpetuação da memória dos
Combatentes.
Também foi reconhecido
o Combatente João Elias Domingues Franco, de Vila Praia
de Âncora, com a entrega de
um diploma, pelo inexcedível
empenho, dedicação e entusiasmo colocado aos serviço
daquela Comissão e, em geral, no apoio dado aos Combatentes.
No ﬁnal do Encontro foram aprovadas as Conclusões
do Encontro, das quais se deu
ampla divulgação pública.
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LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

Campanha de ajuda
a Moçambique
O Lions Clube Almada-Tejo, correspondendo ao apelo “Ajuda a Moçambique” lançado aos clubes pelos Governadores dos Distritos 115, Centro Norte e
Centro Sul, participou nesta Campanha
de Solidariedade tendo angariado junto
dos elementos do quadro social do clube
e de alguns amigos as seguintes quantidades de bens:
Roupa – 105 Kg
Géneros Alimentícios – 45 Kg

Produtos de higiene – 6 Kg
Velas – 1 Kg
Tal como foi indicado, os bens angariados pelo clube, forem entregues
nas instalações da ENGITAGUS, em
Terrugem, Sintra. Esta empresa com
instalações em Portugal e Moçambique disponibilizou os meios necessários para fazer chegar, por via marítima, a ajuda humanitária à cidade da
Beira.

XIV FESTA DOS SABORES

ENTREGA
DE DONATIVO
À ASSOCIAÇÃO
ALMADENSE
RUMO
AO FUTURO
Tal como estava
previamente aprovado
o resultado líquido obtido com a realização
do 11º. Recital do Convento dos Capuchos/
Lions Clube Almada-Tejo, que teve lugar
no passado dia 24 de
Janeiro, foi entregue à
Associação Almadense
Rumo ao Futuro (Instituição para deﬁcientes
profundos adultos). O
Presidente do Clube CL
José Gueifão de Oliveira
entregou ao Presidente
da Associação Rumo
ao Futuro um cheque
no valor de 2000 euros
para aquisição de material.
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A XIV Festa dos Sabores realizou-se no
dia 24 de Fevereiro e mais uma vez nas instalações da Escola Secundária de Cacilhas
Tejo disponibilizada pela Dra. Margarida Fonseca sua Diretora.
Tivemos as visitas do Presidente do CNG,
CC Nuno Ferrão e da CL Ana Ferrão, Secretária da Governadoria; do Presidente de Divisão, CL Armando Cottim; de Companheiros
do LC de Almada; LC da Costa da Caparica e
do LC do Montijo e muitos amigos mais. Foi
um dia de festa com a família LION.
Presente também Sr. Padre Quintino da
Paróquia de Cacilhas que foi convidado a colaborar connosco na recolha de alimentos,
nas instalações disponibilizados pelo supermercado “Pingo Doce”,para apoio a famílias
carenciadas de Cacilhas.
Foram angariados 955 €, dos quais parte vai em apoio dos Bombeiros Voluntários
de Almada e outra para o rastreio visual
nas Escolas Secundárias Cacilhas-Tejo e
Emídio Navarro, com o apoio da Foto Óp-

ENTREGA DE TELEVISÃO
AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ALMADA
No dia 15 de Maio o presidente do Lions
Clube Almada-Tejo procedeu à entrega de
uma televisão, aos Bombeiros Voluntários
de Almada, para a sala de operações/reuniões, no valor de 450 euros. Este valor foi
resultado da angariação de fundos na XIV
Festa dos Sabores, que teve lugar no dia 24
de Fevereiro.

tica Ore. . Assim estamos a oferecer óculos aos alunos com diﬁculdades de visão
identiﬁcados pela Escola como pertencendo a famílias com rendimentos económicos
abrangidos pelo 1º escalão do Serviço de
Acção Social Escolar.

RECOLHA
DE ALIMENTOS

>

LIONS CLUBE DE POMBAL

Clube celebra aniversário e realiza
a sua transmissão de funções

Recolha de Alimentos no
dia 4 de Maio em Parceria
com o Pingo Doce da Praça
S. João Baptista em Almada,
destinados ao apoio de famílias carenciadas da zona
de Cacilhas. Foram recolhidos: 199Lts de Leite; 188
latas de conserva Atum/Sardinha; 169 Kg de Arroz; 155
Pacotes de Esparguete; 136
Pacotes de Massa; 95 Pacotes de Bolacha; 93 Latas de
Salsichas; 117 Latas de conserva Feijão/Grão/outros; 50
Garrafas de Óleo; 24 Garrafas de Azeite; 48 Pacotes
Cereais pequeno-almoço; 43
Pacotes Papas Bebé.
A recolha teve a colaboração dos Escuteiros do
Agrupamento 510, de Cacilhas e a distribuição será
feita pelo Grupo Sócio Caritativo “Ajudar Reerguendo”.

O Lions clube de Pombal comemorou o seu 19.º
aniversário com a visita oﬁcial do Governador Pedro
Crisóstomo, a entrada de 5
novos sócios e realizando a
sua transmissão de funções.
O Presidente Manuel
Fernandes, apresentou o
seu relatório de atividades
e agradeceu a presença dos
LIons de mais de 15 clubes
do D115 CS que quiseram
estar presente.
Agradeceu a presença e o
apoio que recebeu do Governador do D115 CS, ao longo
de todo o ano, que esteve

presente desde os primeiros
dias de Julho, por 4 vezes,
em Pombal, participando em
atividades e reuniões de trabalho deste Clube, apoiando,
motivando e fomentando o
trabalho do Lions Clube de
Pombal.
Do AL 2018/2019,
destaca-se a realização do
habitual Baile Solidário que
angariou 5100€, que foram
doados aos Bombeiros de
Pombal.
Realizou-se também a
transmissão de funções do
Leo Clube de Pombal, tendo
o Presidente Cessante Andre

> CLUBES EM AÇÃO

LIONS CLUBE
ALMADA-TEJO
>

tasqueiro, passado o testemunho ao Presidente Leo
eleito, Carlos Domingues.
O Presidente eleito do
LIons Clube de Pombal,
Pedro Pimpão, agradeceu
a confissão que recebeu
do clube, expôs os projectos que tem para o clube
e felicitou o Governador
Pedro Crisóstomo, pelo
trabalho que realizou em
prol do D115 CS e pela
presença constante e motivadora, junto dos clubes,
numa atividade imparavel e
incansável ao longo do seu
mandato..
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LIONS CLUBE DA BAIRRADA

Clube faz balanço do Ano Lionístico 18/19
Para este ano lionístico
, 2018/2019, o Lions Clube da Bairrada estabeleceu
um Plano de Actividades
que procurámos concretizar dentro das nossas possibilidades, umas com mais
visibilidade, na comunidade,
outras menos.
Assim, em 14 de Dezembro, como acontece há mais
de 20 anos, ﬁzemos a entrega do “Prémio Escolar Prof.
Dr. Manuel Rodrigues Lapa”
aos melhores alunos de Português, do 12º ano do ensino
secundário, das escolas públicas e privadas dos concelhos de Anadia e de Oliveira
do Bairro, relativos ao ano
escolar 2017/2018. Três alunos receberam “Menções
Honrosas”(livros) e um o 1º
prémio no valor de 300,00
€. A cerimónia, em parceria
com a Câmara Municipal de
Anadia, realizou-se no Cine
Teatro da cidade, com a presença da senhora Presidente
da Câmara Municipal, de vereadores municipais, directores das escolas, professores,
encarregados de educação,
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muitos alunos e lions do nosso Clube.
Estivemos
presentes
nas Convenções, Nacional
e Distritais; também na cidade da Maia aquando da
visita da nossa Presidente
Internacional; nas reuniões
da Divisão 8; nos aniversários do nosso clube padrinho (L.C. de Coimbra) e do
nosso clube aﬁlhado (L.C.
de Águeda), além de outros.
Visitámos o Lar de idosos de Anadia, onde conversámos com os utentes e oferecemos uma merenda feita
pelas nossas companheiras,
como é tradicional.
Contribuímos com angariação de fundos destinados à bolsa de investigação
contra o cancro infantil
(projecto LUCAS) e participámos na recolha de produtos a enviar para Moçambique.
Realizámos a nossa festa de aniversário com a
presença da Companheira
Governadora do Distrito
115/CN, Isabel Ismail, do
senhor Vice- Presidente

da Câmara de Anadia, de
companheiros(as) de vários
Clubes Lions e de amigos.
Como parceiros, que somos, da Rede Social de Anadia, para além da presença
nas reuniões e na proposta
de soluções possíveis para
resolver carências na comunidade, comparticipámos na
compra de óculos e no pagamento de matrícula a aluno carenciado, assim como
na reposição de água, que
havia sido cortada por falta
de pagamento, na casa de
uma família carenciada.
No dia 4 de maio, conforme apelo do Distrito
Múltiplo 115, participámos
na campanha Luta contra
a Fome, recolhendo cerca
de 650 quilos de produtos
alimentares, junto das lojas
Pingo Doce, em Anadia e
Oliveira do Bairro, das 9,30
h às 19,30 h. Os produtos
angariados foram distribuídos por 25 famílias comprovadamente carenciadas, dos
dois concelhos.
Implementámos,
durante o ano, junto das

escolas do concelho de
Anadia, o concurso “Festa da Paz”. Assim, no dia
11 de maio, a Comissão de
Companheiros(as) nomeada
pelo Clube, organizou uma
bela festa para entrega dos
prémios aos alunos das escolas participantes. A sessão
realizou-se no auditório da
“Sala Multifunções” da Biblioteca Municipal de Anadia, onde estavam expostos
todos os trabalhos, seleccionados ou não e foi abrilhantada com um momento cultural realizado pelas alunas
das escolas concorrentes e
com a palestra sobre a Paz
proferida pela Dr.ª Sónia
Almeida, ex-directora da Biblioteca, que deliciou toda
a assistência composta por
alunos, professores, pais,
companheiros(as) lions e
amigos. Em representação
da Câmara Municipal de
Anadia esteve a senhora Vereadora do Pelouro da Cultura. No ﬁnal, foi oferecida,
a todos os presentes, uma
merenda/convívio preparada pela Comissão..
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LIONS CLUBE DA BARCELOS

35.ª NOITE DE FADO A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DE CRIANÇAS INADAPTADAS (APACI)
No dia 06 de Abril ﬁzemos o 35º apelo para mais uma noite, mais um fado, a favor da Associação de Pais e Amigos de
Crianças Inadaptadas (APACI). Cerca de 115 convidados a que se juntaram 45 companheiros do LCB, responderam ao nosso
apelo e encheram a sala em mais uma noite de fado a favor da APACI.

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE
No dia 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente, o Lions Clube de Barcelos foi dar os Parabéns à Escola Gonçalo Nunes
que festejou os seus 50 anos. O Clube, marcou a data com a
distribuição de sacos de pano, por professores, funcionários
e alunos. O saco, com o símbolo do Lions faz um apelo à preservação do Ambiente.

VISITA À EMPRESA BARCELENSE
PEDROSA & RODRIGUES
O Lions Clube de Barcelos visitou, no dia 17 de Maio, as
instalações da empresa Pedrosa & Rodrigues, uma empresa
com alta tecnologia e ainda maior reconhecimento humano
aos seus colaboradores. Um exemplo que orgulha o País e
Barcelos.
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LIONS CLUBE DE CANTANHEDE

Clube celebra aniversário
e homenageia fundadores
O Lions clube de Cantanhede realizou o seu 55o aniversário e a homenagem aos
fundadores e ex Lionesses,
numa Assembleia temática,
como se pode ver nas foto>

graﬁas, relembrando costumes e tradições da Gândara.
Nesta assembleia, teve lugar também a visita oﬁcial do
Governador Pedro Crisóstomo, que visitou este clube

para 4a vez no presente AL
2018/2019.
Foi uma cerimónia rica e
emotiva, que terminou com
um concerto de jovens com
deﬁciência, promovendo a

sua integração e mostrando a
todos que a inclusão é possível é necessária.
O presidente do clube de
Cantanhede, Carlos Pessoa,
felicitou os presentes, agradeceu a conﬁança e descreveu
as muitas atividades do LC de
Cantanhede.
A cerimónia foi dirigida
pela companheira Edite.

lização por LCI, do Novo
Núcleo de Évora do Lions
Clube de Seixal Miratejo, com
5 sócios.
A Presidente do Novo
Núcleo de Évora é a Companheira Maria Inacia Caldeira.
A Presidente Cessante do

LC Seixal Miratejo, apresentou o seu relatório de atividades, rico em Serviço, Divulgação do Lionismo e promoção
do Companheirismo.
O Lions Clube Seixal Miratejo, aumentou este Ano, o seu
quadro social em 6 sócios.

LIONS CLUBE DO SEIXAL - MIRATEJO

Clube celebra
mais um
aniversário
e realiza a
transmissão
de funções
O Lions Clube do Seixal
Miratejo, comemorou no dia
8 de Junho, o seu 25 aniversário, realizando na mesma
assembleia a transmissão de
funções e tomada de posse
de um novo socio.
Nesta ocasião esteve pre-
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sente o Governador do D115
CS Pedro Crisóstomo, que
visitou o clube pela 4a vez no
presente Ano Lionístico.
Estiveram presentes várias entidades Lionísticas.
Nesta mesma ocasião foi
anunciada a criação e forma-

LIONS CLUBE DA COSTA DA CAPARICA PRAIA DO SOL

Clube celebra
o seu segundo aniversário
O LIons clube da Costa
da Caparica Praia do Sol, comemorou o seu 2o aniversário com a visita oﬁcial do Governador Pedro Crisóstomo
e a presença de diversas entidades Lionísticas, de onde
destacamos o PDI Joaquim
Borralho.
Está cerimónia realizou-se na Marina de Sesimbra e
foi precedida de uma ação de
formação dada pelo coordenador do GLT do DM 115
João Russo.
A Presidente Catarina Pereira, apresentou o seu relatório de atividades e agradeceu
o apoio dos restantes sócios
do clube.
O Presidente de Divisão
Armando Cottim, fundador
deste Clube, dirigiu-se ao Governador, sublinhando o árduo e profícuo trabalho que
realizou em prol do D115 CS,
com resultados difíceis de re>

petir, ao nível do crescimento
e das atividades de Serviço,
mas ainda mais o felicitou
pelo trabalho de motivação
e contributo que deu para a
união dos lions, a promoção de um espírito de bom
entendimento entre todos e
aumentando a satisfação dos
sócios o que tornou possível
alcançar um crescimento de
mais de 200 sócios no total
de membros do D115 CS no
AL 2018/19.
Agradeceu também a
conﬁança que nele depositou
para liderar a sua Divisão.
Presentes estiveram também as Leos do Leo Clube da
Costa da Caparica.
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LIONS CLUBE DA COSTA DE LAGOS

Governador
visita Clube
O Governador Pedro
Crisóstomo, visitou o LIons
Clube de Lagos, acompanhado da Presidente de Região
Julia Lima e da coordenadora
para os Clubes de Especialidade, Conceição Machado.
O Lions Clube de Lagos,
constituído maioritariamente
por sócios de nacionalidade
estrangeira, reuniu com o
Governador, com a ﬁnalidade encontrar soluções para
as diﬁculdades que têm assolado o Clube e desta reunião
saíram várias soluções e no-

vas ideias positivas para que
o Clube possa voltar a crescer
e ter sucesso nas suas atividades.
No ﬁnal da reunião, era
claro o clima de alegria e satisfação entre todos os presentes que saíram desta reunião mais motivados e com

ideias para novas actividades
que Irão ao encontro da vontade do clube, da necessidade da sua comunidade e que
Irão promover o Lionismo
neste concelho, conseguindo
dessa forma encontrar novos
membros que irão reforçar o
quadro social.

33
LION
MAIO
JUNHO
2019

> CLUBES EM AÇÃO

>

LIONS CLUBE DE FAFE

Festa da Paz
No dia 6 de Abril deste
ano realizou-se no Auditório da Câmara Municipal de
Fafe, com início às 15h a entrega de Diplomas e Prémios
referentes ao “Texto da Paz”
e “Cartaz da Paz” sob o tema
“a Bondade Importa”, patrocinado pelo Distrito Centro
Norte e pelo Lions Clube de
Fafe.
O vencedor do “Texto
da Paz” foi Gonçalo Lopes,
aluno do Agrupamento de
Escolas Montelongo de Fafe.
E em segundo lugar ﬁcou Letícia Vieira Mota, da Escola
Carlos Teixeira. Em relação
ao “Cartaz da Paz” a aluna
Vitória Freitas do ACR Fornelos conquistou o terceiro
lugar e Ana Francisca Antunes, da mesma instituição,
uma menção honrosa.
O Lions Clube de Fafe
também patrocinou prémios

do “Texto da Paz”, a nível do
secundário, e o grande vencedor foi o aluno da Escola
Secundária de Fafe, Miguel
Oliveira Dias. E em segundo
lugar ﬁcou Nilza Fernandes
do Colégio de Fornelos e em
terceiro Mariana Pereira da
Escola Secundária de Fafe.
O palestrante sobre o
“Tema da Paz” foi o Presidente do Lions Clube de
Fafe, Ribeiro Cardoso.
E estiveram presentes na
Cerimónia o Presidente da
Câmara, Raul Cunha, a CL
Governadora Isabel Ismael
e a Assessora Iolanda Paiva
para além do Presidente do
Clube, Ribeiro Cardoso. E
os grandes mentores destas duas campanhas “Texto
da Paz” e “Cartaz da Paz”
foram os CLs Carlos Ferreira Afonso e Maria Emília
Lobo Gomes.

GALA SOLIDÁRIA A FAVOR DO CANCRO INFANTIL
No dia 18 de Maio à noite, no Teatro
Cinema de Fafe, ocorreu a Gala Solidária a favor do cancro infantil organizada
pelo Lions Clube de Fafe. O programa
foi concebido magistralmente pelo CL
Carlos Afonso, que se traduziu num
misto de palavras, música, dança, canto, arte, muito amor e ternura. Uma
longa história da autoria do CL Carlos
Afonso intitulada “A Menina e a Lua”
cheia de talento. Foram vários os grupos e os artistas que se juntaram ao
Lions Clube de Fafe nesta hora de magia e solidariedade.
O palestrante foi o Professor Doutor
PCC Carlos Lopes, investigador na área
de oncologia, que deu uma aula maravilhosa esclarecendo pontos que o cidadão comum desconhece. E no ﬁm da
sua eloquente alocução.
E o Presidente do Clube PCC Ribeiro Cardoso, entregou-lhe uma bela
Placa de Agradecimento e de Grati-
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dão e agradeceu a todos os presentes
e aos lions do Clube e principalmente
aos da Comissão da Organização da
Gala, que todos foram excelentes.
Também foram oferecidas pelo Clube,
a todos os ﬁgurantes e participantes
activos, belíssimas ﬂores brancas. Só

pelas entradas no Teatro apuraram-se €1.540,00, fora a receita de 100
Lucas.
Mais uma vez que o Lions Clube de
Fafe pratica a solidariedade com profundo amor às crianças que dela necessitam.

LIONS CLUBE DE FAFE

RASTREIO
DA DIABETES

CAMPANHA
“EU SOU VIGILANTE DA FLORESTA”
No dia 24 de Maio realizou-se em
Fafe mais uma memorável campanha “Eu sou vigilante da ﬂoresta” com
desﬁle desde o quartel dos Bombeiros Voluntários, passando pelo centro
da cidade, e com uma leve paragem
à frente do edifício da Câmara Municipal, onde cerca de quinhentas pessoas
se deixaram fotografar na presença do
Sr. Presidente da Câmara e CL Lions,
Raul Cunha. A comitiva seguiu para o
Pavilhão Multiusos onde decorreu a
palestra dos Bombeiros com perguntas dos alunos do ensino básico sobre
o combate aos incêndios e à protecção
da ﬂoresta. Também houve a plantação
de árvores pelos jovens acompanhados
pelos Lions, bombeiros, professores e

>

entidades oﬁciais e lionísticas. Também
houve o almoço e sorteio de bicicletas
e bolas para os alunos. E a colaboração
da Câmara Municipal, Governadoria
Lion do Centro Norte e Bombeiros, foi
prestimosa. No ﬁnal a CL Maria Emília
Lobo Gomes agradeceu a todos a sua
participação, nomeadamente aos alunos, professores, bombeiros, governadoria Lion e aos Lions que mais a auxiliaram.
Em suma, mais uma jornada de sucesso para todos quantos consideram
que a Floresta deva ser protegida e
combatidos os incêndios pelos nossos
bravos Bombeiros Voluntários, que têm
ainda o mérito de educar as crianças à
prevenção.

Com já vem sendo hábito durante a
manhã do dia 16 de Maio, no local onde
se realizaram as Feiras Francas de Fafe,
o Lions Clube de Fafe organizou um rastreio da diabetes e tensão arterial, tendo sido rastreadas 236 pessoas.
Foram também distribuídos folhetos cujo objectivo era de sensibilizar a
comunidade para a adopção de estilos
de vida saudáveis, desde a prática de
exercício físico a uma alimentação equilibrada.
Estiveram presentes vários companheiros Lions além de quatro voluntários sendo um técnico de laboratório de
análises, um técnico de farmácia e duas
farmacêuticas.
Não podemos esquecer de agradecer o imprescindível apoio logístico
cedido pela Delegação de Fafe da Cruz
Vermelha Portuguesa.
Esta actividade também foi um grande sucesso, em dia de feriado municipal,
e tudo se deveu à assessoria de saúde
liderada pela CL Maria José Cunha e a todos os Lions que estiveram presentes e
activos neste dia de práticas louváveis de
saúde pública.

> CLUBES EM AÇÃO

>

LIONS CLUBE DE VILA DE REI

Clube comemora
aniversário
e faz balanço das
atividades realizadas
No dia 8 de Junho de
2019, o Lions clube de Vila
de Rei, presidido pelo CL
João Martins, sócio fundador
deste que é o Clube Lion do
Centro Geodésico de Portugal, comemorou o seu 25 aniversário, com a presença de
Lions dos clubes de Abrantes, Cascais Cidadela, Castelo
Branco Centro, Oeiras Tejo e
Santiago do Cacém.
Nesta assembleia, estive-

ram presentes o Past Diretor
Internacional Joaquim Borralho e o Governador do D115
CS, desta vez em visita oﬁcial,
mas que tinha já por 2 vezes,
visitado o clube e as suas atividades o presente Ano Lionístico.
Presentes
estiveram
também, os Presidentes de
Região, Eugénia Borges,
Maria Sam Pedro e António Martins, bem como o

2.º Vice Governador João
Campino.
Realizou-se a transmissão
de funções para a direção do
próximo AL 2019/20 e o CL
João Martins foi agraciado
pelo PDI Joaquim Borralho,
por relevantes serviços prestados ao Lionismo ao longo
de um quarto de século.
O Companheiro João
Martins, além de diversas
outras funções, foi durante

vários anos, responsável pela
atividade “Vigilante da Floresta”
O Lions Clube de Vila de
Rei, realizou diversas atividades, de onde se destaca a divulgação do Lionismo, com a
presença de um stand na feira
do Queijo e do mel no mês
de Agosto, inaugurado pelo Sr
Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei e pelo Governador Pedro Crisóstomo.
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LIONS CLUBE DA COVILHÃ

No passado dia 22 de junho, o Lions Clube da Covilhã e o Leo Clube da Covilhã
celebraram, respetivamente,
o seu 48º e 6º aniversários
com um almoço-assembleia
num hotel na encosta sul da
Serra da Estrela.
Esta celebração coincidiu
com a visita oﬁcial ao clube
da Governadora do D115-CN CL Isabel Ismael, tendo
ainda feito parte desta comitiva o CL Nuno Ferrão, Presidente do CNG, o CL J Carvalho Lopes, Area Leader para
a Península Ibérica, e o CL
Joaquim Borralho, PID. Esteve presente o Vereador da
Câmara Municipal da Covilhã, Sr. Jorge Afonso Gomes,
e a Vice-Reitora da Universidade da Beira Interior, a Prof.
Doutora Anabela Dinis. Esteve também presente o CL
Governador do D115-CS, o
CL Pedro Crisóstomo.
Um dos pontos altos da
assembleia foi a admissão de
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LIONS CLUBE DA FIGUEIRA DA FOZ

CLUBE FUNDA
NÚCLEO DE ALMODÔVAR

Lions e Leos
celebram aniversário
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um novo membro, e a passagem de dois CLeos a Lions.
Foi ainda feita a transmissões de funções, cessando o
mandato de Presidente a CL
Anabela Garcia, e iniciando o
mandato o CL Nuno Garcia.
A CL Governadora distribuiu
Certiﬁcados de Apreciação e
quer no momento de companheirismo, quer nas intervenções protocolares, foram
discutidos alguns dos objetivos do movimento lionístico
mundial e nacional, e alguns
dos problemas que hoje se
sentem a nível local.
Foi um momento bonito
de amizade e companheirismo, com o aumento do
quadro de sócios, testemunhado por cerca de 60 convivas, entre Companheiros
e convidados. No ﬁnal da
assembleia foi feita a venda
de Caixa de Cereja Solidária
em benefício do Núcleo da
Covilhã da Cruz Vermelha
Portuguesa.

O LIons Clube da Figueira
da Foz, presidido pela companheira Isabel Silva, fundou
o
Novo Núcleo de Almodôvar do LIons Clube da Figueira da Foz, a 7 de Junho
de 2019, numa assembleia
que teve lugar em Almodôvar, com a presença de
Lions de diversos clubes e
entidades Lionísticas, como
o Past Diretor Internacional
Joaquim Borralho, o Governador do D115 Centro Sul,
Pedro Crisóstomo e o Presidente de Região António
Martins e o Vice Governador
João Campino.
Este novo Núcleo tem
como orientandor e representante de Núcleo, o PCC
João Pedrosa Russo e como
Presidente o Companheiro
João Cavaleiro Almeida, Past

Presidente do Distrito LEO
115 (AL 1986/87)
Este novo Núcleo é constituído por 7 novos sócios e
passa a garantir a presença
dos Lions, numa área geográﬁca, onde não existiam
até agora.
Estiveram presentes nesta cerimónia de posse, vários
Lions que se quiseram associar a este marcante momento da vida do Movimento
Lionístico e que contribui para
o forte crescimento que Distrito 115 Centro Sul, teve no AL
2018/2019.
Com este Núcleo, o LIons
Clube da Figueira da Foz, o
2o mais antigo do país, aumentou o seu quadro social
em 25 sócios, tornando-se o
clube que mais cresceu em
nuemor de associados no AL
2018/2019.
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LIONS CLUBE DA FIGUEIRA DA FOZ

Clube organiza Gala Solidária
O Lions Clube da Figueira da Foz, presidido
pela CLa Isabel Silva, realizou uma Gala Solidária pela
Luta contra o cancro pediátrico.
Na abertura da Gala, a
CLa Presidente Isabel Silva

e o Governador do D115 CS
Pedro Crisóstomo, dirigiram-se aos presentes, agradecendo e dando as boas vindas, o
Governador falou sobre desta área que é uma das 5 principais áreas de intervenção
de LIons Internacional e fe-

licitou o clube pela iniciativa
de grande relevo, agradando
ainda ao público que se solidarizou com esta causa.
A Presidente acrescentou ainda, que a verba resultante deste espectáculo sólidario, seria doada ao serviço

de Oncologia Pediátrica do
Hospital da Universidade
de Coimbra e à LCIF, à semelhança da campanha do
D115 CS.
O grupo que atuou, interpretou temas de fado de
Coimbra da autoria de Carlos Paredes.
Estiveram
presentes
mais de 250 pessoas.

mais aumentou o quadro social no presente Ano Lionístico, com um aumento líquido
de 25 novos sócios, incluindo
os 7 sócios do Núcleo de Almodôvar criado pelo LC da
Figueira da Foz, contribuindo
desta forma para que o D115
CS, seja o Distrito da Europa
que mais cresceu em número efetivos de Associados e
um dos 20 Distritos que mais
cresceu este AL 2018/2019,
entre 750 Distritos Lions do
mundo.
O LIons Clube da Figueira

da Foz, fortaleceu e rejuvenesceu o seu quadro social,
tendo aumentado o número
de atividades de serviço, a
sua capacidade de accao e a
sua relevância na Comunidade Figueirense.
Estiveram presentes os
LIons Clubes de Cantanhede,
Castelo Branco, Leiria, Arganil e Vila de Rei.

CLUBE AUMENTA QUADRO SOCIAL
O LIons Clube da Figueira
da Foz realizou no dia 13 de
Junho de 2019, a assembleia
de Jantar, contando com a
presença do Governador do
D115 CS, pela 6a vez no AL
2018/2019.
Esteve presente o Sr
Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Dr
Carlos Teixeira e 2 Vereadores. Como Convidado esteve
também o Dr Manuel Brito,
Diretor do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital
da Universidade de Coimbra,
para receber um donativo
de 2000€, que o Lima Clube
da Figueira da Foz, angariou
numa gala Solidário destinada a esta que é uma das 5
principais áreas de intervenção da Associação de LIons
Internacional.
Foi também atribuída
uma bolsa de estudo no valor de 500€ a um estudan-

te do ensino superior e foi
anunciada uma doação de
500€ a LCIF.
A Presidente do LIons
clube da Figueira da Foz,
CLa Isabel Silva, recebeu das
mãos do Governador Pedro
Crisóstomo, um Certiﬁcado
de Apreciação da Presidente
Internacional Gudrun Ingvadottir, pelo seu desempenho
no AL 2018/2019.
Na mesma ocasião tomaram posse 8 novos membros,
o que faz do LIons Clube da
Figueira da Foz, o Clube que
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LIONS CLUBE DE LEIRIA

Clube faz donativo à APPDA
e oferece à cidade uma escultura
O Lions Clube de Leiria
no seu 35º Aniversário oferece escultura à cidade e cheque
a APPDA, recebe nova Companheira e cria o Clube LEO
KIDS.
Cumprindo a tradição,
o Lions Clube de Leiria realizou, no passado dia 25 de
Maio no restaurante Casarão,
o seu 35º aniversário, reunindo à volta da mesa companheiros, familiares, amigos
e ilustres convidados que,
juntos, festejaram não só o
aniversario do clube como,
também, a entrada de uma
nova Companheira, a criação
do Clube Leo Kids, a oferenda da escultura Melvin Jones
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e do cheque no valor de 4000
€, partilhando connosco a
nossa imensa alegria pelo trabalho realizado.
O dia, para além de muito
agradável, foi um dia grande.
Iniciou pelas 11 horas com a
receção das entidades convidadas pela Câmara Municipal
de Leiria e pelo Lions Clube
de Leiria, seguida da inauguração da peça escultória
oferecida à nossa linda cidade
pelos sócios do Clube Lions
de Leiria, homenageando,
uma vez mais, Melvin Jones
e o Movimento Lions, ﬁcando colocada na rotunda com
o seu nome.
Contámos com a presen-

ça do Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal de
Leiria, Gonçalo Lopes, do
Companheiro Governador
do Distrito Múltiplo 115
Centro Sul dos Lions clube, Pedro Crisóstomo e do
companheiro Presidente do
Concelho Nacional de Governadores do Distrito Múltiplo 115, Nuno Ferrão entre
outros convidados.
Durante o almoço foi
com grande alegria que se
assistiu à tomada de posse da
nova Companheira Lion e à
entrega do cheque no valor
de 4000€ à Associação Portuguesa para perturbações do
desenvolvimento e autismo

APPDA.
A alegria redobrou com
a tomada de posse do novo
Clube Leo Kids. Uma novidade que enriqueceu, de facto, o nosso Clube Lions. Criar
um Clube Leo Kids vai permitir ao nosso Clube Lions
poder orientar e capacitar,
no futuro, as crianças de hoje
em jovens líderes de grandes
valores, incentivando-os ao
compromisso com o serviço
comunitário. Estamos, pois,
quintuplamente de Parabéns.
Gratidão a todos sem excepção.
Saudações Lionísticas
A Assessora de Marketing e Comunicação dos
Lions Clube de Leiria,
Maria do Céu Ferreira
dos Santos

> CLUBES EM AÇÃO

O Lions clube de Leiria, na presença do Vice
Presidente da Câmara
Municipal e do Governador Pedro Crisóstomo, inaugurou um Marco Lionístico alusivo à
Melvin Jones, fundador
da Associação de Lions
Internacional.
O Presidente do
Lions Clube de Leiria, CL
Francisco Ribeiro, dirigiu
umas palavras aos presentes congratulando-se
pela realização deste sonho há muito pretendido
pelo clube e referindo-se
à importância do mesmo, na divulgação do
Lionismo e projeção da
imagem do clube e da
associação, na comunidade Leiriense.

CLUBE ORGANIZA
CONFERÊNCIA
SOBRE LIDERANÇA
NO FEMININO
Decorreu, como publicitado,
no passado dia 19 de Janeiro,
pelas 15h, no Hotel Villa Batalha,
a conferência sobre “Liderança
no Feminino”, inserida no Programa do Lions Internacional
New Voices e organizada pelo
Lions Clube de Leiria em conjunto com o Distrito 115 Centro Sul.
Foram cinco testemunhos de
vida, cinco histórias encantadoras, palmilhadas por caminhos
usualmente menos percorridos
no feminino e contados pela
voz de cinco, não menos encantadoras mulheres que, em
tom bem-humorado, aprazível
e auto conﬁante, deliciaram a
audiência.
Falaram e encantaram, relatando os bons e os menos bons
momentos vividos nos seus percursos de vida, deixando as entidades organizadoras orgulhosas
com a certeza de ter valido a pena
esta iniciativa, privilegiando-nos
por sermos Lions e podermos,
assim, servir e contribuir para um
mundo melhor, mais equitativo e
feliz para todos.

O LIons Clube de Leiria, presidido
pelo CL Francisco Ribeiro, acompanhado pelo Governador do D115 CS,
Pedro Crisóstomo, foi recebido no
Salão Nobre da Câmara Municipal de
Leiria pelo Sr Vice Presidente da Câmara Municipal de Leiria.
Nesta ocasião, o presidente do
LIons clube de Leiria e o governador
do D115 CS, agradeceram o apoio da
Câmara Municipal de Leiria, a este
que é um clube forte, com 50 sócios,
ativo e atuante, muito presente na
vida da comunidade Leiriense.
O Governador Pedro Crisóstomo,
explicou detalhamenta ao Sr Vice
Presidente, o que são os Lions, a sua
história, objetivos e dimensão no
mundo e acrescentou ainda, o orgulho
que tem no Lions Clube de Leiria, no
serviço que presta à comunidade e na
promoção da imagem e do bom nome

da Associação de Lions Internacional,
a maior associação de clubes de serviço do mundo.
O sr Vice Presidente devolveu os
cumprimentos, elogiou o LC de Leiria
e disse ter bem presente a relevância
da accao deste Clube na sua comunidade.
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LIONS CLUBE DE ÍLHAVO

A JORNADA DO LIONS CLUBE
DE ÍLHAVO NO AL 2018-2019
Com a dupla motivação pela criação em ﬁnal do transato AL do LEO
CLUBE DE ÍLHAVO, o Lions Clube
de Ílhavo iniciou o atual AL 2018/2019
com a habitual Assembleia Geral em que
foi apresentado aos Sócios o Plano de
Atividades e Orçamento para o período,
os quais foram aprovados por unanimidade.
Dando corpo a esse plano, em Setembro, realizámos o IV Torneio Mölkky
da Ria, uma forma salutar de promover
num jogo, bem-estar, exercício físico,
património cultural e paisagístico e tradições centenárias com o envolvimento
e participação das populações.
Outubro é o mês da habitual Feira da
Saúde, Bem-Estar e Segurança – OLHARES.LIONS, este ano já na sua V edição,
que reuniu no Mercado Municipal de
Ílhavo dezenas de Associações e outras
Instituições de Serviços e Solidariedade
com quem o Clube vem desenvolvendo
parcerias. Rastreios de saúde, sessões de
sensibilização, debates, esclarecimentos,
solidariedade, atividades culturais e desportivas e convívio foram os ingredien-
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tes desta feira que já conquistou o seu
espaço na comunidade ilhavense.
No mês de Novembro colaborámos
no peditório a favor da Liga Portuguesa
contra o Cancro. Com o horizonte Natalício em mente, realizámos a angariação
de bens alimentares com vista a distribuição dos já habituais Cabazes de Natal
que presentearam desta feita 22 Famílias
carenciadas do Concelho (80 pessoas).
Dezembro culmina sempre com a celebração da Ceia de Natal sempre subordinada a um tema decorativo, desta feita
– Bolas de Natal.
Janeiro, foi o mês do X Aniversário
do Clube onde tivemos ocasião de homenagear a Empresa VISTA ALEGRE,
celebração que foi antecedida pela realização do IV SIMPÓSIO LIONÍSTICO
DA FAMÍLIA E DA MULHER subordinado ao tema” Violência Doméstica Apoio às Vítimas”.
O mês de Março trouxe as comemorações dos Dias Internacional da Mulher
e da Poesia em que o Clube distribuiu
poesias de Autores Portugueses por vários espaços públicos e convidou a po-

pulação ilhavense para um Jantar onde
se declamou poesia.
Na Páscoa, mês de Abril, entregámos Cabazes de Pascoa a 10 Famílias
(30 pessoas) e estivemos presentes nas
Convenções das Caladas da Rainha.
Maio é o Mês do Coração onde colaborámos com a Fundação Portuguesa de
Cardiologia no seu Peditório Anual e na
Caminhada Solidária.
Junho é mês de balanço, de transmissão de funções que este ano será simultâneo com as comemorações do I Aniversário do LEO CLUBE DE ÍLHAVO.
Muitas outras atividades haveria a
referir, das quais fomos dando eco nos
Informes mensais em MyLCI, e nas redes sociais. Esta é uma síntese que não
quisemos que pecasse por exaustiva.
A terminar, de referir uma atividade
permanente e transversal em todas as
Assembleias Gerais Mensais, quiçá única no universo dos Clubes – a Formação Lionística, que vem merecendo no
nosso Clube uma atenção especial de há
longa data.
Queremos salientar de igual modo,
o prestimoso apoio das Autarquias do
Concelho (Juntas de Freguesia e Câmara
Municipal) e do Hotel de Ílhavo sem o
qual muito do que temos realizado talvez
não teria sido possível concretizar.

LIONS CLUBE DE PONTE DE LIMA

>

LIONS CLUBE DE POMBAL - MARQUÊS DE POMBAL

Lions de Ponte de Lima
previnem diabetes
O Lions Clube de Ponte de
Lima, nesta fase ﬁnal de ano lionístico, que termina a 30 de junho, decidiu abraçar a causa da
diabetes e levar o alerta para a necessidade de prevenir e conhecer
as consequências da doença aos
diferentes agrupamentos de escuteiros do concelho.
A Diabetes é uma das cinco
causas abraçadas a nível mundial pelos Lions a que se juntam
a visão, a fome, o ambiente e o
cancro infantil. Afeta, segundo
dados do SNS, uma percentagem
estimada superior a 13% da população portuguesa, é causa de
perda média potencial de oito
anos de vida e de morte em cerca
de 4% dos óbitos. Pode provocar
complicações crónicas em vários
órgãos do organismo nomeadamente nos pés, rins e olhos, assim
como causar complicações macrovasculares, que podem conduzir ao enfarte agudo do miocárdio e ao acidente vascular cerebral
(AVC).
O pé diabético, a doença renal crónica e a retinopatia diabética são algumas das graves complicações a que a diabetes pode
conduzir.
Conscientes desta realidade,
que se tem vindo a agravar em resultado da alteração dos hábitos
alimentares e da falta de atividade
física, o Lions Clube de Ponte de
Lima, tendo como público alvo
os jovens, mas aberto à população em geral, junto dos diferentes agrupamentos de escuteiros
do concelho de Ponte de Lima
promoveu palestras onde foram
abordadas as causas, consequências, prevenção e esclarecidas as
dúvidas suscitadas.
Os agrupamentos de S. Martinho da Gandra, Correlhã, Vitorino de Piães, Ribeira e Rebordões (Santa Maria) receberam a
iniciativa com muito entusiasmo

e interesse e onde a participação
superou as três centenas e meia.
Mário Leitão, membro do
clube e a enfª. Natália Malheiro
souberam com conhecimento e
mestria cativar e motivar os participantes.
Para encerrar este ciclo de palestras, em parceria com a Associação de Diabéticos do Minho e
com a presença da Governadora
do Distrito Múltiplo 115 Centro/
Norte Isabel Ismael, na Praça
de Camões em Ponte de Lima,
foram realizados na manhã de
domingo inúmeros rastreios gratuitos à glicemia e tensão arterial.
Enquanto decorriam os rastreios
foi realizada uma caminhada com
11 kms pelas ruas da vila com
passagem pelos principais monumentos históricos, travessia da
ponte N. Sra da Guia e já em Arcozelo teve a passagem pela Sra
da Luz, Vale Pereiras, Antepaço,
Freiria, Clube Náutico, ecovia e
regresso à Praça de Camões pela
ponte romana. Contou com meia
centena de caminheiros.
Isabel Ismael procedeu à entrega do prémio à aluna Bárbara
Fernandes da EB/JI da Correlhã,
vencedora do concurso Cartaz da
Paz promovido pelo clube limiano.
A oportunidade foi ainda
aproveitada para vender o boneco Lucas cuja receita reverte a favor da Liga Portuguesa Contra o
Cancro no âmbito da campanha
contra o cancro infantil.
Com estes eventos o Lions
Clube de Ponte de Lima termina a atividade do ano lionístico
2018/2019. A tomada de posse a nova direção está agendada
para o próximo dia 1 de Julho.
Será liderada pela Companheira
Augusta Viana que terá como secretária Maria do Carmo Forte e
na tesouraria Maria da Conceição
Brito.

> CLUBES EM AÇÃO

>

CLUBE RECEBE
A VISITA DO GOVERNADOR
O Governador do D115 CS Pedro Crisóstomo, visitou e reuniu pela 4.ª vez no presente AL 2018/2019, com o LC de Pombal - Marquês de Pombal, felicitando e elogiando este Clube,
com 19 anos, que tem um legado de Serviço e Solidariedade,
bem patente na comunidade de Pombal.
O Governador considerou ainda, que o LIons Clube de
Pombal - Marquês de Pombal é um clube exemplar pela relevância das atividades que desenvolvem e pela diferença
que fazem na vida da sua comunidade e pelo prestígio que
granjeiam junto das entidades oﬁciais.
Felicitou o Presidente Manuel Fernandes, por ter realizado um excelente mandato e pelas inúmeras ações de solidariedade e pelo forte crescimento no AL 2018/2019.
Nesta reunião participou uma grande parte dos sócios do
Clube.

CLUBE VISTA A APEPI
O Governador do D115 CS Pedro Crisóstomo, acompanhou
o Lions Clube de Pombal Marquês de Pombal, numa visita
à APEPI, com a entrega de um donativo a esta instituição,
apoiada regularmente pelos esteLions Clube e cujas instalações foram construídas e oferecidas à instituição pelo antigo
Lions Clube de Pombal, já extinto, mas com vários membros
que hoje pertencem ao atual Lions Clube de Pombal - Marquês de Pombal.
Por esta instituição já passaram cerca de 400 crianças,
sem família ou retiradas à família pelas autoridades e que
aqui encontram um novo lar.
Esta instituição apoiada pelo LC Pombal - MdPombal, tem
dado um relevante contributo e tem melhorado a vida de
muitas crianças e jovens que muitos deles hoje são casos de
sucesso, com brilhantes carreiras proﬁssionais.
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LIONS CLUBE DE LISBOA-BELÉM

Assembleia Geral com Palestra
A 30 de Maio na AFAP
- Associação da Força Aérea
Portuguesa, numa Assembleia Mensal, o lions Clube
recebeu o seu Companheiro Lion Yunare Tagino que
tem vivido no Brasil, estes
últimos anos, por obrigações
proﬁssionais.
O Lions Clube Lisboa
Belém recebeu o seu Companheiro, com uma Palestra,
numa simpática plateia de
vários companheiros e de
vários Lions Clubes, e com
a apresentação do seu Livro,
sobre o Tema: - “A Organização do Futuro, para lá do
Horizonte!” cujo tema realça
a Organização Empresarial,

abordando o valor humano e
psicológico que é transversal
nas Organizações do Futuro...
Todos os proveitos com a

venda de mais de uma centena de livros, reverteu a favor
da APADP, um gesto nobre
do querido companheiro Yunare.

Após a Palestra, o Lions
Clube realizou uma Assembleia Geral, dirigida pelo
Presidente Fernando Antunes, com a presença do nosso Presidente do Conselho
Nuno Ferrão, do nosso Governador Pedro Crisóstomo,
da Governadora Eleita Teresa d’ Ávila e do VDG João
Campino que também participaram na Palestra.
Houve um momento de
agradecimentos onde todos
os Lions, do Lions Clube
Lisboa Belém, receberam
um PIN de Mérito do Lions
Internacional assim como O
Presidente recebei dois chevrons para a sua bandeira...

50.ª CONVENÇÃO NACIONAL
DOS LIONS - PRÉMIO DA REDAÇÃO
SOBRE A PAZ
O Lions Clube Lisboa Belém patrocinou o Concurso da redação sobre a Paz, no Centro Helen Keller.
A estudante Alexandra Araújo recebeu, na 50.ª Convenção Nacional dos Lions, em Caldas da Rainha, o Prémio da
Redação sobre a Paz, a nível Internacional, para crianças invisuais, por ter representado Portugal, no Concurso Internacional de Chicago...

ATIVIDADE DE RECOLHA DE ALIMENTOS
No dia 4 de Maio , o LCLBelem envolveu-se com grande entusiasmo na Recolha de Alimentos , Atividade a nível Nacional.
Nesta Recolha que teve lugar no Pingo doce do Restelo,
todos os bens doados foram entregues na Mesa de Nossa
Senhora, no mesmo dia pelas seis horas da tarde.
Bem haja Companheiros pela vossa disponibilidade e Voluntariado.

ATIVIDADE CULTURAL
Praticando um dos Objetivos do Lions Clubs International,
o Lions Clube Lisboa Belém esteve presente no lançamento
do livro “Desabafos de Vida” do nosso Companheiro António
Sem. A apresentação foi do livro foi no Palácio Foz, em Lisboa, onde marcaram presença vários Companheiros Lions e
várias entidades de Organismos Sociais...
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LIONS CLUBE DE LISBOA-BELÉM

ATIVIDADE DO GRUPO DE SAÚDE DE BELÉM
No início de Maio, o Lions Clube Lisboa Belém participou na Caminhada da Comunidade de Belém, de mais de 600 participantes,
pelos Montes Claros e Monsanto, pela Saúde, pela Prevenção dos
Maus Tratos das Crianças e dos Jovens...

ATIVIDADE RAINHA, NA APADP
(ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES PROFUNDOS)
No primeiro domingo de
Junho, o Lions Clube Lisboa
Belém realizou um Convívio,
nas instalações da APADP,
com 121 Lions e Convidados. Esta Atividade vem-se
fazendo há mais de 20 anos,
sendo eleita pelos seus Sócios
como a Atividade Rainha das
suas atividades, pois todos os
Sócios e Amigos participam
com um donativo para esta
Associação.
Assim realizou-se um
Convívio, com almoço, sorteio de prémios, discursos e
momentos lúdicos.
Os preparativos, desde o
arranjo do Espaço das boas-vindas, com um “welcome
drink”, a Sala de almoço com
mesas e cadeiras, a comida,
as bebidas e sobremesas foram da responsabilidade das
famílias e amigos dos nossos companheiros e Organizadores desta Atividade, os
nossos Diretores Sociais, CL
Henrique Oliveira e CL Jaime
Silveira. Aproveitamos para
fazer um reconhecimento

público de todas estas pessoas porque só com o empenho
e sua disponibilidade foi possível este Evento.
Um Convívio com 121
participantes, talvez o recorde de sempre, com muitos
companheiros lions de vários Clubes e também muitos
convidados, principalmente
de Comandos, onde destacamos os convidados especiais,
o Coronel Lee Chine e Sargento Ajundante Neves.
Todos participaram nas
formalidades da Associação
Lions, dirigida pelo Presidente Fernando Antunes,

como na Abertura da Sessão, nas Boas-Vindas, na
Saudação às bandeiras, na
invocação e na Leitura dos
Objetivos da Associação
Lions Internacional.
Depois da refeição que
foi elaborada por voluntários
das famílias dos Companheiros que já referimos, veio um
Momento de Companheirismo e Lúdico, com música e
cantares, com a participação
de todos, incluindo alguns residentes da APADP e a própria Diretora, Dra. Lurdes.
No ﬁm, o Lions Clube
Lisboa Belém entregou o

montante dos donativos angariados, com esta Atividade,
um cheque de 4.500,00 euros
que foi entregue à senhora
Diretora daquela Instituição.
Nestas duas dezenas de
anos que realizou esta atividade, o Lions clube Lisboa
Belém doou mais de 100 mil
euros para fraldas ou para alguns internados, aqueles que
podem sair das instalações,
fazerem pequenas férias
Foi com muito orgulho,
com muita alegria que é a
fuga do Tempo que todos saíram com o coração cheio de
bondade!
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LIONS CLUBE DE LISBOA-BELÉM

CLUBE NA FEIRA
DA EDUCAÇÃO
E DA SAÚDE

à Audição, pela empresa
Widex e Sessão de Massagens (Reﬂexologia), pela
empresa da Dra. Zilda da
Silva.
Pelo que apresentamos
um agradecimento especial
a estas empresas e a todos
os seus colaboradores voluntários.
Pelas pessoas assistidas
e rastreadas foi um grande
sucesso.

O Lions clube Lisboa Belém, a 17 e 18 de maio, esteve representado na Feira
da Educação e da Saúde de
Belém, com três stands em
parcerias de Rastreios à Visão, Pela empresa Oculista
Cristal de Ouro, Rastreios

TRANSMISSÃO DE FUNÇÕES
DO CONSELHO DE GOVERNADORES, EM COIMBRA
Transmissão de Funções,
em Coimbra, com intervenção
do Presidente do Conselho de
Governadores, intervenção
dos Governadores, entrega do
Prémio Literário, entrega dos

reconhecimentos pelo Governador, Apreços pelo Presidente do Conselho e Apreços pela
Presidente Leo e Tomada de
Posse dos novos membros do
Conselho Nacional.

O Lions Clube Lisboa
Belém recebeu um apreço
pela Presidente Leo, CL Débora Silva e vários Companheiros receberam Apreços
pelo Presidente do Conselho

Nuno Ferrão e vários Reconhecimentos pelo Governador Pedro Crisóstomo, o Presidente Fernando Antunes
foi reconhecido como Presidente do Ano...

CONVITE PARA O 25.º ANIVERSÁRIO DE “OS FRANCISQUINHOS”
O Lions Clube Lisboa
Belém foi convidada para
o 25.º Aniversário da Associação “Os francisquinhos”
que foi constituída em 4 de
Junho de 1994 e é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede no
Restelo.
Tem como principal
objetivo apoiar bebés que
tenham nascido em situação de alto risco perinatal:
prematuríssimos (menos
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de 1500 gr à nascença),
com malformações, em asﬁxia, vítimas de abandono/
negligência e/ou pobreza,
através do SOS Bebé – Programa de Intervenção Precoce.
Estes bebés correm um
risco sério de ﬁcar com sequelas graves, particularmente a Paralisia Cerebral e
necessitam de uma reabilitação/Intervenção Precoce
prolongada.
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>

LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM

Lions Clube da Póvoa de Varzim
torna-se no Clube com mais elementos
O Lions Clube da Póvoa de Varzim comemorou
no passado dia 31 de maio o
seu 42º aniversário. Com um
jantar de Gala do Casino da
Póvoa, no qual participaram
cerca de 180 pessoas, o Clube apresentou os 14 novos
elementos e reconheceu CL e
entidades presentes.

>

Num dos momentos altos
do Jantar de Aniversário do
maior Clube Lions do Distrito 115 Centro Norte, o Lions
Clube anunciou que com a entrada de 14 novos elementos,
passa a um total de 121 CL,
tornando-se no Clube com
mais elementos em Portugal.
O jantar serviu ainda para

homenagear personalidades
que têm contribuído para o
rejuvenescimento da entidade e também em prol da solidariedade e distinguir com o
galardão Melvin Jones, a CL
Maria Emília Rodrigues, pelo
seu serviço em prol do Clube
e da Comunidade.
No jantar, que contou

com cerca de 180 pessoas,
entre as quais membros de
outros 14 clubes Lions espalhados pelo país, José Manuel
Almeida, presidente do Lions
da Póvoa, divulgou novos
desaﬁos e causas sociais que
o clube vai desenvolver com
destaque para a Feira da Saúde a realizar no mês de julho.

LIONS CLUBE DE SANTA CATARINA

No mês de Maio o Lions Clube de Santa
Catarina foi a Seia, a casa da CLª Zicas Toscano, onde esta organizou um Almoço Solidário
para angariação de fundos. Foi mais um dia
em que a solidariedade e o companheirismo
estiveram de mãos dadas. Obrigado à CLª Zicas e à sua família pelo sucesso desta atividade.

O Lions Clube de Santa Catarina esteve presente de 20 a 30 de Junho
2019, na Feira das Freguesias da Figueira da Foz, com uma quermesse, cuja
receita se destinou à “Pedrinhas” - Cooperativa de Solidariedade Social, que
apoia crianças e jovens com doença oncológica. Esta atividade inseriu-se na
proposta de Lions Internacional do “Combate ao Cancro Infantil”
No decorrer da atividade, a quermesse foi visitada por Companheiros de
todos os Clubes de Serviço da Figueira da Foz, assim como pelo Dr. Carlos
Monteiro - Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e sua esposa,
Dra. Marta Pena, da qual anexo o registo fotográﬁco.

45
LION
MAIO
JUNHO
2019

> CLUBES EM AÇÃO

>

LIONS CLUBE DE LISBOA NORTE

 O Clube fez recolha de roupa, calçado, cobertores, brinquedos, livros e
outros bens, e fez entrega de cerca
de 200 sacos,no Espaço Solidário da
Casa da Cultura de Sacavém, para
apoiar as vítimas dos incêndios da
Quinta do Mocho.
 A Presidente do Clube, Maria Isabel Cupertino e a Secretária Eugénia Faria, e CL Maria Inácia, ﬁzeram,
quinzenalmente,entrega de bens
(roupas, calçado, e alimentos) aos
Bombeiros de Sacavém, para MOÇAMBIQUE.
 O Clube fundou o NÚCLEO DE ALCOCHETE em JUNHO de 2019.
Houve Assembleia -Almoço da Fundação do Núcleo; Entrada de 6 novos
Associados; Transmissão de Funções.
 O Clube recebeu de Lions Internacional o Diploma de Aquisição e Manutenção de Sócios.
 O Clube recebeu de LCI o Chevron
CLUB BRANCH, pela Formação do Núcleo de Alcochete.
 O Clube esteve presente , na Assembleia de Coimbra, Transmissão de
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Funções do Distrito 115.
A CL Maria de Fátima Dias, Assessora do Distrito no Âmbito da Fome,
recebeu um Diploma do Presidente
do Conselho Nacional Nuno Ferrao,
pelo trabalho desenvolvido nesse
âmbito.

 O Clube esteve presente com 7 Companheiras, na Gala Solidária , a favor
do Cancro Pediátrico, no Montijo.

 A Presidente do Clube, Maria Isabel
Cupertino e a CL Maria Inácia, ﬁzeram recolha de sacos de roupa e entregaram 12 Sacos, nos Bombeiros
de Sacavém, para ser enviada para
Moçambique.
Esta entrega foi feita, uma vez mais
e periodicamente, ao Dr. Mário Pina,
Presidente da Direcção, e nosso Parceiro Social.

 O Clube faz distribuição da sopa
quente aos mais necessitados em
Alcochete.

 O Clube participou na Assembleia do
LC Lisboa Alvalade.
Participou também noutras Assembleias, nomeadamente do LC de VILAMOURA.
- Participou na Assembleia do Lisboa
Belem, com palestra.
- Participou na Assembleia dez ODIVELAS
- Participou na Assembleia do Montijo
- Participou na Assembleia da Fundação do LC Lisboa Europa-África.

 O Clube, através da CL Soﬁa Borges, faz
semanalmente, Voluntariado no Lar
Militar a veteranos com incapacidade.

 O Clube recebeu do Corte Inglês,
através do Filho da Secretaria Maria
Eugénia Faria, 5 grandes Caixas de
roupa nova, de senhora, homem e
criança, no valor de 3 280,00 euros,
que foram doadas para:
- os mais Carenciados do Concelho de
LOURES,
- Moçambique,
- os desalojados dos incêndios de Sacavém.
 O Clube participou no Jantar de Solidariedade a favor da Ajuda de Mãe
A Presidente do Clube, Isabel Cupertino,
recebeu do Governador Pedro Crisóstomo, um Diploma de Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao
longo do ano Lionístico, 2018/2019.
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LIONS CLUBE DE LISBOA NORTE

Clube aumenta
quadro social
O LIons Clube de Lisboa
Norte, realizou uma assembleia, a 13 de Junho de 2019,
onde tomaram posse 6 novos Membros, incluindo os
Companheiros que formam
o Novo Núcleo de Alcochete
que tem como Presidente a
Cla Nikas La Feria.
Nesta cerimónia, onde
estiveram presentes mais de
100 lions e convidados, esteve presente o Governador do
D115 CS Pedro Crisóstomo
e outras entidades Lionísti>

cas, num almoço convívio
muito agradável, onde se realizou também a transmissão
de funções, tomando posse a
nova direção presidida pela
CLa Isabel Cupertino.
A Presidente, referiu as
diversas actividades do Clube
de Lisboa Norte, ao longo do
AL 2018/2019, agradeceu a
presença de todos e a conﬁança recebida para o exercício de mais um mandato.
O novo Núcleo de Alcochete, funcionará de forma

autónoma e contará com o
apoio integral do LIons Clube de Lisboa Norte, para que
cresça, até se tornar um clube
interdependente e para que

a sua ação nesta comunidade onde ainda não existiam
Lions, possa ﬂorescer e servir
a comunidade e a Associação
de Lions Internacional

LIONS CLUBE OEIRAS-TEJO

Clube faz balanço das actividades realizadas
1- 13 de Março - Homenagem do Lions Clube
Oeiras-Tejo aos 70 Anos da
‘Declaração Universal dos
Direitos Humanos’ editada
pela ONU em 1949, tendo os
Lions participado na sua elaboração. Direitos preservados e garantidos para toda a
Humanidade. A Homenagem
compreendeu um Almoço e
uma Palestra proferida pelo
CL. Carlos Teixeira, do Lions
CL Petrópolis Centro.
2 - 05 de Abril - Reunião
do Lions Clube Oeiras-Tejo
para formalização da Germinação entre o nosso Clube e
o Lions Clube de Petrópolis
Centro. O CL Carlos Teixeira do Lions Clube Petrópolis
Centro fez a entrega do emblema deste Clube ao Presidente do Lions Clube Oeiras-Tejo.Na mesma Reunião o
CL PID Joaquim Borralho
fez a entrega ao Presidente
do Clube de um ‘Certiﬁcado
de Mérito’ concedido pelo
Governador, Pedro Crisós-

tomo.
3- 4 de Maio - O Lions
Clube Oeiras-Tejo participou

na ‘Campanha de Combate à
Fome’ com Recolha de Alimentos em 2 Lojas do Pingo

Doce, em Carcavelos e na
Parede, tendo a colaboração
de CL. Odete Abrantes e de
Guias -Escuteiros.
4 - 25 de Maio - O Clube
promoveu um ‘RASTREIO
VISUAL’ DAS 09H00 às
13H00, em Linda-a-Velha,
na Praceta António Cruz. O
Clube teve a colaboração do
‘Grupo Óptico PROLENTE’ da qual recebeu todo o
apoio técnico e logístico.
5 - 12 de Junho - O Clube inaugurou um ‘STAND
LION’ nas Festas de Oeiras
no Jardim Municipal de Oeiras que este aberto ao público até ao Dia 16 de Junho. O
Stand recebeu a visita de Autoridades Autarcas e Companheiros Lions. O Stand teve a
honra de receber a visita do
nosso Presidente CNG Carlos Torres.
6 - 27 de Junho - O Clube realizou uma Atividade de
‘Defesa do Ambiente’ efetuando a Limpeza da Praia da
Cruz Quebrada.
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LIONS CLUBE DE LISBOA EUROPA ÁFRICA

Novo Clube
Lions Clube Lisboa
- Europa África
No Domingo dia 9 de
Junho, foi entregue pelo Governador do D115 Centro
Sul, Pedro Crisóstomo, a Carta Constitutiva ao Lions Clube de Lisboa Europa África,
o 4o de 5 LIons Clubes fundador no AL 2018/2019.
No presente Ano Lionístico foram fundidos os
LIons Clubes de Alvaiazere,
Vila Nova de Poiares, Torres Vedras Histórica, Lisboa
Europa África e Sertã, além
dos Núcleos de Alcochete ,
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Telheiras, Sesimbra, Évora e
Almodôvar.
O Novo Lions Clube de
Lisboa Europa África, tem 25
membros e tem Presidente a
CLa Isabel Denascimento e
pretende ser uma ponte entre
a Europa e África, promovendo a ligação e Solidariedade entre estes 2 continentes,
podendo ter também um papel relevante no fomento de
Clubes Lions no continente
africano, especialmente em
países de língua portuguesa.

Estiveram presentes cerca de 80 Lions de diversos
clubes dos Distritos 115 CS
e CN, testemunhando a tomada de posse e a entrega da
Carta Constitutiva ao Novo
Lions Clube Lisboa Europa
África.
Viveram-se momentos de
grande emoção, alegria e são
companheirismo e contamos
com o carinho e apoio de
todos os lions, para apoiar e

motivar este e outros LIons
Clubes recentes a que todos
dados as boas vindas.
Presente esteve também
o Past Diretor Internacional
Joaquim Borralho e várias
entidades Lionísticas.
Este novo Lions Clube
terá como Orientadores o
PCC João Russo do Lions
Clube da Figueira da Foz e a
CLa Isabel Cristina do LC de
Coimbra

LIONS CLUBE DA LUSOFONIA

Jovem Cabo-verdiano
terá uma vida melhor
Na sequência e melhor
concretização das inúmeras
diligencias que encetamos e
foram insistentemente desenvolvidas pelo nosso Clube de
há dois anos para cá, voou ﬁnalmente da cidade da Praia
para o Porto, onde chegou
no passado dia 10 de maio, o

jovem cidadão cabo-verdiano
Amarildo Soares (JAKÔ).
Vítima de grave acidente, de
que resultou a amputação da
sua perna direita, este jovem
beneﬁciará em Portugal, por
ação do nosso Clube, da obtenção de qualiﬁcada prótese
e adequado tratamento de

ﬁsioterapia e adaptação funcional.
Tal objetivo, de elevado
vulto e signiﬁcado para a vida
futura deste jovem, foi por
nós conseguido e está agora
a ser materializado através
de indispensável pareceria de
colaboração com uma grande
Instituição especialmente vocacionada para esta tarefa – o
CRPG, Centro de Reabilitação Proﬁssional de Gaia – organismo de referência neste

âmbito que é participado pela
ADFA, Associação dos Deﬁcientes das Forças Armadas,
importante parceira do Lions
Clube da Lusofonia.
A nossa recente visita
aquele estabelecimento e o
contato direto com as excelentes condições de integração do
JAKÔ registou o enorme momento de felicidade do jovem
em relação ao trabalho de preparação em curso e que a foto
aqui documenta.
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AMBIENTE E PEQUENADA

Assinalando da melhor forma o Dia Mundial do Ambiente,
o Lins Clube da Lusofonia promoveu no dia 5 de junho, numa
bela parceria com o Jardim Escola As Sete Bicas, uma importante
iniciativa com o propósito de defender e assegurar o futuro do
Planeta. Entre vários Companheiros, colaboradoras daquele polo
educativo e um grupo de 20 crianças que o frequentam foi, na
manhã daquele dia, desenvolvida no Parque do Carriçal uma excelente atividade lúdica e educativa em prol da defesa do meio
ambiente. Destaque especial mereceram a plantação conjunta
de uma árvore, o embelezamento da zona envolvente e, sobretudo, a oportunidade de animadas conversas e explicações dadas às crianças sobre o tema da preservação da natureza.
O evento terminou com a promessa da “pequenada” de que
levariam proximamente os seus pais a visitar o local e aí darem-lhes conhecimento do que aprenderam neste dia sobre o signiﬁcado da data. Por ﬁm, apreciamos imenso que a estrutura
escolar da Cooperativa tenha aproveitado o momento ao ar livre
para, em ambiente festivo, desenvolver um conjunto de jogos
e diversões com as crianças ali envolvidas, como que a motivar todos para um melhor apetite para o almoço cuja hora já se
aproximava.
Pelo segundo ano consecutivo, o Lions da Lusofonia, em parceria com o Cento Hípico do Porto e a Associação de Pais da
Escola Básica S. Gens, organizou uma atividade para as crianças
do quarto ano daquela escola. Os mais de 100 alunos foram fazer uma visita ao Centro Hípico e assim aprenderam tudo sobre
a arte equestre. O Capitão Leite Rodrigues, membro do nosso
Clube, ensinou-lhes como se trata os cavalos, os problemas associados à alimentação dos animais e também, a arte de montar.
A disciplina que é necessária para esta modalidade, foi demonstrada pelo Capitão, que conseguiu manter as crianças interessadas em tudo o que lá se passou. Um agradecimento ao

Pingo Doce de Leça da Palmeira, que ofertou, novamente o lanche para os petizes.

À CONVERSA COM …
PROF DR. JÚLIO MACHADO VAZ
No dia 4 de abril de 2019, tivemos a honra de estar à conversa com o Professor Doutor Júlio Machado Vaz, que fez as delícias
dos presentes. O tema suscitou o interesse da população sénior,
pois era-lhes direcionado.
Tratava-se de abordar “A sexualidade na idade madura”, assunto que nem sempre é tratado e discutido com a simplicidade
e seriedade com que o Mestre o faz.
Depois da intervenção
do Professor, houve um
longo e muito interessante debate, tendo os presentes colocado questões
muito pertinentes, que,
com certeza, viram esclarecidas.
Nesta ação, o Leo Clube da Lusofonia, desaﬁou
os participantes a trazer
material de higiene infantil, para doação às crianças ﬁlhas das utentes do
Lar Luísa Canavarro, no
Porto.
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LIONS CLUBE DE ODIVELAS

Clube inaugura
Marco Lionístico
O Lions clube de Odivelas, por ocasião do seu 1o
aniversário, inaugurou um
Marco Lionístico alusivo à
data e aos 65 anos do Lionismo em Portugal, deixando uma marca forte numa
das principais rotundas deste
concelho, divulgando o nome
da Associação de Lions Internacional.
Foi inaugurado pelo Sr
Presidente da Câmara Municipal, Dr Bruno Martins e pelo
Governador do D115 Centro
Sul, Pedro Crisóstomo.
A Presidente do Lions
Clube de Odivelas , CL Fernanda Jacinto, congratulou-se com a concretização deste
sonho do clube, dirigindo
umas palavras aos presentes.
>

O Governador Pedro Crisóstomo, congratulando-se
pela realização deste sonho
há muito pretendido pelo clube e referiu-se à importância
do mesmo, na divulgação do
Lionismo e projeção da imagem do clube e da associação,
na comunidade de Odivelas.
Agradeceu ainda a colaboração da Câmara Municipal de
Odivelas e felicitou o Clube
de Odivelas pela excelente
iniciativa.
O sr Presidente da Câmara Municipal Dr Bruno
Martins, manifestou disponibilidade da autarquia para
estar ao lado do LIons Clube
de Odivelas, no sentido de
apoiar as suas causas, a bem
da população.

LIONS CLUBE DE TORRES VEDRAS HISTÓRICA

Clube assinala a inauguração
com atividades de serviço
No dia 18 de Maio de 2019,
foi entregue a Carta Constitutiva ao Lions clube de Torres
Vedras Histórica, pelo Governador do D115 CS, Pedro Crisóstomo padrinho físico deste
novo Lions Clube.
A Presidente Helena
Rosa e os restantes 19 sócios,
acolheram os Lions de outros
clubes que se juntaram para
celebrar o nascimento de um
novo Lions Clube na região
do Oeste.
Está cerimónia teve a
particularidade de ser realizada nas instalações da APECI,
escola de capacitação para jovens com deﬁciência, sendo a
totalidade da verba paga pela
refeição, diretamente doada à
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instituição onde se realizou o
almoço.
Nesta sessão esteve a CLa
Margarida Conceição, Presidente do LIons Clube de
Castelo Branco Centro, Clube padrinho do Novo LIons
Clube de Torres Vedras Histórica, o PDI Joaquim Borralho, os orientadores do

Clube, PCC Fernando Jorge
e CL Carlos Crisóstomo. Presentes estiveram também, o
PCC Jorge Ferreira, o Vice
governador João Campino,
os PDGs Carlos Torres, Gabriela Fernandes e Americo
Marques e o Coordenador
de LCIF José Manuel Russo,
bem como Lions de vários

clubes, que quiseram estar
presentes e manifestar o seu
apoio ao novo Clube de Torres Vedras.
Durante a manhã realizou-se uma plantação de árvores e
uma caminhada solidária.
São vários os projetos e
as actividades já realizadas
por este clube recém criado.

LIONS CLUBE DE OEIRAS

Homenagem aos Companheiros Fundadores
No passado dia 25.05 realizou-se a Assembleia Geral
do Lions Clube de Oeiras referente ao mês de maio, com
a comparência de 36 participantes, entre sócios do Clube
e convidados, destacando-se
a presença do Governador
do Distrito 115 CS, Companheiro Pedro Crisóstomo,
que amavelmente aceitou
o convite para o evento. A
ordem de trabalhos estabelecida incluiu um momento
especial em que foi prestada a justa homenagem aos
Companheiros fundadores
do Clube ainda em funções,
PCC Aníbal Andrade Silva e
PDG António Cipriano Pinto. O Companheiro Berto
Barata, por ser o sócio mais
antigo ainda em atividade,
proferiu algumas palavras de
apreço, recordando momentos signiﬁcativos do Clube
e da sua vida lionística, bem
como da sua ligação aos homenageados; a Presidente do
Clube, na sua breve intervenção, referiu também aspetos
importantes do currículo lio>

nístico de ambos os homenageados, procedendo de seguida à entrega a cada um deles
de uma lembrança constituída por uma peça decorativa.
Cada um dos homenageados
usou então da palavra, para
agradecer o tributo que lhes
foi feito e a amizade demonstrada por todos os presentes.
Constituiu para ambos uma
agradável surpresa a presença dos ﬁlhos, que não participam com regularidade nas
atividades lionísticas, mas que
ﬁzeram questão de não faltar
neste dia.
Ainda durante a sessão,
procedeu-se à tomada de

posse de uma nova sócia, Maria do Céu Teixeira, esposa
do Companheiro Delﬁm Teixeira e habitual colaboradora
de todas as ações do Clube.
A imposição do respetivo
emblema foi efetuada pela
Presidente de Região, Companheira Maria de San Pedro Borralho, por sugestão
do Sr. Governador que fora
convidado para o efeito. A
Presidente e o Governador
do Distrito 115 CS felicitaram a nova sócia, agradecendo toda a colaboração
anteriormente prestada e
desejando-lhe
felicidades
nas novas funções.

> CLUBES EM AÇÃO

>

Na sua intervenção ﬁnal
o Governador do Distrito
115 CS enalteceu a atividade
do Lions Clube de Oeiras,
que considerou uma referência no Lionísmo nacional, referiu com apreço o aumento
signiﬁcativo da percentagem
de mulheres nos clubes e em
cargos dirigentes, ao nível nacional e internacional, de que
também é exemplo o Lions
Clube de Oeiras, cuja Direção atual integra várias Companheiras. Manifestou ainda
o seu desejo de que a entrada de uma nova sócia fosse
o primeiro passo para novas
adesões a breve prazo.

LIONS CLUBE DA SERTÃ

Novo Clube Lions Clube da Sertã
A 21 de Junho de 2019,
foi fundado o Lions Clube
da Sertã, presidido pelo agora companheiro José Farinha
Nunes, com um grupo de 21
novos sócios.
Os padrinhos físicos
e orientadores são o PCC
Fernando Marques Jorge
e o IPDG Pedro Crisóstomo.
O Clube Padrinho é o
LC Castelo Branco Centro.
Estiveram presentes nesta cerimónia, várias entidades

Lionísticas, cerca de 15 Clubes e 80 Lions.
Tomaram posse os

novos membros e todos
desejaram as maiores felicidades a este que é o 5o

novo LIONS Clube fundado no AL 2018/2019 no
D115 CS.
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LIONS CLUBE DE SANTA MARIA DA FEIRA

- Presente e participante no Encontro de Verão (CL Américo e Miralda Ribeiro) a convite do Lions Clube de Vila Praia
de Âncora.

- Comemorando o Dia Mundial do Lionismos o Clube
mandou celebrar uma Eucaristia, na Igreja da Congregação
dos Missionários Passionistas, em honra e memória de todos
os Lions do Mundo e, em especial, daqueles que ﬁzeram parte do nosso Clube.
- Entrega aos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da
Feira de 1.000 garrafas de água e 500 pacotes de leite.

- Entrega de donativo aos Missionários Passionistas.

- Participação na Viagem Medieval e presença no Jantar
no Burgo.
- Entrega à União de Freguesias de Santa Maria da Feira,
Travanca, Sanﬁns e Espargo importância para a aquisição de
Cabazes de Alimentos.

- 2ª. Edição da Caminha Caritativa, em prol de apoio à
Obra do Frei Gil, com a participação de cerca de 350 pessoas
e venda de mais de 500 kits. Esta edição integrou a visita às
Capelas: Nossa Senhora da Piedade, Senhora de Campos e
Capela Nossa Senhora da Esperança.

- Comemoração do 38º. Aniversário do Clube, com visita Oﬁcial da CL Isabel Ismael, Governadora do Distrito 115
Centro-Norte.
Neste dia foram admitidas como novas sócias as companheiras: Marília Mendonça e Cristina Tenreiro. Tivemos a
presença da Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira e do Senhor Presidente da União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanﬁns e Espargo.

- Realizou-se uma Venda de Natal liderada pela CL Eugénia Cavaco.

- Na comemoração dos 65 anos do Lionismo em Portugal
fez-se visita à Obra do Frei Gil com a entrega de 24 colchões
para camas individuais e grelhador a gás, incluindo a respetiva banca de suporte para a cozinha, no valor de quatro mil
euros (4000 €).
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- Realização de Jantares de Convívio para união e companheirismo entre todos os Lions do Clube.
Presença do Clube no lançamento do livro do CL Abel Ribeiro promovido pelo Lions Clube da Senhora da Hora.
Entrega de donativo aos Padres Passionistas para ajuda
às vítimas da catástrofe de Moçambique.

LIONS CLUBE DE VIANA DO CASTELO

Clube celebra aniversário

O Lions Clube de Viana
do Castelo comemorou no
passado sábado, dia 11 de
Maio de 2019, num jantar
que teve lugar no Hotel Flôr
de Sal, em Viana do Castelo,
o seu 41.º aniversário, e no
decorrer do qual prestou homenagens ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo e
ao seu Presidente Prof. Doutor Rui Teixeira que, este ano,
cessa funções após 14 anos
no desempenho das mesmas,
tendo-se associado mais de
100 pessoas, a capacidade
da sala, entre elementos dos
lions, diversas entidades e todas as Escolas Superiores do
referido instituto, bem como
dos Politécnicos do Porto e
do Cávado e Ave.
O C.L. Jorge Rodrigues,
Presidente do L-C. Viana,
presidiu, encontrando-se ladeado pela D.G. Isabel Ismael, Governadora do Distrito
115 C/N de Lions Clubes e
docente da UBI - Universidade da Beira Interior, pelo
Engº José Maria Costa, Presidente da Câmara Municipal,
pelo CC Ribeiro Cardoso,
Past Presidente do Conselho
Nacional de Governadores

e Esposa, pelo PDG Duarte
Marques, pelo CL Filipe Oliveira coordenador Distrital
da LCIF - Fundação Lions
Internacional e ainda pelo
marido da Governadora.
Presentes, para além dos
elementos do clube anﬁtrião,
representantes dos Clubes
Lions de Barcelos, Braga,
Esposende, Fafe, Ponte de
Lima, Senhora da Hora, Vila
Nova de Famalicão e Vila
Praia de Âncora, bem assim
como numerosa representação das diversas Escolas
Superiores que constituem o
Politécnico de Viana, e familiares do homenageado.
Aberta a sessão, segundo
o protocolo lionístico - saudação ás bandeiras, leitura da
Invocação e do Código de
Ética do Lionismo - entrega
da sessão á Directora Social,
Cª. L. Isaura Martns, seguihu-se a apresentação da mesa,
clubes e demais entidades,
após o que foi conferida posse a dois novos elementos do
Clube, respectivamente Dr.
João Nuno Vilas Boas Travassos, advogado e Dr. Paulo
Jorge Ramos de Passos, médico cirurgião apadrinhados,

respectivamente, pelos C.L.
Borja Seraﬁm e Jorge Rodrigues.
Seguiu-se a homenagem
ao Instituto, tendo a Directora Social feito um breve apontamento do seu historial e na
sequência o Prof. Doutor Rui
Teixeira relatou as diﬁculdades que houve necessidade de
vencer até atingir a situação
actual com seis Escolas Superiores localizadas em Viana
do Castelo, Ponte de Lima,
Valença e Melgaço onde são
ministrados 37 Cursos Técnicos Superiores Proﬁssionais
(CTeSP), 27 licenciaturas. 32
Mestrados, vários em cooperação com universidades
estrangeiras e nacionais, bem
como pós-graduações nas
suas seis Escolas Superiores.
Na homenagem que seguidamente foi prestada ao
Prof. Doutor Rui Teixeira
três ex-presidentes da Associação Académica deram o
seu testemunho sobre as qualidades do homenageado salientando o valioso trabalho
que desenvolveu enquanto
Presidente do Instituto, não
sem que antes a Directora
Social tivesse também referi-

do a sua personalidade.
Usaram ainda da palavra
representas de todas as Escolas Superiores, o PCC Ribeiro Cardoso e o Presidente
da Câmara Municipal, Engº.
José Maria Costa, tendo dirigido palavras elogiosas ao
Instituto e ao trabalho desenvolvido pelo seu Presidente.
Antes o Coordenador Distrital referiu a valiosa actividade da Fundação Lions Internacional.
Assinalando as homenagens o Presidente CL Jorge
Rodrigues entregou um painel de azulejos ao Instituto
Politécnico e uma placa ao
Prof. Doutor Rui Teixeira.
Devolvida a direcção da
sessão ao Presidente do Clube, este deu a palavra á DG
Isabel Ismael que referiu a
maneira como a mesma decorreu e associou-se ás justas homenagens que haviam
sido prestadas tendo antes
entregue emblemas de apadrinhamento aos padrinhos
dos novos membros do clube
e o Chevron de 15 anos de
associado ao CL Manuel Machado e emblemas da Presidente Internacional do Lions
aos dois sócios fundadores
presentes, C.L. Victor Silva e
Borja Seraﬁm.
Encerrou a cessão o Presidente do Clube que se congratulou pela maneira como a
mesma decorrera, agradeceu
a presença de todos desejando um feliz regresso a casa
tendo, antes, procedido a
uma troca de lembranças
com a Governadora a quem
entregou um palmito emoldurado.
O Jantar foi ainda abrilhantado pela actuação folclórica da Ronda Típica da
Meadela que foi muito aplaudida. No decorrer do mesmo
foi distribuído o n.º 35 da Revista “A Nau” do Lions de
Viana.
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LIONS CLUBE DE VILA DO CONDE

Um ano em balanço
NOVEMBRO, O MÊS DO MAGUSTO EM FAVOR DO NÚCLEO REGIONAL DO NORTE
DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

A festa teve lugar na Casa do
Alferes em Vairão, no dia 16
de Novembro de 2018, com
a participação de mais de 200
pessoas. Rendeu 7.000€00
que foram doados aos representantes da Liga presentes.
Parte dessa verba será usada
no apoio à luta contra o cancro infantil.
LUTA PELA PAZ

O concurso do Cartaz da Paz
é o mote para atividades de
educação em favor da paz
desenvolvidas por Alunos da
Escola D. Pedro IV, Ribeirinha. A ação culminou com
a visita à Escola e com a entrega a todos os participantes
de um certiﬁcado de participação: Houve ainda oferta
de estojos para desenho e
pintura aos Alunos que mais
se destacaram nesta atividade.
LUTA CONTRA A CEGUEIRA

O LCVC realizou um pro-

JANEIRO, O MÊS DO ANIVERSÁRIO E DE MAIS DOAÇÕES. A
festa comemorativa do 40º aniversário do LCVC decorreu no
dia 26 de Janeiro, com a presidência da nossa Governadora,
CL Isabel Ismael. Estiveram ainda presentes o Presidente do
CNG, a Presidente da Câmara de Vila do Conde, autoridades
lionísticas e civis e representantes de 17 Clubes do nosso Distrito. Foi momento alto a entrega de Certiﬁcados de
Apreço a instituições de serviço do Concelho – Santa Casa da
Misericórdia, MADI e Associação o Tecto – bem como a doação a cada uma dessas instituições de 500.00€ para ações
de apoio à criança, à terceira idade e a deﬁcientes.

tocolo de cooperação com
a APAC (Associação Portuguesa de Apoio à Cegueira)
de Vila do Conde com os
seguintes objetivos: tornar a
Associação mais conhecida
na comunidade; apoio à biblioteca virtual já em grande

parte concretizada; apoio social e alimentar a deﬁcientes
visuais carenciados; para esta
atividade foi feita a doação de
200.00€.
MELHORIA PELO AMBIENTE

O LCVC está a desenvolver

atividades em favor da melhoria do ambiente, tornando-o mais saudável e mais
sustentável. Está a preparar
um acordo de cooperação
com a associação Campo
Aberto a ﬁm de poder delinear um programa de ação
contínuo para estável e contínuo, em colaboração com
os órgãos da autarquia e com
outras instituições locais ligadas ao ambiente.
OUTRAS ATIVIDADES

O LCVC realizou ainda outras atividades nas áreas do
combate à diabetes e à obesidade e na luta contra o cancro
infantil, associado a outras
instituições como a SANCRIS, o Tecto e a Santa Casa
da Misericórdia de Vila do
Conde. Organizou ainda uma
Conferência sobre Inteligência Artiﬁcial, que interessou
muitas pessoas e criou muitas
dúvidas e preocupações.
Para além de ter participado
nas Convenções nas Caldas
da Rainha, o LCVC cumpriu
com as suas atividades lionísticas programadas.

PASSEIO DAS COMPANHEIRAS – Maio consagrou este
passeio já habitual que, além das Companheiras, integra
muitos participantes LIONS e não LIONS, num total de cerca
de 40 pessoas. Vouzela e Viseu foram as cidades visitadas
este ano, em clima de muito companheirismo e amizade.
O rendimento do passeio foi veiculado para instituições de
solidariedade social.
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LUTA CONTRA A FOME – O LCVC, em colaboração com
a Associação Contra a Paramiloidose e com os Escuteiros,
organizou e participou ativamente nas duas atividades do
Banco Alimentar para a recolha de Alimentos a pessoas e
famílias carenciadas, em Dezembro de 2018 e em Maio de
2019.
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LIONS CLUBE DE BRAGA

Lions Clube de Braga colabora
com o Banco Alimentar Contra a Fome
Decorreu durante o mês
de Maio mais uma campanha
de recolha de alimentos organizada pelo Banco Alimentar
contra a Fome. Pela quarta
vez consecutiva o Lions Clube de Braga associa-se a esta
campanha colaborando com
o Banco Alimentar, nomeadamente através da mobilização de companheiros e da
organização logística de um
ponto de recolha no Concelho de Braga. Desta feita, o
clube assegurou um ponto de
recolha num Supermercado
do centro da cidade, através
da mobilização de 18 Companheiros do Lions Clube de

Braga, que ao longo dos vários turnos ﬁzeram possível
durante o ﬁm de semana a recolha nesse ponto de 1.159,5

Kg de alimentos! Mais uma
vez o Lions Clube de Braga,
mostra que ao unir esforços
com outras organizações ati-

vas no terreno, o impacto das
atividades é maior e a capacidade de fazer a diferença é
recompensada.

LIONS CLUBE DE BRAGA PROMOVE RASTREIOS GRATUITOS
O Lions Clube de Braga organizou recentemente a operação “Viver com Saúde”, um
programa de rastreios gratuitos que visou essencialmente alertar a população para a
necessidade do controlo de
algumas doenças, como a Diabetes, Colesterol, Hipertensão,
Obesidade, Glaucoma, Patologia Oral, e doenças dos pés.
Uma atividade considerada de
muito interesse pelas 120 pessoas rastreadas.
Este programa foi assegurado por mais de 20 voluntários,
entre
Médicos,
Podologistas,
Enfermeiros,
Optometristas, Nutricionistas
e elementos do Lions Clube
de Braga. Contou ainda com
a execelente colaboração e
apoio de instituições como a
Universidade do Minho, CESPU
(Escola Superior de Saúde do
Vale do Ave), Associação Portuguesa de Podologia, SEPRI e
PORTELACLÍNICA.
Nesta atividade foram realizadas mais de 1150 testes

entre os quais realizou testes
de Tensões Arteriais, Glicose,
Colesterol, Acuidade Visual,
Pressão Intraocular, Análise do
Fundo do Olho, Patologia Oral,
Patologias dos Pés e Obesidade.
Trata-se de uma atividade
que o clube desenvolve com
sucesso há já 6 anos e que já
é reconhecida pela população Bracarense como um dos
serviços valiosos que os Lions
prestam à comunidade.
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LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

LIONS FAMALICÃO: A CRIANÇA, A ESCOLA E A FAMÍLIA

LIONS FAMALICÃO E SIMBA:
UMA PORTA PARA A RUA
O Lions Clube de Vila
Nova de Famalicão numa
ação conjunta com a Assessoria de Serviços Lionísticos
para Crianças e a Assessoria
das Novas Vozes do Distrito115Centro Norte ofereceu
ao Jardim de Infância de Vale
São Martinho 50 assentos
auto (assento elevatório Grupo 2/3), para transportes coletivos.
A iniciativa, no âmbito
do Projeto SIMBA – Programa de Proteção do Interesse Maior da Criança e do
Jovem, surge no seguimento
de uma carta escrita pelas
crianças deste Jardim, enquadrado no Agrupamento
de Escolas D.Maria II, ao
Lions Clube, num texto que
alertava para a necessidade da aquisição de assentos
auto elevatórios, essenciais à
segurança das crianças quan-

do realizam visitas de estudo, visitas essas que estavam
em risco de serem suspensas
do plano de atividades caso
não estivessem garantidas as
condições de segurança rodoviária. Porque quando se
trata de segurança, devemos
ir além da lei e garantir a segurança das crianças acima
de tudo.
O intuito desta ação é

permitir que estas crianças
acedam a novas áreas de interesse e de aprendizagem
em contexto aberto, abrindo
“Uma Porta para a Rua”, promovendo a experimentação
de vivências em grande grupo fora do contexto do Jardim, não descurando nunca
a segurança, uma vez que sabemos que os acidentes são a
maior causa de morte e inca-

pacidades temporárias ou deﬁnitivas em crianças e jovens
em Portugal, o que deixa os
Lions, os pais e as educadoras
muito apreensivos.
Consciente de que esta é
uma problemática que acomete vários estabelecimentos
de ensino, o Lions acredita
que estas ações de Serviço se
enquadram nos pressupostos de trabalho colaborativo,
objetivando a consciencialização da Comunidade e entidades públicas e privadas
para a relevância da partilha
de boas práticas, como impulsionadores do desenvolvimento de projetos de serviço,
potenciando o sucesso educativo e o desenvolvimento
de competências sociais e
emocionais das crianças em
idade pré-escolar, sempre em
segurança.
A destacar a presença da
Presidente do Lions Clube
de Vila Nova de Famalicão,
Maria José Abreu, do Vice-Presidente Germano Abreu,
das Assessoras da Criança
Liliana Soares e Sara Barbosa
e em representação do Agrupamento de Escolas D.Maria
II, a Diretora Cândida Pinto e
Regina Padrão.

LIONS FAMALICÃO ENTREGA CADEIRAS DE RODAS ELÉTRICAS
A solidariedade desmedida da população famalicense
e dos amantes do Trail traduziu-se no sucesso do Lions
Charity Run Mogege, que
decorreu no passado mês de
Março.
A atividade promovida pelo Lions Clube de Vila
Nova de Famalicão, com o
apoio da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão,
Junta de Freguesia de Mogege e Staff do Trail Penedo
da Moura, reuniu semais de
800 inscrições distribuídos
pela caminhada e pelo Trail
que encheu os trilhos de Mogege, com um só objetivo: a
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aquisição de duas cadeiras
eléctricas.
A meta delineada objeti-

vava a resposta às necessidades emergentes de dois cidadãos da freguesia de Mogege,

cujas patologias neuromotoras condicionam a movimentação dentro e fora de portas,
e cujas necessidades sócio
económicas adiavam o sonho
da aquisição do equipamento.
Com o esforço conjunto da
Organização, dos Patrocinadores e dos Participantes a utopia tornou-se realidade e as
cadeiras foram entregues aos
beneﬁciários, numa cerimónia
informal, marcada pela emotividade.
A destacar a presença da
Presidente do Lions, em representação da Direção do
Clube e do Presidente da Junta
de Freguesia de Mogege.

Famalicão recebeu especialistas em Educação para
debaterem a Criança, a Família e a Escola, num Simpósio coorganizado pelo
Lions Clube de Vila Nova de
Famalicão, pela Assessoria
de Serviços Lionísticos para
Crianças e com o Apoio da
Assessoria das Novas Vozes
do D115CN. O Evento que
decorreu na Casa das Artes
contou com mais de uma
centena de participantes, solidiﬁcando a sua importância crescente na formação e
informação para a infância,
reunindo participantes das
áreas da educação, ciências
sociais e ciências da saúde,
para os quais a infância adquire particular interesse.
Os oradores convidados
abordaram a criança multidisciplinarmente, na conver-

gência de conhecimentos das
áreas da Sociologia, Psicologia e Educação.
“Uma porta para a
Rua…” e “As crianças que
crescem com os avós podem
ser mais felizes e seguras” foram o mote para um painel de
excelência, com intervenções
de Liliana Moreira (ACE- Escola Proﬁssional de Teatro) e
Eduardo Jorge Duque (Universidade Católica Portuguesa). “As histórias infantis na
educação para os valores” foi

a temática abordada de uma
forma singular e cativante
por Teresa Carneiro (JI Vale
São Martinho), na Sessão de
Encerramento.
A Comissão Organizadora acredita que o evento
se aﬁrmou como impulsionador do desenvolvimento
de projetos de Serviço muito
importantes e signiﬁcativos
para as crianças, capacitando os educadores formais e
informais para a promoção
do aprender através dos sen-

LIONS FAMALICÃO
PROMOVE RASTREIO
DE SAÚDE ORAL

LIONS E ESCOLA
D.SANCHO
DE MÃOS DADAS

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, consciente da importância da
promoção da Saúde Oral Infantil promoveu um rastreio no Infantário Nossa
Senhora da Lapa, da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão.
A iniciativa foi desenvolvida em
parceria com os alunos de Medicina
Dentária do Instituto Universitário de
Ciências da Saúde que rastrearam mais
de meia centena de crianças, em idade
pré escolar (dos 3 aos 6 anos).
A ação objetivou a deteção primária de cáries dentárias, o ensino da
escovagem e a educação para a Saúde
Oral, com a entrega a cada criança de
um kit de higiene oral, com ﬂyer informativo, estojo e pasta dentífrica.
Esta atividade promovida pelo
Lions Clube e coordenada pela Dra.
Maria Manuel Brito acontece inserida
no âmbito de ação do Clube nas áreas da Saúde e da Criança, com a certeza de que uma higiene oral correta
inﬂuencia, de forma positiva, toda a
nossa saúde.

No dia 24 de maio, decorreu
a 7ª edição do Sarau Desportivo do Agrupamento de Escolas
D. Sancho I. Este espetáculo foi
o corolário de trabalhos desenvolvidos nas aulas curriculares
de Educação Física e Desporto
Escolar, bem como atuações de
instituições desportivas da comunidade: Groove Spot (escola
de danças urbanas), INAC (Instituto Nacional de Artes Circenses) e Artis (Escola de Dança
de Ballet).
O Lions Clube de Famalicão
associou-se ao evento com a
realização de uma recolha de
bens alimentares não perecíveis que foram entregues à Associação Dar as Mãos, uma Associação que visa o apoio aos
sem-abrigo e a pessoas com
necessidades socioeconómicas
relevantes, nomeadamente no
concernente à confeção e entrega de refeições.

timentos, dos valores e da
partilha, impulsionando o sucesso educacional e o desenvolvimento de competências
sociais e emocionais.
O evento foi reconhecido
pelo Departamento de “New
Voices” de Lions Internacional como importante promotor de realização e contribuição única para a paridade de
oportunidades, reconhecendo-o como uma mais-valia no
desenvolvimento de projetos
comunitários e aumento do
impacto Lionístico na comunidade.
Estiveram presentes a
Governadora do D115CN,
Isabel Ismael, a Assessora
de Serviços Lionísticos para
Crianças, Liliana Soares e a
Assessora das Novas Vozes
Filomena Moreira. A destacar ainda as intervenções da
Presidente do Lions Clube de
Famalicão, Maria José Abreu
e a Vereadora da Família da
Câmara de Famalicão, Soﬁa
Fernandes.
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Lions Famalicão reúne
especialistas em Educação

LIONS FAMALICÃO
ENTREGA SONDA AO CHMA
O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão comemorou 42 anos de Serviço num evento que reuniu
cerca de duas centenas de pessoas, com a presença
dos principais dirigentes Lionísticos nacionais, autoridades políticas locais e companheiros do Rotary Club
de Famalicão.
Espaço de partilha dos ideais preconizados por
Lions Internacional, de companheirismo e de reconhecimento do trabalho em comunidade e para a comunidade, com a valorização das atividades desenvolvidas pelo Clube e dos projetos implementados a
ser uma constante em todos os discursos.
Em dia de aniversário o Lions Clube de Vila Nova
de Famalicão em conjunto com o Lions Clube de Roissy Pays de France ofereceram ao Serviço de Urgência
do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) - Unidade de Famalicão uma sonda que irá complementar o
ecógrafo oferecido no ano anterior, respondendo às
necessidades iminentes, estando presente na Cerimónia de Entrega o Presidente do Conselho de Administração do CHMA, António Barbosa, o Responsável
de Protocolo do Lions Clube Roissy, Michel Gautier e
a Presidente do LC VNFamalicão, Maria José Abreu.
A Direção do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão congratula-se pela comemoração de mais um
aniversário, comprometendo-se a dar continuidade
ao Projeto de Serviço que há 42 anos foi abraçado
nesta cidade.
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LIONS CLUBE PORTO-BOAVISTA

LIBERDADE PARA CRESCER
Há encontros e parcerias
que dão resultados extraordinários.
Foi o que aconteceu entre
o LIONS Clube Porto-Boavista e o Ensemble Vocal Pro
Música.
Para os LIONS haveria
muito mais a dizer e a enaltecer relativamente a este Concerto Solidário, mas focamo-nos num abraço de Gratidão
aos jovens do Ensemble
Vocal Pro Musica que organizaram este sonho, assim
como a todos os outros elementos, ao apoio e resiliência
do Maestro …. Assim como
a todo o grupo dos elementos do Ensemble que atuou e
que se entregou com alma e
muito alegria para o sucesso
deste grande acontecimento.
Por ﬁm uma nota de agradecimento aos Grupo da West
Windsor-Plainsboro
High
School North porque sem
a sua ajuda através do pagamento do aluguer da Sala Suggia, não teríamos atingido o
saldo positivo que obtivemos.
Fez-se silêncio. Estava a
sala cheia. Algumas crianças
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oriundas de contextos socioculturais desfavorecidos
estiveram pela primeira vez
sentadas naquele espaço. Um
espaço de referência cultural
na região norte. No ﬁnal ﬁzeram-se as contas ao milagre
daquele momento e daqueles
dias frenéticos que anteciparam um ﬁnal de encher o coração e os olhos, como fazem
poucos momentos da nossa
vida.
Foi no dia 25 abril, dia
das liberdades, que teve lugar
o projeto-concerto solidário

“Liberdade para Crescer”,
que levou a palco 200 músicos, numa parceria que ligou
os dois lados do Atlântico e
esgotou a sala Suggia da Casa
da Música, na cidade do Porto.
O baixo valor dos Bilhetes porque foi sempre nosso
foco dar oportunidade a que
fosse um concerto acessível
a TODOS visto tratar-se de
um CONCERTO totalmente SOLIDÁRIO. Desde o
primeiro dia que se pensou
num Concerto Solidário para

a Cidade do Porto. No entanto, a qualidade excecional das
obras apresentadas e dos elementos em atuação excedeu
todas as as expectativas dos
presentes e foi um programa
altamente inclusivo pois vimos crianças e adultos completamente fascinados com
as atuações.
O projeto organizado
numa colaboração tripartida
inédita entre o Ensemble Vocal Pro Musica (Porto, Portugal), a West Windsor-Plainsboro High School North
(New Jersey, Estados Unidos
da América) e o Lions Clube
da Boavista (Porto, Portugal)
concretizou, em 7 semanas,
um concerto solidário para
ajudar a dar voz/palco e uma
ajuda muito concreta a instituições e projetos de intervenção social e valorização
humana, envolvendo todos
a participantes para realidades palpáveis e estimulando
o sentido de urgência e consciencialização, cuja ação se irá
estender no tempo.
A totalidade da receita
deste concerto reverteram

para a Associação a Casa do
Caminho, em Matosinhos, e
para o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular
da Universidade do Porto
– IPATIMUP. Assim, analisadas as necessidades 5.000€
serão para a Associação A
Casa do Caminho, para a renovação de estruturas num
dos módulos de acolhimento
das crianças (ala dos bebés).
A Casa do Caminho é uma
casa de acolhimento que tem
como missão acolher, proteger, cuidar e dar carinho a
crianças em perigo, dos 0 aos
6 anos, promovendo o seu
desenvolvimento integral e a
concretização do seu projeto
de vida. O restante montante,
no valor de 8.000€, será entregue ao IPATIMUP para uma
Bolsa de Investigação que
identiﬁcámos como “Bolsa Liberdade para Crescer”,
para o suporte à investigação
de tumores cerebrais pediátricos, na vertente de deteção
de alterações moleculares
para o correto diagnóstico e
prognóstico da doença, permitindo assim aprimorar as
decisões clínicas e adaptar a
terapêutica ao prognostico e

especiﬁcidade clínica e biológica de cada doente.
Este Concerto Solidário
contou com o apoio institucional da Câmara Municipal
do Porto, Universidade do

Porto, Casa da Música, Conservatório de Música do Porto, Câmara de Matosinhos,
Administração dos Portos do
Douro, Leixões e Viana do
Castelo e Instituto Português
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do Desporto e Juventude e
o valor da bilheteira foi suportado por famílias e amigos que lá estiveram, tendo
sido superado com a ajuda
de donativos de particulares, assim como de algumas
empresas
nomeadamente
APDL, a Controlar, o Grupo
Carmona, a Eurest, a Census,
a AutoProgresso e a Costa
Duarte. Algumas crianças do
bairro de Aldoar foram transportadas com a ajuda de voluntários e da União de Freguesias de Lordelo do Ouro
e Massarelos. E o aluguer da
Sala Suggia que nos foi solicitado pela Casa da Música,
foi integralmente assumido
pela High School North,
com interlocução da agência
Firebird Tours, no valor de
3.382,50 €.
Em qualquer outra ocasião este programa custaria o
triplo do valor, mas foi com
enorme alegria e satisfação
que sentimos a emoção dos
aplausos e os comentários
de verdadeiros apreciadores
de música ao referirem que
tinham assistido a um dos
melhores concertos da sua
vida! Os Maestros da West
Windsor-Plainsboro
High
School North estavam extremamente comovidos pois
nunca tinham sentido tanta
envolvência do publico e não
se recordavam de terem atuado num concerto de música
clássica aonde lhes fosse pedido para “Bisar”.
A nossa liberdade para
crescer constrói-se sentindo
o outro e a liberdade do outro.
Por vezes basta uma ideia
simplista, mas muito esclarecida, as pessoas certas no momento certo e uma boa dose
de loucura para nos transcendermos no momento em
que outros mais precisam de
nós. No ﬁm, nunca fácil fazer
o balanço que quem ganhou
mais, porque todos ganham.
Até os que dão.
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LIONS CLUBE LISBOA BENFICA

Solidariedade com solidários
e instituições solidárias
O Lions Clube Lisboa
Benﬁca desenvolveu várias
atividades com Serviços e
Ações Globais, no Combate à
Fome, com o Banco de Leite,
a Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follreau, Amigo
dos Leprosos, Associação dos
Doentes de Ahzheimer, Obra
do Padre Gregório, Creche de
N. Senhora da Mãe de Deus,
e Centro Social S. Gerardo,
ambas na Cova da Moura;
A.P.A.M,S. Associação Portuguesa de Apoio à Mãe Solteira, Custódios de Maria, Obra
da Sãozinha e Legião da Boa
Vontade, etc.
Pelo Banco de Leite,
mensalmente são fornecidas
papas à Creche N. Senhora da
Mãe de Deus e Centro Social
São Gerardo, assim como à
APAMS, que a seu cargo têm
90 e 120 crianças.
Foram apoiadas famílias
carenciadas, com ajuda ﬁnanceira para rendas de casa e
despesas inerentes (água, gás,
eletricidade e farmácia, etc.),
passes sociais e entrega de sacos de géneros alimentícios,
roupa e calçado a senhoras
carenciadas.
>

Donativo de uma Bolsa
de Estudo.
Facilitam-se
consultas
grátis de Gastro - através de
CL de Clube, médico Gastroenterologia - e acompanhamento de doentes;
Aulas a Crianças com diﬁculdades na aprendizagem;
Contribuímos com material ortopédico para a Associação de Doentes com
Alzheimer.
Ajuda na resolução de situações jurídicas a 2 jovens, e

casal idoso e necessitado com
a casa de habitação;
Somos um Clube pequeno em Sócios, mas grande no
Servir!
Assim desejamos continuar nesta senda de verdadeiros
LIONS, seguidores do grande FUNDADOR E NOSSO
ÍDOLO MELVIN JONES!!!
Um abraço de Amizade e
Companheirismo,
Tininha de Castro Neto
Presidente do Lions Clube
Lisboa Benﬁca

LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE POIARES

Clube organiza acção de formação
O Lions Clube de Vila
Nova de Poiares organizou
uma accao de formação, dada
pelo Coordenador do GLT
PCC João Russo e pelo Governador Pedro Crisóstomo,
numa sessão muito animada
e participada onde foram esclarecidos diversos assuntos
Lionísticos.
Nesta formação, toma-
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ram posse 7 novos sócios
deste Clube que foi fundado
no atual AL 2018/2019.
O Presidente Artur Santos, manifestou a sua enorme satisfação por ter um
clube motivado, dinâmico
e cheio de garra para enfrentar desaﬁos e promover
iniciativas solidárias no seu
Concelho

> IN MEMORIAM

CL Ralph Robbins
O companheiro Ralph Robbins foi sócio fundador do Lions Clube de Belmonte – Pedro Álvares Cabral, onde esteve de 2006 a
2011. Aí desempenhou as funções de secretário fundador e presidente do Clube. Tive o privilégio de o conhecer em 2010 quando
ele foi eleito 2º Vice-Governador, do Distrito 115 CS, para o ano
2010-2011. Era um verdadeiro gentleman, o que não era de estranhar dada a sua ascendência britânica. Motivos de saúde levaram-no a ir residir para Coimbra, tendo sido transferido para o Lions
Clube local em 2011, era eu Governador. Não se candidatou a 1º
Vice-Governador. A partir daí, desenvolvemos uma bonita amizade e grande companheirismo, pois o Companheiro Ralph Robbins
foi um sócio muito ativo e presente no Lions Clube de Coimbra,
durante sete anos. Na primavera de 2018, convidei-o para integrar
o corpo redatorial da Revista Lion, para o ano lionístivo em curso,
o que ele aceitou com grande entusiasmo. Ficou encarregue de
fazer as traduções dos textos que LCI e a LCIF enviam, em inglês,
para todas as edições da Revista. Fazia, pois, parte do Gabinete do
Distrito Múltiplo 115. Em finais de setembro de 2018, fomos juntos
à fundação do Lions Clube de Vila Nova de Poiares. Foi a última vez
que estivemos juntos. Motivos lionísticos, levaram-no a transferir-se para o Lions Clube de Arganil, há cerca de 6 meses. Amigo do
seu amigo, Lion dedicado, sensível e fleumático. Ficará para sempre na memória de todos os que com ele privaram !

CC Nuno Ferrão
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ATIVIDADES
E INICIATIVAS
NACIONAIS
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