VERSÃO PORTUGUESA

AL 2010/2011
Janeiro

“Desejo-vos um 2011 em Paz e Felicidade”

02

PCC Maria Avelina Angeiras
Editora

Editorial
Sem se saber como, as folhas do calendário caem e já lá vão seis meses do
presente ano lionístico.

Procurámos que, na The Lion, aparecessem as actividades signiﬁcativas e determinantes no alcançar dos nossos objectivos. Só lamentámos que, quem por
vezes critica e aﬁrma não ver o seu clube ali assinalado, se esqueça que são os
Clubes que têm que mandar a matéria para publicar. Matéria escrita, apoiada por
imagens e não reportarem – nos para blogs ou outros registos. Nem os Assessores, nem a Editora vão consultar notícias já a circular. Não é só pela falta de tempo, mas não estaria de acordo com as práticas do que foi acordado com o CNG.

Pedimos aos Companheiros que leiam as informações na The Lion nº1 sobre
prazos e regras para não se sentirem esquecidos pela falta de notícias do vosso
Clube.

Ainda temos 6 meses para actuar no contexto deste ano Lionístico e haverá
várias actividades de Distrito, DM e Clubes, teremos toda a atenção para elas.
Esperamos continuar a levar um pouco de cultura, de gastronomia, de artigos
de opinião sobre assuntos não lion, mas com interesse para todos.

Neste início de Janeiro a equipa que se preocupa com a revista deseja a todos
um 2011 pleno de paz, harmonia e muitos pequenos gestos solidários para continuarmos a fazer a diferença.

Um abraço
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Vamos Celebrar o Espírito de Servir

Tornei-me um Lion porque queria servir. Quanto mais o tempo passa, mais me convenço que os Lions desfrutam de algo muito especial e
profundo que é terem a disponibilidade de coração para servir os outros.
Há vários séculos, em todas as partes do mundo, pessoas de diferentes culturas e tradições religiosas compreenderam a importância de servir esses outros que sofrem e anseiam por melhores condições de vida.
Gandhi disse, “Passarei somente uma vez por este mundo. Que eu faSid L. Scruggs, III

ça agora todo o bem que eu puder fazer ou aplique toda a bondade que

PRESIDENTE INTERNATIONAL

eu puder demonstrar, pois não voltarei a cruzar por este caminho;” Mohammed disse, “A verdadeira riqueza de uma pessoa é o bem que ela
faz neste mundo;” Sir Wilfred T. Greenfell disse, “O propósito deste mundo não é ‘ter e guardar’, mas sim ‘dar e servir.’ Não pode haver outro
sentido.”

Estamos numa época do ano de doação, e nesta mensagem celebramos o espírito de servir. Como Lions, oferecemos o nosso serviço

“...nesta
mensagem
celebramos
o espírito de
servir.”

durante o ano todo. Nós preocupamo - nos e partilhamos a nossa disponibilidade para ajudar. O nosso espírito de doação une- nos e permite
que sejamos como um Farol da Esperança para aqueles que mais precisam e para aqueles que, de outra forma, seriam negligenciados. O nosso espírito de servir é poderoso e se auto-sustenta e, como não agimos
sozinhos, mas combinamos as nossas energias, ideias e recursos, somos uma imensa força do bem.

Judy e eu desejamos a cada Lion e suas Famílias, muitas felicidades
neste ﬁnal de ano. Na medida em que o Ano Novo se aproxima, deixem
que o espírito de servir prossiga, iluminando um Farol da Esperança nas
comunidades e que encha de luz toda a terra.
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Relações Internacionais

No Lions Clubs Internacional (LCI), somos globais. É por isso que os nossos programas de Relações Internacionais se
destinam “a criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos do mundo.“
Iniciamos esta caminhada em 1945, ajudando a desenvolver a Carta Constitutiva Organização Não Governamental
(ONG) das Nações Unidas. Em 2008, a Associação estendeu o seu alcance internacional assinando o Pacto Mundial das
Nações Unidas para ajudar a cumprir as Metas de Desenvolvimento do Milénio da ONU. Actualmente, a cooperação internacional continua através de Lions nomeados para servir como representantes em diversos órgãos:

• ONU em Nova York, EUA; em Viena, Áustria, e em Genebra, Suíça
• UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), em Nova York, EUA; na Genebra, Suíça, e em Nairobi, Quénia
• Departamento de Informações Públicas da ONU em Nova York, EUA
• ECOSOC (Conselho Económico e Social da ONU) em Nova York, EUA
• UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em Paris, França
• UNEP (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) em Nairobi, Quénia
• FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) em Roma, Itália
• Comité de uso de substâncias e narcóticos, ONG da ONU, em Nova York, EUA
• OMS (Organização Mundial de Saúde) em Roma, Itália
• Conselho da Europa
A Associação também desenvolve relações internacionais de forma pessoal, por meio do Programa de Irmanação de
Clubes.
Uma área que pode apoiar as Relações Internacionais é, sem dúvida, a da
Comunicação.
Quanto melhor for a nossa comunicação aos outro, quanto mais forte for
a nossa imagem, mais líderes conseguiremos conquistar para as nossas
causas. As parcerias dependem dessas relações e dessa imagem.
Todos os lions são responsáveis pela imagem de marca e de qualidade da Associação. Todos os clubes com as suas actividades podem contribuir para engradecer a imagem da Associação de Lions Clubes como
uma ONG produtiva, responsável e credível.
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Convenção Internacional
4 A 8 DE JULHO 2011, EM SEATTLE, WASHINGTON, EUA

Meus amigos
Uma vez mais venho divulgar e convidar todos os Lions e as suas famílias para
a 94ª Convenção Internacional - de 04 a 08 Julho de 2011 - a ser realizada pela primeira vez na dinâmica cidade de Seattle, Washington, EUA.
Julho é um momento maravilhoso para estar em Seattle. O cosmopolita “Emerald City”, rodeado por montanhas e água, é o destino, por excelência, onde os visitantes podem desfrutar de atracções turísticas abundantes, actividades culturais,
comerciais e de cozinha internacional, no coração de uma cidade cénica e vibrante.
Os “Essencial Hits”, de Seattle, que incluem o Space Needle, Puget Sound, e Pike
Place Market, estão entre os favoritos e todos os visitantes se devem programar para usufruirem do que esses espaços oferecem. Na nossa semana da Convenção teremos sessões de trabalho vivo, eventos especiais e encontros que vão dinamizar e
entreter pessoas de todas as idades: a Gala de Abertura, o sempre colorido e estimulante desﬁle das nações... Também não se pode perder a àrea da Fundação onde passarão os objectivos para 2011/2012. Teremos vários encontros de trabalho
com o Presidente Internacional e o 1º Vice e poderemos sempre conviver com Lions
de todas as partes do mundo, trocando experiências.
O nosso mundo está em constante mudança e os Lions em todas as áreas da
vida representam uma luz de esperança pelo seu compromisso de tocar as vidas de
quem precisa.
Então, é urgente que partilhemos todos as formas de fazer Lionismo. Porque não
inscrever-se hoje e juntar-se a nós, em Seattle, para nos reunimos e celebrarmos as
realizações do passado, planeando, corajosamente, um amanhã ainda melhor?!
É óptimo ser um Lion!
Atenciosamente,

PPI Joseph L. Wroblewski
Presidente Comissão da Convenção
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O Lionismo

VIRANDO A PÁGINA DO ANALFABETISMO
Nas Filipinas, a pobreza afecta a vida de muitas
famílias, que precisam de lutar pela sobrevivência.
Nalgumas comunidades ﬁlipinas, existe apenas
um livro para cada cinco alunos e, menos de 20
por cento das escolas do país, têm computadores.

“Os computadores são necessários hoje em
dia e usá – los é uma mais valia, por isso dotar
a biblioteca de um número signiﬁcativo, era um
dos objectivos do projecto.
Shinzo Suzuki
LC Nagoya West.

Os Lions japoneses e ﬁlipinos uniram-se para construir
uma biblioteca nas Filipinas para as crianças mais carenciadas. Decidiram construir aquela biblioteca para que as crianças da comunidade pudessem ter um lugar para pesquisar
e estudar.

“Espero que, apoiadas por esta Biblioteca, um
dia, essas crianças realizem os seus sonhos”.
Dang Loreano,
LC Makati Golden

Os Lions também acharam que a biblioteca precisava de
um centro multimédia e, com o apoio da Lions Clubs International Foundation (LCIF), o Lions forneceu novos computadores e softwares educativos para a biblioteca.

Assim, com a ajuda da LCIF, os LC Nagoya West e
Makati Golden construíram uma biblioteca para as crianças
terem acesso a uma vasta informação que, de outro modo,
não possuiriam. Só o facto de se ver que as crianças serão
educadas e terão um futuro promissor pela frente é gratiﬁcante para os Lions que participaram do projecto.

Isto só foi possível, porque a LCIF concedeu um subsídio de assistência internacional para a biblioteca e os Lions
das Filipinas também ﬁzeram parcerias com os Lions do Japão. Juntos construíram uma obra que marcará as crianças
que dela beneﬁciarem, hoje e no futuro.
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“Neste tipo de ambiente, onde os recursos
são limitados, provavelmente a última coisa em
que pensariam, seria construir uma biblioteca,
mas esta é uma grande ajuda para que as crianças melhorem a sua aprendizagem”
Joan Merida,
LC Makati Golden

“Hoje eu vim até aqui e vi o sorriso dessas
crianças. Estou muito feliz. Por favor, coopere
com a LCIF, faça a sua doação, porque o dinheiro será sempre muito bem aplicado”.”
Shinzo Suzuki,
LC Nagoya West

Internacional
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pelo Mundo

MELHOR VIDA ÀS MULHERES MARROQUINAS.
“O nosso Lions Clube construiu este centro
para ajudar mulheres e crianças a construir um
futuro melhor.”
Kamila Rahmani,
LC Rabat Chelleh

“Estamos muito orgulhosos e felizes porque
essas crianças aprenderam a ler e a escrever”
Khadija Guedira,
LC Rabat Chelleh

“Eu vim para cá para aprender a costurar. Espero que agora consiga arranjar algum trabalho.”
Imane Oussin,
Estudante adulta

“Ontem eu chorei no centro, porque estou
muito feliz por conseguir ler

Cerca de 20% da população do Marrocos vive na linha da pobreza ou abaixo dela. Muitas mulheres adultas, incluindo um número crescente de
mães solteiras, nunca tiveram a oportunidade de
frequentar uma escola.
O Lions Clube Rabat Chelleh viu os desaﬁos que mulheres sem instrução e com ﬁlhos enfrentavam sozinhas. Quiseram fornecer uma esperança a essas famílias e ajudar a atingir o objectivo nacional de promover a alfabetização, criando
uma escola para mulheres que inclui uma pré-primária e um
centro educacional para os seus ﬁlhos. Os Lions atendem
às necessidades da família inteira.

Os Lions trabalham no centro como tutores, mentores e
modelos de conduta e estão a mudar a vida das mulheres
marroquinas - uma família de cada vez. Enquanto as crianças brincam numa sala de aula, os mais velhos aprendem
árabe e francês. Todos recebem uma refeição quente, a única do dia para alguns deles.

Fátima Meden,
Estudante adulta

“Estamos muito orgulhosos e felizes, porque as crianças preparam-se para uma vida
diferente”
Nicole Meijatir
LC Khadija Guedira

Esses serviços fazem com que as mães tenham tempo
para se concentrar em na sua própria educação.

Sem a ajuda preciosa e atenta dos Lions, 70% dos estudantes não teriam condições para comprar materiais escolares ou livros didácticos. A escola ensina matérias tradicionais como leitura e escrita e também ensina outras actividades para mulheres, como costura, para ajudá-las a arranjar emprego.
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Fundação
O serviço é a marca do Lions Clubs
Internacional desde a sua fundação,
em 1917. A Lions Clubs International
Foundation começou em 1968 a levar
esse serviço a novos níveis, enfrentando problemas globais e dando assistência aos Lions nos projectos humanitários locais de larga escala.
Por meio da LCIF, os Lions atendem às necessidades das suas comunidades locais, do país e do mundo.
Desde o primeiro subsídio de US$
5.000 concedido em 1972 para uma
inundação, a Fundação já doou US$
660 milhões em subsídios para melhorar a qualidade de vida de pessoas no

mundo todo. Desde o seu humilde começo, a LCIF desenvolveu - se e tornou-se uma organização humanitária internacionalmente reconhecida e a
maior organização de prevenção à cegueira. A maior parte das verbas é proveniente dos próprios Lions. A LCIF
consegue potencializar os seus recursos fazendo parcerias com organizações não-governamentais e corporações que compartilham a mesma missão. A Fundação concede uma média
anual de US$ 30 milhões em subsídios.
A LCIF orgulha-se, em especial do
programa SightFirst, criado em 1990
para reduzir e eliminar as causas da

cegueira evitável no mundo inteiro. Os
Lions já arrecadaram mais de US$ 346
milhões com essa iniciativa. Por meio
do SightFirst, o Lions está a restituir a
visão e a prevenir a cegueira em escala
mundial. O SightFirst combate as principais causas da cegueira: catarata,
tracoma, oncocercose (cegueira dos
rios), cegueira infantil, retinopatia diabética e glaucoma.
Apoiar os esforços dos Lions Clubes em todo o mundo para atender às
comunidades locais e à comunidade
mundial na realização de projectos de
serviços humanitários essenciais-é o
primeiro objectivo da Fundação.

DECLARAÇÃO DE MISSÃO DA LCIF
Nós devolvemos a visão. Ao equiparem hospitais e clínicas; treinarem médicos, enfermeiros e outros proﬁssionais de
saúde; distribuírem medicamentos e promoverem a consciencialização sobre doenças oculares, os Lions trabalham no cumprimento da missão de estender a todos o direito à visão.

Nós apoiamos a juventude. Os Lions ajudam os jovens a
amadurecer para se tornarem cidadãos plenos, construindo escolas e centros juvenis, comprando computadores e equipamentos de saúde e apoiando centros de formação proﬁssional,
além do Lions Quest.

Nós amparamos as vítimas de catástrofes. Juntos, a
LCIF e os Lions estão a ajudar as comunidades vítimas de catástrofes naturais, suprindo necessidades imediatas como alimentos, água, roupas e medicamentos, e auxiliando no processo de reconstrução de longo prazo.

Nós reabilitamos. Por meio da Fundação, os Lions promovem a recuperação para que os deﬁcientes possam levar uma
vida mais independente, produtiva e cheia de realização.

Nós servimos. Os Lions continuam a servir os mais necessitados, nas suas comunidades locais e globais.
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Estimado Lion,
Certa vez ouvi um provérbio africano do qual nunca mais me esquecerei:
a melhor maneira de ajudar uma pessoa carente é enxugar – lhe as suas
lágrimas.
Lions, nós fazemos isto a cada minuto, todos os dias das nossas vidas! As
nossas mãos ajudam os mais necessitados e a compaixão nos nossos corações
enxuga as suas lágrimas. Uma das formas de proporcionarmos conforto aos outros, é através da melhoria da condição de saúde e educação das crianças do
mundo inteiro. Em Novembro, Margit e eu visitamos a Etiópia e Madagáscar para ajudarmos no lançamento dos programas piloto da Iniciativa Lions-Sarampo.
Nesses países os Lions ajudaram a vacinar cerca de 10 milhões de crianças. Isto
é formidável! Isto é Lionismo.
O sarampo é a principal causa da mortalidade infantil, mas pode ser prevenido através de vacinação. Nos próximos três anos, 1,7 milhão de crianças provavelmente morrerão devido a esta doença, que também causa a cegueira.
Numa clínica de saúde em Imersituska, numa pequena vila de Madagáscar,
conheci a Marie Louise Razaﬁndrazanana que trouxe o seu ﬁlho de nove anos de
idade para ser vacinado. Ela sabia muito bem dos males causados pelo sarampo,
pois já tinha perdido a sua outra ﬁlha devido à doença. Senti que, realmente, estava a secar as suas lágrimas, mas ela também retribuiu maravilhosamente com
um sorriso de esperança e gratidão. A história desta mulher é a mesma que escutei na Etiópia. Realmente, essas mães sabem que nós, Lions, levamos a esperança para que os seus ﬁlhos vivam vidas longas e felizes.
Os Lions há muito que se comprometem com a melhoria de vida das crianças. Uma das formas de actuação é através da educação,. Durante as reuniões
com os representantes dos Governos dos dois países, eles comprometeram-se
em apoiar inteiramente o programa de combate ao sarampo. Eles também mostraram interesse em implementar o Lions Quest nos seus países. Assim como outros líderes do mundo inteiro já perceberam, o Lions Quest pode ser a chave no
desenvolvimento geral e bem-estar dos jovens. Os Governos não podem conseguir isto sozinhos, mas nós podemos ajudar a tornar realidade. Para que haja um
impacto positivo, todos nós temos que colaborar.
Momentos como este também fazem com que eu perceba o signiﬁcado da
Fundação, o que ela faz pelas pessoas carentes, e a certeza que temos de poder
fazer ainda mais. Peço a todos os Lions que continuem a levar a esperança aos
jovens, para que tenham um futuro ainda mais promissor, enxugando lágrimas
sempre que preciso, recorrendo à Fundação!
Cordiais saudações
Eberhard J. Wirfs
Presidente do Conselho Director de LCIF
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Concurso Internacional do
Cartaz da Paz
Uma vez mais decorreu o Concurso promovido nas escolas pelos Clubes.
É uma actividade excelente para levar às escolas uma visão do que é viver em paz e em guerra. Quando os jovens são
bem orientados este tema leva – os a pensarem noutras paragens, diferentes do nosso país, onde ouvir tiros ou ver a consequência do explodir de uma bomba é uma realidade vulgar.
Este ano o desaﬁo era “ Visão sobre a Paz”.
Quer os Clubes do D115CN, quer os do D115CS responderam ao desaﬁo e muitos jovens desenharam a sua Visão da
Paz.
É costume, a nível do D115CS fazer – se, paralelamente, um outro Concurso de Textos que é uma outra forma de se exteriorizar o tema.
A Associação Internacional tem esta actividade como uma das mais importantes para a juventude, porque, pela educação e diálogo, se constrói o mundo.

1º Lugar no DM 115 CN
1º Lugar no DM 115
Barbara Soﬁa Almeida Ribeiro
EB 2,3 de Fementelos
LC de Àgueda

1º Lugar no DM 115 CS
Beatriz Bogalho de Matos
Colégio de São José
LC Coimbra
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56º Forum Europeu
Bologna, casa da Universidade mais antiga do mundo, fundada em
1088, é uma cidade viva e cosmopolita, com uma rica história, arte,
culinária, música e cultura, foi o local eleito para a realização do 56º Fórum Europeu de Lions Clubes.
O PID Paolo Bernardi no seu estilo incomparável, presidiu ao Fórum que decorreu de 3 a 5 de Novembro. Marcaram a sua presença
1.420 Lions e acompanhantes em representação de 42 países. O CNG
esteve representado pelo Presidente Santos Costa e a PDGI Tiete, pelo DG Pierluigi d’Avila e CL Maria Teresa. Outros Companheiros(as) juntaram-se à Comitiva do DM115, o CL João Martins e a CL Mª do Rosário do LC Vila de Rei, a CL Carla Huber do LC Vilamoura, o PCC Joaquim Borralho e a C Sampedro Borralho, a CL Idalina Rodrigues do LC
Portimão, o CL Rumina Dinis e a CL Mª Francisca do LC Lisboa Mater e
ainda o casal Salsinha do CL Lisboa Belém, CL Mário e a CL Dinora do
Lisboa Belém - poucos mas com muita alegria e força, para acompanhar e aplaudir a eleição do PCC Joaquim Borralho ao cargo de Director Internacional para o biénio 2011-2013.
O Fórum começou com as diferentes actividades, a saber, palestras, seminários, concertos e muito mais… realizaram-se 43 seminários
além das sessões plenárias.
Dezassete jovens com menos de 24 anos de idade e de toda a Europa, incluindo a Rússia, Estónia e Israel competiram no Concurso de Música, sendo que este ano o instrumento obrigatório para todos era a guitarra clássica. Um painel de juízes, presidido pelo director da Música no
Conservatório de Bologna teve uma tarefa difícil … o vencedor foi um jovem Francês que depois actuou brilhantemente na Cerimónia de Encerramento. O segundo foi a jovem do Reino Unido e o terceiro da Hungria.
Para o próximo ano, o instrumento em competição será o oboé.
Uma das novidades do Fórum, é o prémio “Jovem Embaixador”,
que reconhece o trabalho de um jovem no serviço à sua comunidade.
Apareceram a Concurso 4 participantes e o vencedor foi o jovem irlandês. O prémio no valor de € 3.500, foi entregue ao jovem para ﬁnanciar
o seu projecto de ajuda humanitária. O segundo de € 1.000, foi para
uma jovem belga e o terceiro prémio, de € 500 euros, foi compartilhado
pelos outros dois participantes.
Foi apresentado o candidato apoiado pelo Conselho Internacional
para o cargo de 2 º Vice-Presidente Internacional, o PID Barry Palmer,
que será o primeiro Australiano a alcançar essa posição.
Momento alto para o Distrito Múltiplo 115, foi a apresentação dos
três candidatos a Director Internacional - Portugal, Alemanha e França.
A candidata francesa, é a segunda mulher a ocupar esta posição na Europa. O CC Santos Costa introduziu o PCC Joaquim Borralho, que de
seguida fez a sua apresentação como Candidato eleito. Decorreu muito
bem esta cerimónia e o PCC Borralho foi aclamado e ovacionado.
O próximo Fórum Europeu será em Maastricht (Holanda), entre 13 e
15 de Outubro de 2011. Tomem nota desta data, para poderem participar e viver o acto mais importante do Lionismo Europeu.
CL Dinora Salsinha

PCC Joaquim Borralho na sua apresentação
como candidato a Director Internacional

Caros Companheiros Lions,
Passado o Advento, que espero tenha sido de paz e saúde em comunhão familiar, é chegada a altura de vos dirigir umas
palavras sobre as Convenções. Como sabeis, Coimbra receber-vos-á de 30 de Abril a 1 de Maio, estando o primeiro dia
destinado, exclusivamente, às Convenções Distritais e o segundo reservado à Convenção Nacional. Conciliando a dignidade que o nosso encontro anual exige com a necessária contenção que os dias de hoje nos aconselha, ensaiámos uma organização logística capaz de nos fazer dispensar os transportes, concentrando
actividades. Assim sendo, os trabalhos decorrerão tendo como “quartel-general” o Hotel D. Inês.

As Convenções – ponto alto do Ano Lionístico – pretendem ser altura de reﬂexão e de tomada de decisões importantes para o futuro da nossa associação.
Apelamos a todos – clubes e associados – que não deixem de participar, apresentando ideias, propostas e candidaturas.

É por isso que, ao iniciarmos este, para nós, muito apropriado Ano Europeu do
Voluntariado,nos cumpre solicitar que procedam às indispensáveis inscrições e
escolha de mandatários.

Seja qual for o lema escolhido, – um FAROL de esperança … Servir com Ética … Em frente
servir com ética … Liderar para Servir … Serviço e Alegria –, como voluntários sempre teremos
como objectivo o sermos luz para quem precisa de retomar o caminho!

A todos vós, um lionístico F.R.A.!
Luís Serra e Silva
Presidente LC Coimbra

Entretanto, enquanto aguardamos pelo programa oﬁcial, informamos que é nossa intenção preparar um passeio para
acompanhantes que – como não podia deixar de ser – integrará visita ao centro histórico.
Dar-vos-á a conhecer pormenores da arte românica e renascentista da Velha Catedral que são o altar-mor em gótico
ﬂamejante e as duas capelas laterais do renascimento coimbrão, obras de João de Ruão e Nicolau Chanterenne, num
ambiente irreal e místico propício à contemplação.
Percorrer os Gerais e visitar os tesouros da Biblioteca
Joanina, como é o caso da raríssima Antiga Bíblia hebraica verdadeiro tesouro mundial, manuscrito em pergaminho atribuível à escola de calígrafos de Lisboa, da segunda metade
do século XV.
Fazer uma visita à Igreja de Santa Cruz para admirar os
A Alta Universidade, a
Sé Velha e a Sé Nova

túmulos de D. Afonso Henriques – nosso 1º Rei – que ali

quis ser sepultado e o de D.
Sancho I, seu ﬁlho. D. Afonso I que teve a clarividência estratégica de fundiro Condado Portucalense com o Condado de Coimbra,fundando e ﬁxando em Coimbra a sede do
reino.
O Mosteiro de Santa-Clara-a-Velha,monumento de importância vital para o estudo do gótico na Europa, local a
não perder para quem se interessa pela cultura e pela história: aqui viveu e foi sepultada a Rainha Santa Isabel, aqui casou o Rei D. Duarte, aqui chorou suas mágoas D. Joana a
A Baixa — A Câmara Municipal e a igreja de Santa Cruz
Louca, aqui rezou D. Pedro – Duque de Coimbra – antes da Batalha da Alfarrobeira. Aqui amou, foi morta e
sepultada Inês de Castro.
Poderão, ainda, disfrutar de um espaço de lazer encantador que muito veio enriquecer a cidade, no Parque Verde, fruto da mais recente requaliﬁcação urbana, e que se estendeao longo das margens do
Mondego.
Santa Clara e o Mondego —
Os Conventos e o Parque

Luís Serra e Silva
Presidente LC Coimbra

Campo Internacional de Juventude

Caros Companheiros

CL Júlia Lima
Assesora do Campo de Juventude
DM115

Dentro de uns meses teremos mais um campo a iniciar-se, que espero, seja mais um momento de grande orgulho para o nosso país. Neste momento
ainda não temos os jovens participantes escolhidos, mas em breve teremos o
grupo deﬁnido e precisamos de famílias prontas a recebê-los na semana de 9
a 16 de Julho. Receber estes jovens nas nossas vidas é uma experiência gratiﬁcante pela troca de ideias, cultura e pelos laços que ﬁcam, sendo alguns para
a vida. Abracem esta aventura companheiros, ﬁco a aguardar os vossos contactos. Sei que o Companheiro Serra e Silva de Coimbra, o Companheiro Fôsco da Parede e o Lions de Leiria são candidatos a receber jovens, mas precisamos de mais companheiros dispostos a receber estes jovens
Ao olhar para trás retenho muitos rostos que passaram pela minha vida…
e ﬁcaram para sempre marcados, quer pela sua amizade, quer pela sua irreverência, quer pela forma como passaram por aqui. Muitas amizades ﬁcaram e
permanecerão para sempre.
Já lá vão cerca de 20 anos desde que iniciei esta actividade com o meu
clube, o Lions Clube de Faro, e foram anos de muito trabalho para que Portugal saia sempre digniﬁcado e falado pelo mundo de uma forma muito positiva. È necessária muita paixão e uma entrega muito grande para que isto seja possível.
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As palavras podem ser sementes…

Quando me apercebi há dias de um” ruído”incomodativo
causado por troca de opiniões na internet, pensei – “Já começou o que era de esperar com esta iniciativa ou seja, discutir o nosso Movimento na praça pública”. Todos sabemos
que qualquer pessoa Lions ou não, pode aderir a este espaço e entrar em assuntos que só devem ser discutidos nos
locais próprios começando pelos Clubes ou em Reuniões
de Divisão, Região ou na Governadoria, culminando, obviamente, nas nossas Convenções.

CC Carlos Santos Costa
DM115

O CNG deste ano, está a fazer um esforço para que todos os Lions possam dar a sua opinião, sobre 6 temas que
interessam a todos e onde, cada Lion interessado pode
lançar novas questões, isto através da Internet que abrange
mais de 1500 Lions.
Tratou – se de um questionário a que se chamou LINHAS DE REFLEXÂO.
Seguido de Tertúlias para podermos pessoalmente, discutir as respostas e sugestões recebidas: uma já se realizou no dia 8 de Dezembro na sede do LC de STª Maria da Feira, (onde curiosamente foi levantado precisamente o problema do Distrito Múltiplo por um dos Companheiros presentes) e no dia 10, em Lisboa. Haverá uma terceira oportunidade de diálogo, em presença , para discussão e resumo das conclusões no dia 15 de Janeiro, em
Vila de Rei aquando do Encontro de Companheiros Melvin Jones que obviamente é aberto a todos os Lions.
É assim caros (as) Companheiros(as) que se devem discutir
os nossos problemas e jamais na praça publica.
Distrito Único ou Distrito Múltiplo!?
Quem me conhece, sabe que não gosto de entrar em
polémicas e muito menos quando as acho estéreis, no entanto, desta vez não consegui ﬁcar calado, pelo respeito que
me merecem todos os Lions, não só aqueles que servem
nos seus Clubes as suas comunidades, como aqueles que
sem qualquer interesse pessoal, servem e serviram o nosso
Movimento enquanto Lideres e contribuíram, decisivamente,
para o crescimento do Lionismo em Portugal.
Muitos criaram Clubes, fazendo reuniões, motivando e
não apenas falando e normalmente, ou quase sempre, só
para criticar, não que a critica em si seja má, desde que, obviamente, seja construtiva e feita nos lugares apropriados.
Pertencemos a uma Associação Internacional, que tem
as suas regras e eu, como PCNG escolhi para o meu lema SERVIR COM ÉTICA e isso obriga-me, ainda mais, a
ter sempre presente o nosso Código de Ética e os Objectivos de Lions Clubes Internacional.

Aprendi ao longo destes anos que tenho dedicado de alma e coração ao Lionismo, com as minhas naturais limitações, certamente, que a nossa Associação é das mais bem
organizadas e pensadas estrategicamente, não existe nada
que não esteja devidamente esclarecido nos nossos Estatutos e Regulamentos, quer a nível de Direcção Internacional,
Distritos, Clubes e Lions, direi mesmo que qualquer dúvida
que tenhamos, encontraremos resposta adequada no nosso
Site Internacional. Assim sendo, custa-me ver alguns companheiros, por mais inteligentes que sejam porem em causa, coisas que estão determinadas e pensadas para bem do
nosso Movimento.
No caso agora levantado, custa-me, como disse em cima, esquecer aqueles que pugnaram pelo engrandecimento
do nosso Distrito, não só os nossos fundadores do LC Lisboa Mater como de PDG/PCC ilustres como Trindade Martinez, Rodrigo Leite, Brito Rocha, Rui Taveira , Ribeiro Gorgulho … Não mencionarei todos os past Governadores, mas
eles sabem que construíram um ano esforçado e contribuíram para a imagem que o DM115 tem na Associação.
Faltam – nos agora engenho e arte para crescermos, para construirmos, para continuarmos a arranjar respostas para as comunidades? Ou há, entre nós, vozes de maus profetas, atitudes de pessoas negativas , ressabiadas que não
conseguem ultrapassar medos, por isso nunca se perﬁlaram para Governadores, mas fazem das palavras, constantemente, pedras de arremesso?
Meus Amigos, vamos fazer das palavras sementes de
motivação, de acção e de serviço.
Vamos CRESCER.
Um Abraço
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Linhas de Reflexão
Foi lançado um Inquérito a todos os Lions, por correio
electrónico e por carta para se reﬂectir sobre 6 temas que
julgámos ser de interesse para o Movimento Lion, quer nacional, quer internacional.
Após as respostas que não atingiram as nossas expectativas, programaram – se ainda dois “encontros”, um no
dia 8 de Dezembro, em Vila da Feira, outro no dia 18, em
Lisboa.
Nestas Tertúlias trabalharam – se os temas em grupo
e houve a oportunidade dos presentes discutirem alguns
dos pontos e levantarem ainda outras questões de muito
interesse.
Ficámos um pouco admiradas da pouca presença, quer
num espaço, quer no outro, sobretudo foi gritante a ausência dos sempre “críticos” que tinham aí possibilidades imensas de colocarem a sua forma de descodiﬁcarem os problemas e de esclarecerem algumas das normas internacionais
com as quais não estão de acordo.
Apareceram algumas críticas ao inquérito, à forma como
foram colocadas as questões, ao método utilizado, mas só
não é criticado quem não faz nada sobre coisa nenhuma.
Tudo o que se concretizou foi para ajudar a clariﬁcar alguns aspectos que nos preocupam há anos, sobre os quais
há já muitas teorias, mas poucas práticas.
Conhecemos todos porque não crescemos, porque saem tantos Lions, todos os anos, sabemos até o que fazer,
mas o fenómeno continua, porque não mudamos nada no
nosso comportamento.
Sabemos também dos preços, cada vez mais altos, para a organização das Convenções, mas não arranjamos soluções, continuam alguns a dizer que é a grande “Festa”
dos Lions, mas há pouco tempo para os Distritos tratarem
dos seus assuntos e para, a nível nacional se elevar o Grande Encontro.
A quota familiar aprovada pela Associação para aumentar os sócios com mulheres, as esposas dos Lions, também
é um ponto polémico que carece de discussão e que outra
forma teríamos para a fazer?
Ainda a Revista que muito poucos avaliam o esforço e
disponibilidade para agradar a “gregos e troianos” sem beliscar as normas da Associação. Falta – nos o culto da sua
leitura, a vontade de colaborar, a capacidade de ajudar a
melhorar.
Estes e outros foram os temas que pudemos debater, olhos nos olhos, como tantos apregoam e tão poucos
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praticam.
Quando se está para construir, está – se de boa fé, acreditando que todos pugnam para se alcançar uma forma
mais perfeita de melhorar e transformar os problemas em
soluções.
A terceira fase far – se –á, no dia 15 de Janeiro, em Vila
de Rei, onde se continuará a reﬂexão num grupo mais alargado para depois se retirarem as conclusões ﬁnais.
Esperamos todos os que se envolveram, de perto, nesta actividade, poder dizer que se cumpriram os objectivos e
que o Lionismo saiu mais enriquecido e com mais soluções.

Pela Comissão
PDG António Angeiras
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XII Encontro Melvin Jones
VILA DE REI, 15 DE JANEIRO
Uma vez mais o Clube de Vila de Rei organizou esta Jornada de Homenagem a Melvin Jones, Fundador do Lionismo e de
agradecimento aos Companheiros de Melvin Jones portugueses.
A Cerimónia decorreu no auditório da CM de Vila de Rei com a presença da Autarca e foi presidida pelo CC Carlos Santos
Costa, tendo este chamado para a mesa o PDI Rui Taveira, o DG Carlos Lopes do D115CN, o 1º DVG Nuno Ferrão, em representação do Governador do D115CS e a presidente do Clube, CL Paula Crisóstomo.
Depois da Abertura Solene da Sessão, da Saudação às Bandeiras, da Invocação e leitura partilhada do Código de Ética tomou a palavra a Presidente da Câmara que destacou o regozijo de Vila de Rei ao receber, novamente, a comemoração desta data, elogiou o trabalho altruísta e solidário dos Lions e lançou um desaﬁo a todos: o envio para Vila de Rei de medicamentos que possam ser utilizados por pessoas que não têm dinheiro para os comprar. Este “banco” de medicamentos seria
gerido pelo Clube Lion local e por pessoa ligada à saúde e aos serviços sociais da Câmara.
Seguiu – se um período de intervenções protocolares, das quais destaco a do CC Carlos Santos Costa

“Meus Amigos
Começo por agradecer à Senhora presidente da Câmara a sua presença e a força
que dá ao LC de Vila de Rei, à Presidente do Clube e a todos os sócios por uma vez
mais organizarem este Encontro, a todos os presentes Lions e não Lions, porque tal
como o spot publicitário tão em voga “a reunião far – se – ia, mas não era a mesma
coisa…”
Obrigado do fundo do coração por terem optado estar aqui.
Em cada ano se tem procurado sair dos limites destas paredes com temas interessantes para apresentação e debate. O Clube tem trazido vozes e experiências que
nos ajudaram a reﬂectir em vários temas sempre de muito interesse e modernidade. Este ano ﬁcamos pelos nossos problemas e faremos uma Tertúlia mais alargada, completando e enriquecendo as já efectuadas no CN, em Vila da Feira e no CS,
em Lisboa.
Os temas de que se irão falar são assuntos sobejamente conhecidos de todos, mas
carecem desta última reﬂexão conjunta, orientada por Past Governadores que assim
contribuem neste dia tão especial na agenda Lionística.
Sim, porque o ponto a destacar neste 12º Encontro de Companheiros Melvin Jones
é Homenagear o nosso Fundador Melvin Jones que, numa visão projectada no futuro deu ao mundo a possibilidade de muitos homens e mulheres poderem fazer a diferença para as vidas de muitas pessoas.
Nunca é demasiado pararmos e revermos alguns dados do percurso deste Homem,
em nome do qual agimos quando dizemos “Nós Servimos”.
Obrigado Companheiros pela vossa atenção. Iremos ver uma pequena apresentação sobre o Fundador do Lionismo.”
Seguiu – se a projecção de um power point sobre o Fundador e , de seguida o PDI
Rui Taveira falou do papel da Fundação e da força que os donativos dão à mesma.
Foi entregue a comenda de Companheiro Melvin Jones ao CL Eduardo Margarido
do LC Abrantes e mais um brilhante no emblema do PDI Rui Taveira como CMJ Progressivo, exibindo – se depois um pequeno ﬁlme sobre a Fundação. O PDI Rui Taveira que é o Responsável Nacional pela LCIF elogiou o trabalho dos PCC Neiva Santos e CL Vitorino Santos, responsáveis distritais.
Seguiu – se a tertúlia sobre os 6 Temas que têm andado em debate para se organizarem as resoluções ﬁnais, mas estas ﬁcarão para a The Lion de Abril.
Antes do almoço fez – se uma largada de balões, 132, com as cores dos Lions, representando os anos que Melvin Jones tem, pois ele continua vivo na sua ﬁlosoﬁa da
qual nós somos os continuadores.
PCC Maria Avelina Angeiras
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MENSAGEM A UM

DG C
Carlos
l L
Lopes
D115 CN

Nesta quadra natalícia que se avizinha é habitual trocar mensagens de boas festas onde nos desejamos, uns
aos outros, votos de ano novo feliz e pleno de boas realizações. Trata-se de um bom hábito cultural, hoje muito facilitado pela utilização plena das potencialidades que o telemóvel nos trouxe, permitindo o envio das mensagens que queremos, muitas vezes com lindas ﬁguras e música adequada. Os clássicos postais de Natal, ainda usados por algumas pessoas, perderam hoje grande parte do seu espaço,
com prejuízo evidente para muitas obras sociais que tinham,
na venda dos postais, uma das fontes de ﬁnanciamento de
que necessitam para o bem fazer a que se dedicam.
Pois bem. Uma das mensagens de boas festas que recebi foi-me enviada por um Amigo que muito prezo, que foi
LION durante muitos anos e que hoje o não é. Terminava a
sua linda mensagem assinando “O Ex-Companheiro ...”. Esta palavra fez-me pensar no que é ser LION, no que signiﬁca ser companheiro e, portanto, no que será ser “ex-companheiro”. E, sobretudo, pensei: poderá ser-se ex-companheiro? Compartilharei convosco as minhas reﬂexões sobre
o assunto e tentarei fazer chegar a todos quantos se consideram ex-companheiros estas minhas reﬂexões de Natal.
Ser LION é, para mim, SERVIR e não servir-se, como
aﬁrma o nosso código de ética. Aprofundando um pouco
mais, direi que, na sua essência, ser LION é uma das manifestações mais expressivas da nossa existência, enquanto
seres humanos que somos e que, naturalmente, (apeteciame dizer biologicamente) só nos realizamos se viveremos
em comunidade. E viver em comunidade é partilhar com os
outros tudo o que constitui a nossa vida, naquilo que so-
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mos e naquilo que temos, ajudando com essa partilha que
os outros sejam também mais e melhores pessoas. Partilhar,
dar-se, servir são, pois a expressão mais simples e imediata, mas também mais inteligente do SER humano que cada um de nós é. Assim, se o serviço é o nosso modo natural de viver em comunidade, ser LION é um pouco mais que
isso, é aderir a uma estrutura, a uma forma organizada e internacional de servir, através da qual o serviço que prestamos se torna mais eﬁcaz, mais globalizado e mais universal.
O nosso SERVIR estende-se, através do lionismo, a todas
as pessoas do mundo e a nossa vida em comunidade torna-se mais sólida e mais efectiva.
É, pois, importante compreender estas duas realidades:
o essencial, o substancial, é servir. Mas para servir melhor
é desejável integrar a instituição que tem mais instrumentos
de serviço. O LIONS é, para nós, essa instituição. Substância e forma são, pois, duas realidades complementares que
devemos aperfeiçoar em cada momento para melhor servir.
Ser COMPANHEIRO é, no essencial, aderir à substância, isto é, SERVIR em toda a sua plenitude. É também aderir à
instituição, ao movimento lionístico internacional. Mas o essencial, a matriz do companheirismo lionístico reside no
SERVIR. Quem se aﬁrma companheiro só porque pertence
à instituição mas não serve a comunidade, mente. Quem só
adere à forma e ignora o essencial do serviço desinteressado não é, de facto, companheiro. Em contrapartida, quem
serve com amor e disponibilidade os outros, quem serve a
comunidade e não a utiliza em seu benefício, é companheiro. Se ao mesmo tempo, integrar um clube lionístico, melhor. Melhor porque serve de maneira mais organizada e universal. Mas, no essencial, o que deﬁne o companheirismo
lionístico é o servir.
Nesta perspectiva, lembro-me do Evangelho cristão
e das respostas que Cristo deu quando lhe perguntaram
quem era o discípulo de Deus. A parábola do bom samaritano e a parábola sobre “quem é o meu próximo” constituem
momentos de reﬂexão e de aprendizagem que gostaria de
compartilhar convosco. Em ambas as situações, o cristão,
o homem mais próximo de Deus foi o que serviu, o que cuidou com amor do outro que precisava. Não foi nem o sacerdote nem o levita. Não foi nenhum dos homens tidos como da Igreja. Também aqui Cristo quis aﬁrmar, em parábola,
que entre a substância e forma há uma diferença fundamental: aqueles que se aﬁrmam cristãos não o são porque o dizem, mas porque praticam o amor de Cristo no serviço que
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“EX-COMPANHEIRO”

prestam às outras pessoas. É no serviço, no amor ao próximo, que se ﬁca a saber que é ou não cristão.
No lionismo, algo de parecido se passa. Por isso, telefonei de imediato ao companheiro que assinou a sua mensagem com a designação “ex-Companheiro” e lhe transmiti este pensamento: no lionismo que, enquanto Governador,
quero aprofundar, não há ex-companheiros por uma razão
muito simples: ou continuam a servir os outros com amor e
disponibilidade e, portanto, continuam a ser companheiros
mesmo que (temporariamente?) possam estar fora da instituição; ou querem servir-se e não servir e, então, não são
companheiros e, provavelmente nunca o foram.
Tenho seguido com muita proximidade e de muito perto
o movimento de renovação que alguns Clubes vêm desenvolvendo. Renovação de pessoas. Renovação de ideias. Renovação de práticas de serviço. A atracção de novas pessoas, algumas das quais para Clubes LEO, tem sido feita, precisamente, através do convite para participarem em acções

de serviço na comunidade. E é muito confortante ver como
essa adesão tem sido entusiasta, participativa e, sobretudo,
aceite com grande responsabilidade. Mesmo antes de uma
adesão formal ao lionismo, muitas são as pessoas que já se
tornaram, de facto, companheiros, porque servem desinteressadamente e se comprometeram com o serviço à comunidade. SERVIR um pouco melhor, com mais organização e
maior universalidade acontecerá num futuro próximo, porventura amanhã....
O nosso farol de esperança desenhado pelos Alunos
da Escola Básica de Santiago, em Aveiro, é verde, vermelho
e amarelo: verde como a esperança; vermelho como o sangue que dá vida, amarelo como o SOL que aquece a nossa
esperança e a viviﬁca.

É com um farol como ele que o Distrito 115 CN será melhor, mais numeroso e mais humano. Mais LION. E é com a
luz desse farol que o mundo será melhor e mais fraterno

MUNDO MAIS FRATERNO

FAROL DA ESPERANÇA
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Farol de Esperança
FORUM EDUCAÇÃO E FAMÍLIA

Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
29 de Janeiro de 2011, 14.30 HORAS
1. ABERTURA
ALBINA MAIA
Presidente do Lions Clube de Vila do Conde
HELDER PIMENTA
Assessor para o Fórum
2. A FAMÍLIA – SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA
PRESIDENTE
HELDER PIMENTA
CONFERENTE:
CARMO REIS
Historiador e Presidente do Ateneu de Vila do Conde
3. EDUCAÇÃO NA FAMÍLIA
PRESIDENTE
CARDOSO DA SILVA
CONFERENTE
CARLOS LOPES
Médico, Professor Catedrático de Patologia do ICBAS
4. EDUCAÇÃO NA ESCOLA
PRESIDENTE
MAIA GOMES
CONFERENTE
JOSÉ MATIAS ALVES
Ciências da Educação, Professor da Universidade
Católica Portuguesa
INTERVALO
5. VIVER EM FAMÍLIA / VIVER EM INSTITUIÇÃO
PRESIDENTE
ALBINA MAIA
CONFERENTE
NUNO CARVALHO
Director da Casa da Criança da Santa Casa da
Misericórdia
6. EDUCAÇÃO EM AMBIENTE DE RISCO (TOXICODEPENDÊNCIA)
PRESIDENTE
CARLOS LOPES
CONFERENTRE
ADRIANA RELVAS
Médica, Fundação “A Comunidade Contra a SIDA”, Porto
7. DEBATE FINAL
MODERADORES
ALBINA MAIA, CARLOS SOUSA, MAIA GOMES

REUNIÃO DA DIVISÃO 8
No passado dia 23, no hotel de Ílhavo, o LC local recebeu os Lions Clubes da Divisão 8 dando cumprimento a uma regra estatutária lionística.
A reunião foi convocada pelo Presidente da divisão 8, CL. António Rocha, tendo tido o Lions Clube de Ílhavo a maior
honra em ser seu anﬁtrião. À volta da mesa sentaram-se os seguintes Lions Clubes, representados por membros das direcções ou outros elementos para o acto indicados: Águeda, Bairrada, Ílhavo, Santa Joana Princesa e Vagos.
Estas reuniões destinam-se a fazer um balanço das actividades em curso e a dar conhecimento periódico dos programas estabelecidos para cada ano Lionístico quer a nível cultural, quer a nível cívico, quer a nível da saúde e, acima de tudo
e tendo em conta o momento sensível que o país atravessa, a nível da solidariedade. Cada vez mais as instituições têm que
estar atentas às comunidades em que se inserem, tentando, na medida do possível, minorar os seus problemas através de
programas concertados com outras instituições e mesmo organismos públicos que estabeleçam parcerias para o efeito. Por outro lado, são muitas vezes momentos de reﬂexão e de formação lionística, onde se equacionam as dúvidas e algumas propostas, constituindo assim verdadeiros
fóruns de vida lionística, tendo sempre no horizonte as orientações provenientes de Lions Internacional.
A reunião, excelentemente conduzida pelo Presidente de Divisão, CL
António Rocha, foi muito participada salientando-se o convívio e a amizade que se aﬁrmaram no ﬁnal da mesma durante o degustar de algumas
frioleiras devidamente regadas e gentilmente servidas com a qualidade a
que o Hotel de Ílhavo sempre nos tem habituado.

20 Jan 11
THE LION

Distrito
oDistrito
Múltiplo
115
Múltiplo
115

D115CN

REUNIÃO DA DIVISÃO 1
Os Clubes do Conselho Divisional I, por convocatória
do seu Presidente, CL Agostinho Barros, do Lions Clube
de Ponte de Lima, reuniram ontem, dia 25 de Novembro,
pelas 21:30 horas, na Sede do Lions Clube de Barcelos.
Esta 2ª reunião ordinária do Conselho Divisional
I, presidida pelo seu Presidente, CL Agostinho Barros, foi muito participada e contou com a presença da
mais alta individualidade do Distrito 115 CN, o Covernador, CL Carlos Lopes. Também o 1º Vice-Governador, CL Duarte Magalhães Marques, esteve presente,
mas na função de Secretário do Lions Clube de Viana do Castelo; e ainda a PDGI Lucinda Fonseca, o
Presidente da Mútua, PDG Carvalho Lopes, o Presidente do Conselho Fiscal do Distrito Múltiplo, CL Jorge Continho - este no desempenho da sua função de
Secretário do Clube anﬁtrião -,o Assessor para a Diabetes, CL Passos Gonçalves, do Lions Clube de Barcelos, além dos Presidentes, Secretários e Tesoureiros dos Clubes da Divisão I (aos quais estas reuniões são especialmente dirigidas) e também Companheiras e Companheiros do Clube Anﬁtrião. A sala estava ornamentada por uma bonita bordadura humana, que preenchia o perímetro do quadrilátero formado pela disposição das mesas, e bastantes Companheiras e Companheiros fora desse perímetro.
Partilharam-se experiências, idéias e modos de acção.
E é este intercâmbio de idéias e de experiências, que
vai estimular outras idéias e produzir as actividades de
serviço que dão corpo ao lema «NÓS SERVIMOS».
Finda a ordem de trabalhos, conviveu-se em redor
da pequena mesa redonda e das guloseimas que daí
se ofereciam. Todos regressámos a casa mais enriquecidos e cientes de que, cada vez mais, a nossa acção,
como lions, é necessária e urgente.

DIA MUNDIAL DO SERVIÇO LIONÍSTICO
Favorecer e cultivar o Convívio, a Amizade, o Companheirismo
entre os associados do clube é também Serviço Lionístico, que
aglutina e cimenta vontades em redor do Serviço voltado para o exterior, para a Comunidade. E foi assim que o Lions Clube
de Barcelos comemorou o dia 8 de Outubro – Dia Mundial do
Serviço Lionístico. Com um convívio na nossa Sede.
Iniciou-se com uma bem estruturada Reﬂexão Audiovisual, da responsabilidade da nossa PDG, CL Lucinda Fonseca, sob o título.. “O LIONISMO HOJE”, tendo por base o organograma que enforma, hoje, o Lionismo, em que o sócio é o núcleo. Foram tecidas várias considerações e evidenciadas curiosidades bem interessantes que integram o historial lionístico. Por ﬁm cantámos o Hino do Distrito 115CN.
O nosso convívio prosseguiu em volta da mesa, em redor das diversas iguarias levadas pelas Companheiras e prolongou-se até
depois da meia-noite. Convivemos, falando de Lionismo e de temas diversos, do dia-a-dia, que hoje afectam a Sociedade e cada um de nós. Cimentou-se a Amizade. Praticámos Lionismo.
O Magusto, por volta do dia de S. Martinho, é um convívio tradicional no calendário do Lions Clube de Barcelos.
Habitualmente realiza-se na Quinta de Martim dos CCLL Manuela e Armando Vale de Miranda, que gentil e generosamente
nos abrem as portas da sua quinta, e nos oferecem aquele maravilhoso espaço, para esse ﬁm.
Ontem, dia 13 de Novembro, mais uma vez, se cumpriu a tradição. A partir das 12:30 horas, Companheiras e Companheiros
do Clube e alguns convidados começaram a aparecer na Quinta de Martim, para o almoço, que se prolongou tarde dentro,
sob o signo do convívio saudável e bem-disposto.
Ao aconchego das castanhas assadas e das nozes, a meados
da tarde, juntou-se o som das violas dedilhadas pelos CCLL Alberto Martins e João Pedro, adicionado às vozes bem timbradas de algumas Companheiras. E a tarde entrou na noite com
Companheirismo e Alegria. Seguiu-se uma bifana no pão e uma
sopa de couve-galega, para aconchego do estômago antes do
regresso a casa
Não fomos presenteados pelo «verão de S. Martinho» e o tempo,
no exterior, esteve tempestuoso; mas no interior das vetustas paredes, que nos envolveram e aconchegaram, cresceu o calor humano, acrescentado do calor rubro e crepitante da lareira acesa.
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CONFERÊNCIA - “Mais COR para Incluir”
• Sabia que o Daltonismo é uma alteração congénita, associada ao cromossoma X, que resulta numa incapacidade para
distinguir algumas cores?
• Sabe que esta diﬁculdade afecta cerca de 10% da população masculina mundial?
• Sabia que para os daltónicos o arco-íris não possui 7 cores, mas sim 2 ou 3?
• Sabia que alguns dos novos semáforos de iluminação Led, podem confundir um daltónico porque o verde apresenta uma
nova tonalidade (ou temperatura de cor), muito diferente da convencional?
• Sabia que para um daltónico tudo em que a COR seja determinante (imagens, gráﬁcos e tabelas, roupas, medicamentos,
sinais de trânsito/perigo etc..) é de difícil compreensão, originando constrangimentos, diﬁculdades pessoais/proﬁssionais e
falta de autonomia?
• Sabia que no Hospital São João este código será utilizado nas pulseiras colocadas aos pacientes bem como na sinalização horizontal que indica o caminho através das diferentes unidades, sendo que na zona de espera se disponibilizará informação sobre como utilizar o código colorADD?
• Sabia que foi assinado um protocolo no Porto, na conferência “ColorADD - Uma experiência de inclusão do Porto para o
Mundo”, iniciativa englobada no programa “Porto - um distrito inclusivo” organizado pelo Governo Civil do Porto?

Miguel Neiva, Mestre em Design e Marketing pela Universidade do
Minho no âmbito da sua dissertação de mestrado desenvolveu um Código para daltônicos, o ColorAdd®, ajudando todas essas pessoas a
terem maior “independência aquisitiva, uma mais fácil integração social
, com o consequente aumento de bem-estar e autoconﬁança”.

Porque este é um verdadeiro projecto de inclusão, considerado
pelos especialistas como uma das 40 ideias para Melhorar o Mundo, foi com enorme prazer que o Lions Clube da Boavista, com o
apoio da Câmara Municipal do Porto, promoveu uma conferência
intitulada “ “Mais COR para incluir” que se realizou no pequeno auditório do Rivoli – Teatro Municipal - Porto.

Aqui

ﬁca

o

nosso

agradecimento

publico

a

todos

amigos e Companheiros que responderam tão positivamente ao
nosso convite, à Câmara do Porto que se fez representar pela digníssima Drª Guilhermina Rego – Vereadora do Pelouro do Conhecimento e Coesão Social e pela Engª Raquel Castello-Branco – Administradora Executiva do Porto Social, ao nosso estimado amigo
Dr. Miguel Neiva e à ColorAdd®, desejando que este fantástico projecto continue a ter a merecida anuência junto das entidades publicas e privadas da nossa cidade, do nosso Pais… !
LC da Boavista
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PROJECTO DE RECONSTRUÇÃO DE CASA

Para avançar com o projecto de re-

“O objectivo deste novo projecto,

construção da casa, o Lions Clube de

no qual se centrarão as nossas aten-

Mealhada vai colocar em marcha di-

ções neste ano Lionístico, é contribuir

versas iniciativas de angariação de fun-

para melhorar a qualidade e as condi-

dos, que oportunamente serão divulga-

ções de vida das famílias, cada casa

das. “Para já congratulamo-nos com a

que conseguirmos recuperar será se-

iniciativa de três jovens, uma delas do

guramente importante não só para as

concelho da Mealhada, que estão ago-

famílias que forem seleccionadas mas

ra a lançar-se no mercado proﬁssional,

também para todos aqueles que com

e vão realizar um desﬁle e uma expo-

um pequeno esforço ajudarem a aﬁr-

sição no próximo dia 30, e que mal ti-

mar e concretizar este grande projec-

veram conhecimento deste projecto,

to”, conclui Gonçalo Breda Marques.

Depois de colocar em marcha o

disponibilizaram-se para oferecer uma

projecto “Apadrinhe uma Criança” e

parte do produto da receita ao Lions,

a campanha de Natal, o Lions Clube

concretamente para a “nossa” primei-

de Mealhada prepara-se para lançar

ra casa a ser reconstruída”, sublinhou

mais uma grande iniciativa, que pas-

Gonçalo Breda Marques.

sa pela reconstrução de uma casa
degradada de uma família de parcos
recursos ﬁnanceiros do concelho da
Mealhada

“Vamos precisar de toda a ajuda possível, por isso deixo o apelo às

“Vamos precisar
de toda a ajuda
possível”

pessoas, empresários e mesmo outras
associações do concelho que se asso-

O projecto está delineado, falta
apenas passar para o papel o regula-

ciem a esta causa”, acrescenta o presidente do clube.

mento e seleccionar a família”, explica Gonçalo Breda Marques, presidente do Lions Clube de Mealhada, acrescentando que o clube quer contar para essa tarefa com o apoio dos presidentes das Juntas de Freguesia e dos
serviços sociais da Câmara Municipal e
de muitas pessoas, empresas e Instituições/Associações do concelho.
O perﬁl da família a apoiar já foi deﬁnido pelo clube, refere o presidente
do clube mealhadense: “o nosso objectivo é apoiar uma família estruturada, perfeitamente integrada na sociedade, mas com diﬁculdades de cumprir os seus compromissos e melhorar
as suas condições de vida, por usufruir
de parcos rendimentos”.
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Farol de Esperança
O LC de Águeda efectuou

onde se procurou difundir o espí-

Recolha de Sangue – 22 Dádivas

rito, objectivos e acção do Lionis-

no mês de Outubro e 48 no mês

mo, bem como mostrar a acção

de Novembro; promoveu a acti-

social do Lions Clube de Aveiro,

vidade “Cartaz da Paz”; organi-

nomeadamente as Campanhas

zou uma Palestra sobre o Lionis-

levadas a cabo pelo Clube em fa-

mo pelo CL Armando Gonçalves;

vor dos mais carenciados; entre-

preparou e limpou o espaço em-

ga de roupas de senhora e ho-

prestado, a utilizar como loja de

mem na IPSS Florinhas do Vou-

solidariedade, vendas de Natal e

ga no valor de 580€ destinadas

quermesse que funcionou duran-

a utentes do Programa “Giros”;

te o mês de Dezembro. Partici-

Realização de visitas semanais

pou com 12 CL na campanha de

dos voluntários ao Lar da Moi-

recolha de alimentos do BANCO

ta, da Santa Casa da Misericór-

ALIMENTAR CONTRA A FOME.

dia de Aveiro; Presença no 4º Fórum Nacional de Diabetes, com a

O LC de Aveiro realizou o
rastreio da visão na Escola Básica de Santiago em Aveiro. Foram
observados 94 alunos e 5 professores num total de 99 exames
feitos por duas técnicas da empresa LuísÓptica que, graciosamente, as pôs ao serviço de alunos, professores e pessoal auxiliar; realização com sucesso do
rastreio gratuito da visão na Freguesia de Aradas com a participação da MultiÓpticas; acompanhamento, com os responsáveis
das Escolas e do Agrupamento de Escuteiros de Vilar, dos trabalhos no âmbito do Concurso
“Cartaz da Paz”;Preparação da
Campanha “Acolha Uma Vida” –
recolha de enxovais para bebés.
Reunião com a Direcção da LAC
– Liga dos Amigos do Coração –
com vista ao estabelecimento de
um protocolo de colaboração entre as duas Instituições para a realização de diversos rastreios;
participação na Feira AGROVOUGA 2010, realizada no Parque
Expo em Aveiro, com um “stand”
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presença da Senhora Ministra da
Saúde Dr.ª Ana Jorge, realizada
no Parque Expo em Aveiro e que
se realizou no dia 13/11, com um
stand onde se procurou difundir o espírito, objectivos e acção
do Lionismo, bem como mostrar a acção social do Lions Clube de Aveiro; Realização do Jantar-Palestra “A Voz do Coração
– o Voluntariado” proferida pelo
Presidente da IPSS Florinhas do
Vouga, Sr. Pe João Gonçalves,
nas instalações da própria instituição. A verba de 320€, recolhida no Jantar foi, na sua totalidade, entregue à Instituição. Participação na Palestra/Debate “Voluntariado e Valores Humanos” a
convite da Universidade Sénior
de Vagos. Reunião com responsável do Agrupamento de Escolas de Aveiro, Dr. Carlos Magalhães, para arranque da acção
“Eu sou Vigilante da Floresta”;
Realização do rastreio gratuito da
visão na no Mercado Manuel Firmino com a participação da MultiÓpticas; selecção dos trabalhos
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recebidos das Escolas e do Agrupa-

tos anos, no Peditório a favor da Liga

rães e a Câmara Municipal de Guima-

mento de Escuteiros de Vilar, no âm-

Portuguesa Contra o Cancro.

rães o Clube esteve presente

envio para o Distrito; Preparação da
Campanha “Acolha Uma Vida” – recolha de enxovais para bebés; preparação da Campanha de Natal, com
identiﬁcação de famílias carenciadas e

num

colóquio, a convite do Grupo SNAE

bito do Concurso “Cartaz da Paz” e
O LC da Covilhã participou na
“Semana do Bebé” promovida pelo Centro Hospitalar da Cova da Beira; fez a entrega de Bolsa de Estudo

que teve como ponto único o convite desta entidade para fazermos parte
dum projecto denominado Community Advisory Panel (CAP).

a um aluno carenciado (70,00€).

suas carências, com o apoio da Cari-

O LC de Ílhavo fez entrega de

tas, para receberem um cabaz de Na-

Leite, Cereais e enlatados a uma fa-

tal ;entrega de roupas de senhora e

O LC de Espinho fez entre-

homem na IPSS Florinhas do Vouga

ga na Paróquia de Espinho do va-

no valor de 830€ destinadas a uten-

lor de 1.000,00€ para ajuda aos mais

tes do Programa “Giros”; participa-

carenciados.O Clube efectuou as se-

ção na Acção “Clipe uma Ideia” orga-

guintes Colheitas de Sangue: Escola

nizada por Networking Aveiro Group,

Gomes de Almeida – 15 Dádivas; Fre-

a favor das Florinhas do Vouga; reco-

guesia de Silvalde – 80 Dádivas; Cen-

valor de 25,00€; oferta de material es-

lha de diverso material para a realiza-

tro Paroquial de Guetim – 69 Dádivas;

colar a criança de etnia cigana no valor

ção de Rastreios da Glicemia ofereci-

Total de 164 DÁDIVAS DE SANGUE.

de 25,00€; oferta de mobília de quar-

do pelo Laboratório Roche.

mília com duas crianças no valor de
231,36€ nos meses de Out e Nov.; entrega de roupa à mesma família no valor de 60,00€; oferta de produtos pediátricos da marca Mistela a recém-nascido de família jovem carenciada, no

to com três camas à Instituição “Obra
O LC de Fafe homenageou, no

da Criança”, no valor de 250,00€; Reu-

O LC da Bairrada organizou uma

decorrer do jantar de celebração do

nião com a Farmácia Ançã para esta-

equipa constituída por um médico, dois

seu 32º aniversário, o Grupo de Can-

belecimento de um protocolo de cola-

analistas e três Companheiros para rea-

tares “Os Castiços de Regadas”.

boração para acção de rastreio da Osteoporose; continuação da Recolha de

lizaram durante uma manhã de domingo, na freguesia de Avelãs de Cima, um
Rastreio da Diabetes a 100 pessoas.

Óculos usados; Prossecução da CamO LC de Guimarães celebrou o

panha Internacional “ CARTAZ DA PAZ;

“Dia do Lionismo” visitando pessoas

ofertas à Instituição “Obra da Criança:

da comunidade que se encontravam

livros infantis, juvenis, escolares e de

O LC de Braga comemorou o

doentes ou isoladas; Foram entre-

consulta, cassetes de livros infantis no

“Dia do Lionismo” com realização de

gues mais cinco próteses mamárias

valor de 510,00€; protocolo com a as-

missa por intenção dos Companhei-

e seus respectivos suportes, no valor

sociação “ Sopa Rica” para apoio ali-

ros falecidos; 01 e 02 de Novembro

de 587,20€; participo, como habitual-

mentar a famílias carenciadas; oferta

participou, como já é habitual há mui-

mente, nos dias 29, 30 e 31 de Outu-

de roupa para adolescentes, toalhas,

bro no Peditório a favor da Liga Por-

cobertores e lençóis à “ Obra da Crian-

tuguesa Contra o Cancro e depois foi

ça”, no valor de 190,00€; oferta de pija-

feito o Peditório a nível das empresas.

mas e roupa de agasalho a uma idosa

O Clube deu quatro Bolsas de Estudo

muito carenciada no valor de 70,00€.

a alunos universitários. Juntamente

Planeamento e realização do cartaz

com quase todas as Associações de

de divulgação sobre o rastreio da Os-

Solidariedade Social: Lions, Cruz Ver-

teoporose em colaboração com a far-

melha, Bombeiros, Turipenha, Centro

mácia Ançã Castro na Praia da Barra.

Cultural Vila Flor, Irmandade de Nossa

Participação de 13 CCLL no Magusto

Senhora da Penha, Cercigui, Associa-

realizado no Hotel de Ílhavo em parce-

ção Industrial e Comercial de Guima-

ria com o Lions Clube de Ílhavo;
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O LC de Ílhavo e a saúde
No passado dia 18 de Dezembro o Lions Clube de Ílhavo promoveu um
rastreio da Osteoporose na Praia da Barra. A prevenção da doença e a despistagem dos primeiros sintomas são preocupações que devem nortear todas as pessoas no combate aos incómodos provocados pela dor e que, se
não forem devidamente tratados, podem levar a situações irreversíveis. Neste sentido, o Lions Clube de Ílhavo vai promovendo diversos tipos de rastreios que pretendem ajudar as populações a prevenirem eventuais doenças.
É evidente que este trabalho só é possível graças à colaboração prestimosa e insubstituível de diversas entidades. No caso presente a Farmácia Ançã
Castro da Praia da Barra constituiu um parceiro inexcedível e uma colaboração insubstituível para o alvo que nos propusemos atingir. Desta forma o
Lions Clube de Ílhavo acredita ter cumprido mais uma etapa de SERVIÇO.

O LC de Macedo de Cavaleiros realizou o tradicional “MAGUSTO”.

riado e os Valores”; promoveu uma Visita *a Exposição de
Pintura na Praia da Vagueira. No Dia Mundial da Diabetes,
em colaboração com o Centro de Saúde der Vagos, foram

O LC da Maia realizou um Magusto para angariação
de fundos que teve cerca de 200 presenças entre CCLL e
amigos.

feitos 130 Rastreios da Diabetes e Hipertensão Arterial e
esta acção terminou com uma sessão de esclarecimento,
pelas Técnicas de Saúde, sobre como evitar e controlar
esta grave doença; jantar de trabalho para o lançamento
da Campanha de Natal – “Faça sorrir uma Criança”, que

LC de Vale de Cambra Encerramento da Campanha “Sight First” – Recolha de óculos usados e Campanha de angariação de novos sócios. Realização de Baile
de S. Martinho para angariação de fundos para o Lar de

consiste em recolher brinquedos e roupas para distribuir
por crianças de famílias carenciadas do concelho de Vagos. Um sorriso, pode valer mais que mil palavras, por isso vamos fazer estas crianças sorrir este Natal.

3ª Idade da Freguesia de Cepelos – Vale de Cambra; entrega na Sede do Distrito 115CN dos trabalhos do Concurso “Cartaz sobre a Paz” referentes às duas escolas de

O LC de Vila do Conde comemorou o Dia Mundial

Vale de Cambra; entrega de 200 pares de óculos usados

do Serviço Lionístico com uma visita, realização de diver-

na Sede do Distrito 115CN.

sas actividades e entrega de prémios ao Centro de Apoio
e Reabilitação de Pessoas com Deﬁciência da Santa Casa

O LC de Vagos organizou um Rastreios de Colesterol, Diabetes e Hipertensão Arterial. Esta acção teve lugar na Freguesia de Soza, Lugar de Salgueiro, tendo sido atendidas 42 pessoas; participação na reunião na Câmara Municipal de Vagos para tratar de assuntos relacionados com a mudança da Sede do Clube; fez o Peditórios
a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, nas dez freguesias do concelho. Nesta acção estiveram presentes 5
CCLL e 40 voluntários locais. Organizou uma Palestra no
“NEVA” promovida pela Universidade Sénior, sendo orador
o CCE Américo Ribeiro. O tema apresentado foi “Volunta-
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da Misericórdia de Vila do Conde, em Touguinha; realização de Magusto cuja receita reverteu a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro; ﬁnalizou a actividade relativa ao
Concurso do “Cartaz sobre a Paz”; colaborou na recolha
de alimentos a favor do Banco Alimentar Contra a Fome;
“Campanha das Tampinhas” – O Clube vai deslocar-se à
empresa CEINOP, em Estela,
Póvoa de Varzim, com o objectivo de obter alguma informação concreta sobre a forma
de colocar, nas melhores condições, as tampinhas
recolhidas.
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Natal com...
O LC de Águeda na sua Assembleia de “ Ceia de Natal” promoveu
uma Palestra sobre o Natal pelo Rev.º
Padre Manuel Armando Marques.
Foi aberta ao Publico a loja de solidariedade em actividade até ao dia 4 de
Janeiro de 2011,foram atendidas e
apoiadas 115 pessoas com roupas ,
brinquedos e outros bens de utilidade.
Na loja foram angariados alguns fundos através de uma tômbola e da venda de pequenas peças elaboradas pelas companheiras e amigas do Clube.
O LC da Boavista fez do dia 15 de
Dezembro mais um dia mágico na
história do Clube. A equipa do Lions
da Boavista, encabeçada pela CL Marta Esteves deslocou-se ao Norte Shopping para receber mais de 600 crianças
e garantir-lhes que nós também somos
“fabricantes de Sorrisos”! O som estridente que se ouvia nos corredores
e a alegria que vimos naquelas caritas
foi o nosso melhor presente de Natal.
Alguns daqueles meninos e meninas,
apesar de viverem no Porto, nunca tinham entrado numa sala de Cinema e
o seu entusiasmo era contagiante!
O nosso Presidente Francisco sentiuse e, na verdade foi um Pai Natal para muitas daquelas crianças! O seu riso
HO HO HO foi um momento único!!!!
De todos sentimos uma enorme alegria, carinho, acolhimento, reconhecimento e partilha! Bem-haja a todos
que trabalharam e tornaram esta
Festa de Natal tão especial!
Publicamente queremos agradecer:
- À Junta de Freguesia de Lordelo do
Ouro, em especial ao nosso amigo
Francisco Tartaro e à Drª Gabriela Queiroz, dizendo-lhes que é um prazer trabalhar com essa Junta de pessoas fantásticas e sempre tão disponíveis!
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- À Publimpor e à CL Filomena Moreira
que com seu patrocínio tornou possível
o transporte para o Shopping em segurança e conforto dos nossos pequenitos e dos professores das escolas.
- Aos Cinemas Lusomundo pela excelente organização...! Estava tudo óptimo. As pipocas estavam excelentes!!
- À equipa de segurança do Norte
Shopping que coordenaram a entrada
de todos sem qualquer problema, com
atenção redobrada e muita simpatia.
- E por ﬁm, à nossa querida Companheira Marta Esteves por esta excelente organização... !!
ESTAMOS TODOS DE PARABÉNS!
O LC de Ílhavo entregou Leite, Cereais, enlatados E Pizzas a uma família com duas crianças; ofereceu roupa, calçado a uma família de etnia cigana ; fez distribuição de cartazes para
aquisição de bens alimentares para os
Cabazes de Natal; ofereceu roupa, toalhas, cobertores e lençóis a uma família carenciada; realizou de 30 rastreios
de osteoporose com a colaboração da
Farmácia Ançã Castro; entregou cabazes de Natal a dezasseis famílias,
abrangendo 37 pessoas entre as quais
17 crianças ; entregou um Cabaz de
Natal a uma família de etnia cigana; fez
a oferta de roupa de homem e calçado
a um viúvo carenciado; entregou edredões de aquecimento, mantas e camisolas a uma família com duas crianças.
Cumprindo a tradição, o Lions Clube de Ílhavo realizou, no dia 18 de Dezembro, no Hotel de Ílhavo, o seu Jantar de Natal reunindo à volta da mesma mesa Companheiros, Familiares e
Amigos.
Em ambiente de festa e simultaneamente de harmonia, saboreou-se o
“ﬁel amigo” bem regadinho com líqui-
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dos adequados à sua essência e bem
acompanhado de iguarias e sobremesas que, habitualmente, compõem
uma tradicional mesa de Consoada. O
Hotel esmerou-se. O espaço, condigna
e adequadamente ornamentado para o
especial momento, contribuiu para que
todos se sentissem comodamente instalados e espiritualmente saciados.
A sala estava cheia. Sim, cheia de
Amor e de Paz. Nem os Pais - Natal,
artisticamente expostos, se cansaram.
Foram companhia permanente do princípio até ao ﬁm, numa alusão perfeita
ao verdadeiro espírito natalício.
Foi mesmo Natal, foi Companheirismo,
foi Amizade…
O LC de Macedo de Cavaleiros promoveu uma acção de angariação de
fundos para, nesta quadra natalícia,
oferecer um Cabaz de Natal a família
carenciada.
O LC da Maia entregou diversos artigos: brinquedos, roupas, material escolar, cabazes de alimentos, etc., no
valor total de 5.400,00€, distribuídos
pelas seguintes Instituições:
“Causa da Criança – Crianças em
Risco”
“Associação Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadão Deﬁciente Mental”
“Centro de Deﬁcientes da Touguinha”
“Lar Evangélico”
“Missionários do Sofrimento (Centro de
Velhinhos)”
Centro Juvenil de Campanhã – Acolhimento de Crianças”
O LC do Porto tem um Serviço à Comunidade no âmbito da Solidariedade
(permanente)
Acolhimento na sede de 25 crianças

carenciadas, que realizam as suas actividades de lazer. (ou tempos livres e
que usufruem desse espaço.
Na continuação do Serviço à Comunidade, uma Companheira dá aulas de
Português a estrangeiros, em serviço
de missão, duas vezes por semana e
aulas de inglês a um infantário local.
De oito em oito dias, o Clube distribui
ajuda alimentar a famílias carenciadas,
residentes dentro da abrangência da
área do clube.
Entregou - se a alguns alunos de 11º
ano vários livros de estudo no valor de
300 €.
Ofereceu-se o seu habitual donativo para as missões da Congregação
do Espírito Santo, nomeadamente para o Quénia e para o México, no valor
de 500 €.
Distribuição de
carenciadas.

roupas

a

famílias

O Clube realizou na sede um BAZAR
DE NATAL de 20 de Novembro a 19 de
Dezembro. E um sorteio de um aliciante Cabaz de Natal.
LC de Vagos realização do tradicional Jantar de Natal. Contrariamente ao
habitual, os CCLL decidiram substituir a troca de prendas por brinquedos
para a Campanha “Faça Sorrir uma
Criança”.
Realização da 1ª fase de testes à visão na E.B. 2,3 Dr. João Rocha (Pai)
de Vagos, onde foram rastreados 122
alunos.
O LC de Vale de Cambra realização
do tradicional Jantar de Natal com todos os Companheiros e suas famílias.;
Entrega de 500,00€ ao Lar da 3ª Idade da Freguesia de Cepelos – Vale de
Cambra; Entrega de 100 pares de óculos na Sede do Distrito 115CN.
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Natal com...
LC Elvas participação em várias festas de
Natal, como já vem sendo hábito desde há
alguns anos a esta parte, a saber: Hospital
de Santa Luzia, Santa Casa da Misericórdia
de Elvas, APPACDM, todas no concelho de
Elvas. Mais uma vez ﬁzemos questão de não
participar nas festas de Natal organizadas
pelos serviços do Estabelecimento Prisional
e Centro de Acolhimento de Menores “Os
Cucos” para no próprio dia de Natal podermos ir entregar um Bolo para o jantar a cada uma destas instituições, porque nesse dia
tão especial em que todas as pessoas o comemoram com as famílias, quer os reclusos
quer as crianças estavam sós e não tinham
nada de diferente além do habitual. Entregámos também cinco cabazes de Natal a cinco famílias carenciadas residentes no Centro
Histórico desta cidade, que devido à conjuntura económica que o país está a atravessar,
a maior parte dos elementos destas famílias
ou estão reformadas ou estão desempregadas e os valores que auferem quer sejam
provenientes das reformas miseráveis, quer
dos subsídios de desemprego, mal chegam
para sobreviver. A presença foi uma forma
de solidariedade reforçada.
LC Faro entregou cabaz à obra da Madre
Teresa de Calcutá para 30 idosos.
LC Costa do Sol Carcavelos Fez o Natal
com os outros no Lar da Boa Vontade, instituição de deﬁcientes motores: o PDG António Angeiras presidiu ao júri do Concurso dos Postais de Natal pelos utentes, estes postais foram impressos e vendidos pela
instituição para angariação de fundos; com
4 companheiros estivemos presentes no almoço natalício e distribuímos sacos individuais aos utentes, para as senhoras uma mantinha e para os homens meias e camisolas
interiores, além de produtos de higiene para
todos. À Instituição demos 400,00€ para a
aquisição de uma varinha industrial.
Para as crianças entregamos a uma escola
materiais para actividades de Natal, demos
roupas e papas, entregamos mais um enxoval a uma mãe adolescente e entregamos
os sacos individuais às Crianças da Casa da
Criança com uma peça de roupa, um livro e
lápis de cor.
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LC Lisboa Alvalade fez a recolha de brinquedos no Externato Luso Britânico, para entrega na APPDA Associação Portuguesa para os Problemas do Desenvolvimento e Autismo de Lisboa. Venda de rifas onde foram sorteados Quadros a Óleo,
cujo produto de 1000,00€ foram entregues
a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Lisboa (APPDA)
O LC Lisboa Belém organizou, mais um
ano a loja “Venda de Natal” que abriu no dia
15 de Novembro com a presença do Governador CL Pierluigi d’Avila.
Este ano com uma parceria de presença
com o LC Costa do Sol Carcavelos. Ressalta - se o companheirismo que uniu todos quantos, durante um mês, trabalharam
com dedicação e disponibilidade. Cada dia
foi a demonstração que não há “territórios”
para se fazer Lionismo, quando o objectivo
é concorrer para aliviar vidas de outros que
estão a contar com os Lions.
Acreditamos que foi uma grande actividade,
30 dias de divulgação do Lionismo, atendimento humanizado, marcando a qualidade
de um voluntariado consciente e criativo.
Em 11 pontos de recolha de alimentos foi a
generosidade de quem conhece e acredita
na acção dos Lions que encheu as caixas
de recolha. Agradecemos a todas as pessoas que ajudaram a ajudar.
No encerramento da Venda de Natal a
grande quantidade de géneros alimentícios
recolhidos para os “Cabazes” foi como a
“cereja no topo do bolo”. Pudemos organizar 25 Cabazes que foram distribuídos pelos CL por famílias que, assim tiveram um
melhor Natal.
Para comemorar este mês de Venda na
“Loja Lion” e recolha de géneros, 38 Companheiros do Clube aos quais se juntaram
4 do LC Costa do Sol Carcavelos, puderam
viver um jantar de convívio, no Restaurante
Portugália da Av. Almirante Reis.
Sabemos que Natal é todos os dias, mas,
nesta época de calendário ainda é mais ﬂagrante este estar com os outros em vários níveis, por isso os dois Clubes, LC Lisboa Belém e LC Costa do Sol Carcavelos,
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estreitaram laços e tornaram mais forte a
Solidariedade.
O LC Oeiras Tejo apoia a Obra Crescer e Ser
- Casa do Parque com os donativos: Roupas, Brinquedos e material escolar: a companhia Sumol – Compal, doou sumos; a Sapataria Marcelo doou perto de 100 pares de
calçado para as crianças dos 0 aos 12 anos;
O Armazém Paga Pouco doou roupas, brinquedos e material escolar.
Houve participação de jovens voluntários
nesta acção de donativos. Segue fotos em
anexo de algumas actividades.
LC Rabo de Peixe, ILHA DE SÃO MIGUEL,
AÇORES - As actividades do Lions Clube
de Rabo de Peixe começaram com a Assembleia de Natal, convívio onde foram homenageados alguns dos Sacerdotes que
estiveram ao serviço da comunidade do
Senhor Bom Jesus de Rabo de Peixe. Esta Assembleia foi marcada pelo espirito do
Natal e contou com a visita oﬁcial do Presidente da Região G, CL Gualter Damaso e
outros Companheiros dos LC São Miguel
e Lagoa. A Presidente do Lions Clube de
Rabo de Peixe, Helga Acker, entregou “Diploma de Apreço” de reconhecimento pelo prestigio daqueles Sacerdotes para o engrandecimento, valorização e evangelização
da população de Rabo de Peixe e, bem assim, pelo contributo no profundamento dos
valores da solidaridade e da justiça. 12 sacerdotes receberam nesta diploma. O espirito do Natal estava no centro do convite
do “Vinho Quente” (Feuerzangenbowle, um
tradução da Alemanha no inferno) que realizava na casa da Presidente do LCRP, Helga Acker. Foi um momento de grande calor humano, da amizade e da solidaridade.
Como actividades próprias do Natal, serão
entreques cabazes do Natal a 85 pessoas
carenciadas em Rabo de Peixe em parceria com a Associação “Amigos de Rabo de
Peixe do Ontário”. “Cantates do Natal” com
prendas para as doentes, idosos e ferreiras em Rabo de Peixe e Calhetas. Uma das
prendas do Lions Clube de Rabo de Peixe é
uma prenda, que ninguém pode comprar,
chama-se: Ter Tempo para os outros. O projecto do Natal é ajuda para um rapaz para-

plégico e pobre que precisa de uma cadeira de rodas especial no valor de 3000,00€.
Vamos continuar o nosso trabalho para melhorar um pouco a vida em Rabo de Peixe e
do mundo.
LC São Miguel e O NATAL DO GAIATO em
Dezembro, no Auditório Luís de Camões,
Ponta Delgada, espectáculo de solidariedade, com as actuações do Coro Infantil da
Associação Musical Edmundo Machado de
Oliveira, da Banda Filarmónica Juvenil Municipal de Ponta Delgada e do Coro “Vozes ao
Entardecer” da Universidade dos Açores.
O espírito natalício há muito que anda à solta
entre os companheiros do LC de Vila Franca do Campo.
Começou na Festa das Vindimas, a entrada no novo ano Lionística. Cerca de 200 almoços confeccionados por elas e eles, com
produtos, na maioria dos casos, oferecidos
por amigos e empresas. E logo ali o objectivo dominante: conseguir dinheiro suﬁciente para comprar computador adaptado para
um jovem em perigo iminente de cegueira.
O objectivo foi plenamente superado e agora, no Natal, o jovem será surpreendido com
a oferta, em reunião dos companheiros, em
dia a combinar. Ainda para o mesmo jovem,
uma companheira que se envolveu particularmente no apoio a este jovem, conseguiu,
na escola onde lecciona, o suﬁciente para
lhe pagar a viagem a Vila Franca. Ele encontra-se em Lisboa a preparar-se para superar
as consequências da cegueira, e não tinha
meios económicos para a deslocação.
Note-se que a companheira não aceitou
mais dádivas quando a quantia necessária
estava alcançada.
Dois bens que foram oferecidos aos Lions
de Vila Franca, uma cadeira de rodas e uma
cama articulada, estão neste momento emprestadas a necessitados de cuidados especiais, tendo sido para a cama adquirido
um colchão adaptado.
Houve ainda uma recolha de sangue que,
como em todas as anteriormente levadas a
efeito, excedeu as expectativas, cerca de 40
dadores.
Mas não estamos contentes. Queremos
mais e melhor. Queremos SERVIR!
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Além de servir ser Lion é crescer!
É com muita alegria e até emoção que vejo o meu clube - Lion Clube da Boavista
a trabalhar! É incessante a nossa procura pelo (melhor) serviço! É interminável o esforço pela colaboração (no mais possivel) com outras entidades que, como nós, estão ao serviço do outro! Apesar de ser Lion só há um ano gostava de referir, em jeito
de agradecimento e reconhecimento, três actividades em que estive mais envolvida e
que mostram bem a nossa dedicação à sociedade que nos rodeia e como se podem
conjugar objectivos para que essas mesmas acções, resultem com sucesso!
CL Marta Esteves Cerejo.

A convite do Padre Leonel Claro - missionário Comboniano e que lidera uma plataforma de jovens leigos missionários - dois companheiros, Anabela e Rui Caldevilla, aceitaram orientar um Workshop sobre apadrinhamento de crianças! Este workshop esteve inserido numa série de actividades que preencheram um
ﬁm-de-semana de cerca de 300 jovens católicos de cariz missionário que participavam num encontro anual - A Missao Jovem - e que se realizou na Maia!
Tratou-se de uma partilha interessante aonde se trocaram experiências enriquecedoras
e aonde também se pode dar a conhecer o Movimento Lion, suas acções e objectivos.
Uma segunda actividade foi e é a colaboração do meus CL’s aos “Sem Abrigo”!
É já o segundo ano que o meu clube colabora nesta acção! Mas este ano e devido
à crise que atravessamos, o apoio recebido do LC da Boavista foi essencial para o
s
sucesso
desta iniciativa! Faço parte de um grupo de jovens S
Searas
d’Amizade - Jovens de Corim - que há muitos anos
a
apoia
os “Sem Abrigo” da cidade do Porto!
Mesmo sendo um grupo em constante renovação, est é uma actividade mensal a que demos o nome de “Mais
ta
q pão, amizade” e o objectivo deste grupo, é oferecer alque
g mais para além da comida e dos agasalhos!
go
Levamos atenção, tempo, carinho, palavras de conforto e
c
coragem!
Para terminar, em jeito de reﬂexão gostaria de salientar a
a
actividade
em que levámos cerca de seiscentas crianças ao
c
cinema!
Com a colaboração da Junta Freguesia de Lordelo do Our - que tão bem nos acolhe nas nossas reuniões - proporcioro
n
námos
uma tarde verdadeiramente natalícia a todas aquelas
c
crianças
que irão certamente ter um natal mais feliz!
Com um ano recheado de alegrias concluo que cresci e
que aﬁnal ser Lion é simples!
É servir! É também pensar que nenhum homem é uma ilha e que todos devemos
estar ao serviço do mais pequeno! É estar ao serviço… de sentinela!
É ouvir atentamente o apelo do outro e responder prontamente, não dando só o
que nos sobra, mas ter coragem, muitas vezes, até para partilhar o que nos faz falta!
As vezes é tão simples... É só tempo, carinho e boa vontade!
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“Liderar para servir!”
Tal como os navegadores portugueses do século XV, que procuravam porﬁadamente o melhor caminho para a Índia, assim procuro eu, guiado pelos pontos cardiais inscritos no nosso código de ética e inspiradores da nossa MISSÃO, desbravar os melhores
caminhos para o nosso Distrito. Sensivelmente a meio do presente Ano Lionístico, percorri já 28 Clubes, no Continente, nos Açores, na Madeira, na esmagadora maioria em
visita oﬁcial.
Piereluigi D’Avila
DG 115CN

“Companheirismo
e
Serviço”

Apesar da média de idade em muitos deles ser bastante elevada veriﬁquei com frequência, através das reuniões de trabalho efectuadas nas suas sedes, e que carinho
põem os Companheiros e Companheiras na sua decoração, tornando-as aprazíveis e
acolhedoras, o empenhamento nas múltiplas acções de serviço. Elas são verdadeiramente o FAROL DE ESPERANÇA das nossas comunidades, ﬂageladas pela angustiosa
situação económico-ﬁnanceira que atravessamos.
A refeição a 900 idosos, servida pelo LC do Nordeste (Açores), o acompanhamento do Centro para “jovens diferentes” em Santa Maria, a vivacidade da Casa Lions e Casa Leo, dos Clubes de Lagoa e Ribeira Grande, sempre nos Açores, a sede do LC de
Abrantes, magníﬁca oferta do Past Presidente Imediato e actual Presidente de Divisão
2, CL Joaquim Simões Ribeiro, a exposição ﬁlatélica do LC de Portimão e o apoio dado pelo Clube ao Centro Paroquial Nossa Senhora do Amparo, são apenas um apontamento brevíssimo do que fazem os nossos Clubes.
O Almoço Solidário da Região D, com a participação activa e empenhada das Divisões 7 e 8, com oferta de géneros para 37 cabazes, compostos e distribuídos pelo LC
Lisboa Centro e concurso logístico do LC Lisboa 7 Colinas, o Clube mais jovem do Distrito, constitui marco importante nas nossas Reuniões. Tal como aﬁrma repetidamente o
nosso Presidente Internacional Sid Scruggs III, antes da angariação de sócios e dos donativos vêm as acções de serviço. São elas a razão de ser da nossa existência.
A obra admirável, levada a cabo pelo LC do Funchal, na ajuda à reconstrução das
casas destruídas pelo temporal de Fevereiro de 2010, são disso exemplo. A minha antecessora foi pessoalmente à Madeira entregar verba recolhida pelo
l D115 CS. Faltava a verba recolhida ainda no passado AL de
5800Ó
pelo LC Lisboa Mater. Foi agora entregue e, como disse
5
o Presidente Marques de Freitas, “vem sempre a tempo, pois o
apoio
continua e há ainda muito a fazer”. As imagens falam por
a
si.
s
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Governador em Acção
No desempenho de funções um Governador leva apoio presencial aos Clubes e traz a certeza que Servir é uma constante
do quotidiano dos Lions, por isso somos o Farol de Esperança para tanta gente que sofre.

VISITAS OFICIAIS

LC Cascais Cidadela
LC Seixal Miratejo
LC Lagoa (Algarve)

SERVIÇO

LC Portimão
LC Funchal
LC Lagoa (Açores)
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Farol de Esperança
LC LISBOA MATER
O Clube dedicou grande parte da sua acção a (re)estabelecer contactos com outros Clubes, visitando, por exemplo, os Lions Club de Guimarães, Figueira da Foz, Santa Joana Princesa-Aveiro, Lisboa Belem, Lisboa Benﬁca e Almada Tejo nos seus aniversários.
Participou nas reuniões do Gabinete e de Região, incluindo num almoço de Natal do qual resultou ajuda em génros alimentícios para algumas famílias necessitadas.
Organizou, ainda, um Magusto cujos proventos reverteram para Associação de Pais e Amigos de Crianças Deﬁcientes, Instituição que há muitos anos apoiamos.
Lançámos bases para um programa sustentado de recolha e reclassiﬁcação de Óculos. Recebemos o apoio de
um especialista nessa área, Rui Motti, que fez, no Clube,
uma exposição muito apelativa, focando, em particular as
carências da oftalmologia em Moçambique.
Por ocasião do nosso aniversário, recolhemos uma
oferta de USD $ 1000,00 à LCIF; também na oportunidade, acolhemos 30 Lions italianos que participaram no evento, do que resultou uma actividade internacional com muito
interesse. E entraram para o Clube dois novos Sócios.
Depois de acordado com o CL Freitas, Presidente do LC
Funchal, o presidente Rumina Dinis, em visita privada à Madeira, fez a entrega, em 29 de Dezembro, da importância de
5800€, angariados pelo clube em Março/Abril do corrente
ano (AL 2009/10), graças ao Torneio de Golf Sam Levi e ao
almoço oferecido pela Siemens. Esta importância foi consignada para apoiar o LC Funchal em actividade de auxiíio
a pessoas atingidas pelas enxurradas. Os agradecimentos
são devidos aos CCLL Picanço dos Santos e Manuel Padríc organizadores do Torneio e
cio,
à SIEMENS.
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FÓRUM LIONÍSTICO
Quando se inicia o ano lionístico as novas direcções , se
não têm no Clube quem esteja atento e possa fornecer apoio
e ideias, sentem um fardo pesado inexplicavelmente.
Em Lionismo não podemos estar sempre a passar um
pano, limpar o que foi feito e recomeçar a fazer… É por isso
que alguns clubes não avançam e muitos sócios não se revêem nos projectos sempre novos e inconsequentes.
Mas para se exercerem funções é preciso saber alguma
coisa de Lionismo, de práticas de voluntariado e de liderança.
Pensando numa ajuda preciosa, o LC Lisboa Mater organizou, em parceria com a Região D, um Forum Lionístico muito bem sucedido, para debate de temas importantes que ajudam a dar algumas das respostas mais imediatas a certas situações dos clubes e seus líderes.
Foram moderadores os PCC Alcides dos Santos (condução de reuniões) e, com o seu estilo muito próprio, mostrou
como uma boa preparação de reuniões pode atrair a presença dos sócios e uma boa condução pode permitir o diálogo e
a forma sensata de orientar as realizações do clube; a PCC
Maria Avelina Angeiras (comunicação e protocolo) mostrou
de forma prática situações que envolvem a aplicação do protocolo lionístico, vistas com ajuda de um power point e depois distribuiu um documento escrito que poderá ajudar as
direcções nas situações protocolares; a PDG Isabel Antunes
(o stress do voluntário) de uma forma muito prática mostrou
como se pode, com pequenos “truques” vencer o cansaço,
o desânimo, a falta de motivação para se continuar a praticar
um voluntariado exigente. e o CL Filipe Fosco (Leo Clubes)
que por ter sido Leo pôs na sua exposição muito do seu sentir por saber e ter vivido.. Participaram activamente 28 Companheiros que, com as suas intervenções, muito contribuíram
para o alto nível desta Reunião.
No momento do debate foi notório o interesse que os temas tinham despertado e a boa disposição que, talvez pela
metodologia aplicada, imperava nos presentes. Está programado um outro Fórum, a ter lugar no 2º Semestre.
Ao CL Rumina Dinis e ao PDI Rui Taveira que tiveram a
ideia deste Fórum agradecemos.
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JORNADA DOCE 2010
Depois do êxito da Jornada Doce do
ano passado, mais não podíamos do que
repetir a façanha!
Tarefa agendada, marmelos encomendados e eis senão quando recebemos um
telefonema do nosso Padrinho Físico, PDG
Fernando Brito Barros, do Lions Clube da
Parede, com o intuito de nos oferecer marmelos da sua propriedade, que naturalmente aceitámos e que muito agradecemos.
Fizeram-se as compras necessárias e
transportou-se tudo para a Charneca da
Caparica, para casa da CL Gabriela Fernandes, onde no dia 23 de Outubro, logo
pela manhã, se concentraram os sócios do
nosso Clube para, em equipa, produzirem o
doce que, uma vez vendido, proporcionaria
a aquisição dos mais variados desejos que
as crianças da Quinta de S. Miguel exprimem nas cartas que dirigem ao Pai Natal.
A tarefa foi árdua!
De manhã à noite estiveram constantemente ao lume 5 panelas de doce. E face
à estupenda oferta do nosso Companheiro,
continuámos ainda no dia seguinte.
Ao todo confeccionámos 196 quilos de
marmelada, que encheram nada mais do
que 317 caixas!
E o mais fantástico foi que em apenas 3
semanas, e graças ao empenhamento dos
nossos sócios e de alguns amigos, vendemos toda a produção!
Uma vez mais, o nosso muito obrigada
ao nosso Padrinho, que nos proporcionou
um maior proveito com a actividade, e ainda que a Direcção do Lar de Santo António
recebesse também uma saca de marmelos, que certamente melhorou os lanches
dos idosos ali residentes.

O LC de Nordeste, elaborou uma actividade
com os alunos do 4º ano do 1º ciclo da Escola
EB1/JI de Nordeste, no âmbito do espírito Lionístico, para fomentar a amizade entre as crianças.
Esta actividade ocorreu nas manhãs dos dias 30
de Setembro e 1 de Outubro de 2010 e teve a colaboração de Angelina Neves, uma professora pri-mária em Moçambique que, além de leccionar, fazz
livros para crianças em colaboração com a Unicef Moçambique. Para incentivar os hábitos de leitura das crianças, a professora Angelina ofereceu
5 livros de sua autoria à escola. A actividade começou com a leitura de
uma história sobre a amizade entre um cão e um gato, de autoria da professora Angelina, que exempliﬁca as diﬁculdades e barreiras existentes entre diferentes línguas, raças e culturas. Depois, foi pedido aos alunos para
criar uma história ilustrada que resultasse numa amizade bonita. Esta actividade terminou com o pedido às crianças para expressarem, em escrita e
desenho, o que a amizade é para cada uma delas. Este livro é o resultado
do trabalho fervoroso de um grupo de meninos e meninas que acreditam
na amizade. e que, com as suas palavras simples, nos transportam para o
seu mundo de esperança e crença numa vida repleta de amigos, alegria e
felicidade.
O Culminar da Actividade: O lançamento da publicação “O Livro da
Amizade” elaborado pelo Lions Clube de Nordeste em conjunto com os
alunos do 4º ano do 1º ciclo da Escola EB1/JI da Vila de Nordeste ocorreu no dia 16 de Dezembro na Sala de Exposições do Município onde estiveram presentes os alunos envolvidos, os seus pais, público em geral e
companheiros Lions. Foi feita uma apresentação geral da actividade Lion
e depois os alunos ﬁzeram a leitura da sua história da amizade. No ﬁnal foi
oferecido uma cópia do livro a cada aluno. O livro ﬁcará à venda no Posto
de Turismo da Vila de Nordeste e o total do dinheiro angariado com a sua
venda irá reverter para os cabazes de Natal oferecidos às famílias mais carenciadas do Concelho de Nordeste, outra das actividades do Lions Clube
de Nordeste em parceria com a Câmara Municipal de Nordeste.

LC Amadora
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COMEMORAÇÃO DE TRINTA ANOS DO LIONISMO NOS AÇORES

ttuem “uma fonte de inspiração
para todos quantos pugnam
p
por uma sociedade melhor, em
p
que todos os cidadãos posq
ssam desfrutar dos mesmos dirreitos, liberdades e oportunidades” os quais “todos, sem exd
cepção, são um importante
c
exemplo de consciência social
e
e de maturidade cívica”.

Os 30 anos de existência do
Lions Clube de São Miguel
foram assinalados em Ponta
Delgada na primeira semana
de Outubro de forma condigna. Primeiro, com o descerramento de um painel memorial
na “Rua Melvin Jones” e, depois, com a homenagem da
autarquia às 26 personalidades que presidiram aos Lions Clube de São Miguel, nestes 30 anos
de existência.

Por seu lado, o actual presidente
P
do Lions Clube de S. Miguel agrad
deceu ao Município a homenagem
d
da autarquia, bem como a cedênd
cia de um terreno municipal para a
c
construção da futura sede social de
c
sserviço comunitário do clube.

O painel está localizado no extremo
Norte da freguesia de São Pedro e
nele está o registo nominal dos 30
sócios fundadores do clube pioneiro dos Açores e ainda o maior clube de Portugal.

JJosé Andrade agradeceu também
aos fundadores e aos Past-Presia
dentes do clube o esforço despend
dido na implantação e aﬁrmação
d
do movimento em Ponta Delgada e
d
nos Açores, destacando João Gan
go da Câmara, o primeiro Presideng
tte, e ainda Edmundo Lima, o único
açoriano que desempenhou a funa
ção de Governador dos Lions em
ç
Portugal.
P

Por proposta da Comissão Municipal de Toponímia, a autarquia de
Ponta Delgada atribuiu o Diploma de Reconhecimento Municipal
às 26 personalidades que, ao longo de 30 anos, estiveram à frente
do Lions Clube de São Miguel, tendo por base o trabalho comunitário que o Movimento tem desenvolvido por toda a ilha.
O Diploma reconhece “o pioneirismo e o dinamismo do Lions Clube
de São Miguel” e é uma “homenagem
simbólica ao espírito de serviço que
deve caracterizar o exercício pleno de
uma cidadania activa por parte dos diferentes movimentos cívicos da nossa
comunidade”.
O “Diploma de Reconhecimento Municipal” foi atribuído a João Gago da Câmara, José Joaquim Arruda, Francisco Costa Matos, João Bruges da Cruz,
Labieno Machado, Fernando Pacheco
Costa, Edmundo Lima, Luís Netto Viveiros, Mário Fernandes, Jaime Cabral,
José Luís Filipe, Emanuel Miranda, Mário Fortuna, Osvaldo Couto, Francisco
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Afonso, Jorge Furtado Dias, José António Melo, Gualter Dâmaso, José Nunes, Fernando Faria, Américo Viveiros,
Maria Eduarda Vaz Agnello, Miguel Simas, Noé Carvalho, Camilo Moniz e
Orísia Cabral de Melo.
Na cerimónia, que encheu o Salão Nobre dos Paços do Concelho a 8 de
Outubro, a Presidente da Câmara Municipal reconheceu o espírito de missão que caracteriza o Lionismo e que
se distingue pela “profunda consciência da justiça social e por um apurado
sentido de solidariedade”.
Berta Cabral referiu, ainda, que os 26
homenageados pela autarquia consti-

No ﬁnal da cerimónia, o Governador
N
Pierluigi d’Ávila destacou a homenaP
gem da Câmara Municipal ao Lions
Clube de S. Miguel e sublinhou a importância da estreita colaboração entre os
Clubes Lions e as autarquias, nomeadamente, nas tarefas comunitárias, referindo que, assim, se consegue aperfeiçoar
a cidadania e implementar práticas com
vista a uma maior justiça social.
À homenagem municipal seguiu-se, no
Solar da Graça, a assembleia festiva
de encerramento das comemorações
dos 30 anos do Lions de São Miguel.
Depois da saudação às bandeiras, os
fundadores do Clube foram evocados,
guardando-se um minuto de silêncio
em memória dos sócios já falecidos.
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LC ALMADA — Realização de um passeio à CIBA Aljubarrota; Participação no
Rally Paper dos Lions do Distrito de Setúbal. A verba será entregue à CERCIZA; Participação no Rally Paper do LC
da Amadora; Realização de um Magusto para angariação de fundos; Visita aos
Lares de crianças da Santa Casa da Misericórdia de Almada e D. Nuno Álvares
Pereira. No dia 29.01 vai realizar-se o 5º
Sarau de Ginástica pelas 17h.
LC ALMADA-TEJO - CAMINHADA
CULTURAL, em Outubro de 2010, o
Clube realizou um passeio cultural pelas
Igrejas antigas de Almada, foi um encontro de amigos e uma oportunidade para
mexer as pernas até Cacilhas onde terminou com um almoço retemperador.
Entrega do Prémio Dr. Teixeira de Matos, no valor de 250 euros, instituído pelo Lions Clube Almada Tejo e destinado a
premiar anualmente o melhor aluno/aluna ﬁnalista da Escola Secundária de Cacilhas Tejo, este ano ganho por Ricardo
Manuel Oliveira Mendes com a classiﬁcação de 18,1 valores. Um agradecimento
aos companheiros dos LC Fortaleza Melvin Jones e Parquelândia, do Brasil, que
estando de visita a Portugal quiseram
estar presentes no nosso 20º aniversário. Contámos também com a presença
do Sr. Director dos Serviços Sociais da
C. M. Almada, em representação da Sra.
Presidente do Município, e do jovem Ricardo Manuel Oliveira Mendes, aluno da
Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, vencedor do Prémio Fernando Teixeira de
Matos no ano lectivo 2009/ 2010, que
se fez acompanhar pelos seus avós, pela Directora da Escola e pelo Presidente
do respectivo Conselho Geral. Missa do
20º Aniversário do Lions Clube Almada Tejo, por intenção dos companheiros já falecidos presidida pelo Rev. Padre
António de Sousa Oliveira, recentemente
nomeado Capelão da Santa Casa da Misericórdia de Almada. A celebração teve
lugar na Capela desta Instituição, em Almada. Jantar de solidariedade a favor
do Centro Social Paroquial de Almada
e visita guiada à Assembleia da República. Resultado de mais uma acção de

angariação de fundos o clube entregou
ao Centro Social Paroquial de Cacilhas,
destinado à creche e jardim infantil, um
cheque no valor de 1000 euros. Projecto estruturante “Almada Escola Para
a Vida”, no âmbito do Desenvolvimento
Social o LC Almada Tejo patrocinou um
dos dois prémios para os melhores alunos dos Cursos de Educação e Formação Proﬁssionais. A entrega dos Prémios
teve lugar no Instituto Piaget, em Almada. Para este patrocÍnio o clube contou
com o apoio da Firma Maia&Pereira do
CL Francisco Pereira.
LC ARGANIL — Visitas diárias aos
utentes do Lar da 3.ª Idade da Santa
Casa da Misericórdia de Arganil, hospital
de cuidados continuados e visitas domiciliárias com apoio a acamados e crianças por parte de companheiros lions;
Apoio ﬁnanceiro a um aluno do conservatório de música de Coimbra.
LC CASCAIS CIDADELA — este ano
Lionistico, embora já tenha feito entrega
de uma excelente cama articulada, à Casa do Artista, ainda se encontra a angariar fundos para entregar no principio do
ano à Aldeia SOS de Bicesse vário mobiliário e tapetes, para estas crianças que
vivem como família, e têm necessidade
de renovar constantemente as casas onde vivem. Rastreio aos idosos do Centro
Social da Malveira da Serra.
LC COSTA DO SOL CARCAVELOS —
Entregou um donativo de €480,00 para o arranjo de uma cadeira de rodas de
uma utente do Lar da Boa Vontade; presidiu ao Júri de avaliação dos postais de
natal a concurso feitos por utentes da
mesma instituição; promoveu uma Visita
ao Monumento do Cristo Rei seguida de
almoço convívio.
LC COVA DA BEIRA — Voluntariado
no Hospital da Cova da Beira; Reuniões
com o Agrupamento de Escolas Pêro da
Covilhã e aquisição de equipamentos do
projecto Cadeirarte e sua posterior divulgação aos Encarregados de Educação
dos alunos. Sensibilização de Professores para participação no projecto Cartaz
da Paz; Recolha de livros usados nas Es-

colas para distribuição a alunos de famílias carenciadas; Recolha de fundos para
obras de assistência social, em colaboração com a Confraria de S. Vicente de
Paulo da Conceição; Angariação de fundos destinados a Bombeiros Voluntários
em colaboração com o conhecido Rev.
P.e Motard; Distribuição de roupas e produtos alimentares a carenciados; Participação no Jantar de angariação de fundos para a Comissão de Luta Contra a
Fome; Doação de 10 fatos usados à Associação Nova Esperança em Belmonte; Reuniões com responsável do Centro
Hospitalar Cova da Beira com sentido de
criação de um espaço intitulado “Canto
da Cigarra”, destinado a manter ocupadas crianças com idades inferiores a 12
anos enquanto familiares visitam doentes internados; Assembleia – magusto,
organizados pela Direcção do Clube em
espaço cedido na Aldeia de Dominguiso;
Colaboração de dois C/L nas actividades
desenvolvidas pela Academia Sénior, sediada na Covilhã; Divulgação Lionística
através de entrevista radiofónica.
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LC FARO - Apoio escolar e lúdico a crianças
da Casa/Orfanato de Stª Isabel; Apoio e entrega mensal de géneros alimentícios a Lar de Idosos. Rastreios.
LC LAGOA ALGARVE - Realização da 10ª edição do Torneio de Golfe para angariação de fundos, os quais foram entregues ao Agrupamento
511 do Corpo Nacional de Escutas para aquisição de equipamento; Realização da Actividade anual Lions em Férias; Realização de Tertúlia, em parceria com a Câmara Municipal de Lagoa, aberta à comunidade sob o tema “Que futuro para o sistema Nacional de Saúde?” por Dr.
Strecht Monteiro. Em Novembro, almoço conjunto do Lions Clube de Portimão com o Lions
Clube de Lagoa (Algarve) integrado na visita oﬁcial do CL Governador Pierluigi D`Avila aos dois
clubes, a que se seguiu uma visita pelo concelho de Lagoa e um lanche/convívio na sede do
LCL; tertúlia (aberta à população) sobre o tema
“A relação do Fado com o Bolero, o Tango e o
Flamengo” por Daniel Gouveia, organização em
parceria com a Biblioteca Municipal de Lagoa e
o Núcleo local da Liga dos Combatentes
LC LISBOA ALVALADE - Apoio domiciliário a
idosa acamada; Rastreio de visão a 100 pessoas; Serviço de Voluntariado em vários Hospitais;
Colecta e entrega de alimentos para o Banco
da Fome.
LC LISBOA BENFICA – Oferta de roupas, sapatos e brinquedos a crianças carenciadas e de
vestuário a adultos necessitados; apoio a doentes e a estudantes carenciados; doação de horas de Voluntariado no Hospital Sta. Maria e na
Voz Amiga; doação de 500 Euros ao Instituto
de Apoio à Criança, no lançamento de livro da
autoria da PDG Isabel Antunes.
LC LISBOA BELÉM - Colaboração com a Comissão Social da Junta de Belém e S. Francisco
Xavier para Apoio; Um Sábado por mês na Assistência a pessoas carenciadas que serão enviadas pela Junta; Donativo de Fraldas a doente com Alzheimer; 1ª Assembleia de Clube com
a recolha de 565,00 euros para o Clube usar no
Apoio à Comunidade; Apoio à Junta da Cruz
Quebrada para a Organização da Loja Solidária; Apoio à Junta da Sé na Organização da sua
Comissão Social; Participação no Concurso do
Cartaz sobre Paz; Palestra dedicada aos moradores do bairro social dos navegadores e proferida pelo CL Pedro Magro, Médico, tema: saú-
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de familiar; Entrega de roupas a utentes carenciados da freguesia de Belém; Assembleia Mensal com palestra proferida pelo Dr. Nuno Lobo,
Presidente do IIP, Instituto Ibérico do Património,
com o tema: O que é o Património; Realização
de uma Noite de Fados, em recepção ao Distrito LA 6, Teresina, Brasil; Parceria e presença no
Magusto da Associação dos Comandos; Voluntariado no apoio a 3ª Idade (Idosos com Alzheimer) no Lar da Luz; Abertura da LOJA VENDA DE NATAL, em parceria com o LC Costa do
Sol Carcavelos, para angariação de fundos para sustentabilidade dos projectos e doações do
clube; Presença do LC Lisboa Belém, entidade
parceira na rede social, na reunião da comissão
social inter-freguesias de Santa Maria de Belém
e São Francisco Xavier; Comemoração do 17º
Aniversário da Carta Constitutiva do LC Lisboa
Belém com Visita oﬁcial do Governador CL Pierluigi D´Ávila, entrada de 1 novo sócio : CL Nuno
Lobo, e entrega de Comenda Melvin Jones ao
Past-Presidente CL Frederico Burnay.
LC LISBOA CENTRO - Entrega de roupa à
“Legião da Boa Vontade”; Participação na Campanha de Recolha de Óculos Usados para reciclagem; Apoio e assistência domiciliária a idosos acamados; Realização de actividades com
jovens.
LC LOULÉ - Entrega de produtos alimentares ao
Centro Comunitário de Almancil; Recolha de roupa de criança para entrega ao Orfanato de Lagos;
Entrega de um cheque no valor de 12.000,00 €
ao Centro Comunitário de Almancil para equipar
três salas.
LC MONTIJO - Realização de um passeio ambiental à Reserva Natural do Estuário do Tejo e
de uma visita cultural à vila de Alcochete; Realização de uma festa para angariação de fundos para a construção de uma nova igreja em
Areias; Participação num Rally organizado pela Região; Divulgação Lionística nos órgãos de
comunicação social; Festa Solidária: A ﬁm de
melhor comemorar do Dia da ONU, o Clube realizou em Outubro uma Festa Solidária, cuja receita reverteu para o apoio à construção de
uma nova igreja num dos bairros do Montijo.
Tendo em conta a efeméride, foi convidado um
grupo de sevilhanas que representou uma associação de danças de salão, actividade mais
característica nos países do leste da Europa e
o grupo coral do Montijo, de raízes bem portu-
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guesas mas que apresentou um repertório internacional. Durante hora e meia todos os participantes ﬁcaram maravilhados com a beleza das
intervenções, amplamente saudadas por todos.
A receita ﬁnal de Ó750 será entregue brevemente, tendo sido uma excelente actividade de divulgação do lionismo e do clube do Montijo; Visita Ambiental: O Clube realizou um passeio à
Reserva Natural do Estuário do Tejo em Outubro, tendo convidado o Rotary Clube do Montijo, naquela que foi a primeira actividade conjunta dos dois clubes. Durante hora e meia todos os presentes puderam observar as aves
que por ali se encontram, para além da riqueza
da ﬂora circundante. Foi uma boa oportunidade para todos os companheiros tirarem as suas fotos para o concurso de fotograﬁa do meio
ambiente. Após o passeio de barco, uma Técnica de turismo da Câmara de Alcochete proporcionou uma visita à Igreja Matriz e ao Museu de
Arte Sacra da Vila, que agradou a todos os presentes que puderam desfrutar da vista do estuário do Tejo. A actividade terminou com um almoço no típico restaurante Barrete Verde, Presidente do LC Montijo, VDG Nuno Ferrão.
Publicação de Artigo sobre o Lions Clube o
Montijo no Boletim Trimestral da Liga dos Amigos do Hospital do Montijo, correspondente ao
seu nº 17 de Outubro/Dezembro de 2010. Tiragem 1.000 exemplares; o Clube fez a entrega
de 3 cabazes de Natal à Misericórdia de Canha,
que os encaminhará para famílias carenciadas
dessa freguesia; promoveu uma palestra sobre
a República em Aldeia Galega, apresentada por
historiador local; entregou 50 cadernos à Comissão de Moradores do Bairro do Areias para
serem distribuídos a alunos carenciados
LC PÉROLA DO OCIDENTE (AÇORES) - Organizou uma noite de fados no passado dia 30
de Outubro nas Lajes das Flores com o objectivo angariar fundos para ajudar quem mais precisa. Convém destacar os participantes que, de
forma gratuita, deram o que melhor tinham, a
sua voz e o seu talento ao serviço dos outros.
Colaboraram o grupo de guitarras “Ecos do
Fado”, constituído por Isaac Silveira, José Gaspar, José Raposo e José Alvernaz, bem como
os fadistas Armanda Banha, Raquel Machado,
Armando Meireles das Flores, Humberta Pinheiro do Pico e Tânia Gonçalves do Faial; o Clube
teve o apoio da Câmara Municipal das Lajes,
Junta de Freguesia da Lomba, Câmara do Co-

mércio e Indústria da Horta, bem como os comércios locais. A noite foi animada e quem nela
participou mostrou-se satisfeito.
LC PORTIMÃO - Desenvolvimento de actividades de apoio a idosos no Centro Social Paroquial Nossa Senhora do Amparo em Portimão;
Angariação de fundos através da realização de
uma competição de Golfe.
LC SEIXAL - Entrega de Donativo roupas ao
C.A.P.A.; Entrega de donativo, mobiliário, roupa e brinquedos à Associação Remar; Realização da Assembleia / Pic-Nic no Parque Urbano
da Costa da Caparica; Reunião/Visita ao Centro Paroquial da Amora no âmbito do projecto
“Garra de Leão”, para que todos os companheiros interessados em contribuir com a sua
mão-de-obra na renovação, pintura do refeitório das crianças, através dalguns patrocinadores em materiais de construção; Actividade
conjunta de região, com a participação de diversos elementos do clube e do distrito, 6º Rally
Papper, cujos fundos angariados reverteram para a Cercisimbra, centro de apoio a jovens com
deﬁciências múltiplas.
LC SETÚBAL - Doação de bens alimentares
no valor de a uma família carenciada de Setúbal; DOação de roupa para o LATI (Liga de amigos da terceira idade); Venda de antiguidades,
brinquedos e outros produtos a receita reverteu
na integra para a Casa do Gaiato de Setúbal.
O LC Vilamoura no âmbito dos seus propósitos sociais de ajudar organizações ou pessoas
individuais, em cerimónia comemorativa do seu
XXII aniversário, doou ao Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve a quantia de € 3.500,00.
O jantar de aniversário decorreu no Hotel Vila
Sol e contou com a presença dos seus associados, convidados e o representante do Banco
alimentar Prof. Dr. Adriano Pimpão, que agradeceu e lembrou o quanto é importante nos dias
de hoje, este tipo de colaboração. Mais informou, que este donativo muito iria contribuir, para aumentar os stocks que estão a servir cada
vez mais famílias desfavorecidas.
Durante o ano lionistico o Lions Clube de Vilamoura promove várias doações e ainda promove a entrega de cabazes de Natal a famílias necessitadas, sendo que os cabazes deste ano
serão entregues ao Refeitório Social de Quarteira, superiormente orientado pelo Sr. Padre Elísio
responsável pela paróquia de Quarteira.
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Ano Novo, forças renovadas para
servir!!!
Caros companheiros, meus amigos,

Frederico Maia
Presidente do Distrito Múltiplo Leo 115

A entrada num novo ano implica para muitos o regresso à rotina após um período de
festas. Para nós, signiﬁca novas fronteiras, novos objectivos, implica o renascer para um
novo ano de serviço. A cada novo ano que entra é fundamental reﬂectir sobre o passado para poder melhorar o futuro. Não só o nosso futuro como movimento, mas sim o futuro de quem servimos. Olhando para trás no tempo, não há qualquer dúvida que o movimento Lion em Portugal tem vindo a alcançar metas nunca antes alcançadas, mas no entanto, é necessário manter os pés assentes na terra e não descansar à sombra do que foi
feito. Existe, ainda, um longo caminho para percorrer. Todos sabemos que os tempos que
se avizinham vão continuar a ser difíceis, irão melhorar certamente, mas até lá o número de
pessoas a necessitar do nosso auxílio vai continuar a aumentar, e se o nosso lema é “Nós
servimos” quem melhor do que nós para ajudar a ultrapassar estas diﬁculdades e auxiliar
o próximo? Não quero com isto dizer que não se deve louvar tudo o que foi atingido, é importante relembrar e manter os aspectos positivos mas também é crucial aprender com os
erros e aspectos negativos e ultrapassar todas as barreiras e obstáculos.

A meu ver, cada vez mais é essencial cativar a juventude para o nosso serviço. Ensinarlhes a dar e a sentirem que cumpriram um dever sem ser uma obrigação. Mostrar-lhes como é bom ajudar os outros sem esperar nada em troca. A pergunta que se coloca é como captar a atenção de uma juventude que parece viver centrada no seu próprio umbigo.
A minha resposta seria explicar aos jovens no que consiste o movimento, na sua essência,
com regras e sem discriminações. Depois, apostar na entrada de jovens para clube Leos já
existentes e incentivar os jovens a criarem o seu próprio clube, quer ele esteja inactivo ou
até mesmo criar novos clubes.
Mas, para que tal aconteça, caros companheiros e companheiras, é fundamental humildade, cooperação e, sobretudo, uma grande amizade dentro do movimento, ou melhor,
uma amizade e união ainda mais fortes. Se é verdade que o mundo não tomba por termos
opiniões divergentes é também verdade que a união faz a força e por isso é que o movimento Lion prevalece sobre os outros movimentos. Existindo cooperação entre Lions, Leos, Lions e Leos o nosso movimento tem todas as armas para continuar a vencer.

Vamos começar 2011 com força! Vamos manter o movimento com vida e impulsioná-lo
para novas fronteiras.

Com união e trabalho tudo é possível, vamos acreditar…

Saudações Leonísticas
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Leos em Acção
Nos passados dias 1, 2 e 3 de Outubro, realizaram-se as em São Pedro
de Moel XVII Jornadas Leonísticas, organizadas pelo Leo Clube de Leiria,
com o tema “ Arte como terapia e modo de integração”.
Foi, sem dúvida, mais um momento importante do Leonísmo Nacional,
onde se partilharam experiências e traçaram-se os objectivos para o presente Ano Leonístico. Momentos de amizade e companheirismo foram vividos de forma intensa entre os presentes durante as actividades preparadas
e desenvolvidas pelo clube anﬁtrião. Tivemos a oportunidade de experimentar
alguns passos elementares de dança
e/ou ballet, tentativa de reprodução de

algumas sequências mais elaboradas e
por ﬁm colocamos as mãos na massa
(no barro) e tentamos fazer arte…
É importante dizer que tivemos a
presença de várias entidades Lionísticas, nomeadamente o Presidente do
Conselho Nacional de Governadores,
CC Carlos Santos Costa, o Governador do Distrito Centro-Norte, DG Carlos Lopes, a Past Governadora do Distrito Centro-Sul PDG Tiete Santos Costa, em representação do actual Governador, o Assessor de Jovens (Oportunidades Leonísticas para Jovens) do Distrito LA4 (Brasil) o “Tio” César e a “Tia”
Socorro, que agradavelmente estiverem connosco e nos deram a conhecer um pouco do Leonísmo do Brasil.

Foi uma experiencia bastante enriquecedora para todos os participantes!
No desenrolar destas Jornadas Leonísticas, foi decidido que este ano iríamos fazer um esforço extra para conseguir realizar novamente a actividade
“Crianças na Floresta” e foi escolhido o
Leo Clube de Faro como organizador
das próximas Jornadas Leonísticas. A
XXXIII Conferência Leo, em Barcelos,
realizar-se-á nos dias 8,9 e 10 de Abril
de 2011. Aproveito para apelar à vossa
participação, pois será extremamente
importante a vossa presença.
Frederico Maia
Presidente DM Leo 115
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C/ Leo Juliana Dantas Lopes
Presidente do Distrito Leo 115 CN
(jukinhalopes@hotmail.com)

Para mais informações:
C/ª Leo Patrícia Amaral (Presidente
do Leo Clube de Barcelos):
ticha86@hotmail.com

Olá Companheiros (as) Lions e Leos,
Este ano as Conferências Leonísticas
voltam a ter lugar no norte de Portugal! Estas vão-se realizar a 8, 9 e 10 de
Abril, na bela cidade de Barcelos, organizadas pelo Leo Clube de Barcelos.
As Conferências são o ponto alto do
ano Leonístico e por isso gostávamos
de poder contar com todos os Leos e
Lions neste evento que promete ser
cheio de trabalho, decisões importantes
e aprendizagem, mas também de companheirismo, amizade e confraternização entre todos os Lions e Leos.
As Conferências Leonísticas são extremamente importantes, pois são feitas
eleições, votações e que se perspecti-

vam as orientações futuras para os Leos em Portugal.
Não deixem que os outros tomem decisões por vocês! Ser Leo é também participar de forma activa em eventos como este!
O Leo Clube de Barcelos conta com a
vossa presença!
Saudações Leonísticas

LEO CLUBE DE GUIMARÃES
A Conselheira Leo reuniu com os Leos e foi eleita a Direcção
para este Ano Leonístico. Fizeram o seu Plano de Actividades: A Campanha do Saco, no Natal; participar na Feira do
Entulho, em Guimarães, para angariação de fundos para a
Campanha anterior e outras. Vão fazer a recolha de cobertores para entregarem a famílias carenciadas. Vão ainda fazer
a recolha de brinquedos para serem entregues na “Casa de
Apoio à Criança”, de Guimarães.

A Assessora dos Serviços Lionísticos para Crianças e Conselheira Leo, juntamente com alguns Leos, têm ido às escolas
fazer a divulgação do Leonismo e Lionismo através do vídeo
preparado no ano anterior. Houve uma receptividade muito
grande, quer por parte dos alunos quer por parte dos professores. Tiveram de imediato, só numa escola, a inscrição de
15 jovens para ajudarem os Leos e os Lions nas suas actividades, bem como de um professor.

LEO CLUBE DA TROFA
O Leo Clube da Trofa realizou no
passado dia 13/11/2010 o Magusto
com a presença dos seus sócios, de
companheiras Lions e a honrosa presença de uma Companheira do futuro
Leo Clube da Senhora da Hora.
Apesar do temporal desta noite,
este encontro ﬁcou marcado por um
farto jantar, pelo convívio, companheirismo, amizade e um jogo de poker só com vencedores!
O Plano de Actividades 2010/2011 do Leo Clube da Trofa
contempla algumas acções na área da saúde pelo que, temos
realizado reuniões de preparação de algumas dessas actividades.
Neste âmbito, no próximo dia 19/02/2011, nas instalações da ASCOR (Associação de Solidariedade Social do Coronado) sediada na freguesia de S. Romão do Coronado, estão marcados rastreios. Pretende-se realizar a medição de Índice de Massa Corporal, glicose, tensão arterial, colesterol e
abordar questões ligadas a uma alimentação saudável.
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A dinamização desta actividade surge da necessidade de
reforçar a importância de uma vigilância à nossa saúde, de
descentralizar este género de acções no concelho da Trofa,
divulgar o trabalho dos Leos e rentabilizar os recursos humanos do clube e seus colaboradores com formação em medicina ou enfermagem.
Assim, todos os Lions, Leos, seus familiares, amigos e
população em geral, estão convidados a participar com o Leo
Clube da Trofa nesta actividade.
Cátia Rodrigues
Presidente do Leo Clube da Trofa

Leos
Leos

Leos
Para mim ser Leo sempre fez parte da minha vida. Se
hoje sou o que sou, devo em grande parte ao Leonísmo.
Para ser franca ao longo destes 10 anos de Leonísmo já
passei por muito, e para mim ser presidente do Distrito Leo
115 Centro/Sul tem sido sem dúvida o maior desaﬁo.
Sempre tive momentos bons e menos bons, mas a verdade é que sempre os ultrapassei e recordo cada um deles
com grande alegria.
Sou Leo desde os meus 12 anos e apesar de ser a mais
nova num grupo de maioritariamente adolescentes de 18
anos nunca me senti excluída. Participava nas jornadas,
conferências, na campanha do saco, recolha de alimentos
nos supermercados, entre outros. Até hoje penso que a actividade que mais me marcou foi sem dúvida alguma aos
meus 16 anos, a minha primeira “Actividade das Crianças”.
Onde o amor pelas crianças era visível, bem como da alegria e sorrisos das mesmas, para não falar do convívio entre
Leos, que foi excelente. Lembro-me de chegar a casa com
um aperto no coração por já sentir saudades. Sabia que tinha preenchido um pouco mais o coração daquelas crianças, com um simples gesto, alguma atenção, que aﬁnal de
contas é o que elas precisavam…de amor.
Ser presidente do Leo Clube de Faro também foi um
marco na minha vida, pois nunca pensei que algum dia iria
ser capaz de o fazer, mas tinha consciência da fase menos
boa que o Leonísmo estava a atravessar e pus mãos à obra.
Após 9 anos de Leonísmo cheguei a Presidente de Distrito, e apesar de não ser fácil sinto me orgulhosa por poder
ajudar o Leonísmo.
Neste momento o Distrito Sul tem 6 Clubes Leo, Leo
Clube de Amadora, Leo Clube de Castelo Branco, Leo Clube de Faro, Leo Clube de Leiria, Leo Clube de Ponte de Sôr,
Leo Clube de Setúbal.
Começo por dar os parabéns ao Leo Clube de Setúbal
bem como do Clube padrinho, pois apesar de ser um clube
recente estão a efectuar um excelente trabalho. Estão bastante activos e unidos e é notório através do trabalho que
estão a realizar bem como da prontidão com que respondem aos meus e-mails. Participaram na Feira da Ladra em
parceria com o Lions Clube de Setúbal; em Dezembro realizaram uma actividade de Natal recolhendo bens para o Projecto “Sorriso de Natal” bem como um Jantar de Natal.

C/ Leo Iolanda Cunha
Presidente do Distrito Leo 115 CS

Este ano as Jornadas Leonisticas foram organizadas pelo Leo Clube de Leiria que de momento está mais calmo devido ao facto de grande parte dos membros ter ido estudar para fora. Desta forma realizaram a “Campanha do Saco” em Dezembro que teve bastante sucesso.
Quanto ao Leo Clube de Ponte de Sôr, ultimamente não
tem organizado actividades, mas brevemente vão ter nova
direcção e com certeza irão recomeçar com mais força.
Como nós sabemos o Leonísmo está a atravessar uma
fase complicada, mas ﬁco contente por saber que ainda há
clubes motivados, outros que estão a tentar recomeçar e tenho esperança que no ﬁnal deste ano estejamos mais activos e unidos.
Quero com isto dizer que ser Leo não é fácil, tem os
seus altos e baixos, por vezes é desgastante, mas tal como eu tive o apoio de Ex
Leos, Leos e Lions vocês
também terão.
Não se esqueçam, no
ﬁnal, ﬁcam as boas experiências, aqueles momentos que nós vivemos intensamente, as amizades
que criámos e os sorrisos que causámos…
por isso não desistam! Podem
contar SEMPRE
comigo!
Saudações
Leonisticas

Quanto ao Leo Clube de Faro, em Novembro visitaram
a instituição Casa de Santa Isabel, para um pequeno convívio com as raparigas e entregaram alimentos a instituição
Missionárias Caridade Madre Teresa de Calcutá em conjunto com o Lion Clube de Faro.
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“A adolescência e as suas subtilezas” (II)

CL António Gama Brandão

Julgo que nas universidades portuguesas , que têm de ser ,pelas suas nobilíssimas funções ,o epicentro da cultura e da sageza ,se devem introduzir
mudanças penetrantes no ensino e no
regime que as enforma . Embora assumindo riscos ,há que incentivar a existência de massa crítica e o acesso ao
poder de individualidades inconformistas e criativas para, assim, atempadamente ,visualizarem e intuirem os sinais
dos tempos ,colaborando na construção do futuro em alicerces sólidos.
Como asseverou o sábio Albert Einstein ,”em momentos de crise ,a imaginação é mais importante que o
conhecimento.
Segundo prestigiados docentes que
frequentaram duradouramente reputadas universidades estrangeiras ,há,
em algumas delas, à hora do almoço,
concertos diários e, noutros momentos, decorre ,sob o signo da organização ,persistência e qualiﬁcação, a prática de desporto ,cinema ,teatro e de
outras manifestações artísticas .A vivência em universidade deste jaez torna-se aliciante ,estimulando os adolescentes ao estudo, aprimorando o seu
comportamento social ,intensiﬁcando,
simultaneamente, a sua cultura, conducente a um destino globalmente mais
promissor. Estas circunstâncias permitirão uma mais sagaz inteligibilidade do
mundo. Nenhuma sociedade é cintilante se não possuir no seu âmago verdadeiras elites.
Aﬁrmou o afamado escritor António Lobo Antunes , médico especializado em
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psiquiatria , que se vive “uma época de
adolescentocracia“. Como é sabido ,o
termo cracia exprime a noção de poder, de domínio. Referiu ,igualmente ,que uma das suas ﬁlhas ,aquando
da estadia em Itália para estudar, lhe
comunicou que lá encontrou colegas
que, ao concluírem o curso liceal ,com
17 ou 18 anos de idade, solicitavam
aos seus pais, como presente, uma intervenção plástica!
Este romancista nunca foi um aluno
estudioso porque, desde a mais tenra idade, ocupava a maior parte do seu
tempo a escrever poesia e prosa e a
devorar uma inﬁnidade de livros , além
de praticar intensamente xadrez e outros desportos.
Como aparentemente estava desinteressado ou desatento nas aulas , alguém teve a ideia de o submeter a um
teste de inteligência. Houve incredulidade quanto ao resultado obtido, um Q.I
do 184, pelo que o teste foi repetido,
ulteriormente ,três vezes ,sendo similares os valores alcançados .O futuro veio
ratiﬁcar em absoluto essa capacidade intelectiva. É caso para se lhe poder
atribuir a aﬁrmação proferida pelo célebre escritor Oscar Wilde quando, à saída de um aeroporto ,lhe perguntaram
se tinha a declarar algo de especial. Eis
a sua resposta : “O meu génio”.
O literato António lobo Antunes que, na
sua vasta obra, expressa com mestria
os princípios fulcrais dos seres humanos na beleza dos seus valores éticos
e nas suas fragilidades, ansiava, ﬁnalizado o ensino liceal, ingressar na Faculdade de Letras. Todavia, o seu pai,
personalidade lúcida ,de carácter impoluto, que era um renomado neurologista, assistente do Professor Egas
Moniz, o nosso Prémio Nobel de Medicina e Fisiologia, e que, posteriormente, atingiu merecidamente a cátedra,
inscreveu-o em medicina. A escolha
de um curso universitário por um adolescente não convem estar dependente da vontade dos pais ,mesmo que

seja aduzida a mais proﬁciente argumentação .Torna-se lógico ,obviamente, um aconselhamento, jamais uma
imposição.
Formulo votos para que os conceitos
modernos adstritos a uma vera educação se impregnem na nossa mente
de modo ainda mais consistente, reﬁnando-se o genuíno diálogo socrático
na relação das famílias com os adolescentes, mormente no concernente ao
Lionismo, porquanto os jovens adultos serão fonte de rejuvenescimento.
Recordo que o Doutor Fernando Fonseca, discípulo dilecto do emblemático
Professor Pulido Valente, foi porventura
o nosso mais excelente especialista de
Medicina Interna, considerada a globalidade dos seus atributos, chegando a
ser denominado o “príncipe da Medicina Portuguesa”. No ﬁnal da sua magistral prelecção, no concurso para professor catedrático da Faculdade de
Medicina de Lisboa, dirigindo-se para
a numerosíssima assistência que o escutava, fascinada, proferiu estas exemplares palavras: “Agradeço aos novos
com quem aprendo. É à sua colaboração que devo parte do que lhes acabo de expor. E é tão grande que eu fujo de a citar no receio de que nada ﬁque para mim. Mas devo-lhe mais do
que isso. Devo-lhes a mocidade que
me emprestaram e que outros, mais
tarde, lhes pagarão e que me leva a
mim, prático desta cidade de Lisboa, a
manter um certo interesse pelas coisas
da ciência, e a todos nós, os do grupo que trabalha no mesmo Serviço, a
fazê-lo com um entusiasmo, uma dedicação, uma conﬁança e um espírito de
camaradagem que me trazem ao pensamento esta outra ilusão agradável
que não quero desfazer mas que quase me envergonho de confessar: que
será assim que se faria uma escola”.
Meditemos nestas proféticas e perspicazes reﬂexões transmitidas há mais
de seis décadas e que se conservam
pertinentes e actuais.

Opinião
Opinião

Um Uniforme para Portugal
(Um subsídio, não uma crítica)

Nas Convenções Internacionais e até
em outras manifestações lionísticas, é
de tradição os Lions dos vários Distritos
Múltiplos ou Paises se apresentarem trajando um UNIFORME.
Por razões económicas ou até por
respeito às respectivas tradições, os uniformes mantêm-se iguais, anos após
ano. Todos os Lions que participam em
reuniões internacionais sabem disto. Por
vezes, os uniformes são mesmo usados
em cerimónias domésticas: Convenções
Distritais, de Distrito Múltiplo ou “Fora”
de Área (Forum Europeu, FOLAC, Forum Luso Brasileiro etc).
Durante muitos anos também assim aconteceu com os Lions portugueses, pelo menos com as Delegações às
Convenções Internacionais. E podemos
dizer que continua a acontecer, só que,
com cambiantes.
Quem não se lembra dos desﬁles em
que os homens usavam blazer azul, calça cinzenta, camisa branca e gravata de
modelo próprio, com riscas verdes e vermelhas? E as Senhoras com belíssimos
trajes regionais ou casaco vermelho…..e
saia branca, ou vestidos brancos com
lenços ….. chapeus de chuva, encomendados, com gomos verdes e vermelhos?
Nas Convenções que se efectuam
em países/cidades do hemisfério Norte, excepcionalmente quentes em Junho/Julho, por exemplo Phoenix, Miami, Taipé, Hong Kong, Osaka, etc, o uniforme sofria uma adaptação. Os homens
desﬁlávamos sem casaco, com camisa
branca de manga curta e a gravata “da
ordem”. As Senhoras com os tais vestidos brancos…..

ocorrem no Inverno, um Inverno “macio”
mas, ainda assim, Inverno. Aqui se recomendava um uniforme mais consentâneo com o clima, isto é o tal blazer e calça cinzenta, camisa branca e gravata para os Homens e, para as Senhoras, saia
e casaco de tecido (malha) mais adequado à temperatura.
Ora, ao arrepio de tudo o que se
passa com os outros países, as mudanças são, para os portugueses, frequentes e nem sempre para melhor. Por um
lado, gasta-se mais dinheiro com “uniformes” novos todos os anos. Depois, para
minimizar esses custos têm sido escolhidos, por vezes, trajes demasiado “populares” que não são dignos das nossas
tradições e que até nos envergonham.
Claro que tudo isto, felizmente, se passou há muitos anos.
Pretendo – isso sim – provocar uma
reﬂexão sobre os uniformes para as Delegações Portuguesas que, à semelhança dos outros Países, devem:

PDI Rui Taveira

Brasil, por exemplo, tem um uniforme
de casaco e gravata e outro, que aproveita as mesmas calças e substitui o casaco e gravata por uma BELA e exclusiva T shirt.As Senhoras usam também
saia e casaco confeccionadas no mesmo tecido.
Para nós, será porventura mais económico e não menos elegante, em vez
da T Shirt, usar camisa de manga curta
com a “nossa” gravata (ver fotos).

- Manter o modelo durante vários
anos;

Em resumo, esta reﬂexão tem por
objectivo “recriar” o sentido estético, a
auto-estima e o “espírito de grupo” das
nossas futuras representações.

- Ser bonitos e elegantes, contribuindo para a nossa auto-estima;

Se este objectivo for conseguido,
dou-me por feliz.

- Devem ter condições para serem
usados durante todo o evento e não
apenas nos desﬁles;
- Devem ser adequados aos climas
dos locais onde se realizam os eventos.
Isto é, devem ser ﬂexiveis e ajustáveis às
temperaturas mais frescas e ao calor. O

Nas fotograﬁas, poderão apreciar o
uniforme do Brasil e o tal elegante, adequado e bonito que usámos em Taipé e
em outras cidades.
Nas Convenções realizadas no hemisfério Sul, como as realizadas em
Brisbane e Sydney, as Convenções
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A Teoria nasce da Prática da Vida
2) NA CONTINGÊNCIA DOS TEMPOS FINANCEIRAMENTE DIFÍCEIS, SABER OPTAR

2) Na contingência dos tempos ﬁnanceiramente difíceis, saber optar
As notícias que nos chegam todos os dias, a todas as horas, através dos jornais, da televisão, das vozes dos amigos e
das gentes que vamos encontrando nos caminhos da vida que habitualmente percorremos, são deveras assustadoras.
O desemprego que ataca, os impostos que sobem, os benefícios que descem ou desaparecem são feridas na alma e
no corpo que nos deixam doentes de tristeza.
Até porque, sendo Lions, mesmo que estas situações problemáticas não nos batam à porta ou não nos molestem
demasiado ou directamente, sofremos pelos outros que são atingidos por esta desgraça económico-ﬁnanceira, tememos
pelos nossos ﬁlhos e pelos nossos netos, mas podemos, sempre, ajudar os outros através das Actividades dos nossos
Clubes.
Gostaria de vos falar sobre o aconselhamento que presto no consultório, nestas ououtras circunstâncias semelhantes,
ou melhor ainda, como prevenção:
Quando se escolhe uma proﬁssão, seja porque somos jovens e estamos na encruzilhada da vida, seja porque pretendemos mudar de tarefas e/ou de funções depois de adultos, é muito difícil prever «à la longue» quais serão as melhores condições de sobrevivência que o país
oferecer, se for ess
esse o nosso critério prioritário.
aís nos poderá
Então, é necessário e aconselhável
hável que
interesses e valores proﬁssionais e sailes tem na sua realização pessoal
al e
O perigo que encontramos em
m
pessoas que consideram ter um
esse único interesse é aquele
bem remunerada.
Como aconselhamento, ajutência de outros interesses que
descobrimos que tudo se resute valorizado, deixando de fosubjectivamente pela pessoa, ou
u
muito abaixo da fasquia da valorizazaA esta situação da existência
a de
de qualquer outro na vida da pessoa,
soa, chavalores piramidal».

cada pessoa tenha a consciência dos seus
avaliar a importância que cada um deba avalia
na sua satisfação como ser humano.
certos
certo casos é o facto de que há
só interesse na vida e acham que
que
qu lhes vai facultar uma proﬁssão
do a investigar a eventual exisd
essa pessoa tenha e, por vezes,
es
me
m a um único interesse altamenra outros valores que são avaliados
pelos seus familiares signiﬁcativos,
pelo
para a sua vida proﬁssional.
ção, p
um único interesse destacado e distante
nós, em psicologia, um «sistema de
mamos nós

O que é que pode acontecer nestes casos?
Encontrando-se o interesse/valor principal em posição especial de uma pirâmide de interesses classiﬁcados como menores, se o interesse principal falha, porque é recusado ou desvalorizado pela sociedade, pode acontecer que todo o sistema desmorone e a pessoa se sinta perdida, abandonada, com baixa auto-estima, o que pode conduzir a depressão e inacção, atitudes negativas e destruidoras do «Eu».
Então, o que é que aconselhamos?
Cada pessoa deverá ser muito consciente ao procurar integrar, desenvolver e avaliar a sua lista de interesses/valores,
«acarinhando-os» em medida de igualdade, ou seja, deve preferir e conquistar para si, activa e concientemente, um «sistema de valores paralelos» que lhe permita desenvolver igualmente as suas várias áreas de interesse, não os omitindo ou relegando para a classiﬁcação de «hobbies».
Com este sistema paralelo de interesses, em que haverá uma consciência subjectiva, pessoal, de que deverá desenvolver vários interesses na sua vida, em paralelo, adquire um «jogo de cintura» que lhe permitirá dedicar-se facilmente a outra
área, se, eventual e fatalmente, a vida a tal obrigue, ou que isso lhe aconteça, por sua própria vontade.
Com um abraço,
PDG Isabel Antunes
Psicóloga clínica e escritora
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Responsabilidade Social
O ÂMBITO CULTURAL COMO EXPRESSÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DO EL CORTE
INGLÊS
O El Corte Inglés entende, por herança do seu fundador,
D. Ramón Areces, dever retribuir à sociedade uma parte do
que a sociedade lhe oferece.
Tal como os membros do Lions, acreditamos que a cultura e o conhecimento são bens perenes, que contribuem
decisivamente para a construção de uma sociedade mais
justa e mais esclarecida.
O Âmbito Cultural foi precisamente criado com o objectivo de promover e estimular diferentes hábitos culturais e
sociais junto da sociedade em que está inserido e dos seus
clientes e visitantes, e visa, sobretudo, a organização de actividades culturais e artísticas, assim como a difusão e promoção dos valores culturais junto dos indivíduos, contribuindo para o seu desenvolvimento e enriquecimento pessoal e
cultural.
Parte da nossa programação desenvolve-se numa sala especíﬁca criada dentro dos nossos Grandes Armazéns.
Sabemos que uma Sala de Âmbito Cultural, com uma programação permanente dentro de uma superfície comercial,
pode parecer improvável, mas a verdade é que, ao longo
destes nove anos, graças, sobretudo, à adesão de dezenas
de milhar de pessoas e ao entusiasmo de grandes académicos e pensadores, pudemos construir uma programação da
qual nos orgulhamos.
Sempre acreditámos que, ao promover a cultura junto
da sociedade, estaríamos a criar laços fortes e duradouros
com quem nos rodeia. É assim que explicamos cada acção
de Âmbito Cultural que organizamos e é também assim que
esta componente dos nossos serviços tem sido entendida
pelos seus destinatários e pelos nossos parceiros.
É certo que, no âmbito da nossa responsabilidade social, também desenvolvemos acções relacionadas com o
desporto, o lazer e com a solidariedade. Mas é na cultura que temos uma marca. Porque o conhecimento, o saber, a cultura em geral, enriquece os seus destinatários, e essa riqueza não esmorece nem se extingue, pelo contrário,
tende a propagar-se, contagiando positivamente quem com
ela convive.
As acções mais importantes do Âmbito Cultural, gratuitas e dirigidas à comunidade em geral, são os Cursos, dos
quais destacamos os que promovem a História, essa grande
depositária de conhecimento. Os temas tratados vão desde
a arte à literatura, passando pelas grandes ﬁguras da nossa própria História enquanto país, pelas religiões do mundo,
pela música e pela poesia. E não esquecemos o debate. A
programação de Âmbito Cultural inclui a promoção de con-

Susana Santos
Directora de Relações Externas
El Corte Inglés

ferências, com grandes pensadores, escritores, jornalistas e
críticos, onde são convocados temas da actualidade e reﬂexões sobre o futuro.
Também promovemos, em conjunto com editores e autores, a apresentação de livros, sejam de ﬁcção, sejam de
ensaio, num apelo permanente à leitura e ao conhecimento.
Destacamos ainda os concertos e as exposições bem
como as profícuas parcerias com museus, casas de cultura, universidades e outras organizações de carácter cultural e académico, no âmbito das quais procuramos concorrer
para ampliar o eco das suas iniciativas.
Sublinhamos também a criação do Prémio Stuart de
Desenho de Imprensa, El Corte Inglés / Casa da Imprensa,
único no seu género em Portugal, criado com o objectivo de
sublinhar a importância do Humor Gráﬁco na nossa imprensa e de, através da edição de biograﬁas dos autores de humor gráﬁco nas categorias de ilustração, cartoon e caricatura, promover as suas obras e, se for caso disso, honrar a
sua memória.
Finalmente, com esta, necessariamente curta, explicação
das nossas actividades de Âmbito Cultural, gostaríamos de
convidar os membros do Lions
a aderirem às nossas iniciativas,
às quais serão muito bem-vindos, sobretudo porque, no que
a esta matéria diz respeito, partilhamos muitos valores e uma
mesma missão de compromisso
com a cultura. Convidamos-vos
a inscreverem-se e a conhecerem os vários eventos culturais
em que estamos envolvidos, através do nosso site ou da página do Facebook intitulada: Âmbito Cultural Lisboa.
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Museus
Casa do Barco

ALFÂNDEGA RÉGIA | NAU QUINHENTISTA | CASA DO BARCO
Em pleno século XV, o apogeu do comércio marítimo provoca um crescente movimento nos portos do reino, ao qual o porto de Vila do Conde não é excepção. Assim,
neste contexto D. João II, por carta de 27 de Fevereiro de 1487, cria a Alfândega Régia
de Vila do Conde.
O edifício da Alfândega Régia – Museu da Construção Naval ﬁca situado na rua Cais
da Alfândega, no coração da zona ribeirinha de Vila do Conde, onde, outrora, laboraram
os estaleiros navais vilacondenses. Datado do ﬁnal do século XV, o edifício sofreu, ao longo do século XVIII, sucessivas ampliações de modo a colmatar as necessidades ditadas
pelo intenso tráfego comercial que então se fazia sentir.
A exposição permanente patente ao público, assume três vertentes que traduzem a
função do Museu: a Navegação Portuguesa, nomeadamente aquela que tem origem e
destino em Vila do Conde; a história da Alfândega Régia, seu funcionamento, oﬁciais e
produtos desalfandegados, e, simultaneamente, a história da Construção Naval, tipos de
barcos construídos em Vila do Conde, e respectivas técnicas e processos construtivos
utilizados na Construção Naval de Madeira.
No projecto de recuperação da Alfândega Régia e do Museu dedicado à tradição da
Construção Naval em Vila do Conde, é um precioso complemento a construção da réplica de uma Nau. Para além de um importante elemento de atracção turística e lúdica, tem
uma função pedagógica, pois, construída com o maior respeito pelas investigações cientíﬁcas da responsabilidade do Almirante Rogério de Oliveira, incorpora o saber ancestral
dos carpinteiros e calafates dos estaleiros vilacondenses.
A nau portuguesa do século XVI era um navio redondo, de alto bordo, com uma relação de 3:1 entre o comprimento e a largura máxima, três ou quatro cobertas, castelos de
popa e de proa, com três e dois pavimentos, respectivamente, cuja arquitectura se integra perfeitamente no casco; arvorava três mastros, o grande e o traquete com pano redondo, e o da mezena com pano latino.
A nau, assim concebida, satisfazia uma maior necessidade de capacidade de carga do que a conhecida até então nas navegações portuguesas. As viagens para a Índia
eram tão longas, que forçavam os navios ao transporte de grande quantidade de alimentos sólidos e líquidos para o sustento da tripulação, tanto mais que a rota impunha longos períodos de navegação sem se ver a costa ou quaisquer pontos de apoio. Acrescia o
factor comercial: o comércio das especiarias implicava o transporte de uma carga valiosa,
mas volumosa, que requeria espaços adequados para o seu acondicionamento. A tudo
respondia a nau, com o seu casco bojudo, e ampla capacidade de acomodação.
A ﬁm de mostrar a complexidade da organização das viagens, a Nau apresentará os
camarotes do piloto e do cartógrafo,
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Num espaço de arquitectura contemporânea, no local dos antigos estaleiros de construção naval de madeira,
pode assistir-se ao encontro da tradição e da modernidade.
Marcando a importância das pescas
e de outras actividades de vocação
marítima, encontramos uma réplica
de uma embarcação de pesca tradicional - o gasoleiro - mote central da
exposição, onde, para além de podermos contactar com as tradições
inerentes às comunidades marítimas,
aprestos e alfaias do quotidiano, observamos, simultaneamente, diversos
modelos de embarcações, com destaque para um importante acervo fotográﬁco, documentando as diferentes actividades económicas relacionadas com o mar.
Porém, à imagem do glorioso passado marítimo de Vila do Conde, surgem, presentemente, embarcações
construídas segundo a mais recente
tecnologia de ponta, amplamente utilizada nos diferentes desportos aquáticos de alta competição, produto da
já famosa empresa Vilacondense, de
renome internacional – Nelo. Passado, presente e futuro, aqui associados e assinalando a indelével gesta do povo vilacondense, certamente que poderão levar esta terra ao
achamento de novo rumo .
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Literatura
José Régio
Escritor português, natural de Vila do
Conde, onde viveu até completar o quinto ano do liceu, após o que continuou a
estudar no Porto.
José Régio, pseudónimo de José Maria dos Reis Pereira, publicou, em Vila do Conde, nos jornais O Democrático
e República, os seus primeiros versos. Aos 18 anos, foi para
Coimbra, onde se licenciou em Filologia Românica (1925), com
a tese «As Correntes e As Individualidades na Moderna Poesia
Portuguesa». Esta foi pouco apreciada, sobretudo pela valorização que nela fazia de dois poetas então quase desconhecidos, Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa. Esta tese, refundida, veio a ser publicada com o título Pequena História da
Moderna Poesia Portuguesa (1941).
Com Branquinho da Fonseca e João Gaspar Simões fundou,
em 1927, a revista Presença (cujo primeiro número saiu a 10
de Março, vindo a publicar-se, embora sem regularidade, durante treze anos), que marcou o segundo modernismo português e de que Régio foi o principal impulsionador e ideólogo.
Para além da sua colaboração assídua nesta revista, deixou
também textos dispersos por publicações como a Seara Nova,
Ler, O Comércio do Porto e o Diário de Notícias. No mesmo
ano iniciou a sua vida proﬁssional como professor de liceu
Participou activamente na vida pública.
Como escritor, José Régio dedicou-se ao romance, ao teatro,
à poesia e ao ensaio. Centrais, na sua obra, são as problemáticas do conﬂito entre Deus e o Homem, o indivíduo e a sociedade, numa análise crítica das relações humanas e da solidão,
do dilaceramento interior perante a relação entre o espírito e a
carne e a ânsia humana do absoluto.
A sua poesia, de grande tensão lírica e dramática, apresentase, frequentemente, como uma espécie de diálogo entre níveis
diferentes da consciência. A mesma intensidade psicológica,
aliada a um sentido de crítica social, tem lugar na ﬁcção. Como ensaísta, dedicou-se ao estudo de autores como Camões,
Raul Brandão e Florbela Espanca. Na revista Presença, assinou
um editorial («Literatura Viva») que constituiu uma espécie de
manifesto dos autores ligados a este órgão do segundo modernismo português, defendendo a necessidade de uma arte viva, e não livresca, que reﬂectisse a profundidade e a originalidade virgens dos seus autores.
Partilhou ainda, com o irmão Júlio, o gosto pelas artes plásticas, tendo chegado a desenhar uma capa para a Presença
e feito os oito desenhos que, a partir da 5ª edição, ilustram os
Poemas de Deus e do Diabo.
É considerado, por alguns, como um dos vultos mais signiﬁcativos da moderna literatura portuguesa. Recebeu, em 1961,
o prémio Diário de Notícias e, postumamente, em 1970, o
Prémio Nacional de Poesia, pelo conjunto da sua obra poética.

Cântico Negro
“Vem por aqui” - dizem-me alguns com os olhos doces
Estendendo-me os braços, e seguros
De que seria bom que eu os ouvisse
Quando me dizem: “vem por aqui!”
Eu olho-os com olhos lassos,
(Há, nos olhos meus, ironias e cansaços)
E cruzo os braços,
E nunca vou por ali...
A minha glória é esta:
Criar desumanidade!
Não acompanhar ninguém.
- Que eu vivo com o mesmo sem-vontade
Com que rasguei o ventre à minha mãe
Não, não vou por aí! Só vou por onde
Me levam meus próprios passos...
Se ao que busco saber nenhum de vós responde
Por que me repetis: “vem por aqui!”?
Preﬁro escorregar nos becos lamacentos,
Redemoinhar aos ventos,
Como farrapos, arrastar os pés sangrentos,
A ir por aí...
Se vim ao mundo, foi
Só para desﬂorar ﬂorestas virgens,
E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada!
O mais que faço não vale nada.
Como, pois sereis vós
Que me dareis impulsos, ferramentas e coragem
Para eu derrubar os meus obstáculos?...
Corre, nas vossas veias, sangue velho dos avós,
E vós amais o que é fácil!
Eu amo o Longe e a Miragem,
Amo os abismos, as torrentes, os desertos...
Ide! Tendes estradas,
Tendes jardins, tendes canteiros,
Tendes pátria, tendes tectos,
E tendes regras, e tratados, e ﬁlósofos, e sábios...
Eu tenho a minha Loucura !
Levanto-a, como um facho, a arder na noite escura,
E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios...
Deus e o Diabo é que guiam, mais ninguém.
Todos tiveram pai, todos tiveram mãe;
Mas eu, que nunca principio nem acabo,
Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo.
Ah, que ninguém me dê piedosas intenções!
Ninguém me peça deﬁnições!
Ninguém me diga: “vem por aqui”!
A minha vida é um vendaval que se soltou.
É uma onda que se alevantou.
É um átomo a mais que se animou...
Não sei por onde vou,
Não sei para onde vou
- Sei que não vou por aí!
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Cultura e Tradição
A Lenda da Berengária
Conta-se que a certa altura da história do Convento de Santa Clara de Vila do Conde havia bastante relaxamento na vida religiosa das freiras.
Orgulhosas, recusavam os trabalhos, davam-se a falatórios inconvenientes e eram pouco zelosas em acorrer à reza das
horas canónicas.
Mas havia uma excepção, a irmã Berengária. Humilde, cumpridora, imitava os melhores exemplos das passadas Clarissas, não se furtando às tarefas mais humildes, que executava com alegria e sentido fraterno.
Aconteceu entretanto que a abadessa morreu e foi preciso eleger a sucessora. Havia muitas interessadas no cargo, que
dava autoridade e visibilidade social. Quem não pensava nisso era, sem dúvida, a solícita Berengária.
Na hora da eleição, cada uma das eleitoras, para que as amigas não acedessem ao abadessado, votou do modo que
menos pudesse prestar – na Brengária – pensando assim protelar a decisão, ao entregar o voto a uma incapaz.
Mas, quando a irmã Berengária veriﬁcou que tinha sido eleita, segundo todas as regras, decidiu aceitar o lugar. Não o
tinha pedido, mas não o recusava.
As outras freiras recusavam-se a obedecer-lhe, pois diziam que a votação não fora a sério.
Perante a rebeldia manifestada, a nova abadessa foi ﬁrme e ousada: mandou que as suas antecessoras, que ali jaziam
sepultadas, viessem prestar-lhe a homenagem de obediência que as freiras vivas recusavam.
Eis então que as antigas abadessas se erguem das sepulturas e ali se mostram em atitude respeitosa.
O resultado não podia ser outro: as freiras arrependeram – se da sua soberba e acataram a autoridade da nova
abadessa.
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O Grande Porto
É uma metrópole multimunicipal portuguesa, constituída em sub-região
estatística (NUTS III), parte da Região Norte. Ocupa uma área total de 1024
km² e tem 1 394 046 habitantes (2008).
O Grande Porto corresponde, aproximadamente, à cidade-metrópole
que se foi desenvolvendo em redor da cidade do Porto que, com os seus
exíguos 41,5 km² de área concelhia, não pôde (nem pode) comportar. É uma
cidade alargada, espaço de cidadãos que partilham e usam um extenso território para residir, trabalhar ou estudar e que construíram um forte sentido
de identidade.
O Grande Porto é limitado a norte pela sub-região do Cávado, a leste pelo Ave e o Tâmega, a sul pelo Entre Douro e Vouga e o Baixo Vouga e a oeste pelo Oceano Atlântico. Os principais rios e aﬂuentes são: Ave, Este, Douro, Febros, Sousa, Ferreira, Tinto, Torto, Uíma, Leça, Soutelo.
O Grande Porto é constituído por onze concelhos: Espinho, Gondomar,
Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila
do Conde, Vila Nova de Gaia.
Escolhemos Vila do Conde não só pela sua história rica, mas pela relação do DG com a sua cidade.
Vila do Conde tem 29 731 habitantes. É sede de um município com
149,31 km² de área e 77 320 habitantes (2008), subdividido em 30 freguesias. O município é limitado a norte pelo município da Póvoa de Varzim, a
leste por Vila Nova de Famalicão e Trofa, a sul pela Maia e por Matosinhos e
a oeste tem litoral no oceano Atlântico.
Localizada na margem Norte da foz do rio Ave, Vila do Conde é um importante centro industrial, porto de pesca e zona balnear e turística, conﬁgurando um dos principais e mais procurados centros balneares do país. A cidade faz parte do mesmo aglomerado urbano que a Póvoa de Varzim.
A povoação de Vila do Conde é muito antiga, anterior à fundação de Portugal, e o seu topónimo não sofreu alterações, era já Vila do Conde. A primeira referência a Vila do Conde é do ano de 953 no livro da condessa Mumadona Dias onde é referida como Villa de Comite.
D. Sancho I apaixonou-se por D. Maria Pais e deu – lhe a vila a que D.
Manuel, I concedeu o foral em 1516 . A população da vila participa activamente nos descobrimentos portugueses, entre eles Paulo e Francisco Faria na viagem de Vasco da Gama à Índia. Em 1987 é elevada à categoria de
cidade.
A cidade tem um património histórico notável. Destacaremos: o Convento de Santa Clara, o Aqueduto de Vila do Conde, Igreja Matriz, Igreja de Nossa Senhora da Lapa, capela do Socorro e a Senhora da Guia, Forte de Nossa Senhora da Assunção, Casa de José Régio, Paços do Concelho, Casa de
Guerra Junqueiro, Casa de Antero Quental onde escreveu os melhores poemas da sua vida.
Destaque ainda, a nível do Património Natural a “Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo” considerada a mais antiga da Europa.
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...na cozinha ...vilacondense
Cabrito Assado

Pão Doce de Vila do Conde

Ingredientes:

Ingredientes:

- 1 cabrito com cerca de 3 kg

Açúcar- 250 grs.
Ovos- 12 gemas e 1 clara
Manteiga-100 a 125 grs
Fermento de padeiro- 60 grs
Canela em pau - aprox. 5 grs.
Sumo de 1 laranja ou de 1 limão
1 pitada de sal

- 3 limões
- 6 dentes de alho
- 100 g de banha
- 1 ramo de salsa
- 0,5 dl de azeite
- 2 folhas de louro
- 1,5 dl de vinho tinto
- 2 kg de batatas (de preferência novas e pequenas)
- 300 g de cebolas
- água, sal, pimenta e colorau q.b.

Confecção:
Derrete-se a manteiga,
coze-se a canela em água,
dissolve-se o fermento em
água morna.
Junta-se o fermento
dissolvido a uma parte da
farinha, mistura-se bem
e deixa-se levedar, pouco tempo, até dobrar de volume.
Depois de levedado, junta-se-lhe a restante farinha,
bem como todos os outros ingredientes, amassando
demoradamente até conseguir uma textura sem grumos
e bem ligada.
Coloca-se a massa numa mesa e tendem-se rolos que
se entrelaçam ligando-os em forma de rosca, ou um rolo
singelo que se molda no mesmo formato.

Confecção:
Limpe o cabrito. Corte em rodelas o limão. Coloque
o cabrito em água fria com rodelas de limão durante 4 a
5 horas. Pise no almofariz o alho, um pouco de sal e a
salsa.

Colocam-se em cima de folhas de papel almaço e
deixa-se levedar, em ambiente aquecido, cerca de duas
horas, até dobrar de volume. Vão ao forno a cozer até
ﬁcarem com um aspecto bem tostado e bem enxutas.
Imediatamente após saírem do forno pincelam-se com
manteiga.

Adicione a pimenta, o colorau, a banha e o azeite e
misture bem. Junte o louro cortado em pedaços e cerca de um quarto do vinho tinto e envolva bem. Escorra e enxugue o cabrito, salpique com um pouco de sal e
o restante vinho tinto e esfregue bem com a papa obtida anteriormente.
Coloque o cabrito numa assadeira de barro e deixe
repousar durante duas horas. Corte em pequenos pedaços a batata e em gomos a cebola. Salpique a batata e
a cebola com um pouco de sal.
Disponha a batata e a cebola em redor do cabrito e
leve ao forno a 170º C, para assar. Corte o cabrito em
pedaços e sirva bem quente.
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Enquadramento histórico: O Pão Doce de Vila do
Conde era tradicionalmente confeccionado, por alturas
da Páscoa, nos fornos a lenha das casas agrícolas onde era cozida a broa de milho. Oferecido como Folar
aos aﬁlhados que, em Domingo de Aleluia, visitavam os
padrinhos, servia também para “pagar” pequenos favores a quem se incomodava durante o ano ou, muito simplesmente, para reconhecer a estima que se nutria por alguém. Noutras alturas, como no Natal e festas de família, a dona da casa sempre fazia uma fornada de Pão Doce.
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Internet
* ÉTICA NA INTERNET

Por CL Frederico Burnay
Assessor Informática

Hoje, não há necessidade de uma
grande imaginação para vislumbrar a
terra como um globo interligado energicamente com as transmissões electrónicas — um planeta em diálogo,
aconchegado no silêncio providencial
do espaço. A questão ética consiste
em saber se isto está a contribuir para um desenvolvimento
humano autêntico e a ajudar os indivíduos e os povos a corresponder à verdade do seu destino transcendente.

lo e meio, eliminaram gradualmente o tempo e o espaço como obstáculos para a comunicação. Ela tem consequências
enormes para os indivíduos, as nações e o mundo em geral.

Os novos meios de comunicação são instrumentos poderosos para o enriquecimento educativo e cultural, para a
actividade comercial e a participação política, para o diálogo
e a compreensão interculturais. Contudo, esta moeda tem
também o seu reverso. Os meios de comunicação que devem ser utilizados para o bem das pessoas e das comunidades podem ser usados inclusive para explorar, manipular,
dominar e corromper.

A Internet tem uma série de características impressionantes – ela é instantânea, imediata e de alcance mundial,
também descentralizado, interactivo, expansível até ao inﬁnito em termos de conteúdo e de alcance, ﬂexível e adaptável a um nível surpreendente. É igualitária, no sentido de
que, qualquer pessoa que disponha do equipamento necessário e de uma modesta capacidade técnica, pode constituir
uma presença activa no espaço cibernético, transmitir a sua
mensagem para o mundo e reivindicar um seu auditório.

A Internet é o mais recente e, sob muitos pontos de vista, o mais poderoso de uma série de instrumentos de comunicação que, para muitas pessoas ao longo do último sécu-

Eu Sou do Tempo em Que …
Recordo com saudade, alguns momentos vividos durante as primeiras Assembleias em que participei no Clube onde iniciei a minha actividade Lionística.
Pelos mais diversos assuntos e temas, desde os Objectivos e Código de Ética, Estatutos e Regulamentos,
Órgãos Distritais, Nacionais e outros, prazos para apresentação de “Propostas” à Convenção e Candidaturas a
cargos na estrutura Lions, etc., passavam-se horas até
uma conclusão e respectiva decisão, e porquê?
Convenhamos que à época, o mais poderoso instrumento de comunicação, a Internet, dava os primeiros
passos… hoje em dia, os Lions não têm necessidade de
transportar manuais ou aprender de cor qualquer referência Lions.
Consultando o site nacional e/ou internacional, encontrarão sem dúvida, resposta adequada á questão.

A difusão da Internet levanta também um certo número de interrogações éticas acerca de problemáticas como a
privacidade, a segurança e a credibilidade dos dados, os direitos autorais e a lei de tutela da propriedade intelectual, a
pornograﬁa, os sites que instigam ao ódio, a disseminação
de boatos, a representação de homicídios sob a aparência
de notícias, e muito mais.

Em conformidade com os gostos do utente, ela prestase tanto à participação activa como ao isolamento passivo
num «mundo narcisista, que tem a si mesmo como ponto
de referência, feito de estímulos cujos efeitos são semelhantes aos dos narcóticos». A ela pode recorrer-se também para interromper o isolamento de indivíduos ou de grupos, ou
para o exacerbar.
A Internet pode unir as pessoas, mas também as pode
dividir, tanto a nível individual como em grupos mutuamente suspeitos, separados por ideologias, políticas, posses, raças, etnias, diferenças de geração e até mesmo de religião.
(* in Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais)

Informe Mensal de Sócios
WMMR – a ferramenta que permite acrescentar e dar
baixa, transferir e reintegrar um sócio, actualizar o endereço, telefone, correio electrónico e outros dados dos
sócios.
Anualmente, a Direcção do Clube recebe uma senha para ter acesso a todas estas informações – para tal, devem veriﬁcar se o endereço de e-mail nos registos de
sócios está actualizado.

Passando o pleonasmo …
“poderia viver sem o site dos Lions, podia, mas
não seria a mesma coisa”

Consulte e divulgue amplamente o site nacional
www.lionsclubes.pt
www.facebook.com/lionsclubesportugal
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Prémio Nacional de Literatura
“Lions de Portugal”
REGULAMENTO
1. Finalidade
O prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal, no valor de 2500 euros, destina-se a
galardoar
a o autor do melhor livro de Contos inéditos. Através deste prémio, a Associação de
Lions Clubes Internacional, Distrito Múltiplo 115, patrocinada pela Fundação Lions de
Portugal, pretende contr
t ibuir e estimu
m lar a produção e divulgação desta produção literária
inédita junto da população em geral.
2. Apresentação a Concurso
2.1. As obras concorrentes têm de ser escritas em língua portuguesa.
2.2. A apresentação dos originais deverá ser realizada na seguinte fo
f rma: texto imp
m resso a dois
espaços, não podendo exceder as 200 páginas A4 ( Times New Roman – 11)
2.3. As obras concorrentes serão entregues na Rua Basílio Teles, nº. 17 -3º. C, 1070-020,
Lisboa, ou enviadas por corr
r eio registado par
a a a direcção indicada.
2.4. A data limite para os concorr
r entes apresentarem ou enviarem os originais será o dia 15 de
Abril. As entregas em mão deverão ser fe
f itas nos dias úteis em horár
á io de expediente.
2.5. Por cada obra concorrente serão entr
t egues cinco exemp
m lares da respectiva obra.
2.6.Os exemp
m lares devem ser entr
t egues em subscrito lacrado contendo no exterior um
pseudónimo e, no interior, um outro envelope lacrado com a identifi
f cação do autor.
3. Constituição do Júri
O Júri é constituído por três personalidades do meio académico e literár
á io, por um memb
m ro da
Assessoria do Prémio Literário do Distrito Múltiplo 115 da Associação Lions e por um memb
m ro
da Fundação Lions de Portugal que será o Presidente do Júri.
4.Apuramento e Classifi
f cação
4.1. É rigorosamente mantido o anonimato dos concorr
r entes nos termos seguintes:
O envelope lacrado, com a identifi
f cação do autor corr
r espondente à obra premiada, apenas
pode ser ab
a erto pelo júri em reunião expressamente convocada par
a a o efe
f ito.
Os restantes envelopes lacrados, após a divulgação pública, serão entr
t egues aos concorrentes
que os reclamarem. Os que não fo
f rem reclamados, no prazo de dois meses, após a divulgação
pública, serão destr
t uídos.
4.2. Não haverá atr
t ibuição de prémios ex-aequo do Prémio Nacional de Literatura Lions de
Portugal, podendo ser atribuídas menções honrosas.
4.3. O júri poderá deliberar
a a não atr
t ibuição do prémio.
4.4. A classifi
f cação será exarada em acta a homologar pelos Governadores dos Distritos 115 CN
e CS, pelo Presidente do Conselho Nacional de Governadores e pelo Presidente da
Fundação Lions de Portugal.
4.5. Da classifi
f cação homologada não haverá recurso.
5. Publicitação e entrega do prémio
5.1. O prémio será publicitado durante o mês de Junho.
5.2. A entrega do prémio decorr
r erá em cerimónia pública, em data subsequente a comu
m nicar
a.
6. Publicação da obra premiada
A obra premiada poderá vir a ser publicada sob os auspícios da Fundação Lions de Portugal
recebendo o autor 10% dos exemp
m lares publicados.
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