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O Past‑Presidente internaciOnal Kay K. FuKushima, de 75 anos de idade, faleceu em 
Sacramento, Califórnia. 

Foi eleito para o mais alto cargo da Associação na 85ª Convenção Internacional em 
Osaka, no Japão em 2002, e era membro do Lions Clube Sacramento Senator desde 
1965.

Era proprietário de uma bem‑sucedida agência de seguros, com 16 filiais.

O Past‑Presidente Fukushima recebeu numerosos elogios como Lion, como mem‑
bro da Comunidade e como homem de negócios.

Possuidor de um dinamismo que sempre lhe foi reconhecido, tomou a iniciativa 
de aperfeiçoar o Lionísmo na sua área e noutras partes do mundo. Através do seu 
trabalho, iniciou o primeiro retiro de Liderança do Distrito Múltiplo 4. Ajudou a criar 
o primeiro Líder do Distrito (edição regular de 12 páginas).
Ainda no Distrito Múltiplo 4, presidiu ao Comité Lionístico, criou o Programa Lio‑
ness, produziu e dirigiu o vídeo de orientação e recrutamento intitulado “E os Lions 
Rugem”, desenvolveu e presidiu o programa de promoção da Bengala Branca, 
desenvolveu, criou e testou o programa de aumento de sócios “Operação Lions”. 

O Past‑Presidente Fukushima recebeu inúmeros prémios em reconhecimento dos 
serviços prestados ao Lionísmo, inclusive a classificação de sócio vitalício, o Prémio 
de Presidente de Clube 100%, o Prémio de Governador de Distrito 100%, três Pré‑
mios de Extensão, quatro prémios Lion do Ano, uma Chave Mestra, quatro Meda‑
lhas de Liderança concedidas por presidentes internacionais, oito Certificados 
Presidenciais de Apreciação, 11 Medalhas Presidenciais e o Prémio de Embaixador 
da Boa Vontade, a mais alta homenagem concedida pela Associação a seus sócios. 
Era Companheiro de Helen Keller Progressivo e Companheiro de Melvin Jones 
Progressivo.

Foi também responsável pelo patrocínio do novo Centro de Traumatismo Pediátrico 
da Universidade da Califórnia – Davis Childrens’ Center único do nível 1 em Centros 
Traumáticos para crianças no Norte da Califórnia.

A sua ajuda foi vital na construção do Jardim de Chá Japonês, jardim sensorial, e 
do Jardim Zoológico de Sacramento. 

Era, de facto, um homem multifacetado para todas as tarefas. 

Um verdadeiro exemplo como homem e como Lion.

Lema: “Um Mundo, Um Coração” 

Past‑President Internacional
Kay K. Fukushima

KAy K. FUKUSHIMA
Past‑Presidente Internacional
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a Ferramenta mais Poderosa do mundo:  
Um Livro

uma vez Ouvi que PessOas esPertas aPrendem POr exPeriências PróPrias mas que pes‑
soas inteligentes aprendem com as experiências dos outros. Por outras palavras, 
a sua própria vida, por muito rica e variada que seja, é uma gota de água num 
oceano de experiências humanas.

Como sabem este ano estou a encorajar os Lions a promoverem a literacia.

A possibilidade de ler é crucial para avançar na vida. É a oportunidade para um 
bom emprego e uma vida decente. Qualquer criança é um reservatório de potencial. 
A leitura potencia crianças e adultos a terem mais oportunidades e enriquecimento. 
A literacia dá‑nos a ferramenta para tomarmos o nosso lugar na sociedade 
enquanto cidadãos activos e informados.

Ler também nos ajudará a cultivarmo‑nos e a conhecermo‑nos melhor. “Pensa 
antes de falares. Lê antes de pensares” disse o escritor Fran Lebowitz. Aprendemos 
sobre nós próprios e formamos as nossas ideias através da leitura. A literacia é a 
janela para o conhecimento interno.

Os Lions responderam ao meu programa de acção sobre a Leitura. A próxima edi‑
ção da LION terá informações sobre projectos para a literacia. Nos próximos seis 
meses continuemos a doar livros a escolas e bibliotecas, a ler para crianças, a 
ensinar adultos a ler e a encher o mundo de livros e acabar com a ileteracia.

Num mundo de serviço a nossa acção sobre os leitores poderá ser tão poderosa 
quanto qualquer outro acto de serviço que pratiquemos. 

WAyNE A. MADDEN
Lions Clubs Presidente Internacional

WAyNE A. MADDEN
Lions Clubs Presidente Internacional
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histOrial
A Revista LION é uma publicação ofi cial da Associação 
Internacional de Lions Clubes, editada por autorização da 
Directoria Internacional em 35 edições e em 23 idiomas: 
alemão, bengalês, chinês, coreano, dinamarquês, espa‑
nhol, finlandês, flamengo ‑francês, francês, grego, 
indiano, holandês, indonésio, inglês, islandês, italiano, 
japonês, noroeguês, polaco, português, sueco, tailandês 
e turco.

Ficha tÉcnica

cOnselhO redactOrial/cng: Presidente CL Vitor 
Melo (LC Cascais ‑Cidadela); Governador do Distrito 115 
Centro ‑Norte – CL Isabel Moreira (LC Mealhada); Gover‑
nador do Distrito 115 Centro ‑Sul CL Frederico Burnay 
(LC Lisboa ‑Belém); Secretário do CNG CL Gabriela 
Fernandes (LC Amadora); Tesoureiro do CNG CL João 
Coelho Fernandes (LC Lisboa ‑Norte); Conselho Técnico 
– DM 115 – Editor da Revista Lion – CL José Nascimento 
(LC Caldas da Rainha); E ‑mail: revista.lion@lionsclu‑
bes.pt. PrOPriedade da ediÇÃO: Revista Lion – Ver‑
são Portuguesa, registado no ICS sob o nº 110355, 
Distrito Multiplo 115 de Lions Clubes, Rua Basílio Teles, 
17 ‑3ºC – 1070 ‑020 LISBOA – PORTUGAL, telefone +351 
217 263 939, fax +351 217 267 252, E ‑mail: secretaria.
dm115@lionsclubes.pt, contribuinte nº 501 293 531 
execuÇÃO gráFica: DPI Cromotipo, tel.: 21 771 16 00, 
www.dpicromotipo.pt tiragem: 2600 exemplares 
dePósitO legal: 349526/12

executivOs da assOciaÇÃO internaciOnal de 
liOns clubes al 2012/201�

Presidente: Wayne A. Madden, PO Box 208, Auburn, 
Indiana 46706, USA 

ex ‑Presidente imediatO: Dr Tam Wing ‑Kun, Unit 
1901 ‑2 19/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, 
Hong Kong, China 

1º vice Presidente: Barry Palmer, PO Box 24, North 
Maitland, NSW, 2320, Australia 

2º vice Presidente: Joseph Preston, PO Box 1060, 
Dewey, AZ 86327, USA

directOres – segundO anO:
Joaquim Cardoso Borralho, Linda A Velha, Portugal; 
Marvin Chambers, Fillmore, Saskatchewan,
Canada; Bob Corlew, Milton, Tennessee, USA; Claudette 
Cornet, Pau, França; Jagdish Gulati, Allahabad, India; 
Dave Hajny, Ennis, Montana, USA; Tsugumichi Hata, 
Sendai, Miyagi, Japan; Mark Hintzmann, Watertown, 
Wisconsin, USA; Pongsak “PK” Kedsawadevong, Muang 
District, Thailand; Carolyn A. Messier, Windsor Locks, 
Connecticut, USA; Joe Al Picone, Brenham, Texas, USA; 
Alan T. “Ted” Reiver, Wilmington, Delaware, USA; Brian 
E. Sheehan, Bird Island, Minnesota, USA; Junichi Takata, 
Toyama, Japan; Klaus Tang, Neustadt, Wied, Germany; 
Carlos A. Valencia, Miranda, Venezuela; Sunil Watawala, 
Katana Western Province, Sri Lanka

directOres – PrimeirO anO: 
Benedict Ancar, Bucharest, Roménia; Jui ‑Tai Chang, Mul‑
tiple District 300 Taiwan; Jaime García Cepeda, Bogotá, 
Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estónia; Stephen M. Glass, 
Bridgeport, West Virginia, USA; Judy Hankom, Hampton, 
Iowa, USA; John A. Harper, Cheyenne, Wyoming, USA; 
Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl M. 
Jensen, Rotorua, Nova Zelândia; Stacey W. Jones, Miami 
Gardens, Florida, USA; Tae ‑young Kim, Incheon, Coreia; 
Donal W. Knipp, Auxvasse, Missouri, USA; Sunil Kumar 
R., Secunderabad, India; Kenneth Persson, Vellinge, Swe‑
den; Dr Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr H. Hauser 
Weiler, Kilmarnock, Virginia, USA; Harvey F. Whitley, 
Monroe, North Carolina, USA

sumário

declaraÇÃO de missÃO

Criar um espírito de compreensão entre todos os povos para atender às necessidades 
humanitárias, oferecendo serviço voluntário através do envolvimento na comunidade 
e da cooperação internacional.
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LCIF – lions quest e as escolas

viOlência escOlar. abusO de drOgas. 
Abandono escolar. Os desafios que os 
estudantes hoje enfrentam são signifi‑
cantes.
No Condado de Wood, Virgínia Ociden‑
tal, todo o distrito escolar está a impul‑
sionar medidas para responder a estes 
desafios. Graças a uma doação da NoVo 
Foundation, de 100.000 dólares, apoiada 
por fundos da Fundação Lions Clubs 
International, o programa Lions Quest 
está a ser implementado em 21 escolas, 
durante os próximos três anos.
O Lions Quest, o programa de desen‑
volvimento positivo de jovens e das 
suas capacidades da LCIF que abrange 
todos os níveis de ensino, desde o pré‑
‑escolar ao secundário, une escola, 
lares e comunidade. O programa centra‑
‑se na aprendizagem social e emocio‑
nal, na sensibilização para problemáticas 
como o “bullying” e o consumo de 
drogas, e na aprendizagem para o ser‑
viço, criando um clima escolar posi‑
tivo.
“As escolas do Condado de Wood estão 
muito entusiasmadas por terem sido 
escolhidas para receber o fundo que 
proporciona uma oportunidade para os 
nossos estudantes participarem no pro‑
grama Lions Quest”, afirma Patrick Law, 
superintendente das escolas do Con‑
dado. “Uma escola deve ser um local 

acolhedor e atrativo onde os alunos se 
sintam confortáveis e disponíveis para 
aprender. O fundo do Lions Quest vai 
permitir ao sistema escolar do Condado 
progredir nesse sentido”.
Mais de 500.000 professores foram trei‑
nados ao abrigo do Lions Quest em 75 
países. Agora, os docentes do Condado 
de Wood podem somar‑se a este 
número. Em Outubro, mais de 280 pro‑
fessores receberam treino do Lions 
Quest e 700 outros profissionais fre‑
quentaram um programa de orientação. 
Este foi o maior plano de formação na 
história da LCIF, com impacto em mais 
de 12.000 alunos.
O distrito escolas no Condado de Wood 
foi escolhido após uma intensa pes‑
quisa no território norte‑americano. 
A implementação do Lions Quest vai 
ajudar o distrito escolar a ir ao encontro 
dos padrões do Departamento de Edu‑
cação da Virgínia Ocidental, no que 
concerne a conduta dos estudantes e a 
criação de escolas seguras e assertivas, 
livres de drogas, violência e assédio. 
Adicionalmente, esta parceria suporta o 
compromisso da Iniciativa Global Clin‑

Lions Quests ajuda os estudantes a darem‑se bem  

e a potenciar a sua aprendizagem 

ton, da LCIF, no sentido de expandir o 
Lions Quest por todo um grande distrito 
escolar norte‑americano. Apoia tam‑
bém o objetivo da NoVo Foundation de 
implementar programas avançados de 
aprendizagem de competências sociais 
e emocionais, em escolas por todos os 
Estados Unidos.
“Estamos muito satisfeitos por esta 
parceria com a LCIF, visando implemen‑
tar o Lions Quest nas escolas do Con‑
dado de Wood. Este importante projeto 
é parte de um movimento nacional de 
fomento de um sistema educacional 
que ajude os nossos jovens a tornarem‑
‑se cidadãos interessados e participan‑
tes”, declara Jennifer Buffet, presidente 
da NoVo Foundation.

como implementar o lions quest

como criar redes com as escolas: 

Pense em apresentar o Lions Quest a 
Lions que sejam professores, diretores 
escolares ou dirigentes na sua comuni‑
dade. Graças aos Lions locais, a admi‑
nistração distrital do Condado de Wood 
já tinha conhecimento do programa há 
vários anos; estava a ser implementado 
numa escala mais reduzida antes desta 
parceria.

como demonstrar valor: 

Mostre que o Lions Quest pode ajudar 
a aproximar dos padrões curriculares 
estaduais ou nacionais. Os guias de 
correlação podem ser encontrados em 
www.lions‑quest.org

como expandir o programa:

Se uma escola usar o programa na sua 
região, peça aos promotores que o 
recomendem à administração regional; 
utilize a escola como uma referência 
para mostrar a eficácia do programa às 
regiões escolares vizinhas.

como colaborar com a lciF: 

A equipa da LCIF está pronto para o 
ajudar nos seus esforços para começar 
ou expander o programa Lions Quest na 
sua comunidade. Contacte a equipa 
através do email info@lions‑quest.org 
ou visite o site www.lions‑quest.org. 

ALLIE STRyKER
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cOmitÉ de auditOria

Foram analisados e aprovados os Relatórios 
de Auditoria de Lions Clubs International 
e da Fundação de Lions Clubs International 
de 30 de junho de 2012.

cOmitÉ de estatutO  
e regulamentOs

Foi concedida autoridade ao Presidente do 
Comité de Estatuto e Regulamentos Inter‑
nacionais e ao Presidente do Comité de 
Serviços a Distritos e Clubes, em consulta 
com os Dirigentes Executivos e Conselheiro 
Jurídico e Secretário, em relação às ques‑
tões do Distrito 301‑A1 (Filipinas).
Foi confirmada a decisão da maioria dos 
conciliadores sobre a queixa da resolução 
de disputa do distrito apresentada pelo 
Lions Clube de Singapore Shangri‑La do 
Distrito 308‑A1 (Singapura); declarado o 
endosso do Tommy Choo Tuck Soon para 
o cargo de diretor internacional emitido 
durante a convenção inválida do Distrito 
308‑A1 nulo e sem vigor, sem poder ou 
efeito; e negada a queixa estatutária apre‑
sentada pelo Lions Clube de Singapore 
Chatsworth do Distrito 308‑A1 por não ser 
pertinente.
Foi negada a queixa estatuária apresentada 
pelo Lions Clube de Jamnagar City do 
Distrito 323‑J (Índia) e confirmadas as 
indicações dos primeiro e segundo vice‑
‑governadores de distrito previamente 
aceites pelo Lions Clubs International.
Foi modificada a provisão de contrato no 
Capítulo XV do Manual de Normas da 
Diretoria para incluir uma referência às 
normas de compras.
Foi modificado o Capítulo XV do Manual 
de Normas da Diretoria em relação ao uso 
das marcas registadas em conexão a pro‑
jetos de clubes/distritos e por patroci‑
nadores de tais projetos, e também 
modificadas as normas de marcas regis‑
tadas relativas a programas com receitas 
não provenientes de quotas oferecidos 
pela Associação.
Foi adotada a resolução a ser relatada na 
Convenção Internacional de 2013 para 
emendar o Artigo XI, Seção 7 dos Regula‑
mentos Internacionais, para aumentar a 
taxa única paga por Sócio Vitalício para 
US$ 650,00 e, dependendo da aprovação 
desta resolução, mudar as provisões cor‑
respondentes no Manual de Normas da 
Diretoria.

cOmitÉ de cOnvenÇÕes

Foi estabelecido um per diem para os inte‑
grantes do comité nomeado de credenciais 
servindo sem outro ressarcimento, Gover‑
nadores de Distrito Eleitos, instrutores do 
seminário de governadores de distrito 
eleitos e funcionários da sede para a con‑
venção de Hamburgo.
Foi modificada a norma para permitir que 
os funcionários da sede assistam o Comité 
das Eleições na área de votação.
Foi modificada a norma para permitir ins‑
peções ao local, conforme assegurado, 
conforme o presidente do comité julgar 
necessário.

cOmitÉ de serviÇOs  
a distritOs e clubes

Foram aprovadas as propostas de redistri‑
tamento do Distrito Múltiplo 25 (EUA), 
Distrito 111‑NR (Alemanha), Distrito 317‑E 
(Índia) e do Distrito 322‑C2 (Índia), e adiou‑
‑se a proposta previamente aprovada 
apresentada pelo Distrito Múltiplo 354.
Foi emendado o Programa de Lion Coorde‑
nador para expandir a sua assistência para 
apoiar os distritos que tenham vagas con‑
tínuas para o cargo de governador de 
distrito e mentores enfrentando dificulda‑
des com as equipas de governador de 
distrito.

cOmitÉ de FinanÇas  
e OPeraÇÕes da sede

Foi ampliada a definição de dirigente admi‑
nistrativo para incluir o secretário nas 
declarações das Normas de Investimentos 
do Fundo Geral e Fundo de Emergência.
Foi aprovada a Previsão para o ano Leo‑
nístico de 2012‑2013, refletindo um supe‑
ravit.
Foram aprovados US$ 3 milhões adicionais 
dos Investimentos do Fundo Geral para 
financiar as operações.
Foi modificado o Capítulo XXII, Parágrafo 
A.2.b. (2) para aumentar o número de ex‑di‑
retores internacionais elegíveis a um orça‑
mento do distrito para cinco (5) em 
distritos múltiplos com mais de 40.000 
sócios. 
Foi modificado o Capítulo XXII, Parágrafo 
A.1.e. E E.1.a. (2.) para incluir a frase “a 
menos que exigido de outra forma pelos 
regulamentos locais”. Esta modificação 
somente entra em vigor para os dirigentes 

da Índia e requer um recibo de todas as 
operações para estar de acordo com o 
cumprimento dos regulamentos locais.
Foi modificado o Capítulo XI, Parágrafo 
A.2., do Manual de Normas da Diretoria 
em relação a autorização bancária.

lciF

Foi aprovado um subsídio 4 Pontos Básicos 
no valor de US$ 1 milhão para ampliar o 
programa Olhos Abertos das Olimpíadas 
Especiais de Lions.
Foi aprovado um subsídios 4 Pontos Bási‑
cos no total de in US$ 15.260 para um 
projeto piloto de saneamento.
Foi renovado o contrato de serviços téc‑
nicos do SightFirst com a Organização 
Mundial da Saúde em um total de US$ 
2.499.560 para um período de quatro 
anos.
Foi indicado um representante de LCIF 
para a Fundação Oftalmológica Pan‑Ame‑
ricana.
Foram aprovados 80 Subsídios Pa‑ 
drão, de Assistência Internacional e Quatro 
Pontos Básicos totalizando US$ 3.921.404.
Foi adiado um pedido de subsídio.
Foi aprovado um subsídio de US$ 100.000 
para Grandes Catástrofes destinado às 
áreas atingidas pela Super tempestade 
Sandy.
Foi aprovado o documento corporativo 
necessário para a solicitação de um alvará 
para as Doações para Fins de Caridade.
Foi feita emenda às Operações de LCIF e 
o Manual de Normas, como segue: modi‑
ficado a adenda que apresenta os critérios 
e regulamentos do subsídio, modificado 
a adenda que descreve as formas de reco‑
nhecimento e modificado o capítulo sobre 
operações de LCIF para refletir as mudan‑
ças nas operações bancárias, nos investi‑
mentos e a auditoria anual.
Foi feita emenda ao Capítulo XVI do Manual 
de Normas da Diretoria da seguinte forma: 
acrescentou‑se o Comité de Auditoria e 
Comité de Finanças de LCIF à seção de 
comités, atualizou‑se as normas para os 
gastos dos subsídios humanitários, 
atualizou‑se as regras de reembolso, 
atualizou‑se os signatários da conta ban‑
cária da fundação e se excluiu redundân‑
cias relativas a investimento e seções de 
auditoria interna. 

Ver versão completa no site:
www.lionsclubes.pt/dm115

resumo executivo da reunião da diretoria internacional 
Indianápolis, Indiana, USa de 1 a 5 de Novembro de 2012 
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É um grande PrivilÉgiO cOnvidá ‑lO e à sua família para a 
96ª Convenção Internacional de Lions Clubes na cidade his‑
tórica de HAMBURGO, na ALEMANHA, que se realiza de 5 a 
9 de julho de 2013.
Esta magnífi ca cidade portuária é a segunda maior cidade da 
Alemanha e um dos destinos mais populares dos turistas. 
Conhecida pela sua beleza cénica e prédios históricos, é uma 
cidade que não se pode deixar de visitar. Passeie pelos exu‑
berantes e bem cuidados parques; caminhe pela beira do rio; 
visite a parte antiga da cidade, com mais de 2.300 pontes, e 
admire a sua elegante arquitectura. Visite o distrito de arma‑
zéns construídos com tijolos. As opções são diversas, mas 
não deixe de desfrutar da cultura, culinária e música encan‑
tadoras de Humburgo. 
A Convenção de LCI em Hamburgo oferece uma oportuni‑
dade única para nos reunirmos “Em um mundo de prestação 

convenção 
internacional

de serviços”. A semana da convenção estará repleta de ses‑
sões interessantes sobre negócios, eventos especiais e bate‑
‑papos que certamente trarão energia e entretenimento para 
todas as faixas etárias.
Faça planos agora para se reunir com os seus companheiros 
Lions numa cidade que lhe oferece o que há de melhor. Veja 
informações actualizadas no website ofi cial de LCI: www.
lionsclub.org.

Cordialmente

JOSEPH L. WROBLEWSKI
Ex ‑Presidente Internacional

Presidente do Comité da Convenção

9�ª cOnvenÇÃO 
de liOns clubs internatiOnal

hamburgo, alemanha

Programação dos eventos Ofi ciais 
(sujeito a alterações)
sexta ‑feira, � de julho à terça ‑feira, 
9 de julho de 201�

sexta ‑Feira, � de JulhO
10:00 – 17:00
Salão de Exposições e Centro de 
Serviços da Convenção
Hamburg Messe und Congress (HMC)

19:30 – 22:30
Banquete de Formatura do Seminário 
dos Governadores de Distrito Eleitos
Schuppen 52

sábadO, � de JulhO
10:00 Início do Desfi le Internacional

10:00 – 17:00
Salão de Exposições e Centro de 
Serviços da Convenção
Hamburg Messe und Congress (HMC)

18:30 – 20:00
Show Internacional
o2 World Hamburg Arena

dOmingO, 7 de julho
10:00 – 13:00
Sessão Plenária de Abertura 
Discurso do Presidente, Cerimônia das 
Bandeiras, Resultados do Desfi le 
Internacional
o2 World Hamburg Arena

10:00 – 17:00
Salão de Exposições e Centro de 
Serviços da Convenção
Hamburg Messe und Congress 
(HMC)

14:00 – 17:00
Seminários
Hamburg Messe und Congress (HMC) 
e Congress Center Hamburg (CCH)

segunda ‑Feira, � de JulhO
10:00 – 12:30
Segunda Sessão Plenária 
Homenagem Póstuma, Indicações para 
Segundo Vice ‑Presidente e Diretores 
Internacionais
o2 World Hamburg Arena

10:00 – 17:00
Salão de Exposições e Centro de 
Serviços da Convenção
Hamburg Messe und Congress (HMC)

13:00 – 17:00
Seminários
Hamburg Messe und Congress (HMC) 
e Congress Center Hamburg (CCH)

PrOgramaÇÃO dOs eventOs



�

internatiOnal

13:30 – 15:00 
Almoço dos Companheiros de Melvin 
Jones Congress Center Hamburg 
(CCH)

20:00 – 22:00 
Banquete dos Ex‑Presidentes 
Internationais / Ex‑Diretores 
Internacionais 
Grand Elysee Hotel

20:00 – 22:00 
Banquete dos Governadores de 
Distrito / Ex‑Governadores de Distrito 
Grand Elysee Hotel

terÇa‑Feira, 9 de JulhO
7:30 – 10:30 
Votação e Centro de Serviços da 
Convenção 
Hamburg Messe und Congress (HMC)

10:00 – 13:30 
Sessão Plenária de Encerramento 
Instalação do Presidente Internacional 
de 2013‑2014, Cerimônia das Bandeiras 
da ONU, Instalação dos Governadores 
de Distrito de 2013‑2014
o2 World Hamburg Arena

19:00 – 21:00 
Recepção para os Dirigentes 
Internacionais 
Grand Elysee Hotel

hOtel

Ibis Styles Hamburg Alster City ***
Holsteinischer Kamp 59 – Hamburg, 
22081 Germany
Telef. 49 40 2390950 – Fax: 49 40 
239095390 
web: www.ibishotel.com

distâncias: De Hamburg Messe ao Con‑
gresso = 5,1 Kilómetros; Do Hamburg 
Fuhlsbuttel Aiport = 12 Kilómetros
Preços: € 124,00 single ou duplo, mais 
taxas. Aceita‑se a maior parte dos 
cartões de  Crédito.
quartos/tipo: Quartos Queen (cama 
de casal). Há um número limitado de 
quartos para pessoas com necessida‑

des especiais. Check‑in a partir das 
15:00 e check‑out até às 12:00 horas.
serviços: 
–  Quartos com regulador de  

temperatura
–  Quarto de Banho com secador de 

cabelo
–  Televisão por cabo
– Acesso à Internet
– Pequeno Almoço
transportes: Para os lions e os seus 
convidados registados e instalados em 
hotéis do LCI, as camionetas expresso 
da convenção operarão sexta‑feira a 
terça‑feira dos hotéis oficiais aos locais 
de encontro das convenções.
restaurante e serviço de quartos: Não 
incluído no preço 
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96 ª Convenção Anual de Lions Clubs International  
   De sexta-feira, 5 de julho a terça-feira, 9 de julho de 2013  Hamburgo, Alemanha 

Formulário de Inscrição para a Convenção e Reserva de Hotel
Prazos
• 1º de maio de 2013: Prazo para inscrições antecipadas Após esta data, as inscrições serão feitas em Hamburgo. • 1º de maio de 2013: Prazo para receber 
reembolso pelo cancelamento de uma inscrição. • 17 de maio de 2013: Prazo para receber reembolso pelo cancelamento de uma reserva de hotel. 
INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO Escreva em letra de forma o nome exatamente como aparece no passaporte/carteira de identidade.

Nome _____________________________________Sobrenome ______________________________Nome no crachá _______________________ 

Endereço ________________________________________ Cidade ____________________________________Estado/Província______________________ 

CEP_____________________________________ País ________________________________ 

Telefone __________________________________ Fax ____________________________________ E-mail _________________________________ 

 Leão: Nº do Clube_____________ Nº de sócio ____________ Distrito _______ Cargo __________________________  Leo  Lioness 

CÔNJUGE/ACOMPANHANTE: Nome____________________________Sobrenome _______________________Nome no crachá_______________________ 

 Leão: Nº do Clube_____________ Nº de sócio ____________ Distrito _______ Cargo _____________________  Lioness  Acompanhante 

FILHO (A): Nome _____________________________________ Sobrenome ______________________________Idade __________________________    

FILHO (A): Nome _____________________________________ Sobrenome ______________________________ Idade __________________________    

 Esta é a minha primeira convenção.  Não é a minha primeira convenção. Participei da convenção em       
 Carta-convite para efeitos de imigração. O número do clube deve ser fornecido acima para verificar a afiliação. 
As sessões plenárias serão apresentadas em inglês com tradução simultânea. Você deseja reservar um fone de ouvido?    Não    Sim   
 

PACOTE A: Inclui a inscrição na convenção para cada participante listado acima mais uma (1) reserva de hotel com ônibus cortesia durante a convenção.  

  Antes do dia 31 de dezembro:  Reserva no hotel da delegação 
 Depois do dia 31 de dezembro:    Prefiro ficar no hotel da minha delegação  

          Prefiro o hotel de acordo com:  diária do hotel de__________ localização perto do centro de convenções 

Data da chegada __________Data da partida__________Número de hóspedes no apartamento: _______Número de camas necessárias   1       2  

Necessidade especial: Não fumante  Com acesso para cadeira de rodas  Outra ________________________________________________________ 

O depósito para a reserva do Hotel é de US$200,00 para um apartamento standard e de US$350,00 para uma suíte. O valor do depósito não corresponde à 
diária, mas garante a reserva.  O depósito será creditado à sua conta de hotel no check-out. 

PACOTE B:   SEM RESERVA DE HOTEL (Somente inscrição de todas as pessoas listadas acima.) 

EVENTOS OPCIONAIS COM INGRESSO Planejo/planejamos participar do(s) seguinte(s) evento(s): (Deve-se estar inscrito na convenção para participar.) 
EVENTO      DATA/HORÁRIO   PREÇO QUANTIDADE VALOR A SER PAGO 
Prêmio Sócio-Chave - Sorvete (Restrito aos sócios-chave)  7 de julho / 15:00-17:00  US$ 30 _________ $__________           
Almoço dos Companheiros de Melvin Jones  8 de julho / 13:30-15:00  US $70 _________ $__________ 
Banquete do Governador e Ex-Governador de Distrito 8 de julho / 20:00-22:00  US $100 _________ $__________ 

Preferências de refeições:  Sem preferência  Vegetariana  Vegetariana Hindu  Diabética  Somente cozinha ocidental 
 

 

PAGAMENTO: O pagamento integral deve acompanhar este formulário. Moeda americana apenas. Cheques e ordens de pagamento compensáveis em 
bancos dos EUA. •Aceitamos apenas os cartões de crédito Visa e MasterCard. •Contate LCI para receber instruções sobre transferências eletrônicas. 
TAXAS DE INSCRIÇÃO      Adulto  Criança (até 17 anos) 

Antecipada      (antes de 31/dezembro/2012)   US$ 100  US$10 
Regular            (1º/janeiro até 31/março/2013)   US$ 130  US$10 
Após o prazo      (1º de abril/2013 - no local)    US$ 150  US$10 

Pacote A:       Pacote B: 
Inscrições:  US$__________________   Inscrições:   US$__________________ 
Eventos c/ ingresso:US$__________________  OU Eventos c/ ingresso:US$__________________ 
Depósito do hotel:  US$___200,00_________ 
 

Total a pagar:       US$__________________   Total a pagar:   US$__________________ 
 

   Cheque  Transferência bancária/depósito (a cópia do comprovante deve estar anexada a este formulário) 
   Visa  Mastercard 
Seu nome exatamente como consta no cartão ______________________________________________ O cartão de crédito deve estar no nome do inscrito. 

Número do Cartão ___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-____ Validade ____-____ Código de segurança (3 dígitos) ________ 

Assinatura_______________________________________________________ 

Envie o formulário e pagamento para: Lions Clubs International: A/C Divisão de Convenção • 300 West 22nd Street • Oak Brook, IL 60523-8842 EUA  
Comprovantes de pagamento por cartão de crédito e transferência eletrônica podem ser enviados para o fax: (1-630) 571-1689 (Se você enviar por fax, não envie o original 
pelo correio) Dúvidas? email : registration@lionsclubs.org • Aguarde 4 semanas para processarmos e lhe enviar a sua confirmação. 
Favor observar: Lions Clubs International estará documentando a convenção internacional para fins promocionais. Estaremos filmando ou 
fotografando a sua participação neste evento. A sua inscrição representa o seu consentimento para o uso destas imagens por Lions Clubs International. 

CRHF2013.PO     10/12 



a liberdade… de Ser Lion
Olho o céu.  
Cruzo‑o e vejo um belo bando de gaivotas. 

CC VÍTOR MELO
Presidente do CNG

OlhO O cÉu. cruzO‑O e veJO um belO bandO de gaivOtas. 

A claridade propicia‑me uma imagem simples que representa a liberdade. A sua 
formação aponta‑nos o seu destino. 

Quantas e quantas vezes alguns de nós voam acima das vicissitudes das nossas 
vidas…

Na verdade todos somos potencialmente livres, ainda que não possamos fisica‑
mente voar acima das árvores. 

Mas, sem restrições, devemos dar mais força aos Clubes para os manter mais ativos, 
desenvolvendo a aposta na sua renovação. Para a maioria de nós o tempo voa e 
ainda há dias aguardávamos a época natalícia com uma esperança renovadora…

Também para uma larga maioria foram mais dias que passaram, e alguns deles 
dormiram com fome todas as noites…

Companheiros e Amigos voluntariem‑se para patrocinar campanhas de doação de 
alimentos. Ajudem na distribuição de refeições. Elejam um comité e façam um 
levantamento nas vossas comunidades para um grande objetivo: fornecer alimen‑
tos para as crianças e adultos que passam fome.

Envolvam todos os sócios dos Clubes, convidem familiares e amigos, colegas de 
trabalho, porque todos seremos poucos para assegurar o sucesso dos nossos pro‑
jetos.

A nossa responsabilidade é garantir as condições necessárias para que nas diver‑
sas regiões se viva melhor, para que as nossas atividades melhorem a vida dos 
desafortunados e para que estejamos prontos para provocar a diferença com um 
grande espírito de compromisso.

Com confiança em nós próprios, oferecendo o nosso tempo e adotando novas 
ideias, vamos confortar e aliviar os mais desprotegidos.

Votos de um Bom Ano e de muito trabalho Lionístico. Um forte abraço, 

CC VÍTOR MELO
Presidente do CNG
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Lionismo e a diabetes
Nos grandes objetivos do Lionismo está o combate à cegueira

nOs grandes ObJetivOs dO liOnismO está O cOmbate à cegueira, quer a cegueira curável, 
i.e. catarata, quer a cegueira incurável, i.e. retinopatia diabética. O envolvimento Lionis‑
tico manifesta‑se no apoio ao financiamento a múltiplos centros no mundo inteiro dedi‑
cados à cirurgia de catarata ou através do apoio a campanhas de rastreio, palestras ou 
actividades de sensibilização para as complicações da Diabetes.

A OMS estima existirem mais de 170 milhões de pessoas com diabetes em todo o mundo 
e a comunidade médica prevê que esse número duplique em 2030, estamos a falar de 
cerca de 340 milhões de pessoas. 

Dados do último Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes referem que em 
Portugal, a doença afeta 12,4% da população, ou seja, 991 mil indivíduos. Estima‑se 
ainda que mais de um quarto da população portuguesa na faixa etária dos 60‑79 anos 
tem diabetes. Em 2010, foram detetados cerca de 623 novos casos de diabetes por cada 
100 000 habitantes. A diabetes representa já 4,5% da causa de mortes em Portugal. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, a cada 10 segundos, morre uma 
pessoa vítima da doença, que é já a quarta principal causa de morte na maior parte dos 
países desenvolvidos. A OMS alerta ainda para o facto de esta patologia conduzir a uma 
redução da esperança média de vida, pela primeira vez em 200 anos.

A retinopatia diabética é uma complicação ocular que surge nos diabéticos e a principal 
causa de cegueira irreversível entre os 20 e os 64 anos, afetando cerca de 90% dos dia‑

béticos de início juvenil (primeiras três décadas de vida) e cerca de 2/3 do diabetes de início tardio (quatro ou mais décadas), com 
mais de 10 anos de evolução pós‑diagnóstico.

Há alguns dos fatores de risco na retinopatia diabética a saber, faixa etária, idade de início da diabetes, tipo de diabetes, uso de insu‑
lina e carateristicas rácicos/étnicos assim como fatores sistémicos que têm um papel relevante na evolução da diabetes, tais como 
hipertensão arterial, doença renal, dislipidémia e índice elevado de massa corporal (obesidade, gravidez), sendo que todos eles aumen‑
tam o risco de desenvolver e/ou agravamento da retinopatia.

À data do diagnóstico da diabetes, cerca de 6 a 34% dos diabéticos apresentam retinopatia. A perda de visão aumenta com a idade, 
independentemente do tipo de diabetes. Nos diabéticos insulino‑dependentes, o desenvolvimento da retinopatia proliferativa (a mais 
grave) aumenta após os primeiros dez anos. Aos 25 anos de evolução, a incidência é de 89 a 97%.

Nos diabéticos de início tardio, não medicados com insulina, o padrão de evolução é diferente e o tempo de evolução pós‑diagnóstico 
não tem qualquer valor preditivo. Relativamente ao tipo de diabetes, o tipo 2, que engloba 90% dos diabéticos, apresenta uma inci‑
dência de retinopatia de 7 a 38%.

Refira‑se que dados de 2012 apontam em Portugal, uma em cada três crianças tem excesso de peso ou obesidade infantil, segundo 
os estudos mais recentes da OMS. De acordo com a Comissão Europeia, Portugal está entre os países europeus com maior número 
de crianças afetadas por esta epidemia: 32% das crianças portuguesas entre os 6 e os 8 anos têm excesso de peso e 14% são obesas. 
Uma criança obesa tem maior probabilidade de desenvolver diabetes e, consequente‑
mente, retinopatia diabética.

Não nos podemos abstrair dos custos sociais da Diabetes. O custo exclusivo da medicação 
só para a diabetes, não considerando as complicações que a Diabetes provoca é de 100 
milhões anuais. Falta considerar os custos sociais inerentes a incapacidade para o trabalho 
temporária e permanente, a incapacidade física permanente, os encargos familiares que 
estes doentes desencadeiam e dficeis de quantificar mas necessariamente muito eleva‑
dos.

Memorizemos e divulguemos estes dados, estaremos a prestar um enorme serviço à 
sociedade com este pequeno gesto pois iremos seguramente despertar algumas consci‑
ências e para a luta pelo controlo metabólico do diabético.

Isto é a essência do Lionismo e mais não é preciso que um pequeno gesto ou acto. Ser‑
vimos, somos Lions. 

VDG EUGÉNIO LEITE
1.º VDG 115 Centro sul 

EUGÉNIO LEITE 
1.º VDG 115 Centro Sul
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PhiliPPe gerOndal tem �� anOs, 

e é casado com Chantal 
Pensis desde 1971. Têm uma 
filha, Elodie (33 anos) e um 
filho, Maximilian (27 anos). 
Têm também um neto, da 
parte da filha, o pequeno 
Lucien (2 anos).
É Lions desde 1980. Foi 
Governador do Distrito 112 C 
no AL 1997‑1998; Presidente 
do Conselho de Governado‑
res do Distrito Múltiplo 112 
Bélgica no AL 1998‑1999 e 

Diretor Internacional, em 2000‑2001 e 2001‑2002. Foi Presi‑
dente do Comité de Liderança. Entre 2003 e 2004 foi designado 
pelo Board Internacional para os Conselhos de Conservação, 
Desenvolvimento, Planeamento e Retenção de Sócios. Em 
Setembro do ano passado foi Presidente do 58.º Fórum Euro‑
peu, que se realizou em Bruxelas. Considera‑se um embaixa‑
dor da boa vontade. A sua mulher Chantal também é Lions e 
ambos são Companheiros Melvin Jones Progressivos.
É candidato a 2.º Vice‑Presidente Internacional.

A minha Motivação enquanto Lions:
“Estou convencido de que o homem é universal, e que tem 
a simples necessidade de experimentar a felicidade e a rea‑
lização para ele próprio e para a sua família. E são as organi‑
zações (países, sistemas políticos, religiões, etc.) que nos 
separam. No entanto, sem as organizações não podemos não 
fazer nada. O papel da Associação Internacional de Lions 
Clubes, presente em 247 países e territórios, é o de transcen‑
der as organizações, de aproximar homens e mulheres, ate‑
nuando o que nos separa, para construirmos um mundo 
cheio de paz e de solidariedade”

P: como companheiro lions, como se descreveria a si próprio?
R: Sou essencialmente um Lions de base no meu Clube, em 
cujas reuniões participo assiduamente.

A nossa Associação dá‑nos a oportunidade de ocupar deter‑
minadas posições e dá‑nos algumas missões, mas sempre 
com um carácter temporário. Nós nunca deixamos de perten‑
cer ao nosso Clube. É nos Clubes que reside a essência do 
Lionísmo e não se pode ser um bom líder, se não formos um 
bom Lions no nosso Clube. 

P: como é que tem sido a evolução do movimento lions na 
bélgica?

R: A nossa Associação está presente na Bélgica desde 1952. 
Temos cerca de 7.500 membros em 276 Clubes, divididos em 
quatro Distritos que formam o Distrito Múltiplo 112.
Em 60 anos de existência, os fundos atribuídos pelos Lions 
belgas às suas obras sociais ultrapassam já os 150 milhões 
de euros. Os nossos clubes são dinâmicos, mas temos que 
estar atentos e angariar novos e mais jovens membros, para 
evitar o envelhecimento, que ameaça muitos países onde a 
nossa Associação tem uma longa história.

P: quais são as funções do Presidente do Fórum europeu?
R: O Presidente do Fórum Europeu é verdadeiramente “o chefe 
da orquestra”. Entre nós não há distinções entre o Comité Anfi‑
trião, o Comité Organizador e o Comité de Programa. O que 
significa que o Presidente e sua equipa devem concentrar‑se 
nas suas tarefas e organizarem o conteúdo do fórum, os even‑
tos de alojamento, a receção e os eventos sociais.
É uma tarefa pesada, mas realmente emocionante! 

P: como é que se tornou Presidente do Fórum?
R: Foi o Conselho de Governadores da Bélgica me nomeou 
como presidente do 58.º Fórum Europeu. E estou muito grato 
pela honra que foi uma demonstração de confiança.

P: como é que surgiu a ideia do vosso dm organizar o Fórum 
europeu?
Os Lions belgas estão sempre desejosos de poder cumprir 
com as obrigações internacionais e participam sempre de 
forma muito ativa nos principais programas internacionais, 
por isso não desperdiçaram a oportunidade de organizar o 
Fórum Europeu, o que só pode acontecer de 10 em 10 anos.
O “acordo de cavalheiros” em vigor na Europa para a atribuição 
de Diretores Internacionais favorece os pequenos distritos múl‑
tiplos como é o nosso caso, e é natural que eles, por sua vez, 
retribuam assumindo a difícil tarefa de organizar um Fórum.

P: Foi fácil envolver os lions do dm 112? como é que fize‑
ram?

entrevista com  
o ex‑diretor internacional Philippe gerondal,  
Presidente do Fórum europeu de 2012

OS LIONS DE PORTUGAL
Agradecem a disponibilidade e a amizade demostradas 
pelo CL PDI Philippe Gerondal.

Um Forte Abraço
CC Vitor Melo
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R: Os Lions belgas são facilmente mobilizáveis, e desde logo 
se disponibilizaram para organizar o Fórum de 2012, e desde 
logo obtivemos um número suficiente de voluntários. Por 
outro lado, em troca de apoio financeiro, os Clubes do Distrito 
Múltiplo 112 obtiveram entradas no Fórum para seus mem‑
bros.

P: tiveram apoio do governo ou de outra entidade oficial?
R: Somos um Estado federal. Por isso, a região de Bruxelas‑
‑Capital e a Cidade de Bruxelas, deram‑nos algum apoio 
financeiro e logístico.

P: É um facto que conseguiram organizar um grande evento, 
onde tudo estava muito bem planeado e concretizado. quan‑
tas pessoas estiveram envolvidas na organização? 
R: O núcleo do comité organizador tinha 20 pessoas, mas 
depois houve mais de 150 Lions a colaborar.

P: apesar de ser um dos eventos lions mais importantes, 
reparámos que em bruxelas, na cidade, não havia slogans 
alusivos ao Fórum. Foi por alguma razão em particular?
A Região de Bruxelas‑Capital e da Cidade de Bruxelas estão 
a sofrer a mesma crise que grassa pela Europa, e não lhes foi 
possível fazer mais do que fizeram, por outro lado, o nosso 
Fórum era um evento privado, sem qualquer ligação ao poder 
local, pelo que não podiam abrir um precedente, caso con‑
trário teriam, depois, que proporcionar o mesmo a quem 
pretendesse fazer outro tipo de evento.

P: considerando que todos os países europeus estão a viver 
uma crise, como é que foi possível motivarem tanta gente a 
ir ao Fórum?
R: Na nossa organização, há um Fórum para cada Área Cons‑
titucional. E a Europa é a área constitucional número 4. 
Durante o Fórum, os Lions encontram‑se, trocam experiên‑
cias, discutem programas e projetos, e sem qualquer proto‑
colo podem interagir com os nossos Dirigentes Internacionais. 
Ora, na Europa, enquanto continente multicultural, nós apre‑
ciamos incondicionalmente essa oportunidade de nos apro‑
ximarmos e relacionarmos.

É por isso que todos os Distritos encorajam não só os seus 
líderes, mas também os seus membros a participar dos 
Fóruns anuais. Alguns Distritos preveem até no seu orça‑
mento algumas verbas destinadas a ajudar a participação de 
alguns Lions.

P: quantos lions estiveram no Fórum? e quantos países?
R: Tivemos o prazer de receber 1.800 Lions de 49 países não 
só da Europa como também de outros continentes.

P: há alguma linha orientadora para os seminários e 
workshops, ou são escolhidos pela própria organização do 
Fórum?
R: Há seminários recorrentes, como os que tratam de projetos 
euro‑africanos ou euro‑asiáticos, ou sobre o Intercâmbio de 
Jovens – Acampamento da Juventude e, naturalmente, que 
a Fundação Internacional, LCIF, promove todos os anos uma 
ou mais sessões prévias de trabalho para dar alguma orien‑
tação. Mas o Comité Organizador não deixa de se direcionar 
para determinados programas Lions. Foi por isso que em 
Bruxelas, conseguimos colocar em destaque os programas 
“Crianças Desaparecidas na Europa”, “Dynamo Internacional” 
e “Force Douce”.
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Mas como se trata de um Fórum destinados a todos os Lions, 
todos os Distritos são convidados a apresentar sugestões de 
temas que lhes sejam particularmente prementes e, na 
medida do possível, a Comissão Organizadora incluí‑os no 
programa.

P: conhece o movimento lions Português?
R: Tive a honra de estar, em 2001, no Fórum de Porto, na 
qualidade de Diretor Internacional, e como o representante 
oficial do Presidente Internacional Frank Moore. E isso 
permitiu‑me familiarizar‑me com os Lions de Portugal e fazer 
amizades muito fortes. Tenho muitos amigos entre vocês, 
portugueses, que eu não vou mencionar por medo de me 
esquecer de alguém, mas aproveito esta oportunidade para 
os abraçar calorosamente.
O vosso Distrito Múltiplo tem a sorte de ter Lions dinâmicos, 
competente e com um grande sentido de compromisso.

P: desde há alguns anos que o nosso movimento europeu 
não cresce. na sua opinião, isso acontece porquê?
R: Temos que perceber que a concorrência é cada vez maior e 
mais importante no setor humanitário. Muitas outras ONG’s 
atraem, também, os homens e mulheres que desejam trazer a 
sua pedra para a construção de uma sociedade mais humana 
e solidária. Além disso, nossa organização é quase centenária, 
e está presente na Europa há mais de 60 anos. Acho que deve‑
mos fazer um esforço para sermos mais atraentes e, para isso, 
talvez tenhamos que adaptar os nossos métodos de trabalho.
Infelizmente parece que, em alguns países, há um incremento 
de membros com um escalão etário mais alto, e que isso não 
atrai os jovens.

P: O que sugere para o movimento lions europeu?
R: Em primeiro lugar, claro, um esforço para convencermos a 
geração mais jovem que na nossa Associação podem desen‑
volver o trabalho que quiserem e de acordo com os seus 
métodos. O que muitos jovens querem de facto é reuniões 
mais curtas e mais eficazes, e que as refeições sejam faculta‑
tivas. Eles não querem despender grandes quantias em reuni‑
ões, sejam elas nacionais ou internacionais, sobretudo se das 

mesmas não resultam rapidamente efeitos práticos ou ações 
concretas.
Temos de garantir que na nossa Associação há espaço para 
todos e que eles podem criar Clubes que funcionem como eles 
quiserem.
Por outro lado, nunca devemos esquecer que a dimensão 
internacional da nossa associação é a nossa força de ação e 
de atração. Portanto os nossos clubes não podem fechar‑se em 
si, porque isso pode transformá‑los em apenas mais uma entre 
muitas organizações locais de beneficência. 
Devemos, portanto, melhorar constantemente o nosso conhe‑
cimento sobre a nossa organização e sobre as outras ONG’s 
do mundo, e desenvolver nossas capacidades de liderança.
São exemplo disso os nossos Governadores, que representam 
a Associação, tanto a nível interno, como no relacionamento 
com as autoridades civis e políticos. Para serem levados a 
sério, é importante que saibam do que estão a falar.
Uma força de trabalho envolvendo todas as gerações e que 
conheça o potencial da nossa Associação e que saiba eleger 
líderes de qualidade será, sem dúvida, mais atraente.
Outro ponto importante é sabermos responder às necessida‑
des reais da população das nossas comunidades. Os nossos 
programas devem parecer úteis para que queiram juntar‑se a 
nós. Também não nos devemos esquecer da dimensão Euro‑
peia e temos que nos aproximar da União Europeia. Alguns 
dos nossos programas podem ser de interesse e fazer‑nos 
aparecer como parceiros privilegiados.
E, claro, o nosso comportamento que deve ser identificado 
como sendo o de um grupo de referência, ou seja, homens e 
mulheres que são admirados por aquilo que fazem e com os 
quais se quer colaborar.

P: Partilhe connosco uma experiência que tenha sido gratifi‑
cante na sua missão lionística. 
R: A nossa associação tem o poder e a capacidade de mudar 
o mundo, e destaca‑se em muitas áreas.
Penso, em particular, nos nossos esforços para erradicar a 
cegueira evitável e curável, que é o mesmo que dizer que 
conseguimos auxiliar cerca de 80% de cegos e de indivíduos 
com deficiências oculares em todo no mundo.
Eu tive o grato prazer de ter um cargo de responsabilidade 
no projeto SightFirst II e isso foi, para mim, uma das experi‑
ências mais gratificantes.
Também gostei de ser, repetidas vezes, “líder de grupo”, isto 
é formador de Governadores eleitos. Transmitir a minha expe‑
riência, mas também descobrir a dos Governadores Eleitos 
foi, para mim, uma experiência muito gratificante.

P: antes de nos despedirmos, envio‑lhe um forte abraço, e 
peço‑lhe ainda uma mensagem especial para os lions portu‑
gueses. 
R: Caros Lions Portugueses, vocês são pessoas maravilhosas, 
as vossas qualidades humanas, o calor da vossa amizade, e 
também a força do vosso compromisso são a garantia de um 
grande futuro. 
Viva os Lions portugueses. Viva Portugal. Viva a Associação 
de Lions Clubes Internacional. 
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O meu amigo Zé
ele e eu, somados, somos 83 anos de lionismo

ele e eu, sOmadOs, sOmOs �� anOs de liOnismO. Eu, com 42 anos ininterruptos de filiação 
no nosso Movimento; ele, o CL José Carlos Balacó Moreira, com 41 anos. Ao serviço dos 
nossos clubes, o Lions Clube de Aveiro e, depois, o Lions Clube de Santa Joana Princesa, 
fizemos de tudo. Até varrer as sedes…
Teimosos que somos, mesmo na fidelidade ao nosso Movimento, muitas vezes 
discutimos projectos, fizemos abordagens de problemas comunitários, avançámos 
com métodos de intervenção, divergindo quase outras tantas vezes nas soluções 
que propusemos e propomos, defendendo, sempre calorosamente os nossos pon‑
tos de vista. Sempre foi assim, continua a ser assim e, no futuro, nada mudará. Daí 
que nos chamem de marretas, epíteto que aceitamos pacificamente, até porque 
efectivamente sela a indestrutível amizade que nos une.
Sem a nossa marretice crónica não seríamos nós. Isto é ponto assente e, só neste 
caso, sem discussão.
Quando, em Fátima, numa reunião do Círculo de Past‑Governadores, me incitaram 
a que concorresse ao cargo Presidente do CNG, logo me pus, de soslaio, a antever 
as renovadas críticas do meu velho amigo Zé, impenitente antagonista do dito órgão, 
com as funções que estatutariamente lhe estão conferidas. Com efeito, para ele, o 
CNG não tem nada que ter um gabinete que quase replique o gabinete dos Gover‑
nadores de Distrito, não tem que ter um orçamento que constitua gravame para a 

expressão das quotas que cada Lion paga para o seu Clube, para o Distrito, para Lions Internacional. Para ele, os Governadores 
são soberanos no seu território e tanto chegava. Só entendia um CNG que se limitasse a dirimir divergências, antagonismos, 
problemas de natureza vária, litígios mesmo, como uma espécie de tribunal de recurso. E acrescenta ele: já não é pouco!
Ora bem. Eu nunca pensei assim. Quando estudei as funções que cabem ao CNG, tempos idos, sempre as aceitei pacificamente 
como decorrendo, com lógica, das exigências de um edifício, o Distrito Múltiplo, que implicava um Órgão coordenador.
Foi quando frequentei o seminário para Governadores Eleitos na companhia do PDG Fernando Barros, e de mais 31 Governa‑
dores Eleitos do Brasil, sob a orientação do saudoso Presidente Internacional Augustin Soliva, na Convenção de Indianapolis, 
que tomei consciência plena da imperativa necessidade da existência do CNG. Com os meus botões sempre admiti que talvez 
fosse possível estabelecer uma relação de equilíbrio ente os dois Distritos portugueses na atinência de objectivos de âmbito 
nacional, a nível de Distrito Múltiplo. Mas não já assim com toda essa facilidade no caso brasileiro.
A grandeza da nossa pequenez portuguesa impõe que, também nós, tenhamos o nosso Conselho Nacional de Governadores 
para levar a cabo, em plenitude, as atribuições constantes dos Estatutos da nossa Associação, de acordo com as suas regras 
e regulamentos. E não são poucas: organizar acções de formação; editar a revista “LION”; supervisionar o Campo Internacio‑
nal da Juventude; organizar a representação portuguesa à Convenção Internacional e ao Forum Europeu; efectuar a provisão 
orçamental para subsidiar despesas no desempenho de obrigações estatutárias; editar o Anuário Nacional e distribui‑lo por 
todos os Lions do DM; por consenso, nomear o Secretário e o Tesoureiro do DM; cooperar com e ouvir o Conselho Fiscal e a 
Comissão de Estatutos, Regulamentos e Nomeações, sempre de acordo com as normas estatutárias.
E temos, ainda, as assessorias (a tal duplicação(?) do gabinete dos Governadores): ALERTA do Lions; Convenção; Diabetes; 
Audição; Visão; Informática; Relações Internacionais; Leo Clubes; Serviços lionísticos para crianças; Lions Quest; Protocolo, 
Relações Públicas; Oportunidades lionísticas para jovens; Acampamentos e intercâmbio juvenis.
Acresce que não se pode olvidar o acompanhamento da Equipa Global de Aumento de Sócios (GMT) e da Equipa de Liderança 
Global (GLT).
É todo um mundo de gente e de trabalho que, desde que bem oleado, poderá ajudar a melhorar um pouquinho este nosso 
mundo tão atribulado. Esta a principal justificação para tanto esforço.
Enfim: estou metido numa camisa de onze varas. Sinto que vou precisar da ajuda de todos os companheiros. Já a começo a 
pedir. 

CCE GASPAR ALBINO 
CC Eleito 2013/2014

GASPAR ALBINO
CC Eleito 2013/2014
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na última reuniÃO dO distritO múltiPlO, realizada na mealhada, apresentei na minha 
qualidade de Coordenador da GLT do DM 115 uma proposta de trabalho para o ano 
que agora se inicia. De acordo com as orientações do Instituto de Liderança Lionís‑
tica da nossa Associação, esta iniciativa visa identificar e desenvolver novos líderes, 
porque sem Lions de qualidade não poderemos manter e continuar a conservar a 
reputação de Lions Internacional.

Pretende‑se realizar durante o AL 2012/2013 acções de “FORMAÇÃO E LIDERANÇA” 
em todas as divisões do Centro Norte e Centro Sul, nas seguintes condições:

a)   a acção deve ter uma duração de seis horas e durar um dia, de preferência ao 
sábado, com um almoço leve, sem consumo de álcool;

b)   o espaço escolhido deve ser tanto quanto possível equidistante dos clubes;

c)   a sala deve ser arejada, ampla e com mesas para que os participantes possam 
escrever;

d)   em cada mesa, de preferência rectangular, devem estar sentados apenas dois 
companheiros;

e)   terá de se providenciar por um computador e um projector para projecção de trabalhos em powerpoint e de preferência 
um quadro ou um flipchart para anotações;

f)   os participantes devem ser previamente escolhidos pelo Presidente de Divisão (pela sua motivação e interesse e sem sabe‑
rem) e convidados por mim ou outro responsável por carta individualizada, com pelo menos três semanas de antecedência, 
o que não quer dizer que não possam participar outros companheiros, desde que se inscrevam previamente;

g)   cada mesa deverá ter papel, caneta e águas;

h)   deverão ser facultados ao coordenador do GLT do DM, com muita antecedência a identificação dos participantes, a sua 
profissão, a sua morada completa, com código postal e telefones.

Esta iniciativa – que deve ser globalmente coordenada pelo Presidente do CNG que agendaria, por consenso, as acções com 
os Governadores dos Distritos, os coordenadores do GLT do DM, do CN e do CS – teria o apoio de outros Companheiros com 
especiais qualidades e conhecimentos lionísticos. Estas acções seriam programadas com antecedência e dadas a conhecer de 
forma eficaz, podendo as equipas do GMT – GLOBAL MEMBERSHIP TEAM, se o Presidente do CNG assim o entender, associar‑
‑se às acções do GLT.

Estou certo, até pela experiência que tive como Treinador do DM nos anos de 91‑93, que estas actividades são úteis e mobili‑
zadoras, criando em todos os que nela participam uma enorme motivação para SERVIR a comunidade através dos nossos 
clubes. Esperamos que esta nossa vontade seja bem recebida por todos os dirigentes do nosso Movimento e que contactem 
a equipa do GLT para a realização destas acções. 

PCC JOÃO PEDROSA RUSSO
Coordenador GLT do DM 115

GLt – Global Leadership team
só trabalhando em conjunto,  
com informação e conhecimento, poderemos 
melhorar as actividades lionísticas

PCC JOÃO PEDROSA RUSSO
Coordenador GLT do DM 115
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GMt – Global Membership team
We make a difference

de FactO FizemOs, FazemOs e FaremOs uma grande diFerenÇa num mundO serviÇOs,  
nas nossas comunidades.

Os tempos de ontem não são os de hoje. As mudanças nas nossas vidas e no mundo 
são uma constante.

Os Lions têm a noção que essas mudanças se devem verificar simultaneamente na 
vida da nossa Associação e de todos os Lions.

Algumas alterações começaram com a alteração da nomenclatura de parte das 
estruturas existentes.

O GMT (Global Membership Team) e GLT (Global Leadership Team) tinham outro 
nome, o ACEL, e antes um outro nome, e o atual brevemente voltará a mudar cer‑
tamente. Isto é sinónimo de mudança. As metas a atingir serão aproximadamente 
as mesmas, mas por vezes é preciso mudar os nomes para tentar criar uma nova 
dinâmica. O GMT é a Equipe Global de Aumento de Sócios, e o GLT é a equipa 
Global de Liderança.

O propósito da GMT é oferecer uma estrutura global para o envolvimento dos 
sócios, de forma contínua, focada e integrada. As novas e ampliadas equipes da 
GMT e da GLT de Distrito Múltiplo, de Distrito ou de Distrito Único trabalham de 

forma interdependente no nível internacional, até o nível de área jurisdicional, chegando aos níveis regionais e de distrito, 
visando o benefício e sucesso do clube e em apoio ao compromisso dos Lions em servir as comunidades.

As principais responsabilidades dos Coordenadores da GMT de distrito múltiplo são a análise da área, o estabelecimento de 
metas/desenvolvimento de um plano de ação, comunicação e colaboração – tendo como base um planeamento estratégico. 
O sucesso da equipe da GMT de Distrito Múltiplo dependerá da sua habilidade em trabalhar com os demais, os que são encar‑
regados da prestação de serviços e aumento de sócios nos distritos, divisões, regiões e clubes, bem como, os que são res‑
ponsáveis pela liderança e formação.

Ainda não se verifica essa aproximação entre as várias estruturas, o que seria altamente benéfico para todos os sócios com 
responsabilidades na liderança, ou àqueles membros acabados de chegar aos clubes.

Uma equipe da GMT de Distrito Múltiplo fortalecida deve possuir líderes treinados e motivados, usar da cooperação e cola‑
boração, ter respeito e aceitação dos demais, possuindo um planeamento estratégico, que inclua:

•   Análise de dados.
•   Estabelecimento de metas de serviço e aumento de sócios, bem como, um plano de ação.
•   Comunicação programada.

O desenvolvimento do quadro associativo é vital para que Lions Clubs International mantenha a sua capacidade de atender 
cada vez mais as necessidades comunitárias. A liderança eficaz oferece aos associados informações vitais, orientação e moti‑
vação para que possam proporcionar serviços relevantes e de qualidade.

O aumento de associados e as qualidades de liderança são essenciais para continuarmos a oferecer os serviços necessários 
às comunidades como companheiros Leões para cumprirmos a essência de nossa missão, 

“Nós Servimos”. Esta é a principal razão de estabelecermos a Equipe Global de Aumento de Sócios (GMT) e a Equipe de Lide‑
rança Global (GLT).

Juntas, as duas equipas possuem três metas principais:

•   Aumento de sócios em base contínua
•   Aumentar ainda mais o sucesso do clube
•   Cultivar a liderança de qualidade

“JUNTOS, FAREMOS A DIFERENÇA, NUM MUNDO DE SERVIÇOS” 

PDG JOSÉ CARVALHO LOPES
Assessor GMT DM115

PDG JOSÉ CARVALHO LOPES
Assessor GMT DM115
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a FOme e a PObreza caminham Juntas. 

A fome pode causar danos irrever‑
síveis na comunidade principal‑
mente nas crianças. A Falta de 
nutrição apropriada poderá prejudi‑
car o desenvolvimento mental e 
físico de uma criança. As crianças 
com fome têm dificuldades em 
concentrar‑se para aprenderem os 
ensinamentos na escola. As crianças 
empobrecidas têm mais probabili‑
dade de serem hospitalizadas. A sua 
participação numa campanha de 
alimentos num centro comunitário, 
no seu trabalho, escola ou igreja 
poderá alimentar as crianças caren‑
tes, fazendo a diferença no desenvol‑
vimento dos menores.

como ajudar

1: Selecione um banco de alimentos, 
campanha alimentar ou organização 
que aceite doações. Verifique se exis‑
tem alguns requerimentos específi‑
cos, como determinados tipos de 
alimentos a serem recolhidos.
2: Reserve um local para a realização da campanha de ali‑
mentos. Os melhores lugares para as campanhas são as 
escolas, prédios comerciais, igrejas e centros comunitários. 
Solicite sempre a permissão desses locais para realizar a sua 
campanha.
3: Comece o planeamento da campanha. Peça a ajuda do Leo 
clube local. Entre em contato com amigos, colegas de traba‑
lho e vizinhos para que possam ajudar. Escolha um nome ou 
um tema para a campanha e estabeleça uma meta de quantos 
produtos enlatados ou quilos de alimentos deseja recolher.
Etapa 4: Promova a sua campanha. Isto fará com que os resi‑
dentes da comunidade programem antecipadamente, com‑
prando mais alimentos no supermercado, visando as doações 
para a campanha.
• Peça a ajuda do assessor de relações públicas do clube na 

promoção do evento.
•  Faça uma decoração bonita nos containers onde as doa‑

ções serão colocadas.
•  Distribua folhetos e coloque posters em locais visíveis.
•  Use anúncios em jornais, telefonemas e e‑mails para pro‑

mover a sua campanha de alimentos.
•  Anuncie a campanha no website do clube.

combate à Fome
algumas ideias sobre o Projeto
Organize uma campanha de recolha  
de alimentos para aliviar a fome

•   Não se esqueça de enviar lembre‑
tes a todos.

5: Recolher alimentos para os 
necessitados/carenciados. Você 
deverá realizar a campanha de ali‑
mentos durante vários dias con‑
secutivos para conseguir maior 
número de alimentos. Peça a ajuda 
dos Leos e outros voluntários.
Não se esqueça de marcar clara‑
mente as caixas de doações.
6: Entregue os alimentos recolhi‑
dos – faça uma programação para 
entregar a mercadoria no banco de 
alimentos de sua escolha. Depois 
então, os alimentos serão distri‑
buídos às famílias pobres e caren‑
ciadas.
7: Envie cartas de agradecimento 
para pessoas e organizações que 
participaram ou publicaram seu 
projeto de sucesso nos jornais da 
comunidade. Deverá manter um 
controle das quantidades de ali‑
mentos recolhidos e entregues.

O que recolher

Aceite apenas alimentos não perecíveis.

estes são os principais alimentos que deve solicitar
•  Sumos de frutas 100% (latas/garrafas/caixas)
•  Legumes e frutas enlatadas
•  Sopas enlatadas de carne ou legumes
•  Massas
•  Leite em pó
•  Arroz e feijão enlado ou a granel
•  Queijo
•  Alimentos sem açúcar e com baixo teor de sal
•  Atum em lata e outras carnes enlatadas
•  Azeite, Óleos
•  Açúcar, Farinhas

celebre o seu sucesso!

Favor comunicar como foi o seu projeto visitando o website 
da associação, www.lionsclubs.org, e enviando também para 
a revista (revista.lions@lionsclubes.pt). 
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cartaz da Paz 2012 – dm 11�

cartaz vencedor que irá representar Portugal – DM 115 
Vera Sofi a Faria Vieira – 11 Anos
EB 2,3 D. Afonso Henriques – Lions Clube de Guimarâes

2º classifi cado – Neuza Soares – 12 Anos
Agrupamento Vertical Almeida Garret – Moita
Lions Clube Lisboa Sete Colinas

CONCUrSO
2012/2013
”Imagine a Paz”

Festa da Paz/entrega de Prémios
Dia 23 de Fevereiro na Academia Almadense em Almada organizada pelo Lions Clube de Almada
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leitores voluntários para crianças, prestaram apoio em Biblio‑
tecas locais, doaram livros também e entre outras atividades 
relacionadas, Clubes houve que promoveram a alfabetização 
para pessoas com dificuldades visuais. 

É sabido que pela frente, esperam‑nos dias mais difíceis, que 
as necessidades básicas e elementares vão aumentar contri‑
buindo para Comunidades mais carenciadas, as quais anseiam 
e reconhecem nos Lions, o Serviço que há muito prestam. Para 
os Clubes Lions continuarem ativos e demonstrarem a força da 
Associação, convidarão durante os próximos meses, sócios 
potenciais e incentivarão por outro lado, os demais a envol‑
verem‑se e a identificarem áreas para melhoria. 

Os Lions saberão e continuarão a prestar a devida homena‑
gem ao Companheiro melvin Jones, fundador da Associação 
– de registar a Cerimónia que habitualmente se realiza todos 
os anos em Vila de Rei recordando a data do seu nascimento, 
dia 13 de janeiro – e que envidarão esforços no sentido de 
contribuírem ainda mais para a lciF, a Fundação Internacio‑
nal, o braço filantrópico da Associação e que recentemente, 
anunciou o grande sucesso obtido na campanha contra o 
sarampo, doença responsável por grande número de baixas 
diárias bem como causadora da cegueira infantil. 
Como dito, dias difíceis e caminhos sinuosos esperam‑nos 
pela frente, mas certamente com a ajuda e Serviço dos Lions, 
vamos acreditar que todos viveremos dias mais alegres e 
risonhos. 
Bem Hajam! 

DG FREDERICO BURNAy

a menina dos Olhos lions
Reconhecemos que na primeira metade do presente Ano Lio‑
nístico, conforme indicava o Presidente Internacional Wayne 
Madden, para “permanecerem na corrida”, a grande maioria 
dos Clubes efetuou os dois “Pit stop’s” (paragem na box) 
indicados, que mais não eram que avaliações periódicas ao 
regular e bom desempenham Lionístico. Assim, nos meses de 
julho a setembro, os Clubes aprovaram um Programa de Ati‑
vidades, estabeleceram Metas e participaram na campanha 
de ação de serviço global dos lions – criaram condições para 
que jovens participassem em projetos com os quais eles se 
identificam, incentivando‑os a participarem e a juntarem‑se 
aos Lions; em outubro, como líderes na luta contra a cegueira, 
realizaram múltiplas atividades e eventos em todo o Distrito, 
comemorando assim, o dia mundial da visão; para alertar e 
informar sobre a diabetes – Dia Mundial em 14 de novembro, 
flagelo nacional que conduz à cegueira entre outras compli‑
cações, teve lugar no Parque das Nações em Lisboa, uma 
“caminhada lions pela diabetes – strides”, onde centenas de 
aderentes participaram e entre outras individualidades convi‑
dadas, tivemos a presença do Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Saúde, Prof. Leal da Costa; várias foram as 
empresas patrocinadoras que desde o início aderiram a este 
projeto, contribuindo para o sucesso do mesmo e às quais 
manifestámos o nosso agradecimento e apreço. A receita 
desta Atividade e conforme anunciado, reverteu para a aPdP 
– Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, a primeira 
associação para diabéticos a nível mundial, tendo a Cerimónia 
para entregue da mesma, acontecido no final de dezembro 
nas instalações da referida Associação. De notar que foram 
várias as iniciativas a nível Distrital, mas permitam‑me salien‑
tar a Caminhada realizada em Ponta Delgada – Açores com 
organização do Lions Clube de São Miguel. 
Durante o mês de dezembro, os Lions empenharam‑se e par‑
ticiparam ativamente na Campanha de “alívio à Fome” – situ‑
ação que vem aumentando a par das dificuldades sentidas a 
nível nacional. Em todo o território, os Lions distribuíram 
cabazes de alimentos, quer a nível individual ou institucional 
e realizaram parcerias com instituições afins. 
Mas a “menina dos olhos” do presente Ano, é sem dúvida o 
“Programa de ação de leitura”, que tem no aumento da alfa‑
betização, a base para o desenvolvimento social e educacio‑
nal das Comunidades. Os Lions do Distrito, atuaram como 

DG FREDERICO BURNAy

distritO 11� centrO sul
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acção lions em portugal

LION  JaNeIrO/FevereIrO

Naquele sábado ensolarado a Serra da Lousã foi um fantástico 
local de saudável convívio entre bons amigos que trabalharam 
de forma desinteressada, dedicada, empenhada, voluntária e 
muito alegre pela Floresta Portuguesa, com o objetivo de dei‑
xar às próximas gerações, uma floresta rica, saudável e sus‑
tentável! Naquele dia regressámos ao Porto com a “alma 
cheia” e com a feliz sensação de dever cumprido! 
Relembramos que a Floresta Unida passou, em menos de uma 
década, de um projeto nacional de preservação do património 
florestal, sem quaisquer apoios oficiais, à maior campanha de 
reflorestação mundial, propondo‑se plantar e preservar 400 
milhões de árvores até 2030. Um exemplo a reter!
Por esse motivo, esta é e será uma parceria da qual nos orgu‑
lhamos e que pretendemos desenvolver pois está com‑
pletamente alinhada com os objetivos e com a missão do 
Movimento Lion!

leo forma 

No dia 17 de Novembro o Lions Clube da Boavista participou 
numa iniciativa do Lions Clube da Trofa, nomeadamente numa 
acção de formação promovida pelo Leo Clube da Trofa. 
No sentido de promover o gosto e a vontade pelo leonismo, 
o lions clube da Boavista fez‑se acompanhar por alguns 
jovens oriundos de vários contextos, para que se pudessem 
conhecer, interagir e aprender um pouco sobre Leonismo e 
formação de Clubes Leo, despoletando desta forma a vontade 
em se unirem e formarem um Leo Clube da Boavista. Durante 
essa iniciativa e a convite do Leo Clube da Trofa o Past Gov 
Rui Caldevilla orientou uma palestra sobre o tema “ Motiva‑
ção & Sucesso” com uma abordagem direcionada ao Movi‑
mento Lion e Leo.

Workshop “À conquista do 1º emprego” 

uma parceria de sucesso – No passado dia 24 de Novembro, 
o lions clube da Boavista associou‑se ao lions clube de mato‑
sinhos numa iniciativa solidária, colaborando num Workshop 
“A Conquista do 1º Emprego” com a presença da cl marta 
pinto que, através da sua vasta experiência profissional como 
Directora de recursos Humanos de uma conhecida Multina‑
cional – Barloworld STET, promoveu junto dos participantes o 
desenvolvimento /esclarecimento de competências e metodo‑
logias, para que possam ingressar com sucesso no mercado 
de trabalho, cada vez mais competitivo.

lions clube da Boavista
parceria com a Fundação Floresta unida  
– 400 million trees – lousã 2012

Pelo segundo ano consecutivo o Lions Clube da Boavista fez 
uma parceria com a “Fundação Floresta Unida”, que desen‑
volve e implementa ações e conceitos que permitem apoiar 
o desenvolvimento sustentável do património Florestal, no 
sentido de se envolver e participar em atividades de Planta‑
ção, Conservação e Preservação da Floresta Portuguesa. Este 
ano essa iniciativa ocorreu no dia 20 de Outubro e o Lions 
Clube da Boavista juntamente com a Assessora para o 
Ambiente a CL Lúcia Machado Oliveira, alguns amigos e 
Companheiros do Lions Clube da Trofa, Leo Clube da Trofa, 
Lions Clube da Senhora da Hora, Lions Clube de Leça da Pal‑
meira, Lions Clube de S. João da Madeira, encheram um 
autocarro de 55 lugares rumo a um dia bem passado para 
participar no maior evento de recuperação do ecossistema 
florestal realizado na Serra da Lousã.

Foi mais uma iniciativa fantástica! As árvores alvo de interven‑
ção estavam localizadas numa área particularmente atingida 
por plantas “invasoras” sendo esta intervençao vital para a 
sobrevivência e sustentabilidade das plantadas. Cuidámos, 
plantámos e aprendemos inúmeras coisas sobre a Floresta. 
Este inédito evento, organizado pela Floresta Unida contou 
com o apoio de varias empresas locais e nacionais, bem como 
de figuras públicas como Ricardo Carriço, Paulo Pires, Sandra 
Coias, Joana Seixas, Ricardo Guedes e Gustavo Santos – 
Embaixadores Floresta Unida e nós Equipa Verde do Lions 
D115CN, também lá estivemos muito bem representados! 
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almoço solidário da Fundação cupertino miranda 

No dia 15 de Dezembro, o Lions Clube da Boavista marcou 
presença no almoço solidário na Fundação Cupertino Miranda 
e apoiou a iniciativa da Junta de Freguesia de lordelo do 
ouro na entrega de cabazes de natal para apoio às institui‑
ções FasronDas, obra social nª srª da Boa Viagem, asso‑
ciação de promoção social da população do Bairro do aleixo 
e Vida norte. O Lions Clube da Boavista em parceria com a 
Barloworld STET fez uma doação de vários cabazes de Natal 
no valor de total de 600€.

apresentação do clube leo da Boavista  
e de novos companheiros lions 

No dia 20 de Dezembro o Lions Clube da Boavista apadrinhou 
o Núcleo Leo Clube da Boavista que marcou uma reunião jan‑
tar para fazer uma apresentação dos elementos do futuro Leo 
Clube da Boavista, dos futuros órgãos dirigentes e do plano de 
atividades do clube. O Núcleo Leo Clube da Boavista conta 
atualmente com cerca de 15 jovens inscritos. Para esta iniciativa 
contámos com a presença da Assessora Leo a CL Manuela 
Machado. Aproveitando a oportunidade de estar um número 
muito significativo de companheiros do Lions da Boavista, a 
CL Diane aproveitou esta oportunidade para oficializar a apre‑
sentação do seu afilhado e futuro Companheiro LIONS Paulo 
Rocha. Foi uma reunião jantar muito rica de ideias e projetos, 
estando previsto que durante o próximo trimestre poderemos 
poder já contar com a equipa dos Leos devidamente oficializada 
e a trabalhar em prol o Movimento. Ainda durante esta reunião 
foi entregue à CL Rosário um donativo no valor de 150€ para 
compra de fraldas e outros bens necessários a serem entregues 
à equipa – “ Bebés de S. João” – grupo no qual a CL Rosário 
faz voluntariado no Hospital de S. João e que dá apoio às mães 
e os seus bebés no período pré‑natal, durante o internamento 
e posteriormente, dando especial atenção a famílias carencia‑
das com gémeos, mães adolescentes e mães solteiras.

Visita do lions clube Bordeaux 

Depois da Gala de Fado organizada em Bordéus em parceria 
com o lions clube de Bordéus europe, foi a vez dos nossos 
companheiros Franceses nos visitarem em Portugal. Para 
receber os Companheiros de Bordéus, o Lions Clube da Boa‑
vista, organizou‑lhes um roteiro turístico com passagem por 
várias cidades, nomeadamente em Lisboa, Sintra, Óbidos, 

Fátima, Aveiro e Porto. Em Lisboa, aonde estiveram 2 dias os 
CL’s de Bordéus puderam contar com a companhia do gover‑
nador do Dm115 cs – Frederico Burnay que os acompanhou 
por Sintra e Cascais. Seguiram depois em direção a Aveiro, 
passando pela belíssima região de Óbidos e Fátima já acom‑
panhados pelos CL Rui e Anabela Caldevilla. Em Aveiro, com 
a inexcedível colaboração dos companheiros do lions clube 
de santa Joana princesa que prontamente se disponibiliza‑
ram e nos guiaram numa fantástica visita pelos canais da 
“Veneza Portuguesa”, acompanhando‑nos também numa 
excecional visita cultural ao Museu Santa Joana Princesa que 
como sabemos reúne uma valiosa e belíssima coleção de Arte 
Sacra digna de ser apreciada. 

No Domingo depois de uma curta passagem pela Costa Nova, 
encantados com aquela linda zona balnear e com os ex‑li‑
bris desta região – “palheiros” – rumámos em direção à Mea‑
lhada para um fantástico almoço típico organizado pela 
Governadora do DM 115CN – Isabel Moreira e pelos compa‑
nheiros do lions clube da mealhada. De regresso à cidade 
do Porto os Companheiros de Bordéus tiveram a oportuni‑
dade de conhecer os pontos de maior interesse turístico da 
Cidade do Porto acompanhados por Jovens (futuros Leos) e 
terminaram a sua estadia por terras Lusas com uma visita à 
casa de cedofeita da crescer ser, onde puderam interagir 
com as crianças e conhecer devidamente esta instituição que 
já apoiaram e na presença de todos foi feita a entrega oficial 
à Drª ana moutinho do cheque no valor de 1300€ (verba anga‑
riada com a gala de Fado realizada em Bordéus).
Em jeito de despedida, a estadia dos Companheiros franceses 
terminou com um jantar aonde estiveram presentes quase 
todos os Companheiros do Lions da Boavista num gesto de 
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reconhecimento, companheirismo e partilha. De partida para 
Bordéus, gratos pelo nosso acolhimento, deixaram um desa‑
fio à Governadora CL Isabel Moreira, convidando‑a para par‑
ticipar na Convenção Lion que se irá realizar em França no 
próximo Mês de Abril e despediram‑se com a promessa e 
convicção que a parceria entre os Clubes Lions da Boavista 
e de Bordéus Europe, será para durar! 

O lions clube da Boavista aproveita para agradecer publica‑
mente aos governadores Frederico Burnay e isabel moreira pela 
colaboração dispensada, ao PDG Neiva Santos por ter também 
estado presente! Por fim o nosso grande abraço de gratidão 
vai para os companheiros do lions clube de santa Joana prin‑
cesa e da mealhada! A vossa colaboração e presença abrilhan‑
tou a estadia dos CL Franceses que partiram muito bem. 

lions clube do porto
serviço à comunidade

O Lions Clube do Porto entregou às crianças internadas no 
IPO do Porto, livros infantis da Porto Editora no valor de 
1000€.
O Lions Clube do Porto ofereceu no início do ano lectivo de 
2012‑2013, livros escolares para o 5º e 7º anos a famílias 
carenciadas, no valor de 300€.
O Lions Clube do Porto, continuou a fazer a recolha das cáp‑
sulas de plástico, para serem entregues à entidade compe‑
tente, que lhes dará o respectivo destino.
Comemorou Halloween com as crianças de um infantário 
local, onde presta serviço de voluntariado. Foram distribuídas 
guloseimas no seu jogo de “Trick or Treat” às 83 crianças 
desse infantário, no valor de 150€.
Dentro do seu âmbito cultural, o Lions Clube do Porto, esteve 
presente na exposição da Companheira Lion da Corunha – 
Marineda, Mary Cármen Calvino, na Galeria Vieira Portuense 
no dia 01 de Dezembro de 2012.
No dia 08 de Dezembro o Clube realizou o seu jantar de Natal 
no Hotel Ipanema Porto – Salão Foz, que decorreu dentro dum 
são e agradável convívio.
Após a invocação e relembrando os objectivos do Lionismo, 
o Presidente transmitiu a sua Mensagem de Natal a todos.
Foi ainda feita a oferta de azevinho e um presente de Natal a 
todas as Companheiras.

No dia 10 de Dezembro de 2012 o Clube abriu, na sua Sede, 
o seu tradicional Bazar de Natal, que se manterá até ao dia 
05 de Janeiro de 2013. Encerrará com um “Porto” e uma fatia 
de Bolo‑rei a todos os presentes.

O Clube sorteou no dia 24 de Dezembro de 2012 um aliciante 
Cabaz de Natal.
O Lions Clube do Porto ofereceu o seu donativo de Natal para 
a Missão do México e do Quénia da Congregação Espiritana, 
no valor de 300,00€.
O Clube entregou às Irmãs Missionárias Reparadoras da Ima‑
culada, livros da “Porto Editora” para oferecerem a todas as 
crianças residentes na casa como prenda de Natal, no valor 
de 500,00€.
O Clube fez a entrega da recolha das cápsulas de plástico à 
entidade missionária competente a qual lhe dará o respectivo 

encaminhamento.
Esta campanha irá continuar 
até ao final deste Ano Lionís‑
tico e todas as cápsulas plás‑
ticas que forem recolhidas 
irão ser entregues à mesma 
entidade.
No dia 15 de Dezembro de 
2012 o Clube comemorou a 
Festa de Natal das Crianças  
e para festejar essa noite 
mágica, entregou um livro da 
“Porto Editora” e ofereceu 
um cracker tradicional a cada 
uma das crianças, no valor 
de 500,00€. 
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lions clube  
da póvoa de Varzim
rastreio Visual

O rastreio visual do Lions Clube da Póvoa de Varzim é efe‑
tuado anualmente há quase 20 anos sob a responsabilidade 
do Companheiro Lion Miguel Sousa Neves.
Para o ano de 2012 foram Submetidos ao Rastreio Visual 22 
Infantários. Foram examinadas 946 crianças nos próprios 
Infantários por Técnica Especialista da Clinica Oftalmológica Dr. 
Miguel Sousa Neves. Neste rastreio detectaram‑se 26 crianças 
com possíveis alterações visuais. Estas foram chamadas para 
consulta gratuita, comparecendo 23 que foram tratadas.

convívio a Favor da “Beneficiente”

No Dia 13 de Outubro – O Lions Clube da Póvoa de Varzim, 
com o intuito de angariar fundos, para a “Beneficiente” que 
serve refeições diárias gratuitas, realizou um almoço conví‑
vio, em casa dos companheiros José & Teresa Amorim. Foi 
um almoço, prolongado até jantar, muito bem passado em 
que contámos com presença de muitos companheiros/ami‑
gos entre eles, companheiro/amigos DI Joaquim Borralho, 
do CNG Vitor Melo, do DG Frederico Burnay, companheiros 
dos Lions Clube da Boavista, Braga, Cascais Cidadela, Gui‑
marães, Lisboa Belém, Matosinhos, Oeiras, Oeiras Tejo, Vila 
do Conde. Bem como de amigos da nossa comunidade.

colheita de sangue

No dia 16 de Novembro, 
realizou‑se a 1ª Colheita de 
Sangue, para o Ano Lionístico 
2012/2013, no Centro Paro‑
quial Monsenhor Pires Que‑
sado na Póvoa de Varzim.

cerimónia/ Jantar de atribuição dos prémios escolares

Dando continuidade a uma iniciativa que já tem mais de 20 
anos, o Lions Clube da Póvoa de Varzim no dia 16 de Novem‑
bro, realizou a Cerimónia/Jantar para atribuição de prémios 

escolares aos melhores alunos que concluíram o secundário 
no ano lectivo 2011/2012. 

Da Escola Eça de Queirós:
 Micaela Lacerda Graça Oliveira => 20 valores
  Foi considerada a melhor estudante do norte de Portugal
 Tiago Paulino Fonseca Torres => 19 valores
Da Escola Rocha Peixoto:
 Daniela Oliveira Resende => 19,3 valores
 Tânia Cristina Ferreira Neves Morim => 19 valores

o nosso natal

No dia 7 de Dezembro, o Lions Clube da Póvoa de Varzim 
realizou um JANTAR DE NATAL..
De forma a assinalar a conclusão de um ciclo de atividades 
que se propôs para angariar fundos a favor da Instituição de 
Segurança Social “A Beneficente” que, entre outras valências 
tem um refeitório social apelidado da “sopa dos pobres”, em 
que nesta altura de crise, está a alimentar diariamente uma 
centena de pessoas. Foram doados 2.000,00 €.

Esteve presente a Governadora do Distrito Norte, Cl Isabel 
Moreira, bem como companheiros de Matosinhos, Barcelos 
e Carcavelos e amigos do nosso Clube. 
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lions clube lisboa norte
1. O Lions Clube Lisboa Norte teve no dia 23 de Novembro, 
o jantar de aniversário da Fundação do Clube, com a presença 
do Governador Frederico Burnay e esposa, do Vice‑Governador 
Eugénio Leite, de várias entidades lionísticas e vários Clubes 
representados.
Houve a tomada de posse de uma nova Associada e a venda 
de um quadro a óleo, oferecido pela pintora Beatriz Banazol, 
cujo produto de venda reverteu para uma ESCOLA CAREN‑
CIADA da Pontinha.
Foi entregue, pela Presidente do Clube, Isabel Cupertino, um 
cheque de 500 euros ao Director da mesma Escola.
Seguiu‑se música para dançar até tarde, em agradável 
ambiente, no RESTAURANTE BAIA DO PEIXE, em Cascais.
2. A presidente do Lions Clube Lisboa Norte fez entrega de 
roupa e calçado para os mais Carenciados da paróquia de 
S. João de Brito.

3. No dia 17 de Novembro o Lions Clube Lisboa Norte par‑
ticipou na CAMINHADA DA DIABETES, no Parque das Nações.

4. O Lions Clube Lisboa Norte esteve com muita honra e 
 amizade no almoço de Aniversário do Lions Clube Lisboa‑
‑Belém.
5. No dia 29 de Novembro, a presidente do Clube, Isabel 
Cupertino, fez uma sessão de DECLAMAÇÃO DE POESIA no 
anfiteatro da Escola EB 2, 3. da Pontinha, que o Clube Lisboa 
Norte está a apoiar.
Estiveram presentes várias turmas de alunos do 8.º e 9.º Anos, 
professores e pais, além do director da escola.
A presidente do Clube fez uma oferta de livros juvenis, oferta 
da Editora Babel e ainda de brinquedos, pois que o agrupa‑

mento de escolas tem desde Jardim de Infância até ao 9.º ano 
de escolaridade.
Estiveram presentes, a presidente do Clube, Isabel Cupertino 
e mais três Associados do Clube.
Houve grande receptividade por parte dos alunos e profes‑
sores e foi oferecido depois um lanche.
6.No dia 30 de Novembro, a Presidente Isabel Cupertino, 
acompanhada da CL Fernanda Godinho e do CL Ricardo Reis 
deslocaram‑se à Escola do Bairro Alto, da Rua das Chagas, 
onde há crianças MUITÍSSIMO CARENCIADAS, onde entre‑
gámos em nome do Clube cerca de 200 livros infantis, tam‑
bém estes oferta da EDITORA BABEL, do Dr. Paulo Teixeira 
Pinto, a quem o Clube está muito grato.
Entregámos também alguns brinquedos.
Fomos recebidos pelo Presidente da Junta de Freguesia de 
Santos‑Velho, Luis Monteiro e pelas Educadoras.
O prazer de ver a alegria estampada no rosto das Crianças, 
foi para nós força para continuar!

7 – A 7 de Dezembro o Clube fez‑se representar no jantar de 
aniversário do Lions Clube Lisboa Alvalade, onde a presi‑
dente Isabel Cupertino, recebeu do Governador Frederico 
Burnay, o Chevron dos 15 anos de Lionismo.
8 – No dia 12 de Dezembro, a presidente do Lions Clube Lis‑
boa Norte, Isabel Cupertino, esteve no Colégio O Remen‑
dinho, em Azeitão, representado pela Directora e amiga, 
Graciete Vasco, onde recebeu das suas mãos, a oferta de dois 
sacos de brinquedos, para dar às crianças carenciadas do 
Agrupamento de Escolas da Pontinha, que o Clube está a 
ajudar.
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9 – No dia 16 de Dezembro, o Lions Clube Lisboa Norte par‑
ticipou no Almoço de Natal Solidário, na AFAP, almoço da 
Divisão 7 e 8, com a presença dos respectivos presidentes, 
José Teles e Edgar Faustino.
Estiveram presentes vários Clubes e o Lions Clube Lisboa 
Norte, fez a entrega de 26 SACOS, com géneros alimentares 
e brinquedos, que foram entregues após o almoço, para o 
Agrupamento de Escolas da Pontinha, tendo a Directora da 
mesma e um professor, estado presentes, assim como vários 
Companheiros do Clube e convidados. 

lions clube de cantanhede
Visita ao lar da santa casa de misericórdia de cantanhede

Um grupo de membros do Lions Clube na sua Acção de ser‑
viço à comunidade, deslocaram‑se ao Lar da Santa Casa 
de Misericórdia desta cidade para levar um pouco da sua 
solidariedade e calor. Partilharam deste convívio com gos‑
to e entusiasmo, cerca de 60 utentes com quem foram relem‑
bradas lendas, tradições das vindimas e adiafas, provérbios e 
histórias. Houve canções, musica e danças por parte de mui‑
tos, numa partilha que tornou esta tarde diferente do quoti‑
diano  para todos nós.

Cientes que envelhecer activamente passa por investir mais 
na informação e acompanhamento da população idosa, os 
Companheiros Lions deixaram um leitor com cassetes per‑
tencentes à Biblioteca sonora, fundada pelo Clube há alguns 

anos para que os mais interessados possam ouvir os livros 
que mais gostarem.
Foi ainda entregue uma pequena lembrança a cada um. A festa 
terminou com um lanche. Na sociedade em que vivemos é 
cada vez mais pertinente levar um sorriso aos que estão sós e 
assim vamos caminhando juntos ao encontro de servir.

rastreio visual a crianças do ensino pré‑escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico

O Lions Clube de Cantanhede promoveu ao longo do mês de 
Novembro, rastreio visual a crianças do ensino pré‑escolar  
e do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho, que teve como 
principal objetivo promover um saudável e harmonioso 
desenvolvimento da criança, assim como um bom rendimento 
escolar. Numa primeira fase foram rastreadas as crianças dos 
jardim‑de‑infância, seguindo‑se numa segunda fase, as do 
1.º ciclo do ensino básico, num total de 700 crianças.
Esta ação foi desenvolvida em parceira com o PES (prevenção 
da educação para a saúde) do Agrupamento de Escolas Mar‑
quês de Marialva, Optica Loisas e Empresa Essilor (maior 
empresa de lentes e aparelhos auditivos).
No âmbito desta ação, ouve uma palestra no dia 9 de Novem‑
bro no auditório do Centro Paroquial de Cantanhede de sen‑
sibilização sobre “ Deficiências da visão na criança‑deteção 
precoce dos problemas” direcionada a Pais/ Encarregados de 
Educação, Professores e comunidade em geral. Foi dinami‑
zada pelo Professor Doutor Eugénio Leite.
No âmbito do rastreio à visão (parceria com a Optica Loisa e 
a Empresa Essilor) realizado às escolas do primeiro ciclo e 
pré‑escolar do Agrupamento de Escolas de Cantanhede Mar‑
quês Marialva.

conferência sobre “Deficiências da Visão na criança  
e Deteção precoce dos problemas”

No dia 9 de Novembro, pelas 21h30, realizou‑se uma confe‑
rência sobre “Deficiências da Visão na Criança e Deteção 
Precoce dos Problemas”, promovida pelo Lions Clube de Can‑
tanhede e dinamizada pelo Prof.º Dr. Eugénio Leite no Audi‑
tório do Centro Paroquial de S. Pedro em Cantanhede.
Foram abordadas diversas patologias que mais assombram a 
visão das crianças nomeadamente os problemas refrativos 
(miopia, astigmatismo e hipermetropia) a ambliopia (“olho 
preguiçoso”) e o estrabismo. Cada um destes casos exigem um 
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tratamento específico e quanto mais cedo forem detetados 
estes problemas maiores serão as suas hipóteses de resolução.
Os pais e professores devem ficar atentos ao comportamento 
das crianças para identificarem qualquer problema de visão 
aparente já que as patologias acima citadas acabam por inter‑
ferir com o rendimento escolar. Muitas vezes são crianças que 
demonstram problemas de atenção, concentração, não 
demonstrando interesse e apresentando grande dificuldade 
em aprender sendo estes comportamentos atribuídos a uma 
incapacidade “natural” da criança para a aprendizagem.
Recomenda‑se a realização de rastreios às crianças pois é 
durante os primeiros anos que ocorrem transformações pro‑
fundas a nível da visão, bem como consultas de rotina ao 
oftalmologista sendo que o ideal seria que estas se iniciassem 
desde tenra idade

rastreio à Diabetes na appacDm – O Lions e a conscientiza‑
ção acerca do diabetes – Diabetes e perda da visão 

As pessoas com diabetes correm o risco de perder a visão, 
devido à retinopatia diabética. Aproximadamente 2% de todas 
as pessoas que tiveram diabetes por 15 anos ficam cegas, 
enquanto que cerca de 10% desenvolvem uma grave deficiên‑
cia visual. Existem fatores de risco relacionados ao diabetes e 
à visão. Existem indícios, por exemplo, de que hipertensão 
arterial e tabagismo podem piorar a doença diabética dos 
olhos.
Considerando essas estatísticas, o Lions adotou a consciencia‑
lização acerca do diabetes como compromisso de longo prazo. 
Nosso trabalho apoia a educação, o tratamento, a pesquisa e 
a detecção precoce do diabetes. Um teste pode detectar a dia‑
betes. Os Lions Clubes promovem com frequência exames 
gratuitos à diabetes nas comunidades. Neste sentido o Lions 
Clube de Cantanhede promoveu parceiros; a Clínica de S. 
Mateus e o Laboratório de Analises Elisabete Cavadas, que no 
dia 22 de Novembro desenvolveram um rastreio à Diabetes na 
população da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra) 

tomada de posse de novo lion

Na assembleia de 15 de Novembro tivemos um aumento no 
nosso quadro Social, A CL Isabel Amoroso Lopes.

Jantar de natal

Os Lions Clube de Cantanhede no dia 7 de Dezembro, promo‑
veu um jantar de Natal na APPACDM (Associação de apoio ao 
cidadão doente mental), para angariação de fundos. Durante 
este magnífico jantar 80 pessoas assistiram a um momento 
alto do Servir, a assinatura de um protocolo apadrinhado pelos 
Lions entre a Clínica de S. Mateus e a APPACDM, com o objec‑
tivo em aumentar a qualidade de vida dos utentes da unidade. 
Com este acordo todos os utentes passam a ser associados 
da Clínica, onde todas as consultas de clínica geral serão gra‑
tuitas. 
O resultado do jantar foram 900 eur, que foram entregues à 
Associação.

Banco de leite

Foi no dia 6 de Janeiro inaugurado o Banco de Leite de Can‑
tanhede. Um projecto do Lions Clube de Cantanhede em 
parceria com o município, formalizado através de um proto‑
colo. A funcionar nas instalações do Banco de Recursos Col‑
meia, este projeto do Lions Clube de Cantanhede pretende 
garantir o acesso ao alimento básico às crianças mais caren‑
ciadas do concelho.

A iniciativa tem como objectivo prioritário contribuir para a 
melhoria das condições de vida das crianças dos zero aos seis 
anos oriundas de famílias carenciadas, facultando‑lhes um 
bem essencial à sua alimentação, recorrendo para o efeito a 
dádivas da comunidade, dos Companheiros Lions e promo‑
ção de espectáculos para angariação de fundos.
O Banco de Leite já tem 15 Padrinhos, que vão apadrinhar 
15 famílias durante um ano.
Contámos com a presença do nosso Companheiro Governa‑
dor Frederico Burnay e do Companheiro Presidente de Divi‑
são António Albuquerque. 
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lc De ÁgueDa

No dia 9 de Novembro o Clube realizou uma 
palestra sob o tema “Clubes Lions e Proto‑
colo” cujo orador foi o PDG Luís Ventura.

No dia 29 de Novembro foi efectuada uma 
recolha de sangue para o Instituto Português 
de Sangue, em colaboração com o Grupo de 
Dadores de Sangue de Águeda, tendo sido
recolhidas 31 Dádivas.
No dia 14 de Dezembro o Diácono Nuno Quei‑
rós deu uma palestra sobre “A origem e evo‑
lução da celebração cristã do Natal” no jantar 
de Natal do Lions Clube de Águeda. 
Entrega de géneros alimentícios do Lions 
Clube de Águeda à loja social da Liga dos 
Amigos de Aguada de Cima, no dia 20 de 
Dezembro.

lc almaDa‑teJo

prémio Dr. teixeira de matos

O Prémio Dr. teixeira de matos, anualmente 
atribuído pelo Lions Clube Almada‑Tejo, em 
homenagem a um dos seus principais dina‑
mizadores e fundadores, destinado a distin‑
guir o melhor aluno/aluna do 12º Ano da 
Escola Secundária de Cacilhas‑Tejo, este 
ano ganho pela matilde tavares gravato 
martins da sela que concluiu o 1º ano na 
área de Línguas e Humanidades com a clas‑
sificação média final de 17,6 valores e que 
ingressou na Faculdade de Direito de Lis‑

boa, foi entregue na Assembleia Jantar 
comemorativa do 22º Aniversário da 
Entrega da Carta Constitutiva do Clube que 
contou com a presença do Governador do 
Distrito 115/CS, DG Frederico Burnay, e teve 
lugar no passado dia 26 de Outubro no Hotel 
da Costa de Caparica. 

assembleia jantar comemorativa do 22.º 
aniversário da entrega da carta constitutiva 
do lc almada‑tejo

A Assembleia Comemorativa do 22º Aniver‑
sário da Entrega da Carta Constitutiva ao 
nosso Clube, realizou‑se no dia 26 de Outubro 
passado, no Hotel da Costa de Caparica.

A Assembleia Jantar contou com a presença 
do Governador do Distrito 115/CS, DG Frede‑
rico Burnay, que nesse dia efectuou a visita 
oficial ao nosso clube. Quis estar também 
connosco, neste dia de aniversário, o 1ºVice 
Governador do Distrito, VDG Eugénio Leite. 
Registamos ainda as presenças do presi‑
dente da Região 9, o nosso companheiro 
Gueifão de Oliveira, e de companheiras e 
companheiros dos seguintes clubes: Lions 
Clube de Almada, Lions Clube do Seixal e 
Lions Clube Estoril Palácio. Representou a 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de 
Almada o Sr. Vereador Rui Jorge Martins.

Bolsa de estudo para o ensino superior 

Depois de alguns anos de interregno resol‑
veu a direcção do clube voltar a atribuir a 
partir deste ano escolar – 2012/2013 – a Bolsa 
de Estudo para o Ensino Superior do Lions 
Clube Almada‑Tejo.
Abertas as candidaturas de acordo com o 
regulamento em vigor foi a mesma atribuída 
ao aluno, Cláudio Espírito Santo Graça Fer‑
nandes que completou o 12º ano na Escola 
Emídio Navarro e frequenta o 1º ano do curso 
de direito da Faculdade de Direito da Univer‑
sidade de Lisboa.

convívio de s. martinho do lions clube 
almada‑tejo

Este ano não fomos beneficiados com o verão 
de S. Martinho, o que não nos impediu de, a 
convite do nosso Companheiro António Dias 
Pereira e sua esposa, celebrar no dia 17 de 
Novembro a festa do popular santo em agra‑
dável convívio que realizámos na sua casa, 
no qual participaram vinte e nove companhei‑
ros e acompanhantes, para além dos nossos 
anfitriões e seus familiares. Foi uma tarde e 
princípio de noite de são convívio, na qual 

pudemos confraternizar animadamente e 
saborear o ótimo repasto que aqueles com‑
panheiros nos proporcionaram. E se as tradi‑
cionais castanhas assadas foram o “leitmotiv” 
do encontro, os demais comeres eram de 
qualidade que a todos satisfez – não matámos 
o “nosso porco”, mas os nossos anfitriões 
obsequiaram‑nos com outras iguarias que 
igual prazer nos deram. Tudo isto, acompa‑
nhado pela tradicional água‑pé e um bom 
vinho, que ajudaram à degustação e a libertar 
os espíritos. No encontro não faltaram os 
fados que puderam evidenciar as qualidades 
artísticas dos intérpretes da ocasião e ajuda‑
ram a que o tempo decorresse sem se dar 
por ele.
Com este evento se cumpriu um dos objec‑
tivos do lionismo, o que nos fala de “unir os 
sócios com laços de amizade, bom compa-
nheirismo e compreensão recíproca”. E, por 
outro lado, seguimos um dos princípios do 
nosso Código de Ética, o de ajudar o pró‑
ximo, já que com este encontro conseguimos 
reunir a verba de € 580,00, valor que contri‑
buirá para a bolsa de estudo que o nosso 
Clube decidiu atribuir a um estudante do 
ensino superior com carências económicas.
Aos Amigos Alice e Dias Pereira o nosso obri‑
gado por nos terem proporcionado este mag‑
nífico encontro e com ele colaborarem de 
modo relevante na realização dos objectivos 
do nosso Clube no presente Ano Lionístico.

Visita ao museu do ar (granja do marquês)

No dia 24 de Novembro, 29 Companheiros e 
amigos deslocaram‑se à Granja do Marquês, 
em Sintra para admirar um conjunto de peças 
históricas da Aeronáutica Portuguesa. Conhe‑
cemos da História, o sonho e as tentativas de 
concretização que levaram o Homem ao alto 
das torres e a lançarem‑se convictos do êxito. 
Nem sempre o “voar” terminou bem. Mas a 
esses devemos o poder viajar pelo Mundo 
com velocidade e segurança. 

Da fragilidade de seda e da cana de bambu 
ao Spitfire guerreiro, ao Cessna T‑37 que a 
perícia do nosso Companheiro Castro Leal 
fazia evoluir em acrobacias ousadas e artís‑
ticas, tudo desfilou perante os nossos olhos. 
Seguiu‑se um agradável almoço nas instala‑
ções da Messe de Oficiais da Base Aérea nº 
1. Que fiquem registados, para que conste, 
o entusiasmo e conhecimento transmitidos 
pelo “guia de serviço” e a forma simpática e 
acolhedora como o almoço nos foi servido. 
Apesar da meteorologia não ser a nosso 
favor, o conforto proporcionado pela perfeita 
organização do passeio deixou‑nos a memó‑
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ria de um dia bem passado e o agradável 
sentimento de nascer e ser português na 
Terra, no Mar e no Ar.

entrega de enxovais a mães carenciadas

Numa actividade realizada durante o mês de 
Dezembro, o Lions Clube Almada‑Tejo ofere‑
ceu 10 enxovais completos, mais algumas 
peças, destinados a bébés, filhos de mães 
carenciadas, que não tenham roupa para lhes 
vestirem quando têm alta. O valor total des‑
tes enxovais foi de 400 euros e foram entre‑
gues no Serviço de Obstetrícia do Hospital 
Garcia de Orta.

Jantar de natal

O Lions Clube Almada‑Tejo teve o seu jantar 
de Natal no passado dia 15 de Dezembro. 
O evento, para além de celebrar o espírito 
natalício em alegre e descontraído compa‑
nheirismo, contou com uma exposição de 
joalharia da autoria da nossa estimada com‑
panheira CL Maria do Nascimento. 
A nossa companheira fez uma breve intro‑
dução e enquadramento desta actividade de 
lazer, que nos estimulou a curiosidade para 
a apreciação das peças que foram muito 
elogiadas, dada a evidente criatividade e 
bom gosto da sua autora.

lc Da amaDora

as crianças são o melhor do mundo

Desde há alguns anos que o Lions Clube de 
Amadora faz algo de diferente para celebrar 
o Natal. Sendo o Natal a “Festa da Família” 
por excelência, então nós celebramo‑lo com 
as crianças da Casa de Acolhimento da 
Quinta de S. Miguel.
Esperavam‑nos as crianças que, muito amis‑
tosas e simpáticas foram mostrar a casa, ao 
nosso Padrinho Físico, PDG Fernando Brito 
Barros e às nossas convidadas.
Foi um verdadeiro jantar em família. As crian‑
ças desfrutaram de toda a nossa atenção e 
carinho. Juntos tomámos a refeição, brincá‑
mos, rimos, soubemos como ia a escola e 
ouvimos algumas das suas confidências, 
nomeadamente, o que tinham pedido ao “Pai 
Natal”. Como se nós não soubéssemos…
É que dias antes, ao cair da noite, já as pren‑
das que tinham sido pedidas nas cartinhas 
que redigiram para o Pai Natal, tinham sido 
entregues pelo nosso Clube, devidamente 

acompanhadas por um par de botas para 
cada um deles.

Visivelmente emocionado e encantado com 
o ambiente que viveu naquele serão, o nosso 
Padrinho encerrou a noite com chave de 
ouro, ao entregar à Diretora da Casa, Dra. 
Elisabete Costa, um donativo em seu nome 
pessoal e em nome do Lions Clube da 
Parede, Clube Padrinho do LC de Amadora.

lc De arganil

Num Mundo de Serviço, onde Liderar, Apren‑
der e Intervir, são atitudes sempre presentes 
o Lions Clube de Arganil tem vindo a pautar 
a sua atuação no sentido de no seu meio 
envolvente dar aplicabilidade às mesmas. 
Assim, levou a efeito o seu almoço/assem‑
bleia comemorativo da entrega da sua Carta 
Constitutiva (há 41 anos), onde pode contar 
com a presença de mais de 3 dezenas de 
companheiros e amigos e durante a qual foi 
possível assistir a uma magnífica Palestra 
sobre a Diabetes, proferida pela Professora 
Doutora Lélita Santos, médica internista de 
endocrinologia do CHUC. 
Esta atividade foi publicitada na imprensa 
regional e local.
A intervenção Lion continuou com as visitas 
diárias aos lares da 3ª idade de Arganil e Sar‑
zedo, com a participação no magusto da 
APPACDM de Arganil e no seu almoço de natal 
solidário. Participação de alguns Companhei‑
ros no 50º aniversário do Lions Clube da 
Figueira da Foz e no 19º do Lions Clube de 
Santa Catarina que foi seguido da 3ª reunião 
da Divisão 3 onde também marcamos pre‑
sença.

No dia 2 de dezembro, realizamos o nosso 
Almoço de Natal /Assembleia que foi bas‑
tante participado e onde foi feita uma recolha 

de alimentos que reverte para a formação de 
cabazes a entregar a famílias carenciadas, 
que já estão por nós sinalizadas, estando 
assim o Clube a participar no projeto de “Alí‑
vio à fome”. 
Participamos também em parceria na forma‑
ção e inauguração da Loja Social de Arganil, 
projeto “Arganil Solidária” onde também 
vamos ter companheiros a fazer volunta‑
riado, durante algumas horas por semana, 
não só no atendimento, como em apoio téc‑
nico a alunos com dificuldades de aprendi‑
zagem. Todas estas atividades tiveram eco 
na imprensa local e regional.
O nosso projeto de alfabetização “À LUZ DAS 
LETRAS” continua em ação e a um bom 
ritmo, estando a ser muito bem aceite pela 
comunidade a quem se destina.
O clube depois de não ter conseguido a par‑
ticipação das EB2.3 do concelho, na feitura 
do Cartaz da Paz, decidiu incentivar alguns 
jovens para participarem no Texto da Paz e 
surgiram dois bons trabalhos que foram 
enviados para a Assessoria respetiva.
Neste período o Lions Clube de Arganil teve 
a infelicidade de perder um dos seus mem‑
bros vitima de doença súbita e no decorrer 
do almoço de Natal esta companheira foi por 
todos lembrada e foi feita jus à sua memória 
através de um poema escrito pela nossa pre‑
sidente.
Fazendo apanágio do lema do nosso Presi‑
dente Internacional e do nosso Governador 
Frederico Burnay o Lions Clube de Arganil 
continuará em 2013 a dar o seu melhor no 
sentido de alcançarmos os objetivos dese‑
jados.

lc De arouca

O Clube realizou durante o mês de Outubro 
três Colheitas de Sangue, respectivamente, 
nas freguesias de Rossas, Vila de Arouca e 
Burgo, num total de 324 presenças/dadores.

lc Da BairraDa

OUTUBRO/2012 – Visita com momento de 
convívio e oferta de lanche aos idosos do Lar 
Recanto da Natureza.
NOVEMBRO/2012 – Visita com momento de 
convívio e oferta de lanche aos idosos do Lar 
de Avelãs de Caminha.
Realização de Magusto para comemoração 
do São Martinho.
Entrega dos trabalhos selecionados para o 
Concurso do Cartaz sobre a Paz.
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lc De Barcelos

DEZEMBRO/2012 – caBaZes De natal:
Lions e Leos juntaram‑se para angariar ali‑
mentos e fazer cabazes de Natal.
Foram distribuídos 14 cabazes de Natal a 
famílias carenciadas.
Apoio em material clínico e higiene a paciente 
paraplégico.
Este mês foram doados 800,00€.

lc De Braga

peditório a favor da liga portuguesa contra 
o cancro

NOVEMBRO/2012 –O Clube participou, mais 
uma vez, no peditório a favor da Liga Portu‑
guesa Contra o Cancro, actividade de mais 
relevância levada a cabo durante este mês, 
no qual estiveram envolvidos sócios do Clube, 
seus familiares e amigos, bem como outros 
voluntários, distribuídos por vários locais da 
cidade, durante os dias em que o referido 
peditório decorreu.
Procedeu‑se à recolha dos cofres distribuídos 
por todas as freguesias do concelho e outros 
locais e à contagem do dinheiro angariado. 
Infelizmente constatou‑se que o valor reco‑
lhido é inferior ao do ano anterior.
A equipa de trabalho responsável pela orga‑
nização do peditório a favor da L.P.C.C., incan‑
sável em todos os domínios desta acção, 
procedeu ainda à reunião final dos cofres para 
remessa à Liga – Núcleo Regional do Norte.As 
actividades de carácter social junto da comu‑
nidade continuam a ser desenvolvidas através 
da equipa “Gesto de Esperança”, constituída 
por 5 Companheiras, que prestam apoiam 
monetário a famílias muito carenciadas.

realização do tradicional Jantar de natal

07.12.2012 – Dando continuidade a activida‑
des de apoio social, a equipa “Gesto de 
Esperança” continua a ajudar monetaria‑
mente algumas famílias carenciadas. Neste 
âmbito iniciou‑se o apoio a uma jovem estu‑
dante universitária, que sem esta ajuda, seria 
obrigada a desistir dos estudos, apesar dos 
bons resultados obtidos dadas as dificulda‑
des por que a família passa actualmente.

lc De Bragança

OUTUBRO/2012 – Realização de Palestra sob 
o tema “Família” cujo orador foi o CL Edu‑
ardo Fernandes.

NOVEMBRO/2012 – Realização de Magusto/
Convívio para angariação de fundos e de 
novos sócios.

lc Da coVilHã

OUTUBRO/2012 – Recolha de material didác‑
tico para as crianças da “Casa Acreditar de 
Coimbra”. O Conservatório Regional de 
Música da Covilhã juntou‑se a esta iniciativa 
e promoveu uma acção de recolha junto dos 
seus alunos. Colaboração na “Semana do 
Bebé” no Centro Hospitalar da Cova da Beira 
de 10 a 15 de Outubro. O Clube associou‑se 
ao “Mês da Visão” e conta com a participação 
de diversas ópticas da cidade na realização 
de recolha permanente de óculos usados ao 
longo do ano.
NOVEMBRO/2012 – Selecção dos trabalhos 
referentes ao Concurso do Cartaz sobre a Paz 
e eleição do melhor trabalho e respectiva 
submissão para o concurso. Continuação da 
recolha de material didáctico para as crianças 
da “Casa Acreditar de Coimbra”.

lc De espinHo

NOVEMBRO/2012 – 03.11.2012 – Colheita de 
sangue na Santa Casa da Misericórdia de 
Espinho efectuada pelo Instituto Português de 
Sangue de Coimbra com a colaboração de:
Federação das Associações de Dadores de 
Sangue de Portugal
Associação de Dadores Benévolos de San‑
gue do Lions Clube de Espinho
Leo Clube de Espinho
Santa Casa da Misericórdia de Espinho
Total de Dádivas – 10
25.11.2012 – Colheita de sangue na Freguesia 
de Paramos efectuada pelo Instituto Portu‑
guês de Sangue de Coimbra com a colabo‑
ração de:
Federação das Associações de Dadores de 
Sangue de Portugal
Associação de Dadores Benévolos de San‑
gue do Lions Clube de Espinho
Leo Clube de Espinho
Paróquia de Paramos
Total de Dádivas – 86

lc De esposenDe

DEZEMBRO/2012 – cabazes de natal
Atendendo à difícil situação económica do 
país, os membros do Clube decidiram 
organizar‑se para contribuir na entrega de 
produtos de 1ª necessidade a famílias caren‑
ciadas do concelho de Esposende.
Assim, o Clube recorreu à Loja Social de 
Esposende e à Delegação de Marinhas da 
Cruz Vermelha Portuguesa as quais fornece‑
ram uma lista de famílias carenciadas, às 
quais irão ser entregues cabazes de alimen‑
tos oriundos do contributo de todos os mem‑
bros do clube.
Os referidos cabazes serão entregues nas 
freguesias de Marinhas e Palmeira de Faro.
Será apoiada semanalmente e enquanto 

necessitar uma família da freguesia de Pal‑
meira de Faro com a entrega de géneros 
alimentares.
O Clube espera com esta atitude ser parte 
importante na resolução de um problema 
grave na nossa sociedade.
O valor total entregue pelo Clube foi de 
1.600,00€.

lc estoril palÁcio

novembro
No âmbito da atividade estratégica do AL 
2012‑2013 – RAP –, o Clube apoiou as seguin‑
tes iniciativas:
•  O lançamento do livro “A menina Marieta” 

da escritora Amparo Monteiro cuja anga‑
riação de fundos reverteu para o ATL da 
Casa Grande do Estoril;

•  A divulgação da Leitura na Feira de S. João 
do Estoril.

O LC Estoril Palácio também participou na 
Caminhada pela Diabetes promovida pelo 
D115 CS e no Concurso anual do Cartaz da 
Paz.

Dezembro
Com o objetivo de combater a fome na fre‑
guesia do Estoril foram entregues alimentos 
às famílias carenciadas que são apoiadas 
pelo ATL da Casa Grande do Estoril.
O Clube apoiou o agrupamento de escolas 
Ibn Mucana com géneros alimentícios para 
o pequeno almoço de 40 alunos carencia‑
dos.

lc De ÍlHaVo

04.11.2012 – Entrega de roupas a uma família 
carenciada no valor de 75,00€.
07.11.2012 – Numa acção desenvolvida pela 
Presidente do Clube, CL Teresinha Novo e 
apoiada pelo PDGI Duarte Marques e pelo 
Padrinho do Clube, CL Manuel Amial, foi 



31

acção lions em portugal

LION  JaNeIrO/FevereIrO

reposta a Placa Lions no Marco Lionístico 
implantado na cidade de Ílhavo, recuperando 
assim a sua imagem inicial, após ter sido 
furtada a placa colocada inicialmente.
08.11.2012 – Divulgação da actividade soli‑
dária “IV Workshop de Dobragem de Guar‑
danapos – Mesas de Natal”, no Hotel de 
Ílhavo para angariação de fundos para os 
Cabazes de Natal a distribuir por famílias 
carenciadas, através de cartaz elaborado 
pela CL Diana Novo e dos meios de comu‑
nicação social.
09.11.2012 – Entrega de roupa a pessoa caren‑
ciada no valor de 100,00€.
10.11.2012 – Divulgação da campanha solidá‑
ria Quermesse de Natal “Este Natal faça a 
Diferença” junto da comunidade ilhavense 
para angariação de cabazes de Natal de brin‑
quedos a distribuir por crianças pobres, atra‑
vés de cartaz elaborado pela CL Diana Novo 
e dos meios de comunicação social.
14.11.2012 – Entrega de bens alimentares a 
pessoa carenciada no valor de 25,00€.
17.11.2012 – Realização do evento cultural “IV 
Workshop de Dobragem de Guardanapos – 
Mesas de Natal”, com orientação da Dra. 
Maria do Céu Sardinha, no Hotel de Ílhavo e 
contou com 18 participantes.
Esta actividade cultural pretendeu dar a 
conhecer as técnicas do trabalho manual no 
arranjo das mesas de Natal, divulgar as tra‑
dições da sociedade ilhavense e ter uma 
vertente solidária de angariação de fundos 
para os cabazes de Natal a distribuir por 
famílias pobres.
18.11.2012 – Campanha em curso de Recolha 
de Óculos Usados na comunidade ilhavense. 
Elaborado cartaz pela CL Diana Novo para 
identificação das caixas de recolha.
19.11.2012 – O Clube já recolheu 160 pares de 
óculos usados junto da comunidade ilha‑
vense. A actividade continua.
19.11.2012 – O Clube, através das suas Com‑
panheiras, assinalou o Dia Internacional do 
Homem, reconhecendo as contribuições 
positivas dos homens na sociedade, defen‑
dendo a sua saúde e bem‑estar e relevando 
o seu contributo para um mundo mais 
seguro e fraterno.
20.11.2012 – O Clube assinalou nesta data o 
Dia Universal dos Direitos da Criança, anga‑
riando e entregando bens alimentares (leite 
e farinha láctea) a crianças pobres no valor 
total de 200,00€.
22.11.2012 – Entrega de roupa a pessoa caren‑
ciada no valor de 40,00€.
27.11.2012 – Entrega de bens alimentares a 
pessoa carenciada no valor de 20,00€.
02.12.2012 – O Clube angariou e entregou 
roupa a família carenciada no valor de 
100,00€.
05.12.2012 – O Clube comemorou o Dia Inter‑
nacional do Voluntariado para o Desenvolvi‑
mento Económico e Social visitando uma 
família pobre entregando bens alimentares 
no valor de 50,00€.
O tema da comemoração do Dia Internacio‑
nal do Voluntariado neste ano de 2012 é 
“Celebra o Voluntariado”. O Lions Clube de 
Ílhavo une‑se assim aos voluntários de todo 
o mundo na construção de uma sociedade 
mais justa e solidária.

05.12.2012 – O Clube comemorou o Dia Mun‑
dial Leo apoiando os jovens Leos que entra‑
ram recentemente no Clube.
06.12.2012 – Angariação de bens alimentares 
(leite e farinha láctea) para crianças e famílias 
carenciadas no valor de 1.520,00€.
07.12.2012 – Entrega de bens alimentares a 
família carenciada composta por 3 pessoas 
no valor de 100,00€.

lions clube de Ílhavo entregou cabazes de 
natal a Famílias carenciadas do concelho

No passado dia 20 de Dezembro, o Lions 
Clube de Ílhavo procedeu à entrega de Caba‑
zes de Natal a 14 Agregados Familiares do 
Concelho, culminando as campanhas de 
angariação de fundos para este propósito.
As Famílias seleccionadas, foram referencia‑
das pelo Serviço de Atendimento Social 
Integrado de Ílhavo da Câmara Municipal, no 
âmbito do Projecto que reúne todas as Insti‑
tuições com responsabilidade no Atendi‑
mento /Acompanhamento Social de Famílias 
carenciadas, obedecendo a critérios objecti‑
vos da Edilidade e que se encontrassem mais 
desprotegidos e expostos aos fenómenos da 
pobreza e exclusão social.
Princípio fundamental a observar foi que não 
houvesse acumulação de cabazes provenien‑
tes de outras Instituições à mesma família, 
assegurando‑se assim a equidade e a justiça 
na atribuição.

Os Cabazes, compostos de Produtos alimen‑
tares da época, e não só, foram complemen‑
tados por brinquedos e foi mais uma vez 
gratificante para nós enquanto Clube, o aco‑
lhimento e a gratidão das Famílias contem‑
pladas, contribuindo para um Natal mais 
aconchegante.

Para além destas 14, o Clube vem apoiando 
continuadamente outras 8 Famílias que nos 
bateram à porta em situações desesperadas 
e a quem contemplámos com Cabazes de 
Natal, perfazendo um total de 22.
A complementar esta iniciativa, tivemos 
ainda a oportunidade de entregar na ”Obra 
da Criança”, Instituição que apoiamos desde 
a primeira hora, produtos alimentares e brin‑
quedos cumprindo‑se assim mais uma tra‑
dição do Clube.
É intenção do Clube, que NATAL não seja só 
em Dezembro, e tudo faremos para, na 
medida do possível e a angariação de fundos 
o permita, alargarmos o nosso apoio a mais 
famílias e/ou prestá‑lo de uma forma mais 
continuada.
NÓS SERVIMOS!

lc De leça Da palmeira

NOVEMBRO/2012 – Campanha de alfabetiza‑
ção no Centro de Dia para Idosos.

lc lisBoa centro

Durante o mês de Novembro o Clube desen‑
volveu as seguintes atividades:
caminhada lions pela Diabetes
Inserido no espírito Strides – Lions for Diabe‑
tes Awareness, o Distrito Múltiplo 115 – Centro 
Sul organizou a “1ª Caminhada Lions pela 
Diabetes”, a qual teve lugar no Parque das 
Nações, tendo colaborado e participado os 
Companheiros do Clube Américo Marques, 
A. Miranda, Manuela e António Roque.

solidariedade com o lar “o nazareno”

Sob proposta dos CL’s Américo e Isabel Mar‑
ques foi aprovado, na Reunião de 20/Nov, a 
oferta mensal de 36 litros de leite, para mini‑
mizar as carências alimentares dos jovens 
deste Lar, através de donativos directos dos 
sócios. Deram o seu donativo para os meses 
de Nov e Dez, respectivamente, os CL Isabel 
Marques e CL A. Miranda. A primeira entrega 
foi realizada este mês.

Jantar de natal 2012

Organizado para angariação de Fundos 
para o Natal de Famílias Carenciadas das 
Freguesias de Ameixoeira, Lumiar, Char‑
neca e Benfica. Realizou‑se no dia 13 de 
Dezembro, tendo lugar no Restaurante Via 
Roma. Participaram 31 convidados sendo 
11 sócios do Clube e 2 (Presidente Marga‑
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rida Mota e Secretária Mariza Queiroz) do 
LC Estoril‑Palácio. Foram recolhidos cerca 
de 308 Euros. Organização da CL Filomena 
Costa.

Venda de natal 2012

O Clube participou na Venda de Natal, con‑
juntamente com os Clubes de Belém e Oei‑
ras, a ter lugar no Espaço Millennium BCP, 
na Av. Almirante Reis, em Lisboa, cuja venda 
se prolongou até 15 de Dezembro. Foram 
recolhidos fundos no total de cerca de 740,80 
Euros, com a participação intensa dos CL 
Presidente Américo Marques e CL Isabel 
Marques.

Distribuição dos cabazes de natal 2012

Realizou‑se no dia 15 de Dezembro, na Junta 
de Freguesia da Ameixoeira, a distribuição 
de Cabazes de Natal a 65 famílias carencia‑
das das freguesias da Ameixoeira, Lumiar, 
Charneca e Benfica. No total distribuíram‑se 
bens alimentares de primeira necessidade a 
um total de cerca de 300 beneficiários, sendo 
170 adultos e 130 crianças. Os Fundos utili‑
zados nesta acção foram no valor de cerca 
de 610 Euros mais 80 Euros de 150 litros de 
leite.
Para a realização desta acção solidária foi 
pedida a colaboração da Santa Casa da Mise‑
ricórdia de Lisboa, Unidade DIASL Norte, 
para identificação e acesso às famílias efec‑
tivamente carenciadas.

Participaram na distribuição os CL Américo 
Marques, Isabel Fonseca, António Roque, 
Manuela Alves e António Miranda

outras acções de solidariedade

Foram oferecidos em 28 de Dezembro 72 
litros de leite ao “Lar O Nazareno”, para 
minimizar as carências alimentares dos 
15 jovens deste Lar, oferta concedida 
 através de donativos directos dos sócios, 
e referentes aos meses de Novembro e 
Dezembro.
Também foi oferecida, pelo nosso Presidente 
CL Américo Marques, uma cama articulada 
ao “Lar Casapiano”, em Pina Manique.

lc lisBoa alValaDe

comemoração do dia mundial da diabetes
No dia 15 de Novembro, Lions Clube Lisboa 
Alvalade realizou uma conferência sobre 

Lionismo e Diabetes, na Escola Secundária 
Josefa de Óbidos em Lisboa.
A apresentação sobre Lionismo e suas ati‑
vidades foi feita pela CL Irene Quininha 
(médica), assessora para a conscienciali‑
zação e ação da Diabetes.

Seguidamente CL Álvaro Durão, consultor da 
Direção Geral de Saúde, falou sobre a Dia‑
betes, suas consequências e prevenção, para 
uma assistência de cerca de 100 alunos e 
corpo docente.
Houve uma grande participação dos alunos, 
e esclarecimento de todas as dúvidas.

lc lisBoa‑BelÉm

inauguração da loja da solidariedade 
– a loja da “Venda de natal”

Em 15 de Novembro, como já é tradição do 
nosso Lions Clube Lisboa‑Belém, inaugu‑
rámos a Loja da “Venda de Natal”, com a 
presença de vários Companheiros Lions 
voluntários, do nosso Clube, e do Lions 
Clube da Costa do Sol – Carcavelos. A Com‑
panheira Lion, PDG Tiete Santos Costa foi a 
Coordenadora da Atividade. Também marca‑
ram presença o nosso Presidente Fernando 
Antunes, o nosso Governador Frederico 
Burnay e o nosso Vice‑Governador Américo 
Marques.

19.º aniversário da carta constitutiva

O nosso Lions Clube, em 18 de Novembro, 
comemorou o 19.º Aniversário da Carta 
Constitutiva, em Lisboa, com visita oficial 
do nosso Governador, DG Frederico Burnay. 
Participaram nesta Atividade, de Festa e 
Convívio, 104 Companheiros Lions e Ami‑
gos. Tivemos na nossa Assembleia ilustres 
Companheiros do Lionismo e o Presidente 
da nossa Junta de Freguesia de Santa Maria 
de Belém, Dr. Fernando Rosa, que para o 

nosso Lions Clube Lisboa Belém foi uma 
honra. 

O ponto alto desta Assembleia foi a apresen‑
tação e entrada no nosso Lions Clube de um 
novo sócio, o CL António Horta. O nosso Past‑
‑Presidente Anselmo Lopes foi premiado e 
louvado pelo nosso Lions Lisboa Belém, 
pelos serviços prestados ao lionismo, com a 
Comenda Melvin Jones.

pai natal solidário dos correios  
de portugal

Todos os anos na época natalícia os Correios 
de Portugal fazem uma campanha chamada 
“Pai Natal Solidário”. Esta campanha tem 
como objectivo realizar os desejos de várias 
crianças carênciadas de instituições. Um site 
coloca os desenhos destas crianças com os 
pedidos ao pai natal e nós Lions apenas 
temos que fazer um clik no desenho e apa‑
drinhar, tendo depois a função de comprar 
o presente e entregar devidamente assina‑
lada num balcão dos correios. O nosso clube 
apadrinhou vários desenhos com uma verba 
de 200 euros que destinou a esta acção. Esta 
acção foi coordenada pela CL Cátia Sil‑
veira.

entrega de roupa ao lar casapiano

O nosso clube fez a entrega de várias caixas 
de roupa ao lar casapiano que tinha carência 
das mesmas. Fomos recebidos pela Dra. 
Joceline, directora do lar.

encerramento Venda de natal com cabaz 
natal solidário

Como já vem sendo hábito no clube, no 
encerramento da Venda de Natal, o clube faz 
cerca de 20 cabazes que distribui por familias 
carenciadas. Estes cabazes são compostos 
por produtos que cada um dos sócios ofe‑
rece. Neste dia os sócios organizam‑se para 
compor os cabazes. Obrigada a todos os 
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sócios que tornaram possível esta acção e 
que todos os dias marcaram a sua presença 
na venda de natal.

lc lisBoa sete colinas

cartaz da paz – encer‑
rámos a actividade 
com a eleição de dois 
cartazes apresentados 
na Govenadoria do 
DM115 CS. Um deles 
foi o vencedor  do 
Dm115cs. A jovem 
Neusa de 12 anos foi 
a eleita e estamos 
todos de parabéns.

Foram distribuídos panfletos sobre a diabe‑
tes elaborados pela CL Ana Almeida e tam‑
bém participámos na caminhada strides no 
dia 17 de Novembro, no apoio logistico no 
local e na caminhada. Estiveram presentes 6 
sócios e um familiar jovem.
sem abrigo – Juntamente com representante 
da acção social da JF dos Anjos, participou 
a Presidente na visita habitual das quintas‑ 
feiras à noite.
entrega de cabazes de natal – Integrada na 
actividade lionistica de Almoço de Natal das 
Divisões 7 e 8, o Lions Clube Lisboa Sete 
Colinas animou a festa e teve uma participa‑
ção de 22 cabazes, com produtos como 
bacalhau para a ceia, azeite, produto de 
higiene. Estes cabazes foram entregues na 
Quinta do Mocho, contando neste acto com 
as presenças do nosso Governador, DG Fre‑
derico Burnay, dos Presidentes das duas 
Divisões, a Presidente do LC Lisboa Sete 
Colinas e do LC Monsanto as CL Celina e CL 
Ausenda.

painiclã grupo 78 de escoteiros – Decorrente 
da nossa parceria com este Grupo de Esco‑
teiros que vive o seu ano “viver com a dife‑
rença”, ao incluir várias crianças com 
perturbações, fomos convidados para parti‑
cipar na festas de Natal deste grupo. Foi uma 

festa muita animada e o Lions Clube Lisboa 
Sete Colinas foi convidado especial, junto 
com a CERCI de Benfica. O nosso clube con‑
tribuiu com vários cabazes de Natal para 
famílias carentes da Freguesia de Benfica
Workshop solidário – Para angariar fundos, 
organizou‑se um workshop de decoração de 
bolos em 3D, cuja maioria de participantes 
eram não Lions. Para além da aprendizagem, 
magnífico foi o ambiente de confraternização 
e alegria.
Venda de natal – Iniciámos em 29 de Novem‑
bro e terminou em 13 de Dezembro, para 
angariação de fundos para as nossas activi‑
dades e foi um sucesso de participação de 
Companheiros, quer na venda propriamente 
dita, quer no levantamento dos artigos rema‑
nescentes que foram entregues na comu‑
nidade da Quinta do Mocho através de 
colaboração com Irmã do Sagrado Coração 
de Maria.
reading action program – Dando continui‑
dade aos encontros havidos com a coorde‑
nadora da biblioteca da escola almeida 
garret, para promover colaboração no 
âmbito do objectivo “Reading Action Pro‑
gram”, entregámos equipamento variado 
para a biblioteca da escola (almofadas, cai‑
xas, livros, revistas, lápis, etc). Contribuímos 
para a campanha de recolha de papel para 
venda posterior para benefício da biblioteca 
também. Entregaram‑se alguns quilos de 
papel. Objetivo é conseguir 1000kg o mais 
rapidamente possivel e recomeçar.
aFiD – Doou o nosso Clube livros, atoalhados 
e babetes a esta instituição de inclusão social, 
com sede em Alfragide.
Para divulgação do nosso movimento e inte‑
grado no Reading Action Program participa‑
ram as CL Aurora Durães e Cristina Teles na 
tertúlia da associação portuguesa de poetas.

lc Da maia

DEZEMBRO/2012
Participação do Clube na Ceia de Natal dos 
idosos do Lar da Misericórdia de Vila do 
Conde.
Realização da tradicional Ceia de Natal, onde 
foram distribuídos os seguintes donativos:
–  Casa da Criança: Crianças em Risco na 

Maia.
– APPACDM: Crianças Deficientes na Maia.
– Deficientes da Touguinha – Vila do Conde.
Foram distribuídos cabazes de alimentos, 
fatos de treino, peúgas de Inverno e brinque‑
dos para as crianças do Lar Evangélico da 
Maia, onde também foi feito um lanche, pro‑
porcionando aos jovens uma tarde de alegre 
convívio.
Oferta de cabazes de alimentos aos “Missio‑
nários do Sofrimento” e a uma família caren‑
ciada da Maia. 

lc Da mealHaDa

ii torneio open de ténis 
05 a 07.10.2012 – O segundo torneio de ténis 
do Lions Clube da Mealhada decorreu na 

Mealhada e no Luso, com a participação de 
40 jogadores e permitiu a angariação de 
400,00€ para o projecto “Famílias com Ali‑
cerces”.

lc De oliVeira De aZemÉis

08.11.2012 – Pagamento aos bolseiros, quatro 
bolsas de 75,00€/cada num total de 300,00€, 
reportadas ao mês de Novembro.
campanha do saco
10, 11, 15 e 16.11.2012 – Recolha de alimentos 
nos supermercados Pingo Doce de Oliveira 
de Azeméis, tendo‑se conseguido cerca de 
2.500 kgs de vários alimentos.
22.11.2012 – Início da distribuição dos produ‑
tos pelos cabazes.
24 e 25.11.2012 – Distribuição à saída das 
missas das Igrejas de Palmaz, Travanca, 
Macinhata da Seixa, Ossela e S. Martinho 
da Gândara, de sacos para a recolha de ali‑
mentos.
01 e 02.12.2012 – Recolha de géneros alimen‑
tares à porta de seis igrejas das freguesias 
de Macinhata da Seixa, Ossela, Palmaz, 
S. Martinho da Gândara e Palmaz.
09.12.2012 – Pagamento aos bolseiros, qua‑
tro bolsas de 75,00€/cada num total de 
300,00€, reportadas ao mês de Dezembro.
13.12.2012 – Recolha de Sangue na Cerciaz 
com a presença de 31 Dadores.
14.12.2012 – Conclusão final da feitura dos 
Cabazes, no total de 110 com o peso de 25kgs/
cada.
14, 15, 16 e 17.12.2012 – Entrega dos cabazes 
aos carenciados.
16.12.2012 – Recolha de Sangue em Palmaz 
com a presença de 40 Dadores.
Realização do tradicional Jantar de Natal.

lc De oVar

NOVEMBRO/2012 – Oferta de 50,00€ para 
aquisição de máquina de lavar.
Oferta de bens alimentares à Instituição 
“MÃOS SOLIDÁRIAS”.
Preparação para a elaboração dos Cabazes 
de Natal.
DEZEMBRO/2012 – Angariação de produtos 
alimentares, quer através de ofertas, quer 
por compra pelo próprio Clube de bens a 
integrar no Cabaz de Natal.
Após a organização dos cabazes de Natal o 
Clube fez entrega a famílias carenciadas, 
tendo beneficiado 98 pessoas.
O valor dos cabazes é de cerca de 1.400,00€.
Realização do tradicional Jantar de Natal. 
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lc De paços De Ferreira

O Clube efectuou durante o mês de Outubro 
as seguintes Colheitas de Sangue:
Dia 06 – Raimonda, com a presença de 82 
Dadores.
Dia 08 – Hospital Santa Casa da Misericórdia, 
com a presença de 8 Dadores.
Dia 20 – Arreigada, com a presença de 40 
Dadores.
Dia 27 – Seroa, com a presença de 70 Dado‑
res.
Dia 29 – Hospital Santa Casa da Misericórdia, 
com a presença de 45 Dadores.
total mês outubro/2012 – 245 dádivas de 
sangue
Horas de Voluntariado: 53 Horas.
O Clube durante o mês de Novembro efec‑
tuou as seguintes Colheitas de Sangue:
Dia 03 – Meixomil, com a presença de 51 
Dadores.
Dia 12 – Hospital Santa Casa da Misericórdia, 
com a presença de 15 Dadores.
Dia 17 – Freamunde, com a presença de 125 
Dadores.
Dia 26 – Hospital Santa Casa da Misericórdia, 
com a presença de 36 Dadores.
total mês novembro/2012 – 227 dádivas de 
sangue
Horas de Voluntariado: 53 Horas.

lc De ponte De lima

No dia 8 de Outubro o Lions Clube de Ponte 
de Lima comemorou o Dia Mundial do Lio‑
nismo relembrando a fundação, feitos e his‑
tória do Movimento Internacional, num 
simples, mas rico e tradicional jantar de con‑
vívio lionístico e verdadeiro companheirismo 
em que foi orador o PDG Carvalho Lopes, que 
além do resumo da vida do Lionismo apresen‑
tou a ASIL, os seus objectivos e benefícios.

PDG Carvalho Lopes

Recolha Oculos

13.10.2012 – O Clube promoveu Palestras 
sobre Lions Internacional na apresentação 

do Concurso do “Cartaz sobre a Paz”, nas 
classes do 6º, 7º e 8º anos da Catequese da 
Paróquia da freguesia de Ponte de Lima.
Efectuada a recolha de 120 pares de óculos 
na Óptica Ervanária.

lc De são João Da maDeira

O Clube esteve representado com 10 CCLL 
no evento “Floresta Unida” que se realizou 
no passado dia 20 do mês de Outubro, na 
Serra da Lousã.

Tratou‑se de uma acção conjunta com vários 
grupos, além dos Lions, na floresta da Serra 
da Lousã, em que se fez a plantação de árvo‑
res e se aprendeu a maneira de se eliminar 
as acácias, planta esta que se está a tornar 
uma verdadeira praga no nosso País.
Além disso, ainda houve formação, análise 
e aconselhamento por técnicos especiali‑
zados.
O Clube está a levar a efeito a recolha de 
máquinas de costura usadas e recolha de 
livros novos e usados para serem enviadas 
e doadas para a Guiné Bissau.

lc santa catarina

lc santa catarina comemorou 19.º aniversário

O LIONS Clube Santa Catarina, clube de ser‑
viço com sede na Figueira da Foz, acabou de 
comemorar o seu 19.º Aniversário.
A efeméride contou, entre várias autoridades 
lionísticas, com a presença do Governador 
do Distrito 115/CS, Frederico Burnay, e com 
o 1.º  Vice‑Governador, Eugénio Leite, que 
não quiseram deixar de associar a esta come‑
moração e afirmarem a sua disponibilidade 
no apoio a todas as iniciativas levadas a cabo 
pelo LIONS Cube Santa Catarina, bem como 
de representantes dos LIONS Clube de Arga‑
nil, Cantanhede, Coimbra e Figueira da Foz.
Este Clube de Serviços tem mantido, ao 
longo destes 19 anos de existência, um 
grande dinamismo no desenvolvimento de 
atividades de cariz social e de apoio a inicia‑
tivas de mérito, algumas em parceria com 
outras instituições da Figueira da Foz.
Segundo João Paulo Gouveia, atual Presi‑
dente do LIONS Santa Catarina, “este 1.º ano 
pós‑maioridade da vida do clube encerra um 
enorme simbolismo pois, para além de assi‑
nalar o fecho de um ciclo correspondente à 
afirmação e consolidação do mesmo, pre‑

tende representar o início de uma fase insu‑
flada de um novo dinamismo”.

Ainda segundo o mesmo dirigente, “O LIONS 
Clube Santa Catarina, se bem que veja a sua 
atividade afetada, a exemplo do verificado 
com todas as instituições e empresas, pelo 
clima recessivo em que vivemos, tem per‑
feita consciência da importância das iniciati‑
vas de apoio social que tem desenvolvido e 
que, algumas já em fase de arranque, pre‑
tende desenvolver nos próximos tempos “.
Conclui o Presidente do LIONS Clube Santa 
Catarina referindo que, “apesar das dificul‑
dades sentidas, temos, ao longo destes pre‑
enchidos 19 anos de existência, sentido um 
claro apoio das instituições figueirenses, e 
não só, a todas as atividades por nós desen‑
volvidas, o que motiva, fortemente, todo o 
corpo social do clube e contribui para alimen‑
tar esta vontade coletiva na prossecução 
daquele que é o lema do maior clube de 
serviços do mundo, Associação LIONS Inter‑
nacional, – nÓs serVimos –!“

natal soliDÁrio – lions santa catarina 
distribui cabazes

Mantendo a tradição, o LIONS Clube Santa 
Catarina procedeu neste NATAL, uma vez 
mais, à distribuição de 14 cabazes a algumas 
famílias carenciadas do concelho da Figueira 
da Foz.
Obedecendo, necessariamente, a um princí‑
pio de rotatividade, este ano a distribuição 
ocorreu na freguesia de Moinhos da Gân‑
dara.
Considerando ser essa junta a entidade mais 
habilitada à seleção dos destinatários dos 
cabazes, dois elementos do LIONS Santa Cata‑
rina, o seu Presidente, João Paulo Gouveia, e 
o Secretário, Joaquim Máximo, deslocaram‑
‑se a Moinhos da Gândara onde procederam 
à sua entrega ao Presidente e Secretário do 
Executivo, respetivamente Paulo Rodrigues e 
José Oliveira.
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Na ocasião, o Presidente do LIONS Santa 
Catarina destacou o apoio concedido pela 
empresa FOZTRÁFEGO – Empresa Transitária 
sedeada na Figueira da Foz, pois só com a 
contribuição dessa empresa, consciente da 
sua responsabilidade social, foi possível 
levar a efeito essa ação solidária!
Por sua vez, Paulo Rodrigues, em nome de 
todo o executivo da Junta de Freguesia de 
Moinhos da Gândara agradeceu “a enorme 
generosidade demonstrada pelo LIONS Clube 
Santa Catarina que, com este gesto, conse‑
guiu levar, além dos muitos bens alimentares, 
muito calor humano e felicidade, pois muitos 
dos destinatários destes cabazes vivem o seu 
dia a dia com muitas dificuldades “.
Concluiu afirmando que, “são ações como 
estas que podem fazer a diferença e demons‑
trar que a intervenção cívica e social se pode 
realizar de diferentes formas! “
Com esta ação solidária do LIONS Clube 
Santa Catarina, foi possível contribuir para 
dar mais cor e alegria a algumas famílias do 
concelho da Figueira da Foz.

lc De santa maria Da Feira

OUTUBRO/2012 – Efectuaram‑se 85 exames 
de Rastreio de Amblíopia de parceria com o 
Serviço de Oftalmologia do CHEDV – Hospi‑
tal São Sebastião, em Santa Maria da Feira.
Durante este mês realizaram‑se 420 horas de 
Serviço de Voluntariado no CHEDV – Hospital 
São Sebastião em Santa Maria da Feira.

lc De santiago Do cacÉm

presépio do lions clube de santiago do 
cacém

Durante todo o mês de Dezembro e até aos 
Reis esteve patente um presépio montado 
pelo Lions Clube de Santiago do Cacém no 
Largo 25 de Abril, uma das rotundas mais 
movimentadas de Santiago do Cacém.
Este presépio constitui uma manifestação do 
espirito Lion lembrando à comunidade a 
importância da família como célula principal 
da sociedade e fonte primeira de entreajuda.

plano de leitura

Com o intuito de fomentar a leitura nos mais 
jovens e ao abrigo da iniciativa do Lions 
Internacional, o Lions Clube da Santiago do 
Cacém atribuiu um cheque de 200.00€ à 
Bilioteca do Agrupamento de Escolas Frei 
André da Veiga de Santiago de Cacém para 
que a mesma possa adquirir livros de con‑
sulta que estão inseridos no Plano de Leitura 
Nacional.
O cheque foi recebido pela aluna que venceu 
o prémio do “Melhor Conto” numa cerimó‑
nia que contou com a presença dos pais e 
professores.

lc seiXal mirateJo

O PDG Guerra Maneta, através do Lions 
Clube Seixal‑Miratejo, no dia 15 de Novem‑
bro fez a entrega ao Senhor Presidente da 
Cercisimbra, Instituição de Solidariedade 
Social, do concelho de Sesimbra e em parte 
apoiada pelo Clube, de uma cadeira de rodas, 
eléctrica, no valor aproximado de 2.000 €. 
Ainda no dia 18 de Novembro, reuniram‑se 
os Companheiros e alguns Amigos num 
Magusto com a finalidade de arranjar fundos 
para a aquisição de cabazes de Natal, a dis‑
tribuir por famílias carenciadas. Conseguiu‑
‑se com esta actividade a verba de 500 €.
No dia 14 de Dezembro p. p., em parceria 
com a Câmara Municipal do Seixal, o L.C. 
Seixal Miratejo, distribuiu 15 cabazes de 
Natal, a Famílias carenciadas que nos foram 
indicadas por esta Autarquia, no Concelho 
do Seixal.

No dia 21 de Dezembro p. p. realizou‑se o 
nosso tradicional jantar de Natal, em que 
tivemos a presença, em visita Oficial, do 
nosso Governador CL Frederico Burnay, e 

onde foi leiloado um quadro pintado a acrí‑
lico s/tela, da CL Dina Veigas.
L.C. Seixal Miratejo, fez a entrega no dia 31 
de Dezembro, de 1 Cabaz de Natal bem como 
de roupas, a 1 Família carenciada, com a 
colaboração do CL José Luís Veigas.

lc Da senHora Da Hora

02.10.2012 – Levantamento de produtos no 
BACF – Banco Alimentar Contra a Fome.
Jantar‑Palestra comemorativo com a pre‑
sença de sócios do Clube e alguns convida‑
dos de entre os quais o PDGI Duarte Marques 
que proferiu a palestra sobre “Lionismo”.
02.10.2012 – Distribuição de cabazes de ali‑
mentos a 44 famílias carenciadas.
16.10.2012 – Palestra‑Workshop comemora‑
tivo do Dia Mundial da Alimentação, promo‑
vido pelo Leo Clube, com o apoio do Lions 
Clube da Senhora da Hora.

lc De setÚBal

lc de setúbal e o são martinho

O Lions Clube de Setúbal realizou o seu 
Almoço de São Martinho no dia 10 de 
Novembro, na Adega Cooperativa de Pal‑
mela. Como tem vindo a ser tradicional, o 
almoço pautou‑se por uma grande convívio 
de Companheirismo e amizade, onde não 
poderia faltar a visita a Adega e cantares 
Alentejanos, a cargo do Grupo “Ausentes do 
Alentejo”. Este tipo de actividades é funda‑
mental para o cimentar de laços de amizade 
entre os Companheiros e Amigos que como 
tem sido habitual estão sempre presentes.

lc de setúbal e o cartaz da paz

O Lions Clube de Setúbal, participou como 
tem vindo a ser habito no Concurso Cartaz da 
Paz, actividade promovida pelo Distrito Múl‑
tiplo 115, sendo que numa primeira fase em 



36
Publique as actividades do seu Clube na revista LION envie textos e fotos para revista.lion@lionsclubes.pt. ao enviar fotos identifique‑as ao texto da actividade correspondente

acção lions em portugal

concurso no Distrito 115 CS. O XXV Concurso 
Anual do Cartaz sobre a Paz, é aberto aos 
estudantes que tiverem de 11 a 13 anos de 
idade e poderão participar ao criarem cartazes 
que interpretem o tema do concurso. Este 
ano, o Lions Clube de Setúbal, na primeira 
fase de selecção, contou com participação de 
4 escolas, que pelo número entregue, espelha 
de uma forma significativa o interesse de 
participação das escolas da Cidade. Como 
resultado do Concurso do Distrito 115 CS, o 
Lions Clube de Setúbal, obteve uma Menção 
Honrosa com um cartaz efectuado pela estu‑
dante Constança Afonso de 11 anos de idade 
da Escola St. Peter’s School.

lc de setúbal e o passeio solidário de natal

O Lions Clube de Setúbal no dia 18 de Dezem‑
bro, realizou o seu Jantar de Natal e não 
poderia deixar de associar ao mesmo a ver‑
tente de Serviço e de ajuda aos mais caren‑
ciados, pelo que se associou à iniciativa da 
Junta de Freguesia de São Julião, “São 
Julião Solidário”. Assim, todos os Compa‑
nheiros contribuíram com um litro de leite e 
um brinquedo cujos bens serão distribuídos 
por 5 instituições da Cidade. Para além desta 
iniciativa, também todos os Companheiros 
podiam participar no dia 22 de Dezembro na 
iniciativa “Vem Pedalar Por uma Boa Causa”, 
cuja inscrição era efectuada em brinquedos 
ou bens alimentares.

 

São iniciativas destas que criam melhores 
dias às famílias com diversas carências, em 
que na Cidade de Setúbal têm vindo a 
aumentar.

lc de setúbal e a exposição de presépios

O Lions Clube de Setúbal inaugurou no dia 
07 de Dezembro, uma Exposição de Presé‑
pios, na Casa da Baía em Setúbal. Esta expo‑
sição irá estar patente na Casa da Baía, para 
que possa ser visitada até ao dia 07 de 
Janeiro de 2013, no horário das 10h00 às 
18h00 e contou com o apoio da Câmara Muni‑
cipal de Setúbal. A Exposição de Presépios 
resulta de uma recolha efectuada junto de 
Todos os Companheiros, sendo a sua quan‑
tidade e diversidade factores a ter em conta 
numa visita à Cidade de Setúbal. O valor dos 
donativos reverteu a favor do Centro Paro‑
quial da Nossa Senhora da Conceição.

lc de setúbal e o restaurante social

O Lions Clube de Setúbal realizou no dia 18 
de Dezembro, o seu Jantar de Natal e não 

poderia deixar de associar ao mesmo a ver‑
tente de Serviço e de ajuda aos mais caren‑
ciados, pelo que irá contribuir com 150 euros 
para o Restaurante Social, contribuição de 
todos os seus membros. O Restaurante 
Social é uma iniciativa da paróquia da Nossa 
Senhora da Conceição, que distribui refei‑
ções aos mais carenciados, cujas refeições 
têm um custo que vai dos zero cêntimos a 
um euro. Ao Padre Constantino Alves a força 
suficiente para que possa levar esta obra a 
todos aqueles que necessitam, podendo 
contar com o Lions Clube de Setúbal.

lc de setúbal e os Bombeiros Voluntários de 
setúbal

O Lions Clube de Setúbal no seu Jantar de 
Natal que se realizou no dia 18 de Dezembro, 
convidou a estar presente o Sr. Carlos San‑
tos, em representação dos Bombeiros 
Voluntários de Setúbal, uma forma de agra‑
decimento pela colaboração na 28ª Feira da 
Ladra por parte dos mesmos, na cedência 
do espaço para a realização da referida 
Feira.
Assim, o Clube após levantamento de neces‑
sidades desta Associação, efectuou a oferta 
de Lençóis a Atoalhados no valor de 250 
euros. São por vezes pequenos gestos que 
vão potenciar um dia a dia melhor destes 
homens e mulheres que dão a vida para 
salvar os outros. Aos Bombeiros Voluntários 
de Setúbal, o Lions Clube de Setúbal, agra‑
dece e deseja a continuação de importantes 
acções em prol da Comunidade.

lc sintra romÂntica

oferta de cabaz de natal às irmãs do Bom 
pastor – casa de sant’ana

No dia 24 de Novembro o Lions Clube Sintra 
Romântica, ofereceram um Cabaz de Natal 
às Irmãs do Bom Pastor – Casa de Sant’Ana, 
em Pexiligais.

81º aniversário da associação de Bombeiros 
Voluntários de agualva‑cacém

No dia 25 de Novembro o Lions Clube Sintra 
Romântica, esteve presente no 81º aniversá‑
rio da Associação de Bombeiros Voluntários 
de Agualva‑Cacém.

peça de teatro sobre o ano europeu do enve‑
lhecimento ativo e da solidariedade interge‑
racional

O Lions Clube Sintra Romântica querendo 
sensibilizar para o fim do Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade 
Intergeracional e a continuidade das proble‑
máticas relacionadas com os mais velhos 
promoveu, dia 2 de dezembro, uma peça de 
Teatro seguida de um debate sobre o tema. 
Ficou o registo de uma tarde diferente, com 
algumas lágrimas, muitos sorrisos e o enca‑
minhamento de algumas situações para 
instituições de apoio. Promovemos, estive‑
mos lá… SERVIMOS…

lanche de natal solidário

Natal é muito mais do que trocar presentes 
ou fazer comidas especiais para as festas de 
final de ano.
Devemos lembrar‑nos do nascimento de 
Jesus e saber que precisamos nascer nova‑
mente, ou seja, mudar nosso modo de agir 
e pensar para melhor e assim começar a 
construir um ano realmente novo para 
todos.
Nesta Época Natalícia, para manter a tradi‑
ção, bem como os laços que nos unem, 
aproveitámos para conviver e “renascer”.
Neste evento, os bens alimentares recolhidos 
foram distribuídos por três instituições, Casa 
de Sant’Ana, Obra do Padre Américo e Obra 
do Padre Gregório.

lc Da troFa

Participação na Feira Expo‑Trofa, com um 
stand para dar a conhecer o Movimento 
Lions e nomeadamente aquilo a que o Clube 
mais se dedica.
08.10.2012 – Dia Mundial do Serviço:
O Clube ofereceu um lanche a 60 crianças na 
A. P. P. A. C. D. M., na Trofa.
16.10.2012 – Participação de 2 Companheiras 
no “Dia Mundial da Alimentação”, na Senhora 
da Hora.
Efectuadas as seguintes Colheitas de San‑
gue:
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12.10.2012 – em Fradelos com 37 Dádivas.
13.10.2012 – numa empresa do concelho com 
52 Dádivas.
13.10.2012 – em S. Romão com 90 Dádivas.
20.10.2012 – Em Lousado, com 62 Dádivas.
total outubro de 2012 – 241 Dádivas de san‑
gue
20.10.2012 – Participação de 2 Companheiras, 
para além da CL Assessora do Meio Ambiente 
do D115CN, na actividade “Equipe Verde”, na 
Serra da Lousã.
16 a 18.11.2012 – Na Trofa foi organizado o 
Festival Leo Solidário.
Colheitas de Sangue:
10.11.2012 – Colheita de Sangue em Muro – 66 
Dádivas.
17.11.2012 – Colheita de Sangue em Alvare‑
lhos – 37 Dádivas.
24.11.2012 – Colheita de Sangue em Ribeirão 
– 107 Dádivas.
total novembro/2012 – 210 dádivas de san‑
gue
01.12.2012 – Jantar de Solidariedade e bene‑
ficência, na Casa da Agra, onde estiveram 
presentes 159 pessoas.
14.12.2012 – Entrega de donativo de 2.500,00€ 
à Associação Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental.
15.12.2012 – Colheita de Sangue nos Bom‑
beiros Voluntários da Trofa onde foram reco‑
lhidas 76 Dádivas de Sangue.

lc De Vagos

O Lions Clube de Vagos mais uma vez man‑
teve a parceria com a Liga Portuguesa Contra 
o Cancro no Peditório Anual no concelho  
de Vagos, que decorreu nos dias 1 a 4  
de Novembro e que rendeu o montante de 
7.755,83 euros.
Amavelmente a LPCC agradeceu às entida‑
des colaborantes através de um comunicado 
à imprensa que, reproduzimos:
“… Aproveitamos a oportunidade para agra‑
decer a todos os voluntários que colabora‑
ram nas freguesias do concelho de Vagos e 
às diversas entidades, em particular, à 
Câmara Municipal de Vagos, aos lions clube 
de Vagos e ao Clube da Saúde do Agrupa‑
mento de Escolas de Vagos.
Estes e os fundos angariados anualmente 
permitem à LPCC cumprir os seus objectivos 
e são a garantia de continuidade dos diver‑
sos projectos, como: Apoio ao doente onco‑
lógico e familiares, Promoção da Educação 
para a Saúde do público, Rastreio do Cancro 
da Mama (através do Programa Nacional de 
Rastreio da LPCC), apoio psico‑emocional, 
Investigação Científica e Formação de Profis‑
sionais de Saúde.”

lc De Viana Do castelo

Durante o mês de Novembro o Clube distri‑
buiu sacos pelos Companheiros para a reco‑
lha de produtos alimentares para entrega à 
Caritas de Viana do Castelo.
O Clube ainda arrecadou a importância de 
80,00€ para a entrega de prémios de mérito 

aos alunos do 1º ciclo do ano lectivo 
2012/2013.

Venda de natal – angariação de fundos

O Clube promoveu uma venda de Natal, que 
decorreu desde o dia 01 de Dezembro até ao 
dia 21 de Dezembro de 2012, desde as 14,30 
às 16,00 horas, cuja receita reverte a favor 
da Associação: IRIS – Inclusiva – Associação 
de Cegos e Amblíopes, com sede na Rua 
Ramalho Ortigão, em Viana do Castelo.
O Clube distribuiu pelos sócios sacos, para 
recolha de géneros alimentares, que foram 
entregues à Caritas de Viana do Castelo, 
tendo sido recolhidos, aproximadamente, 
cento e setenta géneros alimentares.
O valor dos donativos entregues este mês 
foi de 1.300,00€.

lc De Vilamoura

No dia 19 de Outubro do corrente ano lionís‑
tico, a companheira Presidente, Soledade 
Madeira, entregou à CL Dora Faria, um certi‑
ficado de reconhecimento pela sua dedicação 
à causa do ambiente, através da acção “Eu 
sou Vigilante da Floresta”. Trabalho que há 
cerca de cinco, tem vindo a desempenhar 
sempre com igual disponibilidade e empenho.
Concretizou a acção junto de alunos do 1º ciclo 
das escolas da Quarteira, sensibilizando‑os 
para a importância da floresta no ambiente e 
efeitos devastadores dos fogos florestais.

Aos alunas das diversas escolas foi‑lhes 
pedido que desenhassem temas alusivos à 

floresta. Aos autores dos melhores desenhos 
foram entregues bicicletas.
Em Dezembro o Clube entregou cabazes de 
Natal a famílias carenciadas.

lc De Vila praia De Âncora

reforçou o seu quadro social

O Lions Clube de Vila Praia de Âncora apro‑
veitou a sua tradicional Ceia de Natal reali‑
zada no passado dia 21 de Dezembro, um 
excelente momento para a partilha de ami‑
zade e para saborear o tradicional “bacalhau 
com todos”, para aumentar a sua Família 
Lionística com a tomada de posse da Maria 
Margarida Presa Amial, honrosamente apa‑
drinhada pelo Companheiro PCC José Neiva 
Santos e pela Companheira Cristina, do Lions 
Clube de Matosinhos.
Presente esteve também o Lions Clube de 
Ílhavo, Clube afilhado de Vila Praia de Âncora, 
muito bem representado pela sua Presidente 
Teresinha Novo e CL António Novo, que hon‑
raram o Clube padrinho com a sua presença, 
num gesto muito bonito e muito apreciado.
O nosso Presidente Francisco Presa não 
escondeu a felicidade de dar posse à Maria 
Margarida, uma voluntária das dádivas de 
sangue do nosso Clube e nomeou‑a embai‑
xadora do Clube junto do Lionismo Aus‑
tríaco, onde trabalha como arquiteta na 
cidade de Viena.

Jantar de Natal

A Maria Margarida falou do orgulho sentido 
por passar a fazer parte da nossa Associação 
Internacional, pela mão de um Companheiro 
Amigo da Família e Líder tão prestigiado 
como é o Companheiro José Neiva Santos e 
ter sido admitida no ano da presidência do 
seu tio Francisco Presa.
Também o Companheiro José Neiva Santos 
falou em tom emotivo do ato vivido, dizendo 
que “para tudo há sempre uma primeira vez”, 
como o apadrinhar de um novo sócio, mani‑
festando a sua satisfação e da Cristina por o 
fazer no Clube de Vila Praia de Âncora, a 
quem o ligam particulares laços de amizade 
e colaboração e por ser a Maria Margarida, 
que conhece bem, presenteando a sua afi‑
lhada com os seus pins de Governador do 
D115CN do AL 1996/97 e de Presidente do 
CNG do AL 2001/02.
Um brinde final de saudação à nova sócia, a 
troca de presentes e a formulação dos melho‑
res votos para esta quadra natalícia e para o 
ano que se inicia, culminaram mais este Jan‑
tar de Natal em Vila Praia de Âncora. 
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cOmPanheirOs e amigOs,

Aproximam‑se as nossas Convenções.

Como é já do vosso conhecimento, escolhemos o Hotel Marriott, em Lisboa, onde terão 
lugar as sessões de trabalho, os respetivos almoços dos dias 27 e 28 de Abril e, ainda, 
o Jantar de Gala, na noite do dia 27. 

O Hotel Marriott é uma unidade hoteleira de 4 estrelas superior, que prima pela exce‑
lente qualidade de todas as instalações, por um ambiente simultaneamente acolhedor 
e surpreendente, onde não faltam as refeições concretizadas por um “Chef”, que sabe 
adaptar a sua arte ao cliente.

É este o espaço que queremos que acolha a nossa “Aposta na Partilha”, lema que só 
poderemos concretizar com a presença de todos vós.

Pensando na comodidade e na tranquilidade dos nossos Companheiros, foram nego‑
ciados os melhores preços de alojamento, que permitirão aos que pernoitam, usufruir 
na íntegra do excecional conforto do Hotel. Por isso, sugerimos que seja essa a vossa 
grande escolha, tanto mais que todas as atividades lionísticas, culturais e de animação 

terão lugar no Hotel Marriott, onde se espera que estejamos todos numa grande atitude de amizade e companheirismo.

Porém, e tal como se impõe, foram escolhidos mais dois hotéis, que igualmente constam da Ficha de Inscrição que se anexa 
e que, brevemente, chegará também por correio electrónico a todos os Companheiros de ambos os Distritos. Da mesma forma 
vos chegarão os programas da Convenção Nacional e das Distritais, que estão a ser ultimados pelo Presidente do CNG e pelos 
Governadores do Centro Norte e do Centro Sul.

E porque a atual conjetura social assim o impõem, decidimos possibilitar o fracionamento dos pagamentos, independente‑
mente, de os Companheiros pernoitarem ou não. Se for essa a vossa opção os pagamentos deverão ser efetuados até ao 
último dia dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março. 

Face aos compromissos que assumimos, as inscrições só serão aceites até ao dia 5 de Abril. 

Façam, pois, as vossas reservas com antecedência, permitindo‑nos assim organizar as nossas Convenções sem os atropelos 
de última hora, que em nada beneficiam um evento desta natureza.

As inscrições e todos os assuntos relacionados com as Convenções deverão ser dirigidos para o e‑mail: convencoes.ama‑
dora.201�@lionsclubes.pt

Saudações Lionísticas, 

CL ACÁCIO PERALTA
O Assessor das Convenções

“Apostamos na Partilha”

LIONS CLUBE DE AMADORA
AVENIDA CAMILO CASTELO BRANCO, N.º 10, 4.ºESQ. 2610-031 AMADORA – lionsclubeamadora@gmail.com – NIF 502002680

CL ACÁCIO PERALTA
O Assessor das Convenções
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

1 IDENT IF ICAÇÃO  

Companheiro LION   

     Acompanhante   

              Morada   E-mail   

      Código Postal   Localidade   Tel.   

2 INSCRIÇÃO  

Inscrição 
(pasta e documentação) 

  X   0,00 €  =  0,00 €  

Kit Convenção 
(pasta, documentação, medalha, pin e galhardete) 

  X  30,00 €  =  ,00 €   

Jantar da Amizade - 26 de Abril   X  25,00 €  =  ,00 €   

Almoço de Trabalho - 27 de Abril   X  33,00 €  =  ,00 €   

Jantar de Gala - 27 de Abril   X  50,00 €  =  ,00 €   

Almoço de Despedida - 28 de Abril   X  33,00 €  =  ,00 €   

Programa Cultural - 27 de Abril 
(programa de acompanhantes) 

  X  5,00 €  =  ,00 €   

3 ALOJAMENTO 

Data Quarto Nº  de Quartos Preço p/ Noite Total 

26/27 de Abril 

Single    X  ,00 €   =  ,00 €  

Duplo    X  ,00 €   =  ,00 €  

Triplo    X  ,00 €   =  ,00 €  

27/28 de Abril 
Single    X  ,00 €   =  ,00 €  

Duplo    X  ,00 €   =  ,00 €  

Triplo    X  ,00 €   =  ,00 €  

26 ,  27 E 28 DE ABRIL DE 2013 

Quarto 
Hotel Marriott 
**** Superior   

Hotel Novotel 
****  

Hotel Íbis ** 

Single  90,00 €    78,00 €   57,00 €    

Duplo  98,00 €    84,00 €    63,00 €    
Triplo  115,00 €    105,00 €       

4 PAGAMENTO 

DISTRITO            CN                 CS   

  LIONS CLUBE DE 

INSCRIÇÃO Nº 
  

ENTRADA EM 
  

Inscrição  ,00 €   

Alojamento  ,00 €   

Total   ,00 €   

Fraccionado  Sim   Não   

Nº de Vezes 1   2   3   

  CHEQUE Nº    BANCO   

      TRANSFERÊNCIA  BANCÁRIA N IB       0007 0285 000 52790004 64   

ASSINATURA   

L ions C lube de AmadoraL ions C lube de AmadoraL ions C lube de Amadora   

Nota: No Novotel todos os quartos são compostos por cama de casal e sofá cama. 



CONFERÊNCIA LEO
5 ,  6  E  7  D E  A B R I L  D E  2 0 1 3

AT U A R  N O  P R E S E N T E ,  C O N S T R U I N D O  U M  F U T U R O

X X X V

CAROS COMPANHEIROS/AS LIONS E LEOS,

Agora que começa um novo ano civil, é também tempo de 
realizar ajustes, melhorar a nossa atuação e postura perante 
a vida, para que nos espere um futuro mais ambicioso e 
bem -sucedido, a nível pessoal, profi ssional e também no 
importante serviço à comunidade, aquilo que realmente nos 
move a todos.
Nós, enquanto Lions e Leos, temos o dever acrescido de 
olhar a sociedade de uma forma diferente: mais crítica, mais 
atenta, mais interventiva e sobretudo mais sensível a todos 
os problemas que os cidadãos do mundo enfrentam em 
tempo de crise económica, social e também de valores de 
vida. 
É neste sentido que surge o Lema da XXXV Conferência 
Leo, “Atuar no Presente, Construindo um Futuro”, a reali-
zar na interessante cidade de Setúbal e organizada pelo Leo 
Clube desta mesma localidade. Assim, tendo em conta a 
atualidade mundial e nacional, Lions e Leos devem unir -se 
e unir esforços, desenvolvendo projetos e atividades de atu-
ação imediata mas que promovam o desenvolvimento das 
comunidades que servem, salvaguardando -lhes um melhor 
futuro e não apenas uma melhoria momentânea.
De facto, é com enorme orgulho e prazer que o Leo Clube 
de Setúbal aceitou o convite para organizar a XXXV Con-

ferência Leo. A aposta feita em nós demonstra, claramente, 
a confi ança que nos foi depositada, bem como a valorização 
de todo o trabalho realizado por este ainda novo Clube, com 
menos de 3 anos de existência.
Na qualidade de Presidente do Leo Clube de Setúbal, e em 
nome de todos os seus sócios, quero desde já apelar à pre-
sença de Lions e Leos nesta que vai ser uma agradável e 
diferente Conferência Leo, a decorrer entre os dias 5 e 7 de 
Abril de 2013, com inovações e serviço à comunidade/ações 
solidárias presentes no seu decorrer.
A cidade de Setúbal está preparada para vos receber, com as 
melhores condições e caraterísticas gastronómicas, turísticas 
e culturais, que fazem desta cidade uma referência no nosso 
país, que está repleto de maravilhas! 
O Leo Clube de Setúbal quer, desde já, agradecer ao Lions 
Clube de Setúbal, Clube Padrinho, ao seu Conselheiro Leo, 
CL Jaime Ribeiro e aos Apoios que lhe irão permitir orga-
nizar o maior evento Leo em Portugal, neste novo ano de 
2013.
Vemo -nos em Setúbal, Companheiros!
Saudações Leonísticas, 

RODRIGO MARECO
Presidente Leo Clube de Setúbal

XXXV CONFERÊNCIA LEO 
Setúbal | 5, 6, 7 Abril 2013

Atuar no Presente, Construindo um Futuro

6ª FEIRA, 5 de Abril 2013
Cocktail de Boas Vindas
Jantar Convívio 
(Oferta a todos os Leos)

PROGRAMA  XXXV CONFERÊNCIA LEO

SÁBADO, 6 de Abril 2013
Abertura do Secretariado
Início dos Trabalhos 
 Almoço – Hotel do Sado ****
Jantar Ofi cial da Conferência – Hotel do Sado ****
Festa Ofi cial da Conferência – Discoteca em Setúbal

DOMINGO, 7 de Abril 2013
Visita Histórica/Cultural a Setúbal
Almoço (Oferta a todos os Leos)
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