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O Orgulho precede uma subida
Quando eu estava em África, vi algo que nunca esquecerei. Cruzei‑ me com dois leões na selva e o
macho rugiu. Não era um miado, um som suave, mas um estrondo digno de um trovão. Depois,
ele continuou a fixar os olhos em nós e rugiu mais oito ou nove vezes. Rugiu com convicção.

É o que nós, como Lions, precisamos de fazer. Nós precisamos de rugir com convicção. Nós
precisamos de deixar a impressão digital da «nossa pata» em todas as nossas comunidades.
Um rugido sem convicção é apenas um mero ruído barulhento. Às vezes, nós, Lions, temo‑nos
em pouca consideração e não percebemos o que podemos realizar. Não vos fiqueis pela medio‑
cridade como Lion ou como Clube. Como Nelson Mandela disse eloquentemente, «Não se
encontra a paixão na pequena actuação ou em lutar por uma vida menor do que aquela de que
somos capazes de viver».
Joe Preston
Presidente Internacional

O tema da canção que eu escrevi mostra a importância do orgulho e de um rugido com con‑
vicção:
Escava bem fundo, bem fundo e RUGE como um leão,
Diz a todo o mundo que nós nunca deixaremos de tentar
Nós somos o Clube Lion, não podemos ser ignorados, não, não, não,
Por isso, escava bem fundo e Fortalece o Orgulho.
Eis a chave: procura o papel, no teu Clube, que melhor se coaduna contigo. E descobre o pro‑
jecto para o teu Clube que melhor sirva a tua Comunidade. A estrela de futebol Mia Hamm
compreendeu que a motivação no fundo nasce de um profundo afecto ou ligação «Se não amas
o que fazes, não o farás com grande convicção ou paixão».
Não tens de reinventar a roda. Fala com os Lions dos outros Clubes. Lê a Revista LION atenta‑
mente e visita o sítio da LCIF. Sugestões e ferramentas abundam. Ou usa o «Método de Cons‑
truir um Clube melhor» que eu desenvolvi. É um processo simples de quatro passos. Avalia o
teu Clube, estabelece metas realistas, põe o plano de pé e implementa a sua realização.
Isto parece senso comum, e é. Mas o senso comum também nos diz que para fazermos altera‑
ções e melhoramentos, para Fortalecermos o Orgulho é preciso avançarmos com um plano.
Ruge com orgulho antes de te lançares em frente, mas lança‑te. O sucesso no Serviço faz‑se
se conjugarmos o nosso orgulho com o apreciarmos as nossas capacidades. O escritor Henry
David Thoreau resumiu assim: «Se alguém avança confiadamente na direcção dos seus sonhos
e se esforça em viver a vida que imaginou, encontrar‑se‑á com um sucesso inesperado no tempo
comum».

Joe Preston
Presidente Internacional
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A «Kidsight USA» lançada para Salvar a Visão
Daniel Morris

Para muitas crianças dos Estados Unidos
da América com dificuldades de visão o
problema não é diagnosticado até ao
momento em que não conseguem
aprender ou prestar atenção na escola.
Nessa altura pode ser já demasiado
tarde. Os estudos mostram que se os
problemas de visão não forem detecta‑
dos e corrigidos precocemente, há o
risco de se tornarem permanentes aos
7 anos de idade.

É esta a razão por que a «Lions Kidsight
USA» foi criada.
A «Kidsight USA» é uma nova associa‑
ção que junta os programas Kidsight e
os Lions dos Estados Unidos da Amé‑
rica para rastrear a visão de crianças
entre os 6 meses e os 6 anos de idade.
Os Lions já rastreiam mais de metade
de um milhão de crianças anualmente
através de programas do estado e lo
cais, por isso a «Kidsight USA» tende a
expandir‑se apoiando o desenvolvimen
to de novos programas para atingir as
áreas sub‑servidas dos Eatados Unidos.
«A visão afecta a possibilidade de uma
criança ver o mundo, mas também tem
forte impacto na sua capacidade para
aprender» diz o Dr. Ed Cordes, um opto‑
metrista e Presidente da «Lions Kidsi‑
ght USA». «Os especialistas dizem que
até 80 por cento da aprendizagem é
visual, por isso temos de rastrear as
crianças para identificarmos quaisquer
problemas de visão que possam influir
na maneira de aprender. E precisamos
de rastrear as crianças precocemente
para identificarmos os problemas de
visão enquanto for possível corrigir».
A «Kidsight USA» estabeleceu três
níveis de exemplos de programas de
rastreio desenhadas para ir ao encontro
das necessidades de todos os clubes e
distritos. Desde os básicos programas
de rastreio locais da comunidade até
aos programas que rodam pelos distri‑
tos múltiplos, os programas podem
demorar tempo a satisfazer as necessi‑

Ao premir uns simples botões o apoio dos Lions
salva a visão de crianças da comunidade
dades dos clubes individuais e das
comunidades. Os programas Lions com
mais experiência trabalharão com os
clubes e distritos novos para os ajudar
a montar os rastreios e pô‑los a funcio‑
nar. Todos os Lions dos Estados Unidos
são encorajados a participar nesta ini‑
ciativa.

buiu mais de US$2 milhões de Dólares
para apoiar os programas de rastreios
de crianças nos Estados Unidos. Os
fabricantes de instrumentos de ras‑
treios Plusoptix e Welch Allyn também
patrocinaram a «Kidsight USA» com
apoio financeiro para o desenvolvi‑
mento do programa.

«A «Kidsight USA» é uma importante
iniciativa nacional que ajudará as famí‑
lias a proteger a saúde das suas crian‑
ças», – diz o Presidente Internacional
Joe Preston – «Isso contribui para a
nossa orgulhosa história de salvar a
visão e para a nossa crença de que to
das as crianças merecem ver o mundo
de modo claro. E com a ajuda dos Lions
esperamos que assim será».

São necessários poucos minutos para
treinar um Lion ou voluntário a aprender
a fazer o rastreio da visão nas crianças.
Toda a criança merece aprender e ver o
mundo de maneira clara, e com um
número estimado de 4 milhões de crian‑
ças que requerem cuidados de segui‑
mento profissional depois dos rastreios,
é fácil perceber que esta necessidade é
real.

De modo a apoiar novos programas de
rastreio, está disponível uma verba de
subsídio até US$100,000 Dólares para
qualificar as actividades de serviço
através da Fundação LCIF, que já atri‑

Para sua informação e para se envolver
na «Kidsight USA», visite e‑ district.org/
sites/kidsightusa.
Eric Margules
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Uma curta História da Cegueira

43 Factos que deverá conhecer
acerca da Cegueira
1.

Nas civilizações mais antigas os homens cegos eram
vendidos como escravos para as galés e as mulheres cegas
eram vendidas para prostituição ou para mendigas.

2.

O primeiro Faraó, cerca de 3000 A.C., ordenou que as
crianças cegas fossem abandonadas para morrerem.

3.

Por volta de 2500 A.C. os Egípcios tratavam a doença
dos olhos e ensinavam os cegos.

4.

Um Faraó cego, cerca de 700 A.C., reganha pela força
o trono depois de uma invasão estrangeira.

5.

O poeta cego Homero da Grécia é o presumível autor
da «Ilíada» e da «Odisseia», no século 9º A.C.

6.

Os cuidadores Romanos no primeiro século usam uma
agulha para puxar as cataratas do campo visual.

7.

Algumas cidades Romanas limitam o infanticídio, reque‑
rendo para isso, por exemplo, o consentimento de cinco vizi‑
nhos antes que um recém‑nascido pudesse ser morto.

8.

14. Por volta de 1800, o capitão do exército Charles Barbier

inventa uma maneira de os soldados comunicarem silencio‑
samente na escuridão através de pontos e traços em relevo
no cartão.

15. Tendo ficado cego num acidente quando era jovem,

Louis Braille, um estudante da escola fundada por Hauy,
aprende o sistema da «escrita‑ da‑noite» de Barbier, quando
o ex‑soldado visita a escola inspira o jovem Braille de 15 anos,
a desenvolver Braille, em 1824.

16.

A primeira escola interna para os cegos nos Estados
Unidos, o «New England Asylum for the Blind» (agora cha‑
mada «Perkins School for Blind») abre em 1829.

17.

Em 1862, Herman Snellen, um médico dos olhos holan‑
dês, inventa o quadro Snellen para testar a acuidade visual
com letras ou números de vários tamanhos organizados em
filas.

18. Helen Keller nasce em Tuscumbia, Alabama, em 1880.

Semelhantes às guildas da época, irmandades de
cegos organizam‑ se na Europa da Idade Média para defender
os seus interesses.

19. Anne Sullivan consegue que Keller compreenda a lin‑

9.

20. Melhorando a escrita Braille com ardósia e estilete,

O poeta inglês John Milton escreve a obra‑prima «Para‑
íso Perdido» depois de ter ficado cego em 1652.

10. Ensinada com letras de madeira em 1676, Esther Elisa‑

guagem em 1887.

Frank Hall da Escola Illinois para cegos cria o «Hall escrita
Braille» em 1892.

21.

beth von Waldkirch, filha de um rico comerciante suíço, torna
‑se a primeira pessoa conhecida, cega, a saber escrever.

Keller torna‑se uma celebridade mundial depois da
«História da Minha Vida» ser publicada, em 1903.

11.

22. O Estado de Nova Iorque torna obrigatória a educação

Em 1714, o engenheiro inglês Henry Miller patenteia
uma máquina de escrever mecânica para ajudar os cegos,
uma espécie de precursora da máquina de escrever.

12. Em 1749, o conhecido enciclopedista francês Denis

Diderot levanta um debate público depois de ter publicado
que os cegos poderiam ser ensinados.

13. Inspirado por uma cena horrível no Café de Paris onde

homens cegos usando fatos de bobos e óculos de cartão
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entretinham os jantares tocando violinos desafinados, Valen‑
tin Hauy funda a primeira escola para cegos.
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para estudantes cegos, em 1911.

23. Melvin Jones, um Executivo de Seguros de 38 anos de
idade, funda os Clubes Lions em 1917.

24. Depois da I Guerra Mundial os alemães, impressiona‑

dos com o modo como os cães localizavam soldados e guia‑
vam os salvadores no campo de batalha, treina cães como
guias de homens que tinham cegado em combate.

Internacional

25. Embora quase completamente cego, o impressionista

32. Três Clubes de Detroit estabelecem «Cães Guias para

26. Keller desafia os Lions a serem «Cavaleiros dos Cegos»

O Clube Lion Buffalo de Nova Iorque funda o segundo
banco de olhos do mundo, o «Buffalo Eye Bank», em 1945.

27.

O Congresso dos Estados Unidos aprova a primeira
lei que requer que as escolas públicas aceitem estudantes
deficientes em «Ambiente minimamente restritivo», em
1975.

28. George Bonham do Clube Lion Peoria no Illinois co

Raymond Kurzweil cria o leitor Kurzweil, um protótipo
tradutor de material publicado em linguagem sintetizada, em
1976.

29. A Fundação americana para a cegueira desenvolve os

Um estudo mostra que somente 31 por cento de adul‑
tos em idade activa com baixa visão trabalham, comparados
com 72 por cento de toda a população em idade de trabalho
nos Estados Unidos, em 1976.

francês Claude Monet pinta o seu famoso mural Lírios de
água, em 1919.

na Convenção Internacional em Cedar Point, Ohio, em 1925.

Tendo aprendido com os cães guias enquanto vivia na
Suiça, Dorothy Harrison Eustis volta à América e estabelece
em Nashville a primeira escola de cães guias dos Estados
Unidos, a «Seeing Eye», em 1929.

meça a campanha em 1930 que leva a todos os Estados as
leis de segurança «Bengala Branca», por volta de 1956.

Livros Falados em 1932.

30. Dedicada à Igualdade e Integração, a Federação Nacio‑
nal dos Cegos é fundada em 1940.

31.

O Congresso dos Estados Unidos aprova o «Social
Security Act» que inclui o programa de reabilitação «Ajuda
aos Cegos», em 1935.

os Cegos», em 1938.

33.

34.

35.

36.

37.

Lions Clubes Internacional lança o seu «Programa
SightFirst», em 1989.

38. «SightFirst» comemora o seu 15º aniversário em 2004
com 24 milhões de velas simbólicas no seu bolo de anos: o
número de pessoas salvas da perda grave da visão ou cuja
visão foi totalmente restaurada.

39.

Os Lions angariam mais de US$200 milhões de Dólares
em 2008 para a «Campanha SightFirst II» para salvar a visão.

40. Os Centros para o Controle de Doenças prevêem em
2009 que a retinopatia diabética triplicará dentro de seis
anos, na classe dos trabalhadores americanos.

41.

Graças em parte aos Lions, dos 39 milhões de pessoas
que se previam ficar cegos em 2010, 14 por cento diminuíram
em cinco anos.

42. Os Lions, o Centro Carter e a Pfizer assinalam a 100
milionésima dose de Zithromax ® distribuída para prevenir
o glaucoma, uma doença que cega, em 2013.

43.

Em 2013, a FDA aprova uma câmara especial que trans‑
mite impulsos eléctricos a eléctrodos implantados no olho
que ajuda alguns cegos a ganhar parte da visão.
Fontes: «The American Foundation for the Blind», «American Action Fund for
Blind Children and Adults», «The Legacy of the Past» de Regi Enerstvedt.

Jay Copp
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Melvin Jones
Fundador de Lions Clubs International
13 Janeiro de 1879 | 01 de Junho de 1961
Quem foi o nosso Fundador?
Vamos começar pelo fim.
Melvin Jones descansa
em paz no Cemitério Mon
te da Esperança, perto de
Chicago. A impressionan
te laje de mármore assenta
n um a p e q u e n a c o lin a
sombreada por ár v ores.
O logotipo do Lions está
gravado entre a terceira e a quarta linha da inscrição, que é
simples, mas com a certeza comovente para os visitantes que
vêm dos Estados Unidos, da Índia ou Austrália e de todo o
mundo.
Afixado na entrada principal do cemitério existe um logotipo
Lions e um cartaz que diz “Memorial de Melvin Jones.” Não
muito longe, encontramos o logotipo Rotário e a inscrição
alusiva a “Paul Harris”, o fundador do Rotary. Incrivelmente,
duas figuras lendárias que lideraram o crescimento espeta‑
cular de duas associações de Clubes de Serviço, mais seme‑
lhantes do que diferentes e que agora descansam juntos para
a eternidade.
Melvin foi maior que a sua vida, especialmente na primeira
metade enquanto crescia como Lion. Afável e sociável, ele
convenceu grupos de homens, empresários díspares, a
unirem‑ se e a chamarem‑ se Lions. Ainda mais notável, Mel‑
vin transformou o conceito dos clubes de empresários.
Os factos gerais da sua vida estão bem documentados.
Conhecemos também, a sua vibrante personalidade e reali‑
zações. Sabemos muito menos sobre o seu caráter e motiva‑
ção. Ele é uma espécie de enigma. Que tipo de raio o atingiu?
Que tipo de homem era ele para repensar radicalmente a
sociedade norte‑americana de então?
MELVIN JONES nasceu em
For t Thomas, um pequeno
forte do exército Norte Ameri‑
cano, no estado do Arizona,
no dia 13 de Janeiro de 1879.
O seu pai chamava‑se Calvin
Jones e era capitão do exér‑
cito. No meio de constantes
ataques de índios, o jovem
viveu neste local até o ano de
1886, ano em que foi captu‑
rado o famoso chefe Jeró‑
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nimo. A família Jones residiu em várias cidades e Melvin
estudou em várias escolas, todas elas escolas públicas, onde
teve início a sua educação.
Estudou Administração e Direito, dedicou‑se também ao
Canto, pois possuía boa voz de tenor. Aos 20 anos de idade
fixou‑se na cidade de Chicago e como a vida nos conduz a
caminhos inesperados, Melvin começou a trabalhar numa
agência de seguros, chamada Johnson‑ Higgins. Jovem dinâ‑
mico e ambicioso, após aprender as técnicas do ramo, criou
a sua própria agência de seguros, a agência Melvin Jones.
Em 1909 casou‑se com uma jovem encantadora, chamada
Rose Amanda Freeman, de Wilwaukee, Wisconsi. Rose era
jogadora de golfe e foi campeã americana da modalidade.
Certo dia de 1913 e já no
final do expediente da
manhã encontrava‑ se
no seu escritório quando um amigo chamado
Willian Towne, entrou e
convidou‑o para almoçar
no seu Clube.
O nome do Clube a que
o seu amigo se referia
era o “The Business Circle” (Círculo de Negó‑
cios), Clube formado por
um grupo de homens
que se reuniam durante
o almoço e se dedica‑
vam à promoção dos
interesses comerciais
dos seus associados e o interesse não era outro senão o de
buscar o progresso pessoal e profissional.
Melvin foi convidado a ingressar no Clube, onde poderia fazer
intercâmbio de negócios. Na época estava com 33 anos e
muito bem de vida, estava preparado para algo mais nobre
e edificante do que ficar trocando favores e pedidos.
No ano de 1917 Melvin assumiu a secretaria do Clube e como
secretário promoveu verdadeiras reformas administrativas,
as quais deram grande projeção ao Clube, mas ele queria
mais e sentindo a apatia crescente de seus companheiros
perguntou: – “Que tal se nós homens bem sucedidos, graças
à nossa energia, inteligência e ambição, usássemos o nosso
talento em prol da comunidade?”
A ideia apaixonou Melvin Jones e obtido o consentimento do
Clube, começou a visitar outros clubes. Melvin e a sua mulher
Rose Amanda, passaram muitas noites em claro escrevendo

Internacional
cartas a outros Clubes do país, propondo uma fusão numa
organização única, formando uma Associação Nacional, onde
o principal objetivo fosse Servir os demais. Muitos foram os
insucessos, muitos respondiam de forma rude e grosseira, o
que não abalou o sonhador Melvin, mas é claro, houve ade‑
sões entusiásticas ao novo ideal de Servir.
O escritório de Melvin Jones parecia um quartel general da
futura organização ao invés da Agência de Seguros. Cada vez
dedicava mais tempo à empolgante ideia, ao ponto da sua
mulher achar que ele se estava matando a trabalhar, em pre‑
juízo dos próprios interesses e a troco de nada. Mas Melvin
fez‑ se entender por uma das suas famosas frases: ”Ninguém
vai muito longe enquanto não começar a fazer algo pelos
seus semelhantes”.
Após a ideia ter sido amadurecida, foi convocada uma reu‑
nião dos representantes dos diversos Clubes dispostos a
aderir ao movimento proposto. Esta reunião realizou‑se no
dia 7 de Junho de 1917, no Hotel La Salle, em Chicago, e con‑
tou com vinte delegados, representantes de 27 Clubes de
várias partes dos EUA. Melvin propôs naquele momento
histórico, que fosse criada uma organização que serviria real‑
mente a humanidade, uma força para o bem que poderia
realmente ajudar.
Apesar da divergência quanto ao nome da nova organização,
Melvin conseguiu obter a concordância geral, abrindo mão
do nome do seu próprio Clube e apoiando o nome LIONS.
Os homens que assistiram à primeira reunião da Organização
decidiram fazer desta a maior Organização do Mundo, a
Associação Internacional de Lions Clubes.
Melvin Jones em seguida abandonou a sua agência de Segu‑
ros, dedicando o tempo integral ao movimento Lionístico.
O “The Business Circle” transformou‑ se em Lions Clube Chi‑
cago Central, ativo até hoje e ao qual Melvin Jones pertenceu
até a sua morte.
A primeira Convenção de LIONS Clubes realizou‑ se nos dias
09 e 10 de outubro de 1917, em Dallas, no Hotel Adolphus;

XVI Encontro Nacional de
Companheiros de Melvin Jones
17 de Janeiro 2015 – Vila de Rei
O tradicional e sempre muito
participativo Encontro dos Companheiros de Melvin Jones,
evento que evoca o nascimento
do Fundador de Lions Clubs
International, como sempre,
terá lugar em Vila de Rei no pró‑
ximo dia 17 de Janeiro.

nesta Convenção o Dr. W. P. Woods foi eleito Presidente e
Melvin, Secretário.
Em 1918 realizou‑se a segunda Convenção, em St. Louis,
Missouri. Neste ano foram definidas peças básicas do Movi‑
mento: Código de Ética, Objetivos, Lema, Emblema, Cores,
etc. Também foi criada a revista The LION. Neste mesmo ano,
o Movimento Lionístico apresentava um total de 48 clubes.
No ano de 1924 em Omaha‑Nebraska, USA, realizou‑se o
primeiro desfile Lionístico, onde Hellen Keller, deficiente
visual, convidada por Melvin Jones, falou sobre a importân‑
cia que os Lions deveriam dar ao problema da Visão; surgiu
assim uma das principais campanhas do Movimento Lionís‑
tico, a Campanha da Visão.
Durante a sua vida, Melvin Jones recebeu as mais importan‑
tes condecorações Lionísticas em diversos países. Em 1950
quando o número de sócios dos LIONS Clubes chegava a
400.000, Melvin recebeu da Direcção Internacional o título de
Fundador e Secretário Geral. Um dos grandes momentos de
sua vida foi a inauguração do Edifício Sede da Associação,
em 1953, na Michigan Avenue, em Chicago.
Em 1954, faleceu a sua esposa Rose Amanda; o casal não
teve nenhum filho e a solidão atacou Melvin Jones, mas em
1956, encontrou nas sua vizinha e amiga, Lillian Radigam, a
sua segunda esposa e igualmente devotada Companheira e
colaboradora, que o acompanhou até o seu último dia de
vida.
Melvin Jones faleceu em 1 de Junho de 1961, deixando‑nos
de herança o maior Movimento do mundo com o objetivo de
Servir, Movimento que a cada dia que passa fortalece as
ideias de Melvin, ideias de Servir sem limites.
Desde 1971, Lions Clubs International tem as suas atividades
centralizadas num edifício de mais de 38.000 metros quadra‑
dos, em Oak Brook, Illinois, USA.
Lions Clubs International é considerado o maior Clube de
Serviço do Mundo e é a única Entidade Não Governamental
(ONG) que possui assento permanente na ONU.

A Sessão Solene de Abertura terá início às 11 horas e no
Auditório dos Paços do Concelho. Após a cerimónia proto‑
colar, segue‑se a intervenção do Coordenador do Centená‑
rio no Distrito Múltiplo, Companheiro PCC João Russo.
Logo depois do Encerramento da Sessão, seguem‑se as
visitas a um Lar de Idosos e Unidade de Serviços Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei.
A culminar, o alegre momento de convívio e confraterni‑
zação dos Companheiros de Melvin Jones e demais Lions.
Em devido tempo, os Lions tomarão conhecimento do
programa definitivo pelo que se espera uma grande ade‑
são nesta que é a Festa de Aniversário do Companheiro
Lion Melvin Jones no Distrito Múltiplo.
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Internacional

1º Vice‑Presidente Internacional
CL Jitsuhiro Yamada
Visita o Distrito Múltiplo 115 – 25 | 29 de Janeiro 2015
Em boa hora, durante os
trabalhos do 60º Europa
F ó r u m realizado em
Birmingham (UK), o VP
Yamada aceitou o con‑
vite formulado pelo
Conselho Nacional de
Governadores para,
em data oportuna, visi‑
tar oficialmente o Dis‑
trito Múltiplo.

Tem data de chegada a
Lisboa no próximo dia
25 de Janeiro.
No dia seguinte, pela manhã, fará uma breve visita de reco‑
nhecimento da capital e da parte da tarde, será recebido por
entidades Oficiais. Segue‑se depois, o tradicional Encontro
com os Lions e Leos antes do Jantar em sua honra.
No dia 27 de Janeiro, partirá para os Açores, onde será rece‑
bido pelo Exmo. Presidente da Região Autónoma e outras
individualidades. Haverá igualmente o Encontro com os Lions
e Leos da Região, antes da Cerimónia do Jantar de Boas
‑Vindas.
No dia 28 de Janeiro, visitará o Distrito Centro Norte, onde
em Guimarães, após visitas Lions e protocolares, acontecerá
o Encontro com Lions e Leos, antes da Cerimónia em sua
honra. A 29 de Janeiro, termina oficialmente a Visita do VP
Yamada a Portugal.
O Lion Dr. Jitsuhiro Yamada, de Minokamo, Gifu, Japão, foi
eleito para servir como Primeiro Vice‑ Presidente da Associa‑
ção Internacional de Lions Clubes durante a 97ª Convenção
Internacional realizada em Toronto, Canadá, de 4 a 8 de julho
de 2014.
O Vice‑ Presidente Yamada é um neurocirurgião. Sendo sócio
do Minokamo Lions Club, Yamada é Companheiro Lion desde
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1985. Ele ocupou diversos cargos na Associação, inclusive
como Governador de Distrito e vice‑líder de área jurisdicional
da GLT.
Serviu na Diretoria Internacional de 2005 a 2007 como inte‑
grante do Comité Executivo e do Comité de Planeamento a
Longo Prazo e como Presidente do Comité da Convenção.
Yamada também serviu como Assessor nomeado à Diretoria
em 2011‑2012.
Em reconhecimento aos serviços prestados à Associação,
Yamada recebeu inúmeros prémios, entre eles o Prémio Par‑
ceiros Humanitários, oito Prémios do Presidente Internacio‑
nal e o Prémio de Embaixador da Boa Vontade, a mais alta
homenagem que a Associação confere aos seus sócios.
Ele também é Companheiro de Melvin Jones Progressivo.
Além das suas atividades como Lion, Yamada preside a várias
organizações, como a Empresa Médica de Koseikai, o Hospi‑
tal Memorial de Kizawa, a Empresa para o Bem‑ Estar Social
de Jikeikai, Hospital Nozominooka e Faculdade de Enferma‑
gem de Ajisai.
Ele também é o Diretor Executivo da Associação de Hospitais
do Japão e Professor afiliado da Universidade de Gifu.
O Dr. Yamada é muito atuante na área de relações interna‑
cionais, servindo como Presidente da Associação da Amizade
de Gifu e Hungria, Associação de Gifu e Marrocos e da Asso‑
ciação de Gifu e Salzburgo.
Foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito da
República da Hungria, Medalha de Honra da Dinastia Alaou‑
ite do Reino do Marrocos e com a cidadania honorária da
Cidade de Pequim, China, em reconhecimento pelos serviços
prestados pela construção da amizade.
O Vice‑Presidente Yamada e a sua esposa, Dr. Toshiko Yamada,
que também é Companheira Lion e Companheira de Melvin
Jones Progressivo, têm um filho, uma filha e três netos.

Internacional

60º Fórum Europeu – Birmingham, UK
30 Out. – 2 Nov. 2014
Fóruns Europeus – o que são?
Os Fóruns Europeus apresentam a oportunidade para a
família Lions de toda a Europa e Convidados de outras par‑
tes do mundo a reunirem‑ se por três dias com o propósito
de compartilhar ideias, experiências e aprender uns com os
outros.

O que acontece nos Fóruns Europeus?
Os Fóruns Europeus
tê m s e m e lhanç a s
com as Convenções
Distritais ou Nacio‑
nais, pois para além
do mix de reuniões,
há também uma
parte social; as Ses‑
sões Plenárias de
Abertura e Encerra‑
mento com os Ora‑
dores Convidados,
em torno das quais
são realizadas reu
niões, workshops e
seminários. O Presi‑
dente e os Vice‑Pre
sidentes Internacionais estão presentes,
além de outros Diri‑
gentes, o que proporciona aos participantes a oportunidade
de encontrar e questionar os nossos líderes.
O Fórum é sede também de dois grandes eventos dedicados
aos Jovens – o Concurso Musical Thomas Kuti e o Prémio
Jovem Embaixador do Século XXI.
Chegaram a Birmingham (UK) Lions de toda a Europa.
Os anfitriões, Lions das Ilhas Britânicas e Irlanda (DM 105)
comemoravam o 60º Aniversário. Durante três dias, decorre‑
ram as sessões e actividades sociais no Hotel Metropole,
local perfeito para acolher debaixo do mesmo tecto os cerca
de mil participantes, familiares e amigos.
Encontrámos os dignatários séniores da Associação – o Presidente Internacional Joe Preston (Arizona‑EUA), o Vice
‑Presidente Jitsuhiro Yamada (Japão) e também o Presidente
Imediato Barry Palmer (Austrália) agora no seu papel de
Presidente da LCIF e os actuais Directores Internacionais pela
Europa, entre outros.

A Cerimónia de Abertura teve como Oradora Convidada a
atleta irlandesa Mary Davies, activista social para os direitos
e inclusão de crianças e adultos com deficiência intelectual.
Actualmente é a Diretora‑ Geral da Special Olympics Europe
/ Eurásia com a responsabilidade de supervisionar o cresci‑
mento e desenvolvimento da Special Olympics em todos os
58 países na Europa e Ásia Central. Por outros compromissos
de última hora, teve de se ausentar e fez‑ se representar.
O encontro habitual com o
PI Joe Preston, permitiu
em diálogo directo, que os
par ticipantes tomassem
conhecimento de impor‑
tantes novidades para os
cerc a de 25 8.50 0 Lions
Europeus. Evocou o desejo
de aumentar o número de
Línguas Oficiais de LCI e a
Celebração do Centenário
de Lions Clubs International. A este propósito, disse ser um objectivo do executivo
a angariação de US$ 10 milhões para distribuir pelas quatro
áreas do Desafio do Centenário: Juventude, Luta contra a
Fome, Preservação da Visão e Meio‑Ambiente.
O Lion Barry Palmer, entre outras importantes mensagens
sobre a nossa grande Fundação Internacional, transmitiu‑nos
de uma forma peculiar “notícias frescas” sobre as doações
de Lions de a favor da Campanha de Ajuda aos Órfãos do
Ébola. Informou que a LCIF fez uma contribuição inicial de
US$ 150.000, mas que Lions e Distritos Múltiplos presentes
no Fórum, aderiram à Campanha e que o total ultrapassava
já (31 Outº) os US$ 500.000...!
Ao longo dos três dias foram cerca de 80 workshops e semi‑
nários – assistiu‑se à apresentação de Actividades Lions
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Internacional
especialmente na Europa, mas também projectos que envol‑
vem Lions europeus em países subdesenvolvidos; os Semi‑
nários dos Comités Euro‑Ásia e Euro‑África, análise às
inciativas na Europa Central e no Leste, Projectos Europeus
de Solidariedade, Campos Internacionais e Intercâmbio de
Juventude, Editores da Lion e muito mais.
Outros assuntos foram analisados, como a importância das
PR‑Relações Públicas, Meios de Comunicação e média Social
também; o Aumento de Sócios e como a Demografia Lions
está a mudar, a Microfinança, Habilidades para Vida, o Pro‑
grama de Leitura e outros projectos Lions em todo o mundo,
mereceram especial atenção.

Durante a Cerimónia de Encerramento, foram anunciados
os Vencedores do Concurso de Música Thomas Kuti, que em
Birmingham celebrou a 24ª edição. O instrumento deste ano
era a Trompa Francesa. Os 16 Candidatos tiveram de tocar
entre outras obras de um reportório, a peça requerida de
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Robert Schumann Adagio and Allegro Op 70. O Grande Ven‑
cedor foi o representante do DM‑102 Suiça‑Lichtenstein, o
jovem Pascal Deuber, que recebeu o prémio de € 6.500,00.
No outro Concurso – Jovem Embaixador do Séc. XXI, o pré‑
mio foi para a jovem Sara Raviola, representante de Itália,
que depois das aulas e nos seus tempos livres, trabalha e
ajuda crianças imigrantes. Como vencedora, recebeu o pré‑
mio monetário de € 3.500,00. Lamentávelmente, em ambos
os Concursos, o Distrito Múltiplo 115 não enviou um repre‑
sentante.

No final, assistimos à entrega simbólica da Bandeira da
Europa pelo PID Phil Nathan – Pres idente do Fórum, ao
Ex‑Director Internacional Manfred Hofmann, primeiro res‑
ponsável pelo próximo Fórum a realizar em Augsburg – Ale‑
manha, de 9 a 12 de Outubro de 2015.
Marcaram presença em Birmingham, o PID Joaquim Borra‑
lho, a Governadora do Centro Norte Anabela Caldevilla, o CC
Frederico Burnay e o casal Soledade e Jorge Madeira do
Lions Clube de Vilamoura.

Distrito Multiplo

Com alegria constatamos todos, o desempenho
e acção apresentados pelos nossos

Governadores, Presidente Leo e Dirigentes de Clubes
Estimados Lions,

O final de ano que se aproxima, coincide com o final da primeira metade do Ano Lionístico.
É o tempo para celebrarmos e refletirmos. Com alegria constatamos todos, o desempenho
e acção apresentados pelos nossos Governadores, Presidente Leo, Dirigentes de Clubes e
de um modo geral, Lions e Leos, esses sim, sustentação desta que é a maior Associação de
Clubes de Serviço no Mundo.

CC FREDERICO BURNAY

Seguindo os objectivos traçados com total empenho e dedicação, apraz‑nos registar que
foram inúmeras as Campanhas desenvolvidas nos Distritos que se enquadram no Desafio de
Serviço do Centenário, programa de comemoração do Centenário de Lions Clubs Internatio‑
nal anunciado pelo IP Joe Preston, na Convenção de Toronto em Julho último.

Sabemos já que o Desafio de Serviço do Centenário é a oportunidade que os Lions têm a
nível global, para Servir 100 milhões de pessoas até dezembro de 2017. Em cada área espe‑
cífica – Jovens, Visão, Fome e Ambiente, vamos Beneficiar, Aliviar e dar Assistência a 25 milhões de pessoas. As Comunida‑
des anseiam por tal e confiam na Ação dos Lions.
No início de Novembro, teve lugar o Encontro dos Lions Europeus em Birmingham. O anfitrião, o Distrito Múltiplo 105 (Ilhas
Britânicas e Irlanda) que comemora este ano as “Bodas de Diamante”, o 60º Aniversário, recebeu com afinco os cerca de mil
participantes e tudo fez para que durante os três dias do Fórum Europeu, as Sessões, Workshops e Seminários decorressem
no seu melhor. Durante um intervalo dos trabalhos, a equipa do Distrito Múltiplo, após o convite, entretanto formulado, rece‑
beu a confirmação do Vice‑Presidente Jitsuhiro Yamada para a realização da Visita Oficial a Portugal em Janeiro próximo.
Por tal, estamos orgulhosos e certamente que os Lions tudo farão para que esta Visita de um Dirigente Internacional, se torne
num sucesso Lionístico e ao mesmo tempo, um marco para o Distrito Múltiplo.
Neste período também, os Lions viveram outro grande momento de alegria e orgulho... A notícia que em 23 de Outubro pas‑
sado foi publicado no DR o reconhecimento Oficial por parte da Tutela, a Presidência de Conselho de Ministros, da Fundação
dos Lions de Portugal. Lembramo‑nos todos que a nossa Fundação deu os primeiros passos nos idos de 1981 e que após
múltiplas iniciativas, finalmente, foram gorados de êxito os esforços do actual Conselho de Administração, Companheiros que
louvamos pelo empenho e dedicação à causa. Por tal reconhecimento e para dar cumprimento ao Despacho Oficial, o Conse‑
lho de Governadores viu‑ se na contingência de realizar em 30 de Novembro passado, uma Assembleia Geral Extraordinária
para aprovação dos novos Estatutos e Eleição dos Corpos Gerentes, a qual decorreu com a maior elevação e permitiu que a
Fundação dos Lions estivesse agora de acodo com a Lei‑ Quadro das Fundações de 2012.
Um apelo especial para a participação dos Lions na nossa Festa Anual – as Convenções, que terão lugar na Figueira da Foz
nos próximos dias 1, 2 e 3 de Maio de 2015. É o momento ideal para a partilha, troca de experiências e Companheirismo...
Permitirá continuarmos a crescer e a fazer o que tão bem os Lions sabem, Servir. Os Clubes anfitrões contam a presença
maciça de Lions e tudo farão para esta Festa, seja também inolvidável.
A época Natalícia que se avizinha, desejo e faço votos que seja mais do que uma Festa, que seja um
motivo de celebração pleno de Paz e Amor entre os Lions e pessoas de Boa Vontade.
Boas Festas e Feliz Ano Novo de 2015 ...!
Lion Frederico Burnay
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Distrito 115 CN

Com uma equipa unida por um objectivo, pode fazer‑se a diferença

E temo‑lo conseguido….
Caros Companheiros,

Recentemente, vi um vídeo de que gostei muito, não só porque me inspirou, mas também
porque me ajudou a compreender algumas situações, nomeadamente o que é, de facto, ser
Governadora. Nesse vídeo, Nicole explica como, às vezes, se sentia invisível, quer em situa‑
ções familiares, quer sociais, em que se sentia sempre em segundo plano. Não era notada
pela família, era imperceptível para o marido e até para os filhos. Nicole conta como, por
vezes, essa invisibilidade a afligia, como a remetia ao silêncio que lhe abafava a garganta,
no desespero de querer ser ouvida.

Anabela Caldevilla
Governadora do Distrito 115 CN

Um dia, recebeu uma prenda duma amiga, um livro das grandes catedrais da Europa. Nicole
não tinha percebido o significado daquela prenda, até ter lido a dedicatória que dizia: “Com
admiração pela grandiosidade de coisas que tu constróis e que ninguém vê.” De facto, não
sabemos o nome de quem constrói alguns dos monumentos famosos, pois apenas admira‑
mos a grandiosidade do que foi erigido.

Desta forma ao tomar conhecimento da história, Nicole percebeu que a invisibilidade que
sentia não era a doença que apagava a sua vida, mas sim a cura para a doença do egocen‑
trismo, o antídoto para o seu orgulho. Não importava que os outros não a vissem, porque na realidade ela não trabalhava para
si, mas sim para a Alegria e a Felicidade dos outros, embora por melhor que trabalhasse eles não lhe prestassem atenção.
O que lhe importava era esperar que o seu trabalho deixasse uma marca que perdurasse.
Hoje, ao recordar a história de Nicole, também me sinto grata pela minha “invisibilidade”, porque que o que mais me importa
e preenche é a tomada real de consciência de que um Governador não é senão um personagem que para o exercício da sua
função necessita do apoio dos seus Companheiros Lions, da sua equipa. Hoje, percebo a fantástica lição de vida que tenho
tido no exercício deste cargo e o quanto isso me tem preenchido, especialmente naqueles momentos em que até gostaria de
ter tido maior relevo mas em que não consegui atingir o grau que desejava.
Através deste filme, compreendi que, individualmente, pouco consigo fazer, porque sou apenas mais uma Lion. Porém, com
uma equipa unida por um objectivo, pode fazer‑ se a diferença. E temo‑lo conseguido….
Senti a União de que vos falo, em dois momentos em particular, em duas das actividades que englobaram os Clubes do Dis‑
trito 115CN. Em primeiro lugar, foi o da acção de preservação da Floresta em Vouzela, em que contribuímos para a plantação
de 20.000 árvores. Apesar de ser um sítio temido, onde já morreram bombeiros, mesmo debaixo de frio e chuva, a União e a
Alegria foram mais fortes naquele dia fantástico. Vivemos grandes momentos de Companheirismo.
Merecem igual destaque, as diversas dinâmicas iniciativas desenvolvidas em uníssono, no fim‑ de‑ semana em que comemo‑
rámos o Dia Mundial da Diabetes. Muitos clubes mesmo a nível individual juntaram‑se no desenvolvimento de acções de
sensibilização, de diversos tipos, desde palestras, a caminhadas, rastreios, iluminação de edifícios, entre outros. Muitos foram
os Clubes que responderam positivamente ao nosso apelo, de nos unirmos em prol de causas tão nobres e isso tem‑me
enchido de Orgulho e de Motivação para continuar em frente.
Por todas essas razões, gostava também que alguns Companheiros Lions se sentissem determinados e munidos de vontade
para se candidatarem à Governadoria do Distrito 115CN. Precisamos de honrar e agradecer os 60 anos de Lionismo em Por‑
tugal, uma Associação absolutamente fundamental e necessária para o bem‑ estar das nossas comunidades. Precisamos de
dar continuidade a este trabalho fantástico que só resulta desta mesma União. Precisamos de unir ainda mais
as nossas forças, porque existem ainda muitos que esperam a nossa ajuda. Só com o talento que temos,
com a vontade que interiormente nos impulsiona e com a experiência que nos fundamenta, que iremos
conseguir atingir os objectivos que nos propomos.
Finalizo, deixando‑vos uma mensagem de carinho para esta época natalícia, mas também para o novo
ano que se aproxima desejando‑vos um Bom Natal, com muita Paz, Alegria e Amor para 2015 e que
este Novo Ano nos renove a Vontade, a Coragem e a Dedicação de continuarmos a Servir.
Anabela Caldevilla
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Distrito 115 CS

É Natal!
Natal, palavra mágica que ecoa diariamente nos nossos ouvidos ,

apesar das dificuldades pelas
quais muitos estão a passar, transmite‑nos uma mensagem de paz, de esperança e de amor.
Independentemente das crenças religiosas de cada um, ou mesmo na ausência delas, não
conseguimos ficar indiferentes ao piscar das luzes, às ruas engalanadas e ao frio cortante que
nos lembra que algo de novo, de extraordinário, uma nova esperança, algo diferente irá acon‑
tecer.

Américo Marques
Governador do Distrito 115 CS

“Natal é em dezembro, mas em maio pode ser, Natal é em setembro, é quando um homem
quiser”, dizia Ary dos Santos. Sim, no sentido da nossa renovação, do começar de novo. Mas
o Natal da magia, da simplicidade, o Natal em que reunimos a família ao redor da lareira ou à
volta da mesa, ajuda‑nos a esquecer, nem que seja por um momento, as dificuldades, e tudo
aquilo que nos atormenta. Esse Natal, essa predisposição para observar de forma diferente
os fenómenos, esse só mesmo em dezembro. Sim os sonhos criados e vividos no olhar expe‑
tante de uma criança quando vislumbra os brinquedos numa montra; a crença no Pai Natal e
nas oferendas que ele trará, tudo isso e muito mais faz a diferença do Natal, em dezembro.
Não só pelo Natal, mas particularmente nesta quadra, devemos fazer um grande esforço de
solidariedade. Um esforço para ajudar aqueles que menos têm, para que no infortúnio que
lhes bateu à porta, possam sentir, para além da magia temporal, a magia de que não estão
sós, que ainda há pessoas que se interessam pelas dificuldades dos seus semelhantes. Alguns
poderão ficar com a sensação de que tudo isto não passa de trivialidades e que o Governador
deveria escrever coisas diferentes, arrojadas, viradas para o futuro. Poderia eventualmente
ser diferente. Mas não me sentiria bem com a minha consciência, nesta data tão expressiva,
se não apelasse a todos os Companheiros o cultivo dos valores de solidariedade, não só mone‑
tária, mas acima de tudo aquela que leva a propiciar momentos de felicidade.
É que o ser humano, quando perde a solidariedade, quando não é capaz de respeitar os outros
na sua própria dimensão e de os ajudar a ultrapassar os momentos maus, então perde o melhor
que a vida tem e as pessoas passam a ser meros números que, para além da expressão arit‑
mética, nada mais representam.
Precisamos de força, de motivação para cumprir o rasto terrestre da nossa existência. Por
vezes, a vida coloca‑nos perante factos que nos fazem refletir profundamente sobre o sentido
da nossa existência. Não vamos teorizar sobre isso. Cada um terá a sua convicção. Mas não
podemos ficar indiferentes à forma e conteúdo de como, em situações adversas, há sempre
a força e a resistência necessária para ultrapassar as dificuldades.
Um Santo Natal para todos.
Com Amizade
Américo Marques
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Distrito 115 CS

STRIDES

III Caminhada pela Diabetes

o Distrito 115 Centro Sul levou
a efeito a organização da Marcha Stride, mais conhecida por
“III Caminhada pela Diabetes”. Porém, desta feita, o local
escolhido não foi o parque Expo como tinha acontecido nos
dois anos anteriores.
Por razões organizacionais decidimos mudar o local para
outro espaço próximo de Lisboa – o passeio marítimo entre
as praias da Torre e Paço de Arcos.
Não porque o local seja mais atraente, embora junto à praia
seja bastante agradável, sobretudo quando o tempo nos con‑
templa com um céu azul, cor da Diabetes, e um sol radiante.
Infelizmente não foi isso que aconteceu, porque à hora das
pessoas tomarem a decisão de sair de casa fomos surpreen‑
didos com uma chuva copiosa e um céu muito escuro.
Contudo, à hora da partida, um sol bonito e convidativo para
uma caminhada à beira-mar surgiu permitindo-nos assim
desfrutar de um amplo convívio durante duas horas e meia

Pelo terceiro ano consecutivo,
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Aproveito, aqui e agora, para agradecer a colaboração fan‑
tástica da Autarquia de Oeiras, na pessoa do seu Vice-Presi‑
dente e restante equipa, que desde a primeira hora nos deu
todo o apoio logístico necessário para que o evento fosse
bem sucedido.
Gostaria ainda de agradecer às forças vivas locais, nomea‑
damente aos Bombeiros Voluntários, Policia Municipal, Pro‑
teção Civil e a todos os parceiros que estiveram presentes
quer fisicamente, quer através dos presentes que constituí‑
ram o Kit de ofertas aos participantes na marcha.

Distrito 115 CS

Finamente, agradecer aos Companheiros e amigos que par‑
ticiparam nesta ação de sensibilização e alerta para os peri‑
gos Diabetes.

Resta formular os meus votos que esta iniciativa não pare e
de que hoje seja “o primeiro dia” da nova organização para
o AL 2015/2016.

Acapo – 25 anos
o Distrito Centro Sul de Lions
Clubes fez-se representar com 50 Companheiros nas fes‑
tividades do 25º. Aniversário da ACAPO, realizada num
restaurante sito na Batalha.
Momento inesquecível de convivência conjunta de 724
pessoas, entre Invisuais, Ambliopes, Lions, convidados e
amigos, que partilharam entre si a possibilidade de estar
presentes na celebração da efeméride daquela Instituição.
Na ocasião foi assinado um protocolo conjunto entre o D115
CS de Lions Clubes e a ACAPO que estabelece as bases de
entendimento futuro entre as duas Instituições permitindo,
dessa forma, uma maior aproximação entre ambas.

No dia 25 de Outubro de 2014

Foram também oferecidas 107 bengalas representadas
simbolicamente pela entrega, na altura, de uma bengala à
presidente da Associação Dra. Ana Sofia Antunes.
Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os Clubes
e Organizações, cujos nomes são descritos abaixo, que con‑

tribuíram para que aquele número fosse atingido corpori‑
zando, desta forma, uma meta que nos havíamos proposto.
Quantidade

Lions Clube de Abrantes
1
Lions Clube de Cantanhede 1
Lions Clube Cascais
1
Cidadela
Lions Clube de Castelo
1
Branco
Lions Clube de Coimbra
50
Idealmed
Lions Clube de Costa dos
2
Sol Carcavelos
Lions Clube Cova da Beira
1
Lions Clube Estoril Palácio 1
Lions Clube de Alvalade
2
Lions Clube de Belém
1
Lions Clube do Funchal
4
Lions Clube Lisboa
2
Benfica
Total

Quantidade

Lions Clube Lisboa Centro
Lions Clube Lisboa Matter
Lions Clube Lisboa Monsanto

2
2
1

Lions Clube Sete Colinas

4

Lions Clube de Loulé

20

Lions Clube do Montijo

1

Lions Clube Seixal Miratejo
Lions Clube e Setúbal
Lions Clube Sintra Romântica
Lions Clube de Vila Moura
Lions Clube de Vila de Rei
Divisão Sete (L. Belém;
L7 Colinas; L. Norte L. Benfica)
108

1
1
1
5
1
1

Em ambiente de festa o DG Américo Marques dirigiu-se
aos presentes manifestando a sua alegria e agradecimento
pela possibilidade, que lhe foi dada, de poder juntar duas
Instituições que, embora com finalidades diferentes, con‑
jugam os seus esforços na ajuda, na área da Visão, aos
que deles recorrem e precisam.
Recordamos que o presidente Internacional Joe Preston,
apelou a todos os Clubes Lions do mundo para envolver‑
mos, até 2017 ano do centenário de Lions Internacional, 25
milhões de pessoas na área da visão.
Da nossa parte tudo faremos para continuarmos a contri‑
buir para a concretização daquele objetivo!
Bem hajam! Com amizade
Américo Marques
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JOIN. Vamos construir uma nova esperança?
Atravessamos profunda e pro‑
longada crise económica ,

que
evidencia fragilidades no que
concerne à capacidade da So
ciedade criar empregos que
absorvam a mão‑de‑obra dis‑
ponível.

CL Gil Patrão
(LC de Coimbra)
Assessor do Governador
Américo Marques

Dantes, a dificuldade em en
contrar trabalho atingia mais
quem não possuía qualifi
cações académicas elevadas
mas, com o alastrar da crise,
tudo se alterou. Para pior.

Aumentar a confiança da organização poderá permitir que o
candidato venha a ser convidado a ser entrevistado, primeiro
passo para garantir novo emprego.

Todos somos afetados pelo
flagelo do desemprego. Mes
mo quem não é diretamente atingido, terá na família, ou nos
amigos, quem, mesmo muito qualificado profissionalmente
e dotado de formação de nível superior, se encontre desem‑
pregado. Alguns destes, fruto da idade, podem temer não
encontrarem uma ocupação remunerada, compatível com as
suas competências, em tempo útil. É um drama, seja ao nível
pessoal, seja no domínio social.

A ação dos Lions Clubes (Ofertantes e Destinatários, pois os
Clubes aderentes serão simultaneamente as duas coisas)
pressupõe um entrosamento social, e o conhecimento real
do meio em que cada Clube se insere, desde as necessidades
de emprego dos associados, e familiares, às necessidades de
recrutamento das forças vivas da comunidade local, fruto da
ação incessante dos Companheiros que aí prestam Serviço,
objetivo que qualquer Lion persegue em todo o Mundo.

Foi ao observar esta situação inédita, que atinge Companhei‑
ros e seus familiares, amigos e simples conhecidos, que se
desenvolveu a Bolsa de Emprego Lion ou JOIN (Job Oppor‑
tunities International Network), com o objetivo de ajudar
quem carece de emprego.

O regulamento do JOIN, que se deseja implementar onde
existam Companheiros e/ou seus familiares que precisem de
emprego, e/ou onde existam organizações que estejam a
recrutar profissionais competentes, dotados de qualidade
humana assinalável, para expandirem as suas atividades, tem
apenas os cinco pontos seguintes:

Somos mais de 1,35 milhões de Lions no Mundo. Como qual‑
quer crise económica não atinge simultaneamente todos os
países, nem os afeta da mesma forma, com o JOIN preten‑
demos identificar oportunidades de emprego, existentes em
organizações de qualquer lugar, onde os Clubes Lions este‑
jam implantados, e cruzar essas oportunidades com as
necessidades de emprego, identificadas pelos Clubes Lions
junto dos Companheiros e familiares que, sendo profissionais
qualificados, se encontrem em situação de desemprego ou
de subemprego.
O JOIN tem instrumentos e ferramentas informáticas que
permitem iniciar a sua divulgação, não só em Portugal, mas
no Universo Lion, caso seja proposto ao Lions International
e vier a merecer reconhecimento.
A sua originalidade advém do Clube que identifica as neces‑
sidades de emprego (Clube Ofertante), avalizar a idoneidade
moral, ética e pessoal do candidato a emprego, pelo conhe‑
cimento tido desse Companheiro, ou do familiar de Compa‑
nheiro Lion.
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Parece pouco, mas haver um Clube de Serviço, com a proje‑
ção que os Lions International têm, que avalize a idoneidade
de um candidato a emprego, é uma mais‑valia para qualquer
organização que, em qualquer parte do Mundo, precise de
recrutar profissionais competentes – que avaliará pelo CV do
candidato, que lhe será disponibilizado pelo Clube Lion da
sua região (Clube Destinatário) – tendo a garantia adicional
do Lions Clube Ofertante de que este avalizou o perfil
humano do candidato, por o considerar pessoa de bem e
dotado de princípios éticos.
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1 – Objetivo do JOIN:
Promover o encontro entre necessidades de emprego qualificado de membros de Lions Clubes aderentes ao “JOIN” e
necessidades de recrutamento de empresas/organizações da
área dos Clubes Lions, em meios humanos, em áreas específicas.
2 – Condições de Adesão do Lions Clube ao “JOIN”:
Ao aderir ao “JOIN”, cada Clube atuará como Clube Ofertante
e como Clube Destinatário.
3 – Condições de admissão dos Candidatos:
serem CL´s, ou seus familiares diretos; possuírem uma qualificação académica e/ou profissional reconhecida; carecerem
de emprego; apresentarem no seu Clube Lion o CV Europeu,
em português e inglês.
4 – Ação do Clube Lion (enquanto Ofertante) CL (O):

Distrito 115 CS
Recebida uma proposta de candidatura, o CL (O) analisa o
perfil do candidato e avaliza a idoneidade moral e pessoal do
candidato (pelo menos um membro de pleno direito do CL
deve avalizar, pelo seu conhecimento direto, a idoneidade
moral e pessoal do candidato);

Asil – Espírito de Família
Estamos em época natalícia !

O mundo vive este mês com
grande apego a festas imbuí‑
das de alegria no seio de ami‑
gos e mais propriamente com
a família.

O CL (O) informa o candidato das Ofertas de Emprego existentes no “JOIN”;
O CL (O) insere o CV no site do LC International, via “JOIN”;
O CL (O) manterá o “JOIN” atualizado (em termos de novas
entradas, retirada de candidaturas, ofertas de emprego recebidas, contatos,…) com periodicidade mensal;
O CL (O) divulga internamente, nas AG´s do Clube, os pedidos
recebidos quer dos seus candidatos, quer doutros Clubes.
A Direção do CL (O) poderá contatar diretamente outros Clubes, para reforço das candidaturas dos seus Membros, ou dos
seus familiares diretos.

PCC Jorge Ferreira
Presidente da Direção

O Natal lembra o nascimento
de Jesus Cristo, sendo especial
mente para os cristãos o pre
sépio, a figura que simboliza o
lugar onde nasceu, exemplo de
humildade e sentimento de
família.

O CL (D) analisa as candidaturas existentes no “JOIN”;

No nosso Distrito Múltiplo de Lions Clubes, também há cerca
de três dezenas de anos, este espírito de família inspirou os
nossos Companheiros e Companheiras na altura, a formarem
uma associação com o objectivo de solidariedade para com
a Família Lions.

O CL (D) contata Empresas e outras Organizações, Asso
ciações Empresariais, Clubes de Empresários, recolhendo
Ofertas de Emprego e necessidades de meios humanos quali
ficados;

Desde então o fim para que foi criada, na ocasião “Mútua”,
hoje denominada Associação de Solidariedade Inter‑Lions,
tem sido bastante positivo graças aos seus sócios que numa
atitude altruísta tem contribuído para o seu sucesso.

O CL (D) coloca no site do Lions International, via “JOIN”, as
oportunidades detetadas e os contatos das Empresas/Organizações ofertantes.”
O JOIN é um projeto fácil de explicar, concebido para ser
global e simples de implementar em cada Clube.

Associar‑se a esta Instituição, sendo um acto voluntário,
felizmente com razoável aderência, podemos considerar que
se trata também de uma actividade Lionística, isto é, estar
solidário com o nosso semelhante carecido que está mais
próximo de nós, a Família dos nossos Companheiros e Com‑
panheiras.

Já a sua concretização dependerá, exclusivamente, da von‑
tade dos Companheiros constituírem, em cada Clube, um
núcleo que o dinamize.

Esta Associação pode crescer muito mais e quanto maior for
o seu quadro social mais significativa será a nossa Solidarie‑
dade.

5 – Ação do Clube Lion (enquanto Destinatário) CL (D):

Poderá ser mobilizador também para os Leos. Para o desen‑
volver e melhorar, precisamos de si! Sabemos que o êxito do
JOIN dependerá dos Clubes aderentes e, sobretudo, dos
Companheiros que nele queiram trabalhar.
Se o JOIN o cativou, motive o seu Clube a aderir ao mesmo.
Juntos, poderemos criar um novo movimento global, capaz
de ajudar Companheiros e seus familiares, a encontrarem
emprego!

Esta Direção está disponível para qualquer esclarecimento e
aguarda pela sua inscrição.
Em nome da Associação de Solidariedade Inter‑Lions dese‑
jamos aos Companheiros e Companheiras Lions e seus fami‑
liares, um FELIZ NATAL.

Coimbra, 2014‑11‑25
CL Gil Patrão (LC de Coimbra)
Assessor do Governador Américo Marques

PCC Jorge Ferreira
Presidente da Direção
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Os Lions em Vouzela para plantar e cuidar da Floresta
O Ambiente é um dos pilares do Desafio de Serviços
do Centenário do Lions Clube Internacional!
No passado mês de Outubro e no âmbito do Programa do
Desafio de Serviços do Centenário, Campanha de Ação para
Serviços Globais de “Proteção ao Meio Ambiente” centenas
de Lions de Portugal aceitaram o desafio desta Assessoria e
foram até Vouzela para plantar e cuidar da Floresta.
No verão de 2013, a região do Caramulo foi devastada pelos
incêndios do verão desse ano onde arderam mais de 10.000
hectares de floresta, onde morreram 5 combatentes e onde
os prejuízos chegaram aos milhões de euros.
Logo de imediato tiveram de ser pensadas varias medidas
que permitissem a recuperação de diversas áreas atingidas
por estes incêndios e a região de Vouzela, nomeadamente no
Perimetro Florestal da Penoita, foi uma dessas áreas que
mostrou ser prioritária.
O trabalho de preparação foi conduzido durante mais de um
ano pela Floresta Unida, pela Câmara Municipal de Vouzela
e ICNF e teve como objectivo não só promover uma simples
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plantação mas sim recuperar, promover manutenções futu‑
ras e valorizar os espaços abrangidos por esta recuperação.
No dia 18 de Outubro, dia do evento de plantação foram plan‑
tadas mais de 20.000 arvores, foram conservadas e recupe‑
radas outras 5.000 arvores e foram controladas milhares de
plantas invasoras.
Mais importante do que todos estes números, o que mais nos
orgulhou foi o facto de vermos mais de 200 Lions e Leos uni‑
dos por uma causa, com uma união que transformou núme‑
ros em soluções.
Durante o dia enquanto assessor do ambiente fui passando
por diversos companheiros Lions e Leos, fui analisando o
impacto tremendo que o grupo estava a proporcionar na
recuperação daquela área florestal, e no final, quando vi o
grupo todo junto para a fotografia final senti o que tínhamos
feito a diferença, todas as árvores tinham sido plantadas com
a melhor das ferramentas, o coração.

Distrito Multiplo

Fazermos a diferença e construir um novo futuro para esta
area inclui apoiarmos a sua manutenção e para tal saberemos
em breve como poderemos contribuir. Existem já alguns
Lions e Leos que se voluntariaram e mostraram‑se disponí‑
veis para ajudar. Esperamos que esta equipa cresça e que
continue a dar apoio a este projecto.
Gostaria de deixar um agradecimento especial aos Compa‑
nheiros (Lions e Leos) da Boavista, Barcelos, Bairrada, Trofa,
Covilhã, Povoa do Varzim, Oliveira de Azeméis, Vale de Cam‑
bra, Santa Joana Princesa, Águeda, Vagos, Ponte de Lima,
Maia, Matosinhos, Porto, Mealhada, Lisboa Alvalade, Lisboa
Belém, Coimbra, Sintra e um reconhecimento à Equipa Verde
Lions e Leos da Boavista que não só fizeram parte da solução
como também construíram a solução, através da ajuda incon‑
dicional na organização e acompanhamento de todos no dia
do evento.
Deixo ainda um agradecimento ao CC Frederico Burnay e um
em especial à nossa governadora Anabela Caldevilla que
como sempre, incentivou, dinamizou e alimentou minuto a
minuto a união do grupo.
Esperamos por todos para as próximas acções de manuten‑
ção desta região e noutras que estamos a preparar para pri‑
meiro trimestre de 2015, não esquecendo que o Ambiente é
um dos pilares do Desafio de Serviços do Centenário do Lions
Clube Internacional!
David Lopes
Assessor do Ambiente DM 115 – AL 2014/15
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acção lions em portugal

Lions Clube da Boavista
Os Companheiros do Lions Clube da Boavista iniciaram este
ano Lionístico cheios de vontade de participar em vários
momentos solidários. Está a ser um ano profícuo em realiza‑
ções conjuntas o que nos está a dar muito prazer pois o conví‑
vio com outros Clubes e Companheiros traz‑nos novas
experiências, renovamos e partilhamos ideias e desta forma
contribuímos para a visibilidade das nossas acções, resultando
positivamente para a adesão e apoio de novos associados.

tivo plantar 20.000 arvores, proteger mais 5.000, controlar
inúmeras plantas invasoras, tudo isso num só dia.
Apesar da chuva que não nos abandonou, apesar da lama, das
dificuldades devido aos acessos e ao terreno, foi uma activi‑
dade muito gratificante e construtiva para todos, pela união e
interesse que sentimos de todos que se deslocaram a Vouzela,
determinados a abraçar esta grande causa que é a preservação
do nosso património Florestal.

Equipa Verde Lions & Leo da Boavista em Vouzela no evento
nacional de apoio à Floresta
No dia 18 de Outubro, com um número muito significativo de
presenças – éramos a maior delegação de Lions e Leos – par‑
ticipámos mais uma vez, no evento nacional de apoio à Floresta
Unida que este ano teve lugar em Vouzela, no perímetro Flo‑
restal da Penoita, umas das áreas mais atingidas pelos incên‑
dios de 2013.
Deixamos aqui um agradecimento a toda a nossa equipa de
Voluntários da Equipa Verde Lions & Leo da Boavista – que tra‑
balharam incansavelmente e exemplarmente para a realização
e sucesso desta iniciativa. Os objectivos foram cumpridos e até
mesmo ultrapassados o que tornou esta actividade inédita.
Os Lions mais uma vez fizeram a diferença.
Será sempre assim. Sonhamos, Realizamos. Nós Servimos.
No passado mês de Outubro a companheira Paula Carvalho
participou na missão em Ongole‑Índia pela Acupunctura sem
Fronteiras‑ Portugal. A missão decorre há 3 anos com o objec‑
tivo de ensinar Acupunctura a um grupo de alunos até que
estes se tornem independentes no cuidar e ensinar, de uma
forma voluntária, a população local que não tem recursos eco‑
nómicos numa pequena cidade para a dimensão da Índia, com
várias dificuldades ao nível social, económico e de saúde, mas
com seres humanos, espontaneamente capazes de parti‑
lhar, integrar e ajudar.

Desta vez a nossa colaboração foi mais abrangente pois abra‑
çou todo o fim‑ de‑ semana tendo alguns dos nossos Compa‑
nheiros Lions e Leos colaborado como Voluntários em toda
a organização do evento, que juntou mais de 800 participan‑
tes que ali estavam pela recuperação e valorização de um
património natural único no país e que tinham como objec‑

De Ongole a Companheira Paula Carvalho, trouxe um Coração
cheio, e uma profunda gratidão por esta grande Família Indiana.
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Em Novembro, mais precisamente no dia 8, realizámos uma
Assembleia Jantar para admissão de 8 novos sócios no nosso
clube, no qual contámos com a presença da nossa Governadora.
Foi uma noite extremamente animada na qual vivemos momen‑
tos de companheirismo e amizade, essencial para a nossa moti‑
vação e reforço à continuidade das nossas iniciativas solidárias.
Realçamos e agradecemos o apoio que recebemos do PCC
Ribeiro Cardoso e do Companheiro Antonio Ramos do Lions
Clube Lisboa Belém tendo ambos contribuído significativamente
para o sucesso no aumento do nosso quadro social.

Mais recentemente, estabelecemos uma parceria com a Blue
Kids e desta forma pudemos auxiliar os Bebés de S. João, atra‑
vés da oferta de roupas para os enxovais para os bebés e mães
mais carenciadas. Com a colaboração directa da nossa CL Maria
do Rosário que presta voluntariado no “ Serviço de Humaniza‑
ção do Hospital de S. João”, foram também entregues artigos
de primeira necessidade (biberões, mantas, chupetas, roupa de
bebé..fraldas etc) para completar os referidos enxovais dando
“especial atenção a “famílias carenciadas com gémeos, mães
adolescentes e mães solteiras”.

Ainda em Novembro e para assinalar o Dia Mundial da Diabetes
alguns Companheiros do Lions Clubes da Boavista juntou‑se
ao Lions Clube de Braga numa caminhada de sensibilização
pela Cidade de Braga.

No âmbito do apoio que todos os Domingos damos à comu‑
nidade dos sem‑abrigo do Porto, Outubro e Novembro con‑
feccionámos e distribuímos mais de 400 refeições, assim
como diversa roupa e outros bens essenciais. Com a colabo‑
ração da Clinica Médico Dentária S. Francisco de Assis foram
oferecidos tratamentos dentários a uma família com dificul‑
dades que recebeu também óculos oferecidos pelo Grupóp‑
tico de Barcelos.

Chovia bastante mas o calor humano e a amizade que se viveu
durante manha do dia 16 de Novembro foi a grata recordação
que trouxemos de uma excelente organização da Assessoria
da Diabetes que não mediu esforços para que esta fosse mais
uma iniciativa de sucesso para o Distrito 115 CN.
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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
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Lions Clube das Flores – Pérola do Ocidente
Fundação Internacional de Lions Clubes financia projeto de
grande significação local
O Lions Clube das Flores –
Pérola do Ocidente viu apro‑
vado, pela Fundação Internacional de Lions Clubes, o
seu projeto de aquisição de
equipamentos para uma nova
ala de internamento do Lar
de Idosos da Santa Casa da
Misericórdia das Lajes.
Este projeto do Lions Clube
das Flores é considerado, socialmente, relevante em face das
crescentes solicitações de internamento naquela instituição de
apoio à 3.ª idade, e contempla a aquisição de 10 camas articu‑
ladas elétricas, grades em madeira e respetivos colchões, num
investimento global superior a 13 mil euros.
A nova ala de internamento do Lar de Idosos apoiada pelo Lions
Clube das Flores – Pérola do Ocidente será designada Ala de
Internamento Lions Internacional.
O apoio financeiro da Associação Internacional de Lions Clubes,
através da sua fundação, foi uma das várias diligências que o
Lions Clube das Flores empreendeu no sentido de angariar os
recursos necessários à concretização do projeto, tendo envol‑
vido no processo as forças vivas da comunidade florentina e as
suas instituições oficiais e privadas mais representativas.
No domínio lionístico, esta iniciativa do Lions Clube das Flores
– Pérola do Ocidente contou com uma contribuição do Lions
Clube de Lagoa (Açores) que assim, se associou a mais este
Serviço comunitário e social em benefício da ação social da
Ilha das Flores, e que dá substancia ao lema dos Lions que é:
Nós Servimos!
Trata‑se de uma excelente notícia para os Lions das Flores e

que engrandece o desígnio dos Lions de Portugal por que é
mais um projeto lionístico certificado pela Associação Interna‑
cional de Lions Clubes, através da sua fundação, no âmbito da
ação lionística no Distrito 115 Centro Sul.

Caminhada da Diabetes
No dia 15 de Novembro o Lions Clube das Flores Pérola do
Ocidente, juntou 30 pessoas numa caminhada pela diabetes,
que pretendia a sensibilização para esta doença que já atinge
milhões de indivíduos em Portugal e no mundo. Foi um conví‑
vio salutar e agradável, em que recebemos géneros alimentí‑
cios dos participantes para serem oferecidos a carenciados,
conforme pedido no cartaz divulgado por nós e oferecemos
uma garrafa de água a cada um dos participantes, bem como
panfletos elucidativos da diabetes a estes e a todos quantos
fomos encontrando pelo caminho. O Tempo inicialmente chu‑
voso também colaborou nesta actividade, mantendo‑se sem
chuva durante todo o percurso, como se pode comprovar na
foto anexa.

Lions Clube de Rabo de Peixe
Participação do Lions Clube de Rabo de Peixe no procissão da
Festa de Rosário

Tomade de posse do Companheiro Luis da Ponte.
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Tomada de posse do consagrado músico alemão da Baviera,
Max Pfluger.

Em Assembleia do Lions Clube de Rabo de Peixe de 29 de
Novembro, muita participada e comentada na comunicação
social dos Açores o Clube aproveitou para homenagear cinco
Homens, que muito deram à sua terra, a Vila de Rabo de Peixe.
Foram eles: Artur Pimentel, António de Jesus Amaral, José
Laurénio, José Domingos Pimentel e José Pacheco Fraga.

O Lions Clube de Rabo de Peixe ficou mais rico com a tomada
de posse de um novo sócio, desta feita a CL Helena Galvão
Amaral, com o nome artístico é Lena Gal, uma conhecida e
consagrada pintora micaelense que quis aderir ao movimento
Lions. Após a cerimónia protocolar, a nova membro lion, que
teve como madrinha a CL Helga Acker, ofereceu um dos qua‑
dros da sua exposição que se encontra patente no centro da
cultura em Ponta Delgada, sob o tema “o feminino na obra de
Saramago”, a fim de ser leiloado e as receitas reverterem para
a bolsa de estudos do jovem pescador de Rabo de Peixe que
se encontra no ISCTE no 3º ano do curso de arquitectura.
Igualmente o conhecido pintor canadiano, natural daquela
Vila, Francisco Andrade ofereceu um quadro, destinado ao
mesmo fim.
Tomade de posse de novo sócio Tony Reis.

LANÇAMENTO DE LIVRO “AMIGO SALVA AMIGO” reflete e
apela – A uma sociedade mais solidária nos Açores.
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Sobre o Lançamento do novo livro do Companheiro Americo
Natalino Viveiros “Amigo salva ...amigo”, o jornal Correio dos
Açores de 30 de Novembro destacava em duas páginas o
seguinte:
Para Gualter Furtado, o conto ‘Amigo salva...amigo’ tem como
personagens centrais e heróis as crianças, mas os adultos são
responsabilizados como parte do problema, razão porque a
eles o autor sugere que sejam também parte da solução, con‑
siderando que estamos perante um contributo do autor que
deve ser lido por crianças e adultos. O produto da venda deste
livro reverte para as iniciativas solidárias do Lions Clube de
Rabo de Peixe, Clube de que Américo Viveiros é um dos padri‑
nhos fundadores.

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
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Lions Clube Santa Joana Princesa
Actividades realizadas pelo clube nestes últimos meses
• O Clube deu posse a 6 novos sócios
• Recolha de Sangue – todas as primeiras sextas‑feiras de cada
mês no salão das Florinhas do Vouga, com o apoio da delega‑
ção de Coimbra do Instituto Português do Sangue e da Trans‑
plantação.
• O Clube de Julho a Novembro recolheu 113 unidades de
sangue.
• Aniversário
– O Clube realizou a festa do seu XXVI aniversário, com a
presença de diversas entidades lionísticas comunicação
social e representantes de 15 Clubes, num total de 98 convi‑
vas. O Clube atribuiu ainda o “Prémio Claudette Albino” de
Artes Plásticas à melhor aluna do 12º ano, desta matéria,
Mariana Antunes, da Escola Secundária José Estêvão. Houve
ainda lugar à entrega de 2 Chevrons de Monarca Fundador
de 15 anos e 13 Emblemas de Presença 100% aos sócios do
Clube que satisfizeram as condições para o efeito.

• Projecção do símbolo do clube na fachada do museu Santa
Joana Princesa.

• No âmbito do tema anterior, o Clube organizou uma JOR‑
NADA DE SAÚDE, a qual teve lugar o espaço gentilmente
cedido pelo Centro Comercial Glicínias Plaza, tendo decorrido
entre as 10,30 e as 19,30 horas; rastreios de visão (apenas da
parte da manhã a cargo da Optivisão que realizou 18 exames)
e, durante todo o dia, a ACTIVA – Serviço de Apoio Domiciliário,
realizou exames de avaliação da tensão arterial, determinação
da glicemia (com as tiras e lancetas cedidas pelos Laboratórios
Abbot) e avaliação da massa corporal tendo sido efectuados
269 exames. Este valor superou as Jornadas já realizadas em
Maio, tendo constituído mais um enorme êxito desta acção,
que irá prosseguir, no futuro.

• Floresta Unida – O clube esteve presente na actividade
desenvolvida pela Floresta Unida contribuindo com a plantação
de 100 árvores

• Palestra sobre daltonismo dirigida a alunos e professores do
Agrupamento de escolas José Estevão de Aveiro.

• Cartaz da paz – o clube promoveu o concurso cartaz da paz,
tendo ficado com o 1º Lugar do CN
• Palestra sobre a diabetes com a Drª Joana Guimarães, direc‑
tora do serviço do endocrinologia do hospital Infante D. Pedro
de Aveiro.
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“Cozinha Lions” – À conversa com a Drª Ernestina de Lurdes
Sabino de Jesus, Presidente da Direcção da Delegação ACAPO – Algarve
Recentemente, a ACAPO celebrou
o 25º Aniversário. Como nasceu e
quais os objectivos da Instituição?
Drª Ernestina de Jesus (EJ): Em
1989, as três principais associa‑
ções de apoio às pessoas com deficiência visual que existiam
então em Portugal (Associação de Cegos Louis Braille, Asso‑
ciação de Cegos João de Deus e a Associação dos Cegos do
Norte de Portugal) uniram‑se, dando origem à ACAPO (Asso‑
ciação dos Cegos e Amblíopes de Portugal), força única de
âmbito nacional, com sede em Lisboa e direções regionais e
locais, cujos corpos sociais são constituídos integralmente por
pessoas com deficiência visual. Tem como objetivos defender
e representar todos os cidadãos com deficiência visual, pug‑
nando pelo pleno exercício da sua cidadania.
Que tipo de atendimento ou serviços presta aos Associados?
EJ: A nível nacional, a ACAPO organiza os seus serviços em
dois grandes departamentos: Apoio ao Emprego e Formação
Profissional (informação, avaliação e orientação profissional,
apoio à colocação e acompanhamento pós‑ colocação; forma‑
ção profissional inicial e continua) e Ação Social (apoio social;
apoio psicológico; atendimento, aconselhamento e acompa‑
nhamento de casos; reabilitação funcional nas áreas de orien‑
tação e mobilidade, atividades da vida diária, braille, escrita a
negro e novas tecnologias; estimulação sensorial; visitas
domiciliárias; atividades ocupacionais; programa de apoio
alimentar carenciado; prescrição de produtos de apoio; grupos
de auto ajuda; apoio/acompanhamento em deslocações; ações
de formação/ informação/ sensibilização da comunidade).
Existe, ainda, apoio jurídico e consultoria em matéria de aces‑
sibilidade.
No campo das Actvidades Lúdicas ou Culturais e também no
Desporto Aplicado, que tanto como sabemos, também nesta
área a ACAPO está presente. De que modo e que tipo de Ativi‑
dades presta aos associados?
EJ: A ACAPO desenvolve e apoia o Desporto Adaptado (atle‑
tismo, goalball, natação), organiza anualmente o encontro
nacional de jovens com deficiência visual e um concurso de
escrita Braille. Realiza, ainda, candidaturas a apoios financeiros
para o desenvolvimento de atividades no âmbito da cultura e
lazer em cada delegação.
A Instituição está habilitada a transcrever os seus conteúdos
em Braille? No caso de os Lions pretenderem algum docu‑
mento em Braille, podem solicitar à ACAPO?
EJ: Sim, a instituição transcreve para Braille todos os conteú‑
dos solicitados. Se for um documento simples, pode ser
impresso na própria delegação. Se for algo mais complexo,
deverá ser solicitado ao centro de produção da ACAPO em
Lisboa.
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Os cegos ou pessoas com deficiência visual, mediante os res‑
pectivos atestados de incapacidade têm benefícios para efei‑
tos de IRS?
EJ: Sim, as pessoas com qualquer deficiência de grau de inca‑
pacidade igual ou superior a 60% têm, entre outros benefícios,
aqueles que estão previstos no Código de IRS, tendo em vista
minimizar as despesas acrescidas, em função da sua deficiência.
Enquanto Presidente da Direcção, conte‑ nos um pouco da his‑
tória e qual o número de indivíduos que a Delegação no
Algarve serve actualmente?
EJ: A Delegação da ACAPO do Algarve surge em Março de
2002, tendo sido a primeira sede em Tavira, depois passou em
Novembro de 2004 para Faro, momento em que foi assinado o
Acordo Atípico com o Centro Distrital da Segurança Social do
Algarve. Actualmente damos resposta acerca de 220 indivíduos
com deficiência visual.
Que tipo de apoios presta aos associados e quais as Áreas de
intervenção?
EJ: Os nossos técnicos deslocam‑ se ao domicílio e dão todo o
apoio necessário, a
nível psicológico, so
cial e de orientação e
mobilidade por toda
a região do Algarve,
ainda atendemos na
nossa sede. Presta‑
mos também apoio
em nível de avaliação
e prescrição de ajudas
técnicas.
A Delegação recebe
apoios institucionais,
de diversas entidades
ou da comunidade?
EJ: Sim, somos apoia‑
dos pela Segurança
Social, e ainda recebe‑
mos apoios financei‑
ros pontuais por parte de algumas autarquias da região.
Os Lions Clubes de Vilamoura e Loulé tiveram um contributo
especial na obra da “cozinha adaptada” existente na Delega‑
ção do Algarve. Quer relatar como tudo aconteceu e que tipo
de ajuda recebeu?
EJ: Esta parceria com os Lions surgiu inicialmente com os Lions
Clube de Loulé, através de reuniões realizadas, onde foi efec‑
tuado um levantamento de todas as necessidades que a Dele‑
gação do Algarve da ACAPO tinha, entre as quais a construção
de uma cozinha para treinos de vida diária, uma carrinha de
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nove lugares, e também a pintura e sinalética das nossas ins‑
talações, com vista a tornar o espaço mais acessível. Num
almoço promovido pelos Lions Clube de Loulé, com vista a
angariação de fundos para os respectivos projectos, a direção
de Delegação fez‑se representar. Nesse almoço, estabelecemos
uma relação mais estreita com os Lions Clube de Vilamoura e,
por conseguinte, uma parceria com os mesmos. O Lions Clube
de Vilamoura esteve sempre de mãos dadas com a ACAPO e
de uma forma bastante activa e solidária, e desde a primeira
hora disponibilizaram‑se a concretizar um dos sonhos desta
delegação, que foi a construção da cozinha adaptada para trei‑
nos da vida diária. Saliento também o facto de o Lions Clube
de Loulé ter contribuído com metade da verba para este pro‑
jecto. Mas não podemos deixar de destacar o empenho do Sr.
Jorge Madeira do Lions Clube de Vilamoura e da Dra. Soledade
Madeira, que conseguiram motivar e sensibilizar diferentes
parceiros para esta causa nobre (entre os quais a firma de cozi‑
nhas Austral) e mobilizar os diversos apoios (carpinteiros,
electricistas, pintores, canalizadores). Realço o dinamismo do
Clube de Vilamoura, na pessoa da sua presi‑
dente, assim como envolveu de forma muito
especial, todos os membros da sua direção
e do seu Clube, abraçando com a delegação
da ACAPO do Algarve este projecto.

Clubes de Vilamoura e Loulé terem realizado este sonho, pois
desta forma é mais um recurso que esta delegação dispõe.
Pode identificar as áreas em que os Lions mais podem coope‑
rar com a ACAPO? De que modo?
EJ: Os Lions podem ajudar‑nos a aumentar os recursos relati‑
vos a novas tecnologias de apoio, de forma a que o nosso
espaço de internet, criado para os nossos sócios, disponha de
tecnologias mais recentes. Também podem ajudar na aquisição
de uma carrinha de nove lugares de forma a não dependermos
e a estarmos sempre limitados à cedência de autorização por
parte de juntas de freguesia, para transportar os nossos asso‑
ciados para as actividades promovidas pela delegação ou por
outras entidades que nos convidam. Este é um dos sonhos que
ambicionamos há muito, o que nos limita também na realização
de mais actividades com os nossos sócios.
Muito obrigado por esta agradável conversa!

CL Soledade Madeira – LC Vilamoura

Qual o obectivo principal deste espaço?
Haverá sessões de formação?
EJ: O objectivo principal deste espaço é
poder realizar treinos de vida diária relacio‑
nados com a atividade de preparação e con‑
fecção de refeições de forma a que os nossos
sócios e utentes possam ter uma vida igual
aos normo‑visuais. Promover troca de expe‑
riencias de workshops entre associados,
assim como poder ter chefes de cozinha que
partilhem o seu conhecimento, aumento do
conhecimento e das competências dos nos‑
sos associados.
Os associados usam esta “cozinha” e ficaram
felizes com esta realização?
EJ: Sim, usam e estão gratos por os Lions
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Lions Clube de Águeda
No dia mundial da diabetes, 14 de Outubro e em Assembleia
de Companheiros, também aberta à população, tivemos uma
palestra dedicada ao tema pela Sra. Dra. Sandra Paiva, médica
consultora do Serviço de Endocrinologia, do Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra.

Equipa Lions Clube de Almada

Ao som de um conjunto musical, com boa comidinha e com
muita magia, a cargo do companheiro Luís Nascimento, presi‑
dente do Lions Clube de Almada, o ambiente esteve ao rubro
durante toda a noite.
Os fundos recolhidos estavam destinados ao CIAI.
O CIAI, valência da Santa Casa da Misericórdia de Almada
(SCMA) inaugurada há cerca de 2 anos, tem capacidade para
73 crianças em creche, 60 idosos em Centro de Dia e 40 idosos
em Centro de Convívio. A equipa coordenada pela Dr.ª Carla
Gonçalves tem vindo a desenvolver no CIAI um projecto que
enche de orgulho a comunidade almadense, na qual o LCA se
insere. Crescer a empreender, para dar cada vez mais e melhor
aos utentes do CIAI é o lema desta instituição, o que se enqua‑
dra perfeitamente nos objectivos do LCA. Por isso, não admira
que o nosso clube continue a apostar numa parceria com este
equipamento da SCMA, para o qual revertem todos fundos a
angariar no presente ano lionístico.
Com uma presença significativa, atenta e interessada, dada a
fluência, clareza e valor cientifico da palestrante, proporcionou
conhecimentos básicos no diagnóstico precoce, nos cuidados
alimentares, a exigência dos controles de glicémia a par da
atenção dos endocrinologistas.
Mais frisou, alertando os presentes para o facto da doença
evoluir silenciosamente e que quando diagnosticada e negli‑
genciada propiciam lesões graves á distancia.

Lions Clube de almada

Halloween Solidário
Um dos momentos mais divertidos do ano Lionistico é, sem
dúvida, o Halloween organizado pelo Lions Clube de Almada
(LCA). Este ano não foi excepção!
Ajudar quem precisa, enquanto todos se divertem, parece ser
o lema deste jantar/baile do qual muitos Lions e não Lions já
não prescindem!
No dia 31 de Outubro uniram‑se esforços, ao fim de uma semana
de trabalho, e transformou‑se o refeitório do Centro Integrado
Arco Íris (CIAI) num espaço escuro e sombrio onde coabitaram
“fantasmas”, “vampiros”, “bruxas”, “zombies” e “lobisomens”
com o objectivo de comemorar solidariamente o Halloween.
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Como a equipa do CIAI está sempre disponível para dinamizar
jantares temáticos, jantares de grupo e festas de aniversário,
o LCA está já a pensar realizar neste magnífico espaço a pró‑
xima actividade (companheirismo e angariação de fundos).
Assim, provavelmente já em Janeiro, teremos mais uma noite
de fados e em Fevereiro o Jantar de Aniversário do Lions Clube
de Almada.
Obrigada a todos, Lions e não Lions, por, ao aceitaram o nosso
desafio, terem contribuído para a concretização de excelentes
momentos de companheirismo e solidariedade.
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Lions Clube de almada‑tejo

Festa de Halloween do Lions Clube de Almada
Participaram nesta Festa do L.C. Almada, para angariação de
fundos a favor da Santa Casa da Misericórdia de Almada, des‑
tinados a melhorias em equipamentos, os CCLL José Nasci‑
mento, Luísa Nascimento, Fernanda Cais Eusébio e marido,
Guilherme Santana Marques e Esposa, Maria Antónia Mil
‑Homens e Joaquim Barbosa.

Entrega do Prémio Dr. Teixeira de Matos
O Prémio Dr. Teixeira de Matos, anualmente atribuído pelo
Lions Clube Almada‑Tejo, em homenagem a um dos principais
dinamizadores e fundadores do Clube, destinado a distinguir o
melhor aluno/aluna finalista da Escola Secundária de Cacilhas
– Tejo, foi este ano conquistado pela aluna Inês Isabel Marques
Raimundo, do Curso de Línguas e Humanidades, que obteve a
classificação final de 17 valores.

A entrega do prémio teve lugar no decorrer da Assembleia
Jantar comemorativa do 24º. Aniversário da Entrega da Carta
Constitutiva do Clube, no dia 24 de Outubro de 2014, no Hotel
da Costa de Caparica que contou com a presença do Governa‑
dor do Distrito 115/CS para o AL de 2014/15, CL Américo Mar‑
ques, em visita oficial ao nosso Clube.

Mais uma vez o Lions Clube Almada‑Tejo está presente no Con‑
curso do Cartaz da Paz promovido por Lions Internacional, este
ano com o tema Paz e Compreensão.
No âmbito desta actividade, coordenada pela CL São Alves,
foram apresentados trabalhos feitos por crianças de dois esta‑
belecimentos de ensino do nosso Concelho de Almada:
Externato Frei Luis de Sousa e Externato Campo de Flores com
7 e 19 desenhos, respectivamente. Entretanto o júri nomeado
para apreciar os trabalhos, em reunião conjunta com a direcção
do clube, já elegeu o desenho a submeter a concurso nacional.

Lions Clube de Arganil
O Lions Clube de Arganil, ao contrário do que se possa pensar,
não tem estado parado ao longo dos meses já volvidos neste
ano lionístico. As atividades têm‑se vindo a desenvolver à
medida das possibilidades do Clube.
Cientes da nossa missão de serviço, temos continuado a tra‑
balhar em projetos que já vêm de trás, nomeadamente volun‑
tariado na Loja Social de Arganil, Projeto de alfabetização de
Idosos, que continuam a ser desenvolvidos pela CL Graça
Moniz. Mas, também os nossos CL da direção têm estado
empenhados nas mais diversas reuniões havidas em relação
às Conveções 2015.
Celebrámos o aniversário da entrega da Carta Constitutiva do
nosso Clube, (que foi entregue em 5/11/1971). Nesse dia fizemos
Romagem ao cemitério, lembrando todos os CL que passaram
pelo clube e que já partiram do nosso convívio e realizámos
um Almoço/Assembleia.
No passado dia 6 deste mês de Dezembro, o Lions Clube de
Arganil, teve a honra de receber os CL que estiveram presentes
na assinatura da Escritura Pública da Fundação Lion. Tratou‑ se
de um Ato Solene e de grande importância para o Movimento
Lion. Foi celebrado no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários
Argus em cerimónia simples, presenciada por poucos CL mas
que nem por isso deixou de ser um marco para a vida do nosso
Clube.

Concurso do Cartaz da Paz

A vida dos Clubes com a dimensão do de Arganil, não está
facilitada, pois, as dificuldades pelas quais o país passa são um
reflexo muito negativo na vida de um pequeno Clube de pro‑
víncia. Lutamos com empenho e muita dedicação ao próximo,
mas os compromissos financeiros com a Instituição Lions são,
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muitas vezes, impedimento de que possamos ajudar local‑
mente quem mais precisa. Para cumprirmos as nossas obriga‑
ções com o DM115, somos frequentemente confrontados com
situações muito complicadas de tesouraria que nos deixam à
beira do desânimo.
A época que atravessamos é de Fé e Esperança e nesta filoso‑
fia que assentamos o nosso trabalho e continuamos a luta
diária do Serviço ao Próximo.
Lions Clube da Bairrada

Na “Floresta Unida”
O Lions Clube da Bairrada esteve presente, no passado dia 18
de outubro, no grande evento “Floresta Unida – Vouzela 2014”,
patrocinando a deslocação de 40 jovens e adultos.
Assim, 16 alunos da Secundária de Anadia e 3 de Vilarinho do
Bairro, bem como dois professores, 10 alunos da escola de
infantes e cadetes doS Bombeiros Voluntários de Anadia, jun‑
tamente com três bombeiros e aspirantes e mais seis com
panheiros Lions, estiveram presentes em Vouzela, mais
propriamente no perímetro florestal da Penoita, com o objec‑
tivo de participarem na plantação de 20.000 árvores.
Um monitor levou o grupo para a zona de plantio, num percurso
bastante difícil, íngreme e enlameado, dificuldades que não
chegaram para retirar o sorriso de satisfação dos lábios dos
participantes. Foi hora e meia de trabalho muito produtivo e,
no final, todos muito entusiasmados perguntavam quando
haveria outro evento. No regresso foi entregue a todos, profes‑
sores, alunos, bombeiros, Lions e motorista do autocarro. Cer‑
tificado de Reconhecimento.
Podemos afirmar que foi uma batalha ganha, com a promessa
dos Lions não se esquecerem destes jovens, sendo devido um
agradecimento à Câmara Municipal de Anadia pela cedência
do transporte, ao director pedagógico e director da Escola
Secundária, bem como às duas professoras e a Ana Matias,
Comandante dos Bombeiros Voluntários, pela sugestão de
enviar ao evento cadetes da Nova Escola de Bombeiros.
O esforço do Lions Clube da Bairrada teve, sem dúvida. Um
enorme retorno com a felicidade que vimos estampada na cara
dos nossos jovens.

Os Lions na “Feira Social” de Anadia
Na verdade a “Feira Social de Anadia” « Para além de dar a
conhecer os projectos sociais desenvolvidos e implementados
no Concelho de Anadia» constituindo oportunidade única de
partilha e de convivência entre todos os utentes, idosos e
jovens de todas as instituições participantes, não perdeu de
vista o sentido profundo da solidariedade ativa lançando a ideia
da“Acção Solidária – Ajude‑nos a ajudar”.
Foi por tudo isto que, no dia da inauguração da Feira Social me
senti feliz porque o meu Lions Clube da Bairrada, de acordo
com decisão unânime dos seus membros e representado por
elementos da Direcção, fez entrega a elementos da organização
de várias caixas contendo géneros alimentares, como contri‑
buição para essa “Acção Solidária”.
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Foi a nossa maneira de participar nesta maravilhosa mostra de
projectos sociais, que em nosso entender só é possível com o
interesse dos responsáveis das instituições participantes, da
dedicação de todos os que trabalham nas instituições desde os
quadros dirigentes até ao mais humilde cuidador.

Lions Clube de Braga

Atribui 50 bolsas de estudo a alunos da Universidade
do Minho
O Lions Clube de Braga celebrou, no dia 25 de outubro, o seu
40º aniversário, mas quem recebeu uma valiosa prenda foi a
Universidade do Minho. Num jantar que decorreu no Hotel Colu‑
nata (Bom Jesus), o Presidente do Lions, Manuel Portela, anun‑
ciou que estavam garantidas as 50 bolsas de estudo para alunos
da Universidade do Minho.
O jantar contou com a presença dos elementos da sua organi‑
zação, dos Clubes Lions que se quiserem associar a ainda dos
empresários que ajudaram a concretizar o sonho de apoiar os
mais carenciados. Tal e qual como já havia acontecido em 2013,
o Lions Clube de Braga voltou a mostrar que a solidariedade
não pode ser uma palavra vã, e através de muitos contactos e
esforços junto de um vasto leque de representantes do tecido
económico e social da região reuniu as verbas necessárias para
a criação de 50 bolsas de estudo.
Estas bolsas serão a atribuídas a um lote de alunos carenciados
da Universidade do Minho que, por alguma razão, ficaram fora
dos mecanismos “normais” do apoio social do Estado ou se
encontrem numa situação financeira desfavorável.
Numa altura em que a sociedade civil atravessa uma grave crise
e muitos alunos são forçados a abandonar o sonho de terem
um curso superior, os Lions disseram mais uma vez “presente”
e demonstraram toda a sua crença na importância da educa‑
ção, na formação superior e no seu papel no futuro da socie‑
dade, sendo a Universidade do Minho o veículo de eleição para
que tal seja uma realidade.
O anúncio desta atribuição de bolsas à Universidade do Minho
foi realizado, no passado dia 20 de outubro, em conferência de
imprensa na reitoria da Universidade do Minho, na qual mar‑
caram presença o Presidente do Lions Clube de Braga, Manuel
Portela, o Reitor António Cunha e o Presidente da Associação
Académica da Universidade do Minho (AAUM), Carlos Videira.
O Lions pretende assim, em prol dos estudantes da Universi‑
dade do Minho, que o universo empresarial de Braga e algumas
individualidades coloquem a sua responsabilidade social em
prática a favor dos jovens universitários que são “o futuro da
sociedade” declarou Manuel Portela. Estas 50 bolsas de estudo
vão ser um “balão de oxigénio” que permitirá dentro de alguns
anos a entrada no mercado de trabalho e na sociedade de um
grupo de indivíduos capazes de fazer a diferença.
Quer o Reitor da Universidade do Minho, António Cunha, quer
o Presidente da AAUM, Carlos Videira, reiteraram a importân‑
cia deste gesto por parte dos Lions, agradecendo o contributo
destes para que 50 alunos durante este ano letivo não tenham
de abdicar do sonho de uma vida.
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Aos empresários e a todos os que se associaram a esta inicia‑
tiva o Lions Clube de Braga agradece.

Entrega 40 mil euros à Liga Contra o Cancro
Nos dias 31 de outubro, 1, 2 e 3 de novembro, a exemplo dos
anos anteriores, o Lions Clube de Braga procedeu ao peditório
concelhio a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro a quem,
e em resultado dessa atividade, tem entregado anualmente
cerca de 40 mil euros euros.

O Lions Clube de Braga tem desde há cerca de 25 anos assu‑
mido a responsabilidade do peditório a favor da Liga Portu‑
guesa Contra o Cancro ao nível de todo o concelho de Braga,
cobrindo toda a sua área com peditório em todas as freguesias,
centros comerciais e capelanias da cidade.
Nos últimos 20 anos, o Lions Clube de Braga já entregou à Liga
Portuguesa Contra o Cancro 724 mil euros, sendo que nos últi‑
mos 10 foram recolhidos 372 mil euros. O êxito das ações do
Clube advém em grande parte das dezenas de voluntários que
por todo o lado se juntam às suas missões solidárias, e que
envolve, em regra, todos os associados deste clube.
Porque a união faz a força, as três instituições, Universidade do
Minho (UMinho), a Associação Académica da Universidade do
Minho (AAUM) e Lions Clube de Braga juntaram‑se também
numa ação conjunta a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Tanto o Presidente da AAUM como o Reitor mostraram aber‑
tura para colaborar com o Lions Clube de Braga nas suas ações
solidárias, seja em ações intramuros, seja contribuindo de
forma ativa no peditório a favor da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, para a qual serão disponibilizados nos Campi cofres de
recolhas de fundos em todas as Unidades Alimentares e Des‑
portivas dos SASUM e ainda na Sede dos Estudantes.
A todos quantos se associaram a este peditório o Lions Clube
de Braga deixa aqui expresso um grande obrigado.

Promoveu uma caminhada pela diabetes
Em 2013 a prevalência da Diabetes na população portuguesa
com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos (7,8
milhões de indivíduos) foi de 13,0%, o que representa mais de
1 milhão de portugueses neste grupo etário com Diabetes
Mellitus. Atualmente, estima‑ se a existência de 382 milhões de
pessoas com diabetes em todo o mundo e em 2035 este valor
subirá para 592 milhões.

Em praticamente todos os países desenvolvidos, a Diabetes é
a principal causa de cegueira, insuficiência renal e amputação
de membros inferiores. A Diabetes constitui uma das principais
causas de morte, principalmente por implicar um risco signifi‑
cativamente aumentado de doença coronária e de acidente
vascular cerebral. (DGS, 2014).
Alertar para a doença, as suas consequências e também a
forma de a combater é por isso um dever de todos. Ciente desse
dever e com esses objetivos o LIONS CLUBE DE BRAGA pro‑
moveu uma jornada de sensibilização da população através de
UMA CAMINHADA PELA DIABETES.
Esta caminhada, partiu do Largo da Câmara Municipal e ao
longo de 5 km, percorremos as ruas da nossa cidade de Braga.
Foi oferecido aos participantes um kit especial alusivo à inicia‑
tiva e os participantes puderam utilizar serviços de apoio de
rastreio da diabetes antes da partida. Esteve connosco, parti‑
cipando nesta iniciativa, o ultramaratonista CARLOS SÁ a
quem agradecemos reconhecidos, pelo contributo que deu
para o sucesso desta Caminhada.

LIONS CLUBE DAS CALDAS DA RAINHA

Entrega donativos a instituições do concelho e participa
em rastreio de despistagem da diabetes
O Lions Clube das Caldas da Rainha recebeu a visita do Gover‑
nador do DM 115 C/S, CL Américo Marques, no passado dia 10
de outubro, num jantar‑assembleia que mereceu a presença de
várias entidades lionísticas, entre as quais o Presidente do CNG,
Frederico Burnay, e o PDI Joaquim Borralho, e o Presidente da
Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Tinta Ferreira.
Ao nível lionístico, a noite ficou marcada pelo reforço do qua‑
dro social do Clube, através da transferência dos CL Eduardo
Horta e Mara Marques, que transitaram respetivamente do
Lions Clube Estoril Palácio e Lisboa Alvalade.
O programa da noite incluiu também a doação de 500 exem‑
plares de uma coleção de postais antigos da cidade das Caldas
da Rainha à Associação “Olha‑te”. A coleção, produzida pelo
Lions Clube das Caldas da Rainha, destina‑ se a ser vendida pela
associação “Olha‑te”, como forma de angariação de fundos
para a sua atividade, centrada no apoio ao doente oncológico
e suas famílias.
Durante a Assembleia, realizou‑se ainda o acto formal de
entrega de cartas de doação de bens que, nos últimos meses,
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foram distribuídos por diversas instituições do concelho, como
a Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha, o Centro
Social e Paroquial das Caldas e o Centro Social do Landal, entre
outras. Os bens entregues consistem em roupa, calçado orto‑
pédico, equipamentos, como camas e berços.

lescentes, e mulheres com filhos pequenos, e 450 crianças,
bem como as respetivas famílias apoiadas pela organização.
Ao longo deste ano lionístico pretendemos apoiar outras ini‑
ciativas, uma vez que todas as organizações e associações de
ação social têm como principal objetivo o mesmo lema de ação
dos LIONS – SERVIR a comunidade.

LC Coimbra promove Ciclo de Debates LIONS

Entretanto, o Lions Clube das Caldas da Rainha foi o anfitrião
da 2ª Reunião do gabinete da Governadoria do DM 115 C/S, que
se realizou no passado dia 25 de outubro, no auditório da Expo‑
este, e foi parceiro da USF/Salinas de Rio Maior na organização
do evento “Juntos pela Diabetes”, um rastreio de despistagem
dos factores de risco desta doença, que decorreu no passado
dia 13 de novembro, em Rio Maior.

No dia 14 de novembro, dia da quarta assembleia‑geral do
Lions Clube de Coimbra, decorreu o primeiro debate do Ciclo
de Debates Lions.
Agostinho Franklin, diretor geral do diário “As Beiras” e Armé‑
nio Travassos, diretor geral do “Diário de Coimbra” foram
convidados a falar do tema “Os Clubes de Serviço e o Apoio
da Comunicação Social”. O Hotel D. Luís foi o ponto de encon‑
tro para muitos companheiros do LC Coimbra e de outros Lions
Clubes, aos quais se juntaram outras pessoas que responderam
ao convite para participar nesta iniciativa.
Quem esteve presente revelou que esta é uma brilhante inicia‑
tiva, que promove o lionismo e a cultura na cidade de Coimbra,
motivo pelo qual estão a ser elaborados os próximos painéis
de oradores e temas a abordar, tendo sempre por base o tema
“Servir a Comunidade”.

LC Coimbra promove Dia de Alerta pela Diabetes
LIONS CLUBE DE COIMBRA

Lions Clube de Coimbra Solidário com a ADAV
No passado dia 7 de Novembro marcaram presença no 9º
Grande Jantar de Solidariedade da ADAV – Coimbra, vários
Companheiros e Companheiras do Lions Clube de Coimbra,
incluindo a CL Presidente do Lions Clube de Coimbra, Patrícia
Leite e o IPDG Eugénio Leite.
A iniciativa decorreu no Hotel D. Inês e contou com a presença
de cerca de 100 pessoas, entre os quais se contam alguns
representantes de algumas instituições de serviço social, os
amigos da ADAV e outras figuras de relevo em Coimbra.
O objetivo de este jantar era angariar a maior verba possível
para ajudar as cerca de 300 mulheres grávidas, grávidas ado‑
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O Dia Mundial da Diabetes foi assinalado pelo Lions Clube de
Coimbra no dia 15 de novembro com a realização de rastreios,
visual e de controlo metabólico, e uma dança pela diabetes.
No início da tarde, o LC Coimbra promoveu os rastreios visuais
e de controlo metabólico com a ajuda de meios técnicos e
humanos da Zé Óptica, da Fundação Portuguesa de Cardiologia
e da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Os rastreios
decorreram no Centro Comercial Atrium Solum, que nos cedeu
o espaço gratuitamente, associando‑ se aos Lions nesta missão
de sensibilização e de consciencialização pela diabetes, uma
doença silenciosa que pode trazer consequências devastadoras
na vida de quem dela padece. Ao final da tarde, de acordo com
os dados recolhidos, foram contabilizados 76 rastreios, 43 de
controlo metabólico e 33 visuais. Foram detetadas patologias
maculares, de cataratas e miopia, no que se refere ao rastreio
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visual e alguns casos de excesso de peso e de tensão arterial
e glicémia elevadas no controlo metabólico. No mesmo dia, o
Rock Planet foi palco para uma Dança pela Diabetes. A inicia‑
tiva contou com a presença de alguns companheiros e amigos
do LC Coimbra, cujo objetivo era promover a responsabilidade
individual e coletiva sensibilizando a população mais jovem
para as consequências da diabetes. Ano após ano o Lions Clube
Internacional impulsiona a organização de iniciativas nos Lions
Clubes espalhados pelo mundo que assinalem o Dia Mundial
da Diabetes, para que todos estejam alerta para a prevenção
de uma doença silenciosa e que afeta milhões de pessoas em
todo o mundo.

Foi uma tarde de esplêndido convívio e o concurso de objetos
de cortiça foi um sucesso.

Cada reunião até Março de 2015 vai ter um tema especifico, que
“obriga“ à construção de objetos, que se identifiquem com a
área geográfica do clube.
No final de Março organiza‑ se uma exposição de todos os obje‑
tos e a sua venda reverterá para obras sociais apoiadas pelo
clube.

LIONS CLUBE DE FAFE

LC Coimbra Voluntário no Banco Alimentar
Como já vem sendo hábito, o Lions
Clube de Coimbra associou‑ se ao Banco
Alimentar de Coimbra no fim de semana
de 29 e 30 de novembro, para recolher
alimentos no supermercado do El Corte
Inglês, Supercor.
Ao longo dos dois dias 15 companheiros
e companheiras Lions pediram contri‑
buições quem entrava no supermer‑
cado, oferecendo os respetivos sacos, mas também sorrisos,
carinho e agradecimento sincero a quem colaborou nesta
nobre missão do Banco Alimentar.
No final da ação foram contabilizadas 93 toneladas de produtos
alimentares doados, nos 83 supermercados que aderiram a
esta ação. A organização avança que os alimentos serão entre‑
gues localmente a 13123 pessoas com carências alimentares,
comprovadas por 104 Instituições de Solidariedade Social,
supervisionadas e aprovadas pelo Banco Alimentar.
Ajudar quem mais precisa será sempre o lema dos Lions e será
sempre um orgulho poder contribuir para uma campanha onde
o sucesso se mede pela ajuda que conseguimos prestar a quem
mais necessita.

LIONS CLUBE DA COVA DA BEIRA
Dia 22 de Novembro os Lions Clube Cova da Beira comemora‑
ram o S. Martinho, com o seu já habitual magusto.

Dia Mundial da Diabetes
O Lions Clube de Fafe de acordo com o prometido cumpriu o
desafio de contribuir para a iluminação de edifícios públicos na
cidade de Fafe com o símbolo e cor azul da Diabetes e a Cami‑
nhada numa manhã verdadeiramente invernosa, actividades
que se concretizaram, respectivamente, no dia 14 e 16 de
Novembro. Para a primeira contámos com apoio logístico da
Câmara Municipal de Fafe, liderada pelo CL Raúl Cunha e a
Caminhada da responsabilidade do nosso Clube.

Como o S. Pedro anda pouco simpático, perdoe‑ se a blasfémia,
a Caminhada com a chuva inclemente parecia não ter pernas
para andar. Mas o Presidente do Lions Clube de Fafe, Iazalde
Lacá Martins teve sempre esperança em que a mesma se rea‑
lizasse, quer com sol, quer com chuva. E como o tempo era
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desfavorável só iniciámos a Caminhada às 10h30, o que origi‑
nou o aumento considerável de caminheiros.
Antes do ponto de partida, o Presidente Iazalde Lacá Martins,
no uso da palavra em frente ao Turismo de Fafe, agradeceu a
presença de todos e explicou que a Caminhada tinha como
objectivo comemorar o Dia Mundial da Diabetes, complemen‑
tando o programa delineado e incentivado pela CL Governa‑
dora Anabela Caldevilla, que era celebrado por todo o país Lion.
Declarou ainda que era uma actividade do Clube para continuar.
Estava previsto um percurso de três quilómetros pelas ruas da
cidade de Fafe, mas os corajosos Lions e não Lions andaram
4,200 km, cronometrados pelo cabeça do pelotão, sócio hono‑
rário do Clube e ex‑Presidente da Câmara, José Martins Ribeiro.
É de sublinhar ainda que os caminheiros andaram num ritmo
apreciável e terminaram a mini maratona com uma operação
fotográfica na escadaria frontal da Câmara Municipal.

No final, o Presidente do Clube agradeceu a disponibilidade de
todos os aderentes e exclamou com um ar feliz do dever cum‑
prido: “Caros Amigos: foram cerca de 60 participantes mesmo
com condições climatéricas adversas, que marcaram presença
e realizaram a caminhada para a sensibilização da diabetes.
Foi a primeira edição com chuva, mas poder‑se‑á considerar
altamente positiva, pelo que tem todas as condições para ser
repetida nos próximos anos”.

O Lions Clube de Fafe celebrou o seu 36º Aniversário
O Lions Clube de Fafe celebrou o seu 36º Aniversário no pas‑
sado dia 29 de Novembro, com a presença da CL Governadora
Anabela Caldevilla.

Tomaram posse duas novas Lions, Maria José Figueiredo
Cunha e Maria Alice Campos Lima, apadrinhadas pela CL Maria
Manuela Cardoso. Foi homenageado o Grupo Desportivo e
Cultural “Leões do Ferro” pelo PCC Ribeiro Cardoso em nome
do Clube, uma Instituição notável no campo Cultural, Recrea‑
tivo, Desportivo e Social. Por outro lado, a Companheira Gover‑
nadora deu a conhecer a todos os Clubes e Companheiros
presentes que o secretário do Clube do AL 2013/2014, José
Albino Araújo Oliveira, foi distinguido pelo Lions Internacional
com o Certificado de Excelência, o que mereceu uma grande
salva de palmas.

Finalmente, uma das grandes notícias é, sem dúvida, a da obten‑
ção do 1º Prémio Literário sobre a Paz por uma aluna da Escola
Secundária de Fafe, Ana Maria Faria, com o título “Íris…”, a
quem felicitamos efusivamente, bem como ao seu Prof. e CL
Carlos Afonso.

Lions Clube de Guimarães

Lions Clube de Guimarães rastreou 600 pessoas
O Lions Clube de Guimarães realizou um rastreio à diabetes em
parceria com ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) de
Guimarães, Hospital de Guimarães e Câmara Municipal, no dia
13 de novembro. Foram feitos cerca de 600 rastreios.
Os rastreios foram realizados por oito enfermeiros das exten‑
sões de saúde e com a ajuda dos Lions, em três pontos cruciais
da cidade de Guimarães: Largo do Toural, Largo da Oliveira
(Centro histórico da nossa Cidade) e Plataforma das Artes.
Estes decorreram entre as 10 horas e as 17 horas. Foram feitos
cerca de 600 rastreios, apenas pelos Lions. Outros foram feitos
nas extensões de saúde de Guimarães.
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Estamos a analisar os dados, embora já saibamos que 20% das
pessoas rastreadas são diabéticas sem o saberem. Estes vão
ser enviados ao diretor clínico do centro de saúde, Dr. Novais
de Carvalho, que sempre esteve e está connosco.

na Fundação da ONU, os princípios da relação entre as duas
Organizações, a representação dos Lions nas estruturas da
ONU e a História dos Lions nas Nações Unidas.

Lions de Guimarães no aniversário Fundação da Liga dos
Amigos do Hospital do Alto Ave

A segunda parte desta atividade será realizada no dia 14 de
dezembro, com uma caminhada e com a colaboração de muitas
outras associações da nossa comunidade.
De salientar que o Largo da Oliveira foi iluminado de Azul, tanto
na noite do rastreio como na noite do dia da diabetes, 14 de
novembro. Esta atividade iniciou com uma sessão solene no
Hospital de Guimarães, com uma pequena palestra sobre a
Diabetes e onde se fizeram também, rastreios.

O Lions Clube de Guimarães marcou presença na comemora‑
ção dos 10 anos da Fundação da Liga dos Amigos do Hospital
do Alto Ave de Guimarães, no dia 24 de novembro.
Recorde‑ se que foram Lions e Rotários que há 10 anos se lem‑
braram formar esta Liga, para poderem estar mais perto das
necessidades hospitalares, dos utentes e assim ajudar nas suas
mais diversas carências.
Sempre foram Lions e Rotários a estar à frente das suas dire‑
ções. Neste momento, o Presidente é um Lion, CL Alves Pinto,
já no segundo mandato, a Secretária uma Lion CL Isabel Abreu,
desde sua fundação, Presidente do Conselho Fiscal um Lion,
CL Catarino dos Santos, desde a sua fundação e Vice‑Pre
sidente do conselho Fiscal CL Osvaldo Sousa, também desde
a sua fundação. Estão ainda alguns Rotários nos diversos
órgãos administrativos. Sinal de que Lions e Rotários estão e
sempre estiveram unidos por causas maiores.
Neste dia fizemos uma homenagem a um Fundador da Liga, já
falecido, que por sinal era Rotário, Sr Abel Ribeiro da Silva.
Estiveram presentes muitas instituições e várias individualida‑
des, num total de cerca de 80 pessoas.

Lions de Guimarães aumenta quadro social

Palestra sobre relações internacionais do Lionísmo

O Lions Clube de Guimarães realizou a sua Assembleia de
novembro, no dia 15, com um muito agradável magusto de S.
Martinho, na Quinta de S. Vicente, em Guimarães e onde teve
a grata satisfação de ver entrar para o seu Clube mais um sócio.
Um muito conhecido cidadão da nossa cidade e não só. Trata
‑se do ainda jovem Dr. Rui Barreira, diretor da Segurança Social
de Braga e um grande amigo de muitos Companheiros do
Clube. Será certamente uma mais valia para o nosso Clube,
mas também para o Movimento Lion.

O Lions Clube de Guimarães realizou uma palestra, no dia 10
de outubro, na sua sede, cujo tema foi : “O dia da Fundação da
Associação Internacional de Lions Clubes”.
O orador foi o nosso Companheiro Georgy Glushik, Assessor
do Gabinete do DM 115 CN para Relações Internacionais.

Neste mesmo dia, o Companheiro Georgy Glushik fez uma
pequenina palestra sobre o Dia dos Lions nas Nações Unidas,
abordando temas como a participação dos Lions Internacionais

Foram abordados temos como a internacionalização do Movi‑
mento Lion, declaração da Missão, a importância de projetos
locais para o resultado global, exemplos de ações dos Lions
Clubes, programas da Associação Internacional, desafios do
programa de celebração do Centenário do Movimento Lion.
Depois da excelente exposição de todos estes temas, por parte
deste nosso Companheiro, passamos ao debate sobre algumas
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questões levantadas por vários Companheiros. Foi uma grande
noite de reflexão e de muito convívio. Esteve presente, para
além dos Lions do Clube, a Presidente da nossa Divisão, CL
Cristina Costa, do Lions Clube de Fafe. Finalizamos com uma
pequena ceia.

objetivos do Lionismo bem como, as ações que os Lions ter‑
ceirenses têm levado a cabo.

Lions de Guimarães ajuda família carenciada
O Lions Clube de Guimarães ofereceu a uma família necessi‑
tada uma cama, mesinha de cabeceira, dois jogos de cama, um
edredão, uma manta e um cobertor. Tudo isto no valor de 500
euros.

Lions de Guimarães passam tarde no lar
O Lions Clube de Guimarães promoveu, no dia 11 de outubro,
uma tarde no Lar de Santo António, em Guimarães. Para haver
mais partilha e alguma animação, convidou o Grupo “Os
Musiké” Cantares Guimarães, para estarem connosco nesta
tarde de amizade e solidariedade. Levámos um lanche para ser
servido aos utentes e um bolo com o símbolo dos Lions, come‑
morando, assim, o dia da Fundação do Lionísmo. Depois de se
cantarem os parabéns aos Lions, seguimos para a sala de con‑
vívio, onde actuaram os Musiké. Foi bom ver caras sorridentes,
rostos alegres e ainda muitos passos de dança de utentes, de
Lions, de assistentes. Agradecemos aos Musiké por nos ajuda‑
rem a SERVIR e a levar sorrisos.

O Lions Clube da Ilha Terceira tem a sua sede na cidade de
Angra do Heroísmo que é Património Mundial da UNESCO.

LIONS CLUBE DE ILHAVO

Lions de Ilhavo promoveu encontro de jogos de tabuleiro
O Lions Clube de Ílhavo levou a efeito, no dia 15 de novembro,
o 1º Encontro Lions de jogos de Tabuleiro. A iniciativa, inserida
no seu programa de atividades, teve como objetivo promover
o “são convívio e fomentar o companheirismo e a amizade,
valores fundamentais do Lionismo e das sociedades civica‑
mente desenvolvidas”.
Tratou‑se de uma iniciativa que contou com a parceria dos
Boardgamers de Aveiro e com o apoio da Câmara Municipal de
Ílhavo e da Junta de Freguesia de S. Salvador e que teve lugar
no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo.

LIONS CLUBE DA ILHA TERCEIRA

Torneio de Golfe com espírito solidário
O Lions Clube da Ilha Terceira organizou mais uma edição do
Torneio de Golfe Lions que é um evento, tradicionalmente,
inserido no seu programa anual de atividades e que se destina,
para além do convívio desportivo e social que promove, a anga‑
riar fundos para a ação social desenvolvida pelo Lions Clube.
A edição deste ano contou com a participação de 61 golfistas,
tendo sido vencedores Jorge Soares e Mário Lima nas catego‑
rias gross e net, respetivamente.
No almoço convívio de entrega dos prémios, o Presidente do
Lions Clube da Ilha Terceira teve oportunidade de divulgar os
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“Com esta atividade, promovemos o são convívio entre famí‑
lias, amigos, entre cidadãos que não se conhecendo, tiveram a
oportunidade de incrementar as suas relações pessoais em
torno de jogos societários, lembrando os bons e velhos costu‑
mes dos jogos em família e entre grupos de amigos”, referiu
fonte da organização.
Os Boardgamers de Aveiro, parceiro do evento, são um grupo
de amigos de Aveiro aficionados dos jogos de tabuleiro, jogos
de destreza, jogos comunitários, que vão do velhinho Monopó‑
lio ao mais sofisticado e elaborado jogo de estratégica bélica

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
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ou económica tais como o Russian Railroad, o Lewis & Clark,
a Fauna, o Tzolk’in, o Coup, o DIXIT, etc
Este grupo tem vindo a realizar vários eventos a nível nacional.
Um dos mais conhecidos é o RiaCON que se realiza todos os
anos no mês de maio e que tem vindo a crescer de populari‑
dade e notoriedade no distrito de Aveiro e um pouco por todo
o país conforme pudemos constatar pelos posts no Facebook
que este grupo tem granjeado.
Passaram pelo Fórum várias dezenas de pessoas que passaram
neste dia agradáveis momentos de convívio, fortaleceram a sua
rede de contactos, desenvolveram as suas relações pessoais e
a mente à volta dos jogos de sociedade, numa palavra diver
tiram‑ se e fortaleceram os laços de amizade.

Feira da saúde do Lions Clube de Ílhavo foi um sucesso
Workshops, palestras, rastreios, recolha de óculos usados,
exames vários e massagens, entre outras iniciativas, preenche‑
ram o programa do evento “Olhares.Lions”, que se traduziu
num “enorme sucesso”. Visitaram os stands mais de 250 pes‑
soas e foram realizados mais de 750 testes.
“Olhares.Lions”, assim se chama a atividade que o Lions Clube
de Ilhavo promoveu, no dia 11 de outubro, no Mercado Muni‑
cipal de Ílhavo, com a participação de várias instituições e
muitas dezenas de cidadãos, que responderam afirmativa‑
mente ao desafio lançado pelo Clube.

Visitaram os stands mais de 250 pessoas e foram realizados
mais de 750 testes, incluindo visão, glicemia, tensão arterial.
Foram recolhidos bens alimentares e angariadas receitas decor‑
rentes de venda de produtos num valor estimado de 500 euros
para os cabazes de Natal e foram realizados 12 workshops.
O Lions Clube de Ilhavo faz um balanço “muito positivo” do
evento e diz que todos saíram mais “esclarecidos, mais alerta‑
dos e mais conscientes para o que são alguns contributos do
dia‑a‑ dia para uma vida melhor”.
O Lions Clube de Ílhavo agradece “a todos os Ilhavenses que
estiveram presentes, às Instituições participantes: Junta de
Freguesia de S. Salvador de Ílhavo, Farmácia Senos, Unidade
de Cuidados na Comunidade Laços de Mar e Ria, Núcleo de
Voluntários de ílhavo da Liga Portuguesa Contra o Cancro,
CASCI, Centro Óptico de Ílhavo, Vicyos – Cabeleireiros e Esté‑
tica, Bombeiros Voluntários de ílhavo, UrbanRia, TradFolk e aos

órgãos de comunicação social “O Ilhavense”, Diário de Aveiro
e “Rádio Terranova”, que ajudaram na divulgação e promoção
do evento.
E depois do sucesso que foi esta primeira edição, o Clube está
empenhado em que o “Olhares.Lions” volte a ser uma reali‑
dade em 2015.

In Memoriam
CL Ana Maria
Valentim Calado
Lions Clube de Ílhavo
O Movimento Lionístico fi
cou mais pobre.
O Lions Clube de Ílhavo per‑
deu um dos seus melhores
membros.
A Companheira Ana Maria
Valentim Calado deixou‑nos
no passado dia 1 de Dezembro, após um ano de sofrimento
e dura luta contra a doença que a minava.
Era uma LION de eleição sempre embuída no espírito lionís‑
tico e uma mulher que cultivava afectos, prezando o convívio
e a amizade e mostrando‑se sempre atenta e preocupada
com a comunidade que servia.
Tinha uma vontade férrea de viver e, apesar da doença, acre‑
ditava na esperança da vida e não deixava de transmitir uma
energia e uma crença inabalável na sua fé.
Admitida como sócia do Lions Clube de Ílhavo em Janeiro
de 2009 pela mão da CL Cristina Cardoso revelou‑se uma
excelente companheira sempre presente, disponível, empe‑
nhada.
Desempenhou várias tarefas releventes no Clube, nomeada‑
mente no apoio a famílias carenciadas e assumiu vários
cargos, nomeadamente, a de secretária do Clube. Deixou
marca no Clube e é um exemplo que perdurará em todos nós.
A CL Ana Calado era esteticista, vivia em Aveiro, tinha 70
anos de idade e deixa a filha Rute e netos.
Os vários testemunhos que lhe foram feitos na cerimónia
fúnebre celebrada na Igreja Metodista de Aveiro, no passado
dia 3 de Dezembro, confirmaram o seu papel de crente, de
mãe e da mulher solidária, lutadora e de causas que foi a Ana
Maria Calado. O nosso CL António Rocha, também em nome
da nossa Presidente Cristina Cardoso, realçou o talento, as
virtudes, o companheirismo e a sua extraordinária dedicação
posta ao serviço do Lionismo no seio do nosso Clube.
Que Deus lhe dê eterno descanso, que bem mereceu em
vida!
Em nome do nosso Clube a nossa gratidão a todos os com‑
panheiros e amigos que se preocuparam com o seu estado
de saúde, que a amaram, que marcaram presença no seu
funeral e que sentiram esta enorme perda!

CL Teresinha Novo
Secretária do Lions Clube de Ílhavo

Novembro–Dezembro 2014

LION

39

acção lions em portugal
LIONS CLUBE DE LAGOA (AÇORES)
A salvaguarda da Natureza é um compromisso permanente
que envolve a sociedade civil
O Lions Clube de Lagoa (Açores) tem mantido nos seus progra‑
mas anuais de atividade uma plantação de espécies endémicas,
reafirmando, assim, o seu assumido compromisso com a pre‑
servação da Natureza nos Açores, especialmente, neste caso,
no Concelho de Lagoa. Essa plantação acontece em dois even‑
tos distintos: num primeiro, sempre no mês de Outubro de cada
ano, no âmbito das comemorações municipais do Dia Mundial
do Serviço Lionístico; e num segundo, no mês de Maio, inte‑
grado no Encontro de Gerações que reúne num convívio fami‑
liar os filhos e netos de todos os companheiros e companheiras.
No total, são plantadas, todos os anos, 50 novas espécies de
endémicas dos Açores que vão, assim, reflorestando a Zona
Verde do Lions Clube de Lagoa (Açores) na Reserva Florestal e
de Recreio da Macela.

Os utentes confraternizaram num magusto animado em Porto
do Carro que juntou também utentes da Academia Cultural e
Social de Maceira.
Estiveram presentes a Presidente do Lions Clube de Leiria
2014/2015 – Maria João Godinho Tomáz, e Marta Gaspar – Psi‑
cóloga que coordena os serviços nesta residência da OASIS.

Da esquerda para a direita: Paulo Sousa – Vogal relações publicas e
imprensa; Lieselotte Lopes – Tesoureira; Maria João Tomaz – Presidente;
Funcionária Oásis; Francisco – Funcionário Oasis; Marta Gaspar – Psicóloga
– Coordenadora da Residência Autónoma Oasis

No passado mês de Outubro a plantação e a sensibilização
ambiental que lhe foi complementar contou com a colaboração
especial do Centro de Educação Ambiental da Lagoa e do Agru‑
pamento de Escuteiros da Freguesia de Santa Cruz.

A OASIS (Organização de Apoio e Solidariedade para a Integra‑
ção Social) luta com um dia a dia onde as necessidades são
sempre maiores do que as disponibilidades. “Necessitávamos
de aprovação de mais lugares pela Segurança Social”, referiu
‑nos a coordenadora.
A OASIS entre Leiria e Porto Carro tem 33 utentes adultos com
alguma necessidade de integração social em apoio residencial
e 60 utentes em regime de Centro de Atividades Ocupacionais.

Lions Clube Lisboa Mater
LIONS CLUBE DE LEIRIA
O LIONS CLUBE DE LEIRIA, no dia 11 de Novembro inaugurou
a “salamandra com forno” que aquece agora a residência autó‑
noma da OASIS em Porto do Carro – Maceira – Leiria.

Instituto de Liderança Lionística Avançado 28‑30/11 – Em Bir‑
mingham o nosso CLMJ António Cortesão concluiu com apro‑
veitamento o Curso de Liderança Lionística Avançada.

Apoio à APPACDM 15/11 – Associação de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental. A exemplo do que tem vindo a ser
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o apoio continuado do nosso Clube a esta Instituição, o Clube,
através da sua Comissão de apoio, presidida pela CLMJ Maria
Cecília Sancho, organizou um Magusto nas instalações da
APPACDM na Quinta dos Inglesinhos, em Pêra (Costa da Capa‑
rica) no passado dia 15 de Novembro. Para além de membros
do Clube estiveram CCLL de outros Clubes, nomeadamente
Lisboa Alvalade, Palmela e expressiva delegação do Lions
Clube Almada Tejo. Angariaram‑se 940€, estando ainda a
decorrer o sorteio de um quadro oferecido pela CL Alzira Mon‑
teiro com a mesma finalidade.

abrangeu mais de 150 alunos dos 5º e 6º Anos, tendo‑ se detec‑
tado várias deficiências nos alunos rastreados, cujos resultados
foram enviados aos respectivos encarregados de educação,
estando previstas ajudas aos alunos carenciados, no que res‑
peita à aquisição de óculos.

LIONS CLUBE LISBOA ALVALADE

Saúde Lions em ação
O Lions Clube de Lisboa Alvalade, a 8 de Novembro, inaugurou
a “Feira de Saúde”, no adro da Igreja se S. João de Brito, com
a parceria da Freguesia de Alvalade.

Rastreio à Visão – 28/11 – A nossa Comissão de apoio à Visão,
presidida pela CL Maria Alzira Monteiro, organizou um rastreio
à Visão, com o apoio dos Conselheiros da Visão. Este rastreio
realizou‑se na Escola Básica Luis de Camões, ao Areeiro e

Estiveram presentes entidades civis e militares – a Dra. Sandra
Luís, em representação da Autarquia Local, o Tenente‑ Coronel
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Correia Leal, em representação do CEME e convidados, como
o General Alvega...
E várias entidades lionísticas marcaram presença, nesta Ativi‑
dade, como o nosso Governador Américo Fernandes Marques,
o Vice‑Governador Carlos Manitto, a Presidente de Divisão
Maria José Leotte, o Past‑Presidente de Divisão Fernando Antu‑
nes...
A Presidente CL Manuela Castelo está de parabéns pela reali‑
zação de tamanha Atividade, com várias polivalências de Ras‑
treios, assim como o seu Lions Clube de Lisboa Alvalade.

o PCC Gaspar Albino, o PDGI Eugénio Leite, o PCC Santos
Costa, o PCC Jorge Ferreira, o PCC Vitor Melo, o PCC Andrade
e Silva, o Coordenador Distrital da LCIF Vitorino Bento Santos,
a Assessora Patrícia Leite, a Assessora Isabel Venâncio, o Pre‑
sidente de Divisão Henrique Oliveira, a Presidente de Divisão
Maria José Brito, a Presidente de Divisão Maria José Leotte,
Presidente de Divisão Paulo Lourenço e Presidentes de vários
Lions Clubes... O Presidente da Freguesia de Belém, Dr, Fer‑
nando Ribeiro Rosa, também marcou a sua presença neste
convívio.

Lions Clube LISBOA‑BELÉM
Visita Oficial do nosso Governador Américo Marques Fernan‑
des, ao Lions Clube Lisboa Belém
O nosso Governador Américo
Marques, a 24 de Novembro, fez
uma Visita Oficial ao Lions
Clube Lisboa Belém que co
memorava o 21.º Aniversário
da Carta Constitutiva, em Lis‑
boa. Esta comemoração teve a
presença de 122 companheiros
lions e amigos convidados. Mui‑
tos companheiros, de vários
Lions Clubes, se associaram a
este aniversário, entre eles, de
Abrantes, de Almada, de Al
mada‑Tejo, de Boavista, de Can‑
tanhede, de Cascais‑Cidadela,
de Coimbra, de Costa do Sol
‑Carcavelos, de Lisboa Alvala
de, de Lisboa Benfica, de Lisboa
Centro, de Lisboa Monsanto, de
Lisboa Sete Colinas, de Lisboa Tejo, de Montijo, de Oeiras, de
Seixal Miratejo, de Santa Joana Princesa de Figueira da Foz, de
Setúbal e de Sintra‑Romântica.

Muitas figuras lionísticas, além do Governador, quiseram dar
o seu testemunho, entre elas, o Presidente do CNG Frederico
Burnay, o 1.º VDG Carlos Manitto Torres, o 2.º VDG Raúl Amado,
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O Governador, com o Presidente José Arlindo, teve ocasião de
prestar as devidas homenagens aos nossos companheiros, à
Presidente Imediata Dinora, pelo serviço prestado no seu AL,
agraciada com a Comenda Melvin Jones, o Presidente do CNG
Frederico Burnay e o CL António Juríbio, pelos anos ao serviço
do lionismo, foram reconhecidos pelo Lions Internacional, e o
Past Presidente Fernando Antunes recebe, do LI, o prémio
Chave... Parabéns a todos os Companheiros pela dedicação e
pelo orgulho de ser Lions!

Por Fernando Antunes, Assessor da Governadoria
Inauguração do Bazar de Natal pelo Governador Américo
Marques

A 26 de Novembro, o nosso Governador Américo Marques,
com a presença do 1º VDG Carlos Manito e de mais autoridades
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Lionísticas, inaugurou o “Bazar de Natal”, do Lions Clube Lis‑
boa Belém, gerido pela nossa Companheira PDG Tiete.
Estão representados nesta Venda de Natal, os Lions Clubes
de Lisboa‑ Benfica, de Lisboa Sete‑ Colinas e de Costa do Sol
‑Carcavelos que constituíram as suas próprias bancas de
venda.

O produto da vensa será revertido a favor de instituições sociais.
Convidamos os Companheiros a visitar o “Bazar de Natal” na
Rua Nova de São Mamede, nº 38‑A, em Lisboa, entre o Rato e
o Príncipe Real.

LIONS CLUBE LISBOA BENFICA
Decorreu no dia 17 de outubro a comemoração da Carta Cons‑
titutiva do Clube que contou com a presença de cerca de 30
pessoas, entre Companheiros e convidados.
De destacar como convidados a presença do nosso Governador
e 1º Vice‑presidente, Presidente de Divisão (2014‑2015), CL Oli‑
veira e o Past Presidente de Divisão (2013‑2014), CL Fernando
Antunes.

Foi entregue pela Presidente do LCLB ao Presidente de Divisão,
CL Oliveira um cheque de 100 € para a ACAPO – Campanha das
Bengalas Brancas.

O CL Governador entregou à Cl Maria de Lurdes Loução uma
distinção referente ao ano de 2013‑2014.

Entrega de garlardão 1
O LCLB continua a entregar 2 Bolsas de estudo mensais a
jovens carenciados e a apoiar e acompanhar alunos com difi‑
culdades de aprendizagem.
No âmbito do apoio à comunidade é prestada Assistência a
Famílias Carentes, quer através da entrega de roupas, quer do
pagamento de passes de transporte mensais a 2 pessoas caren‑
ciadas, compra de medicamentos e pagamento de contas de
eletricidade, gaz e água a casal desempregada (250.00€).
Dádiva de roupas de criança a famílias desfavorecidas de
S. Tomé (100,00 €). Donativo mensal à Legião da Boa Vontade.
No âmbito do Combate à Fome mantém‑se as contribuições
mensais a várias Associações de apoio à comunidade (Obra de
S. Vicente de Paulo, Lar da Sãozinha, na Abrigada Alenquer,
Ajuda à Comunidade Vida e Paz, Associação de Portuguesa de
Amigos de Raoul Falerau – Leprosos.
Entrega de alimentos no Colégio St. Julians para o Centro
Comunitário de Nova Oeiras e São Julião (200,00 €)
No âmbito do Projeto Pêra tem vindo a ser feito voluntariado
semanalmente, em associação como a Legião da Boa Vontade,
a sem abrigos e outras famílias carenciadas.
Foram dados donativos à A.P.A.M. Associação de Apoio à Mãe
Solteira, que tem a seu cargo 120 crianças (12,00€/mês).
No âmbito do Projeto Banco de Leite continua a ser entregue
mensalmente leite, croissants e papas, Nestum e Cerelac, ao
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora Mãe de Deus, Alto da
Cova da Moura (Centro Infantil São Gerardo), a qual protege e
acolhe 60 crianças dos 5 meses aos 6 anos de idade .

LIONS CLUBE LISBOA NORTE
A Presidente do Lions Clube Lisboa Norte, Isabel Cupertino,fez,
no dia 26 de Novembro, entrega de sacos de roupa de homem,
calças, camisas, camisolas,, blusões, com o peso de aproxima‑
damente 30 Kgs, ao Exmo. sr. Presidente do Tribunal da Rela‑
ção, Dr. Luis Vaz das Neves, para ser entregue na totalidade,
aos mais Carenciados do Bairro 6 de Maio, na Damaia.
A Presidente do Lions Clube Lisboa Norte, fez entrega de duas
grandes caixas de livros, com o peso de 36 Kg a uma Instituição
que apoia o Bairro 6 de Maio, na Damaia.
O Lions Clube Lisboa Norte fez a entrega de roupas de cama,
cobertores e atoalhados, à Caritas, para serem distribuídos
pelos mais necessitados.
O Lions Clube Lisboa Norte visitou um Lar de Idosos em Pal‑
mela, procurando levar algum ânimo
aos seus utentes. Esta acção, que já se repete, vem na esteira
do apoio social e afectivo a que se propôs.
A Presidente do Clube, Isabel Cupertino, fez recolha de brin‑
quedos e livros infantis, que entregou na Paroquia de S. João
de Brito, para os mais Carenciados.
Semanalmente o Clube participa na Distribuição de sopa e ali‑
mentos aos sem‑abrigo da zona da Grande Lisboa.
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LIONS CLUBE DE LOULÉ

LIONS CLUBE DO MONTIJO

O Lions Clube de Loulé foi à prova de vinhos!

No Mês de Outubro o Lions Clube do Montijo fez Angariação
de leite nas escolas do Concelho do Montijo, foi distribuído na
cantina social da santa casa da misericórdia câmara municipal.
No dia 1 de Outubro foi entregue um par de óculos a um idoso.
Foram entregues vários livros escolares na escola Poeta Joa‑
quim Serra.

O Lions Clube de Loulé organizou uma Prova Solidária de Vinhos
que decorreu na Quinta do Morgado, da Torre, perto de Portimão.
Perto de 50 membros e amigos do Clube foram recebidos nesta
Quinta familiar, detida pela família Mendes desde 1865.Foi
explicado aos vários elementos do grupo o processo de pro‑
dução, por Carla Abrai, de uma forma agradável e educativa.
No fim deste agradável evento o grupo reuniu‑se no Restau‑
rante Amadeus Gardens para um delicioso almoço numa agra‑
dável atmosfera.
A receita gerada nestes eventos foi superior a 650 euros, que
se destinaram a um programa para pequenos almoços nas
escolas, oferecido diariamente a 30 crianças que saem de casa
de manha sem uma refeição para iniciar o dia de aulas.

LIONS CLUBE DE OEIRAS
Nos dias 11 e 12 de Outubro, o Clube realizou na AERLIS/
OEIRAS,o« Festival Lions Kids» cujo evento, teve como objec‑
tivo angariar fundos para o Centro de Rastreio «CRALO».
Lions Clube da Maia

Distribui brinquedos às crianças
O Lions Clube da Maia promoveu um chá/convívio e uma venda
de Natal de diversos artigos manufaturados por Arminda Neves,
companheira do Clube, que mereceram uma ampla participação
de Companheiros e amigos do clube. As receitas destinam‑se a
custear os brinquedos que o Lions Clube da Maia irá distribuir
durante um lanche, a realizar na época Natalícia, que o Clube
oferecerá uma instituição de acolhimento de crianças/jovens.

Refira‑ se ainda que o Lions Clube da Maia participou, em outu‑
bro, no “Dia da Floresta” e tem dado continuidade ao seu pro‑
jeto “Mãos Dadas”, tendo visitado, todas as semanas, senhoras
idosas.

44

LION

Novembro–Dezembro 2014

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
Os visitantes, puderam dispor de um espaço para crianças com
diversas actividades e foram realizados rastreios à visão e tera‑
pia da fala. Este evento, teve o apoio da Câmara Municipal de
Oeiras e da União de freguesias de Oeiras/S. Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias.
No dia 15 de Novembro o Clube, participou na «Caminhada pela
Diabetes»,seguindo‑ se o Almoço/Magusto com muita boa dis‑
posição e grande animação.
No final do mês, tivemos a nossa «Venda de Natal»,cujo pro‑
duto angariado destina‑se a ajudar os mais carenciados da
nossa Comunidade.
O Clube, deseja a todos um Santo Natal e um ótimo 2015....

dantes do ensino superior. Em outubro, promoveu recolhas em
Palmaz (54 dadores) e em Madaíl (47 dadores).

Lions de Oliveira de Azeméis

Ajuda famílias carenciadas com alimentos
Uma das atividades emblemáticas levadas a cabo pelo Lions
Clube de Oliveira de Azeméis é a “Campanha do Saco”. Uma
atividade que o Clube vem realizando desde 2001, sob a inicia‑
tiva dos jovens do Leo Clube de Oliveira de Azeméis, sensíveis
às carências alimentares de muitas famílias do concelho.

O Lions Clube de Oliveira de Azeméis participou ainda numa
palestra na Rádio de Oliveira de Azeméis sobre o Lionismo e a
atividade da visão e participou na atividade “Floresta Unida”,
em Vouzela.
Levou igualmente a cabo, em outubro, um rastreio à visão na
EB 123 de Loureiro a 38 alunos do 1º ciclo, no dia 8, e no dia 20,
a mais 28 alunos do 4º ano na mesma escola.
O Clube participou igualmente no concurso Cartaz da Paz.

LIONS CLUBE DE PAÇOS DE FERREIRA

Colheitas de Sangue
O Lions Clube de Paços de Ferreira efectuou 388 colheitas de
sangue, durante os meses de Agosto e Setembro, nas fregue‑
sias de Frazão, de Lamoso e de Eriz, e no Hospital da Santa
Casa da Misericordia.

Lions Clube do Porto

A iniciativa consta da recolha de bens alimentares nos hiper‑
mercados e paróquias do concelho, necessários para a compo‑
sição de cabazes bem abastecidos para a realização da ceia de
Natal de algumas famílias mais carenciadas.
“Esta crise sem precedentes tem afetado não só as populações
mais pobres, mas também alguma classe média, que ficou sem
emprego e que tem vergonha de pedir ajuda, a chamada
pobreza escondida”, referiu fonte da direção do Clube, reve‑
lando que o Lions Clube de Oliveira de Azeméis entrega 110
cabazes por ano a famílias carenciadas do concelho, sendo seu
desejo aumentar esse número.
A pensar nesta campanha, o Clube realizou uma recolha de
bens alimentares, nos dias 15 e 16 de novembro, numa super‑
fície comercial do concelho.
Além desta ação, o Lions Clube de Oliveira de Azeméis pros‑
segue a sua atividade forte de recolha de sangue e ainda
garante o pagamento de duas bolsas de estudo a duas estu‑

O Lions Clube do Porto ofereceu ao Posto Médico de Serpa
Pinto livros infantis, Porto Editora, para ajudar a passar os tem‑
pos de espera das crianças nas consultas, no valor de 300€.
Entregaram livros a alunos carenciados de 7º e 9º anos de esco‑
laridade no início de Setembro, no valor de 200€.
O Clube colabora com a Congregação Missionária Franciscana
da Imaculada entregando alguns artigos de primeira necessi‑
dade.
No seu serviço à comunidade, presta colaboração a um infan‑
tário local de crianças carenciadas, com actividade extra
‑curricular de inglês e fornece todos os materiais, para as
respectivas actividades, durante todo o ano lectivo 2014/2015.
O Clube comemorou o HALLOWEEN em 31 de Outubro de 2014,
com as crianças de um infantário local.
Ofereceu doçuras e guloseimas a 84 crianças, no valor de 150€.
O Clube participou na actividade realizada em Vouzela, no dia
18 de Outubro com a Floresta Unida. Clube padrinho e Clube
afilhado unidos pelo mesmo ideal.
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De seguida o CL Miguel Sousa Neves fez uma breve exposição
sobre o Lions Club International como a maior Associação
Mundial de trabalho voluntário e apresentou o trabalho feito
pelo Lions Clube da Póvoa de Varzim em prol dos mais desqua‑
lificados e desfavorecidos da comunidade.
Destacou, por fim, que a entrega dos prémios tem por objetivo
“premiar os que mais se esforçam e têm melhores notas numa
demonstração de que é necessária uma sociedade equilibrada
em que os melhores e mais esforçados ajudam com as suas
capacidades no crescimento do país enquanto ajudam a man‑
ter redes de sustentabilidade para proteger os mais fracos”.

O Clube participou com o Coração de Rua, na distribuição de
refeições aos sem abrigo.
O Clube Realiza uma vez mais o sorteio do cabaz de S. Martinho
no dia 10 de Novembro, na sede, cuja receita reverte para a
diversas actividades do Clube.
No âmbito do seu serviço cultural e comunitário mantém na
sua sede, uma exposição de pintura sobre a cidade do Porto
de Sebastião Viseu Campos, que mostra os monumentos e os
lugares mais emblemáticos da nossa cidade.
Pode ser visitada de segunda a sábado das 16h às 19h.

Os diretores/representantes das escolas Prof. J Lemos Sousa,
Dr. Noel Miranda e Eng.º Rui Maia fizeram breves intervenções
com apoio aos alunos premiados, pais e professores sendo
posteriormente feita a entrega dos prémios por companheiros
Lions presentes.

Palestra “Presente e Futuro dos Jovens Portugueses”
A segunda parte foi preenchida pela palestra “Presente e
Futuro dos Jovens Portugueses – A minha perspetiva”, sendo
o palestrante o Eng.º Aires Pereira como cidadão embora
tivesse sido feita a sua apresentação com enfoque no seu tra‑
balho em prol da comunidade essencialmente como edil e
agora Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim.

LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM

Lions Clube da Póvoa do Varzim entregou prémios
escolares aos melhores alunos
O Lions Clube da Póvoa do Varzim procedeu à entrega de pré‑
mios aos melhores alunos do 12º ano do ano letivo 2013/2014
das escolas da Povoa de Varzim. A cerimónia decorreu no pas‑
sado dia 28 de novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal
Rocha Peixoto com casa cheia.
A sessão foi aberta pelo Presidente do Lions Clube da Póvoa
de Varzim CL Miguel Sousa Neves. Foram saudadas as bandei‑
ras e feita a leitura dos objetivos internacionais do Lions pela
CL Lucinda Delgado e o Código de Ética pela CL José Manuel
Almeida.
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Foi uma noite muito bem passada com um grande sentimento
de orgulho e satisfação por parte de todos os presentes.

Os alunos premiados
ESCOLA SECUNDÁRIA ROCHA PEIXOTO
Ana Luísa Marrafa Cadilhe . . . . . . . . . . . . . .
Joana Coelho Gonçalves . . . . . . . . . . . . . . .
Susana Filipa Pato dos Santos Claro . . . . .
Daniela Morim Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,8
18,6
18,6
18,3

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS
Maria Inês Agonia Ferreira . . . . . . . . . . . . . . 19,4
Tiago Manuel Medeiros Furtado . . . . . . . . . 19,3
Diogo da Cruz Pontes Martins da Costa . . . 19,1
COLÉGIO DE AMORIM
Guilherme de Melo Cardoso . . . . . . . . . . . . 18,7
José Filipe Moreira Craveiro . . . . . . . . . . . . 18,3

Oferta de computador à escola de Aver o Mar
O Lions Clube da Póvoa de Varzim está sempre atento às neces‑
sidades e problemas dos mais desfavorecidos. Assim sendo,
efetuou um donativo no valor de 400 euros à Escola Secundária
de Aver o Mar para a compra de um computador a ser usufruído
por crianças com problemas específicos de desenvolvimento.
Desta forma, o Lions Clube da Póvoa de Varzim trabalha em
prol dos mais desfavorecidos minimizando o sofrimento da
queles que precisam de um apoio.

Donativo à Casa do Regaço
O Lions Clube da Póvoa de Varzim fez uma visita à Casa do
Regaço, no dia 8 de novembro, contribuindo com um donativo
no valor de 1.000 euros.

do Leo CLube da Póvoa de Varzim CL Miguel Morim e mais
alguns companheiros Lions.
O Lions Clube da Póvoa de Varzim está sempre atento ao tra‑
balho realizado pelas instituições do concelho colaborando da
melhor forma possível para que consigam continuar a obra
fantástica que têm feito.

LIONS CLUBE DE SÃO JOÃO DA MADEIRA
O Clube comemorou o “Dia do Lionismo” com a entrega de um
cabaz com alimentos a uma família carenciada da nossa Cidade.

LIONS CLUBE DE S. MIGUEL
A CL Presidente Fátima Moreira, deslocou‑se propositada‑
mente ao Canadá com vista a estar presente num jantar soli‑
dário, com a comunidade Açoriana radicada naquele País, onde
foi possível angariar 3.200 Dollar,s destinados a Apoiar as obras
de cariz social propostas para este Ano Lionístico, esta deslo‑
cação foi possível com a colaboração da companhia aérea
Açoriana SATA INTERNACIONAL.
O Lions Clube de São Miguel promoveu um rastreio à Visão a
duas turmas do 1º ano, onde foi sinalizada uma criança, que
conforme os apoios protocolares teve o apoio da OPTICÁLIA.
O dia da bengala branca, foi celebrado em parceria com a
ACAPO, constou de um exercício com olhos vendados a alunos
do 4º ano da Escola EB/Matriz de Ponta Delgada.
O LC de São Miguel organizou um jantar solidário, denominado
de “São Martinho‑Festa da Castanha”, com a participação de
108 pessoas, o mesmo teve como objetivo a angariação de
receitas, destinadas à composição de Cabazes Alimentares.
Organizou a Caminhada pela Diabetes com a participação de
80 pessoas.
Promoveu uma recolha de géneros alimentícios, em dois Hiper‑
mercados “SOL‑ MAR”, e onde nos foram doados quase 1 tone‑
lada de alimentos.
O Lions Clube de S. Miguel distribuiu em Outubro e Novembro,
45 Cabazes com produtos alimentares, a outras tantas Famílias
carenciadas do Concelho de Ponta Delgada.
O Clube foi convidado a participar num jantar solidário, promo‑
vido pela unidade de NEONATOLOGIA do Hospital do Divino
Espírito Santo, fez‑se representar pela sua Presidente CL Fátima
Moreira, que em nome do Lions Clube de S. Miguel fez a entrega
de um cheque no valor de 3.000,00 € para a compra de um apa‑
relho de FOTOTERAPIA, destinado ao referido Hospital.

LIONS CLUBE SEIXAL‑MIRATEJO

Rastreio da Visão
A Casa do Regaço é um centro de acolhimento temporário de
crianças e jovens em risco. Atualmente acolhe 25 menores, com
idades compreendidas entre os 6 e os 19 anos, provenientes
do concelho da Póvoa de Varzim.
Nesta visita estiveram presentes o Presidente do Lions Clube
da Póvoa de Varzim CL Miguel Sousa Neves, um representante

O L.C.Seixal‑Miratejo realizou um Rastreio da Visão em cola‑
boração com a Junta de Freguesia de Corroios (delegação de
Miratejo) e com a parceria da Opticália Santa Maria do Barreiro.
Foram rastreadas cerca de 20 crianças de famílias carenciadas,
bem como 6 adultos também carenciados.
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O L.C.Seixal Miratejo ofereceu uma das 100 Bengalas Brancas
que o Distrito 115 Centro Sul, entregou à ACAPO na Comemo‑
ração dos seus 25 anos.

LIONS CLUBE DE SETÚBAL
Durante o meses de Setembro, Outubro e Novembro o Lions
Clube de Setubal efectuou as seguintes actividades:
O Lions Clube de Setúbal ofereceu material escolar para 2
crianças (mochilas, estojos, cadernos, lapis, borrachas, afiado‑
res, lapis de cor, marcadores e 2 resmas de papel A4). Esta
oferta integrou a recolha de material escolar que A Cáritas
Diocesana de Setúbal e a Associação Karingana Wa Karingana
realizou em dois Supermercados de Setubal.
No dia da Cidade de Setúbal (15 Setembro) o Lions clube de
Setúbal teve a honra de ver a sua sede inaugurada oficial com
a presença da Srª Presidente da Camara Dr.ª Maria das Dores
Meira, do Cl Governador Américo Marques e Cl Nuno Ferrão,
entre outras pessoas amigas e companheiros do Clube. A sede
situa‑se num edifício histórico da cidade, o antigo Banco de
Portugal onde também se encontra a Galeria Municipal.

No dia da Cidade de Setúbal o Lions clube de Setúbal teve a honra de ver a
sua sede inaugurada oficial
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No dia da Cidade de Setúbal, o Lions Clube de Setúbal juntou‑se
solidariamente na homenagem ao poeta da cidade: Bocage.
Para isso colocou junto à sua estátua no Largo do Bocage uma
coroa de flores com o símbolo do Lions. Essa cerimónia decor‑
reu em conjunto com a autarquia na pessoa da Srª Presidente
da Camara Dr.ª Maria das Dores Meira e contou com a visita
posterior do Cl Governador Américo Marques e Cl Nuno Ferrão.
Na semana de 27 Outubro o Lions Clube de Setúbal distribuiu
por instituições de Setúbal o pescado do VII Campeonato Mundo
Pesca Embarcada que se realizou em Setúbal. As instituições
abrangidas foram: Associação Professores e Amigos da Crianças
do Casal das Figueiras, LATI, Grupo Desportivo da Fonte Nova
e APPACDM. Foram distribuídos cerca de 800kg de peixe.
No dia 10 de Outubro o Lions Clube de Setúbal realizou a II
Noite de Fados cuja receita reverteu para o Programa Escolar
Reforço Alimentar PERA.
No passado dia 26
de Setembro, o
Lions Clube de Setú‑
bal entregou os pri‑
meiros 142 litros de
leite. No dia 30 Ou
tubro entregou 130
litros, à Associação
dos Professores e
Amigos das Crian‑
ç as do C as al das
Figueiras em Setú‑
bal. É uma atividade
que irá continuar a
desenvolver‑ se nos
próximos meses.
O Lions Clube de
Setúbal entregou no
dia 9 Outubro, 1.087
livros escolares no
Entrega de 142 l de leite pelo Lions Clube
valor 14.823.32€ que
de Setúbal à Associação dos Professores e
foram oferecidos ao
Amigos das Crianças do Casal das Figueiras
Clube por SERVEN‑
em Setúbal
SINO, Lda – Sr Eli
siário Flores, às Irmãs da Apresentação de Maria que se
comprometeram a fazer a sua distribuição pelas várias casas
da Ordem nomeadamente em Moçambique. Dar livros de pre‑
sente não é algo que deve ser restrito a uma data ou a uma
época do ano apenas. Lobato disse que “um país se faz de
homens e livros”, e Quintana já afirmava que “livros mudam
pessoas”. Assim, ao darmos livros, permitimos que pessoas
mudem, tornando‑as capazes de aprender, crescer e, ao se
empenharem, mudar não apenas suas vidas, mas também as
vidas de quem as cercam.
ACAPO, comemorou os seus 25 anos de existência no passado
dia 25 Outubro na Batalha. O Lions Clube de Setúbal esteve
presente na confraternização e partilha entre LIONS e ACAPO
e ofereceu 1 das 100 bengalas para cegos que os Lions ofere‑
ceram na comemoração do dia da “bengala branca”.
O Lions Clube de Setúbal realizou no dia 31 Outubro e nos dias
1 e 2 Novembro nos Bombeiros Voluntários de Setúbal, a 30ª
Feira da Ladra e do Agasalho. Esta atividade com história na
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nossa cidade, destinou‑se a angariar fundos para a Casa do
Gaiato de Setúbal.

LIONS CLUBE DE VALE DE CAMBRA

Recolha de Sangue
O Lions Clube de Vale de Cambra efectuou recolha de sangue
em Vale de Cambra, e nas freguesias de Codal e de Vila Cova
de Perrinho, com um total de 128 dadores.

Lions Clube Viana do Castelo

Rastreou 140 pessoas dia do Lionismo com rastreios

30ª Feira da Ladra e do Agasalho. Esta atividade com história na nossa
cidade, destina‑se a angariar fundos para a Casa do Gaiato de Setúbal

CARTAZ DA PAZ – Sensibilizar os jovens para a questão da Paz,
através das artes. O Lions Clube de Setúbal participou com 6
escolas no Concurso cujo tema este ano é “Paz, Amor e Com‑
preensão”. Foram seleccionados 5 desenhos: 1º, 2º, 3º prémios
e 2 menções honrosas.

O Lions Clube de Viana do Castelo organizou, no dia 8 de outu‑
bro – dia mundial do Lionísmo – para assinalar aquela data,
uma série de rastreios, realizados por profissionais especiali‑
zado no Estação Shopping desta cidade, cujas instalações,
excecionais, nos foram cedidas gentilmente pela administração
daquele Shopping.
Iniciámos os rastreios às 10 horas, logo na abertura daquele
espaço comercial, e terminámos às 18h30, tendo rastreado 141
pessoas, sendo 39 à visão, 42 à audição e 61 à diabetes.
Mesmo sem a presença do nosso querido Presidente da dire‑
ção, Companheiro PDG Duarte Marques, por se encontrar
enfermo e internado numa clínica desta cidade após grave
doença que repentinamente lhe surgiu em 23 de setembro
último, o Clube tem procurado cumprir o seu plano de ativida‑
des e tem realizado as suas reuniões quinzenais, mesmo
lamentando‑ se a falta do seu Presidente.

Concurso do Cartaz sobre a Paz

No dia 11 Novembro o Cl Manuel Minderico recebe da Cl Luisa
Ribeiro (presidente) o Distintivo de prata prémio de angariação
de sócios para o Lions Clube de Setúbal do Lions Internacional.

Cl Manuel Minderico recebe o Distintivo de prata prémio de angariação de
sócios para o Lions Clube de Setúbal do Lions Internacional.

Já no mês de novembro e, como tem sido habitual, o Lions
Clube de Viana do Castelo organizou o seu jantar/magusto, no
restaurante típico “Os 3 Potes”, nesta cidade, o qual serviu para
alegre convívio entre todos os presentes.
O Clube levou também a cabo os seu habitual peditório de
géneros alimentícios que, durante o mês de dezembro, nome‑
adamente na quadra festiva de Natal, entregará a famílias
carenciadas da comunidade.
Ao terminarmos estas linhas, em nome de todos os Compa‑
nheiros Lions do nosso Clube, desejamos ao nosso Presidente
rápidas melhoras, desejando que possa passar o Natal no meio
da sua querida família.
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Lions Clube de Vila de Rei
Em 17 de Novembro passado, fez a doação de diverso equipa‑
mento de escritório à Santa Casa da Misericórdia de Vila de
Rei, tal como: armários, secretárias, mesas, cadeiras, arquivos,
sofás e outro material diverso.

Acompanhados pelo Dr. José Luis Ferraz, Presidente da Direção
daquela instituição e pela Dr.ª Elisa Ferraz, na sua qualidade de
Vice‑Presidente, a comitiva fez uma visita pormenorizada às
instalações, recebendo daqueles dirigentes todos os esclareci‑
mentos pretendidos
A terminar, O CL Carlos Souza louvou o trabalho desenvolvido
no MADI por aqueles dirigentes ao longo dos anos, reafirmou
a vontade de colaboração dos LIONS e, em nome do Clube,
entregou ao Dr. José Luis Ferraz um donativo, pretendendo
com esse seu gesto, de forma simbólica, contribuir para a supe‑
ração das despesas diárias da instituição.

Visita à Câmara Municipal de Vila do Conde
Para melhor servir a comunidade o LCVC vem procurando
caminhos de cooperação com a Câmara Municipal. A Presi‑
dente, Dra. Eliza Ferraz recebeu a Direção do LCVC, a quem
reconheceu e agradeceu a obra dos LIONS em Vila do Conde,
e prometeu toda a colaboração.
O equipamento doado no valor de € 26.000.00, ficou a dever‑ se
à generosidade da delegação do Banco Barclays em Portugal.
A Provedora Drª Irene Barata agradeceu informando que o
material doado, será de enorme utilidade para o desenvolvi‑
mento da Instituição.

LIONS CLUBE DE VILA DO CONDE
O Lions Clube de Vila do Conde tem em execução o seu plano
de atividades, muito rico e com ações programadas para todos
os meses, ao serviço das pessoas e da comunidade vila
‑condense. Ficam aqui as atividades mais significativas no
primeiro trimestre deste ano lionístico.

Dia Mundial do Lionismo
No âmbito das comemorações do Dia Mundial uma equipa do
Lions Clube de Vila do Conde, encabeçada pelo Presidente CL
Carlos de Souza, visitou as obras das novas e bem equipadas
instalações do MADI – Movimento de Apoio ao Diminuído Inte‑
lectual, em Ferreiró, que foram recentemente inauguradas, no
dia 29 de Novembro.

Visita da Direção do LCVD à Câmara Municipal

Homenagem ao CL David Oliveira
O CL David Ferreira de Oli‑
veira, sócio do LCVC, foi
homenageado pela Casa do
Povo de Macieira de Rates,
Barcelos, no dia 25 de Outu‑
bro, que reconheceu nele “um
cidadão que se notabilizou em
vários campos (ensino, mú
sica, escrita, intervenção cí
vica, serviço militar e tantos
outros…”
O Diretor da Casa do Povo
proferiu palavras muito amis‑
tosas e conferiu ano nosso
Companheiro um diploma de reconhecimento.
O CL Carlos Souza, Presidente do LCVC felicitou o homenage‑
ado, CL David Oliveira, e realçou quanto é dignificante para o
Clube ver como a comunidade reconhece o mérito de Compa‑
nheiros Lions.

Magusto em favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro
O Presidente do LCVD oferece um donativo ao Presidente do MADI
de Vila do Conde
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reverteu para o Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa
Contra o Cancro.
O evento teve lugar na Quinta do Alferes, em Vairão, Vila do
Conde e juntou mais de 200 pessoas, que desta forma preten‑
deram dar o seu contributo a tão importante atividade solidária.
Estiveram presentes a CL Manuela Oliveira, Presidente de Divi‑
são, bem como dois representantes do Núcleo Regional do
Norte da Liga.
A animação musical esteve a cargo de um grupo de três jovens
vilacondenses.
O CL Carlos Souza, Presidente de Direção do Lions Clube de
Vila do Conde, agradeceu a forte adesão da população de Vila
do Conde à iniciativa, aos músicos que atuaram gratuitamente,
à CL Gilda Maia que cedeu o espaço da Quinta do Alferes sem
custos, bem como aos seus colaboradores a ajuda prestada.
Em seguida entregou aos representantes do Núcleo Regional
da Liga um donativo de 7 075€, que foi dado por todos quanto
participaram no Magusto.

Banco Alimentar Contra a Fome
Como já vem acon
te c endo há muitos
anos, o LCVC organi‑
zou, em colaboração
com o Centro de Para‑
miloidose e com os
Escuteiros, a recolha
de alimentos para o
Banco Alimentar num
dos supermercados
da cidade. O entusias
mo foi grande, a mobilização atingiu praticamente todo o Clube. Esta é uma atividade
entusiasmante e de grande impacto no Clube.

Participação do Clube nas atividades do Distrito
O Lions Clube de Vila do Conde participa regularmente em
todas as atividades lionísticas do Distrito 115CN, com ênfase
para as seguintes: ações de proteção da floresta, Cartaz da Paz,
reuniões da Divisão e presença nos aniversários de muitos
Clubes, numa afirmação de amizade e de adesão aos princípios
contidos no nosso Código de Ética.

Lions Clube de Vila Nova de Famalicão

O último trimestre do ano tem sido repleto de atividades
para o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão
Grupo Musical de Jovens

Os representantes da Liga agradeceram o donativo, expuseram
as atividades que a Liga desenvolve em favor dos doentes e
famílias e, no reconhecimento pela obra do LCVC em favor da
Liga, ofereceram‑lhe, na pessoa do seu Presidente, o CL Carlos
de Souza, a medalha comemorativa dos 50 anos do Núcleo
Regional do Norte, que este ano se proclama, bem como uma
coleção dos “pins” que se editaram ao longo da sua existência.

A entrega do donativo ao NRN da Liga

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão reuniu esforços para
a organização e realização do Peditório Nacional da Liga Por‑
tuguesa Contra o Cancro no concelho de Vila Nova de Fama‑
licão, que decorreu de 31 de Outubro a 3 de Novembro.

No terreno estiveram dezenas de pessoas, entre as quais mem‑
bros do Lions e do Leo Clube de Famalicão, amigos e elemen‑
tos dos agrupamentos de escuteiros que se associaram a esta
campanha de extrema validade a nível nacional. Depois da
ação de rua o Lions Clube desenvolveu o apuramento do resul‑
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tado, com toda a fidedignidade. O balanço é deveras positivo,
com um crescimento de cerca de vinte e três por cento relati‑
vamente ao ano transato, o que traduzido em valores ronda
um total de vinte mil euros angariados. O Serviço desenvol‑
vido possibilita não só o desenvolvimento da ação da Liga
Portuguesa Contra o Cancro em todo o território nacional, mas
também o apoio específico à Oncologia do Hospital São João
de Deus em Famalicão.
O Lions e o Leo Clube de Vila Nova de Famalicão promoveram,
no dia quinze de Novembro, um Magusto Solidário, cujo valor
angariado reverterá para as ações que o Leo Clube desenvolve
no âmbito da infância “Leos e Crianças”, tornando cada vez
mais real o objetivo de concretizar utopias de crianças em situ‑
ação de maior fragilidade. O evento decorreu na propriedade
da família do Presidente do Leo Clube de Famalicão, Davide
Fernandes. A família Lionística partilhou agradáveis momentos
de saudável convívio, enfatizando junto dos mais novos a
importância das tradições, e dando às vivências tradicionais o
sentido do Serviço, como causa filantrópica.

Na Assembleia Mensal de Novembro o Clube recebeu a visita
do Adjunto da Presidência da Câmara Municipal para a Ação
Social, Dr. Ademar Carvalho. A visita realizada no âmbito da
Campanha “Vamos Colorir Esta Ideia”, iniciativa de angariação
de bens alimentares a favor das Lojas Sociais do Concelho em
todas as Assembleias Mensais, foi o momento escolhido para
assinalar o reconhecimento da autarquia do projeto de colabo‑
ração com as Lojas Sociais que o Clube desenvolve há já um
ano, assim como, a validade das ações desenvolvidas pelo
Lions Clube nas suas diferentes áreas de intervenção.
Nesta época de Natal o Clube responde ao desafio lançado pela
Assessoria de Serviços Lionísticos para Crianças desenvol‑
vendo uma recolha de brinquedos sob o mote “Um Natal com
um sorriso especial” angariando brinquedos para uma Institui‑
ção de apoio a Crianças em situ‑
ação de vulnerabilidade social do
Concelho de Famalicão.
O Projeto SIMBA também está
em modo Natal e o Designer Grá‑
fico Emanuel Cunha Marques
voltou a surpreender desenvol‑
vendo uma configuração temá‑
tica que será a imagem do Lions
Clube durante a quadra natalícia.
O Projeto continua em fase de
crescimento, integrando atual‑
mente crianças e jovens de todo
o Concelho. A equipa de trabalho
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tem realizado visitas aos Parceiros Operacionais acompa‑
nhando o envolvimento dos Técnicos e a integração individual
das crianças e jovens. Famalicão diz “Nós Servimos”.

LIONS CLUBE DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

In Memoriam
CL José Guia Barbosa Viana,
tesoureiro do Lions Clube
de Vila Praia de Âncora
Foi com muita consternação que
foi recebida a triste notícia da
morte do nosso saudoso Compa‑
nheiro Jose Guia Barbosa Viana,
no passado dia 31 de Outubro, no
Hospital de Braga.
O CL José Viana tinha 86 anos de
idade, era natural de Riba de Âncora e residente em Vila Praia de
Âncora, casado com a nossa Companheira Deusidina Couto
Viana e tinha dois filhos e três netos.
Viveu muitos anos em Moçambique, na cidade da Beira, onde
foi, nomeadamente, funcionário dos Caminhos de Ferro e regres‑
sou a Portugal na sequência do 25 de Abril.
Um homem com uma memória prodigiosa, reproduzindo amiúde
vivências do seu tempo em Moçambique, um bom conversador
e com uma facilidade enorme em construir amizades.
O Amigo e Companheiro José Viana foi também um exemplo de
cidadania!
Muito ligado à Igreja foi um colaborador precioso dos Párocos
de Vila Praia de Âncora, integrando os órgãos sociais da Confra‑
ria de Nossa Senhora da Bonança e da sua Comissão de Festas.
Esteve ligado ao Orfeão de Vila Praia de Âncora e foi um dos seus
membros mais empenhados na reconstrução da sua nova sede,
a Casa do Orfeão, acompanhando sempre a esposa orfeonista
nas atuações do Orfeão.
Pertencia ao Lions Clube de Vila Praia de Âncora desde
01.03.2000, sendo o atual tesoureiro do Clube.
Foi o 28.º Presidente do Clube no ano lionístico 2007/2008 e fez
um mandato excepcional, mobilizando o Clube e os Companhei‑
ros na sua Missão de Servir.
O casal José Viana e Dina estava sempre disponível para as ações
solidárias do Clube, como as recolhas de sangue, a angariação e
distribuição de cabazes de natal pelas famílias mais carenciadas
e os peditórios para a Liga Portuguesa Contra o Cancro e para a
Fundação Portuguesa de Cardiologia.
Deixou um grande legado de dedicação, de amizade, de compa‑
nheirismo e de solidariedade!
Acompanhamos de perto a evolução do seu estado de saúde e
ainda no dia anterior ao seu falecimento o tinhamos visitado no
Hospital e pudemos sempre constatar o seu apego à vida.
O Lions Clube de Vila Praia de Âncora perdeu um dos seus melho‑
res companheiros.
Fica o seu exemplo a perpetuar a sua lembrança junto da Família,
do Clube e dos muitos Amigos que soube cativar ao longo da
vida!
Que Deus o recompense na eternidade!

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

Carlos Acuña Rubio guiou visita ao Mosteiro de Poio

Visita a um marco importante do Caminho Português
de Santiago
Para conhecer melhor um marco importante no Caminho Por‑
tuguês de Santiago o Clube esteve representado numa visita
ao “Monastério de San Juan de Poio” em Pontevedra, na Galiza,
no passado dia 25 de Outubro e teve como anfitriões o PCC
José Acuña Sastre e Companheira Caridad Rubio do Club de
Leones de Pontevedra.
A visita ao Mosteiro foi guiada pelo Presidente e Fundador da
Associação de Geneologia, Heráldica e Nobiliário da Galiza,
Carlos Acuña Rubio, un grande estudioso da heráldica que as
grandes construções religiosas e senhoriais ostentam nas suas
fachadas principais.
Foi uma excelente visita a um marco expressivo dos Caminhos
de Santiago e a um polo de grande influência dos monges mer‑
cedários na religiosidade de Galiza.

Da monumentalidade do mosteiro
destacam‑se a Igreja, o Claustro,
o Mosaico com os pontos de pas‑
sagem do “Caminho”, o Museu, a
Biblioteca e ainda a Hospedaria
para os peregrinos.
A importância da economia agrí‑
cola que girava ao redor do Mos‑
teiro ficou bem patente no magestoso espigueiro existente ao
seu lado e que é o segundo maior
existente na Galiza.
Foi também um privilégio poder
contar com a presença de D. Lu
ciano Sobral Fernández, Alcalde
del Ayuntamiento de Poio, que
nos deu as boas‑vindas. D. Luciano
é um Amigo de Portugal que visita
assiduamente o nosso País, tem
fortes relações de amizade com
portugueses e a quem agradece‑
mos a gentileza.
No final da visita o grupo pode
saborear o tradicional “Cocido Gallego”, um prato com grande
tradição gastronómica na Galiza.
Este evento serviu também para reforçar as relações interna‑
cionais do Clube, neste caso conhecendo e aprofundando as
tradicões galegas e cimentando o relacionamento com os Com‑
panheiros da Galiza.

Clube empenhado em causas solidárias
Como vem sendo tradição o Clube colaborou com a Liga Por‑
tuguesa Contra o Cancro na realização do seu Peditório Anual,
entre os dias 31 de Outubro e 3 de Novembro, em parceria com
as Paróquias e as Juntas de Freguesia.
O Peditório foi realizado integralmente por cerca de 50 volun‑
tários sob a orientação do Clube junto dos centros comerciais,
igrejas, cemitérios, supermercados e nas ruas mais movimen‑
tadas.
A verba angariada vai potenciar o apoio económico e psicoló‑
gico de doentes oncológicos e seus familiares, tão importante
e necessário, a prestar pela Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Clube saúda o “Cante Alentejano”

Grupo participante com o Alcalde D. Luciano Sobral Fernandez

O Clube manifestou grande satisfação e apreço pelo “Cante
Alentejano” ter sido reconhecido em Paris, no passado dia 27
de Novembro, pelo Comité Intergovernamental para a Salva‑
guarda do Património Cultural Imaterial da Humanidade de
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO) como Património Imaterial da Humanidade
2014. Com esta decisão da UNESCO, o cante alentejano, um
canto coletivo, sem recurso a instrumentos e que incorpora
música e poesia, passa a estar inscrito na lista representativa
daquela organização dedicada ao Património Cultural Imaterial
da Humanidade o que é também sinal de grande satisfação para
os Lions Portugueses.
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Enriquecer o serviço é o nosso horizonte!

BRUNO SOARES
Presidente do DM Leo 115

No dia de ontem, enquanto Presidente do DM Leo 115 e na voz de todo o Gabinete do DM digo
‑vos que cumprimos mais um sonho! Fomos mais, fomos melhores, nesta atividade nacional
com uma organização excepcional do Leo Clube de Coimbra.
Tivemos 13 dos 16 Leo Clubes oficiais do nosso Distrito Leo presentes, contamos com inúmeros
jovens que se encontram em formação Leo. A mobilização foi um sucesso! O Leo Clube de
Coimbra trabalhou de forma humilde e enriquecedora para promover este fim de semana de
exelência aos Leos de Portugal, com excelentes painéis de formação onde a sigla LEO foi cum‑
prida na íntegra.
Assistimos ao lançamento do novo site, www.leosdeportugal.org, às inúmeras surpresas que o
Gabinete do DM promoveu, desde Guias de Trabalho, à área Leo, aos manuais, ao Banco de
Ideias e à “Palavra para a acção!”, onde pedimos a todos os Leos para colaborarem e participa‑
rem!
Devemos agradecer a todos vocês por marcarem presença! Aos nossos Companheiros Leo, do
Leo Clube de Leo Club Bagheria por todo o seua fecto, vontade, amizade Leo e por percorrem
esta enorme distância para estarem com os Leos de Portugal.
Concluo, e em nome do Gabinete do DM Leo parabenizo o Leo Clube de Coimbra, os seus Leos,
os seus colaboradores, aos Lions que nunca os deixam, aos seus amigos e faço‑ o na pessoa do
CLeo Pedro Patrão Amado.
A todos os Leos, deixamos aqui o repto que este É O NOSSO CAMINHO, ESTA É A MUDANÇA
QUE SEMPRE QUISEMOS! ESTE É O NOSSO SERVIÇO! ISTO É SER LEO, É SER LEO DE POR‑
TUGAL!
Obrigado a todos! Esperamos que no próximo dia 6 de Dezembro todos espalhem magia e abra‑
ços na nossa Campanha de Abraçar Portugal! E que em Abril na 37 Conferência Leo TODOS
marquem presença!
Bruno Silva Soares
O Presidente do DM Leo 115

Novo website dos Leos de Portugal
Está no ar o novo website dos Leos de Portugal. Cheio de cor e alegria. Mas com a mensagem
exata que queremos passar. “Junta‑te a nós e faz a diferença!”. Porque, de facto, nós podemos
fazer a diferença. Seja numa pessoa, numa família, numa comunidade. O importante é ajudarmos
aqueles que mais precisam e, assim, mudar alguma coisa.
Com esta nova plataforma, estamos a chegar mais perto dos jovens e a passar‑lhes uma men‑
sagem clara daquilo que fazemos. Mas estamos também a aproximarmo‑nos ainda mais dos
Leos e a fornecer‑lhes, à distância de um clique, uma série de documentos e informações que
lhes poderão ser úteis em qualquer situação. Além disso, é uma forma de facilitar a comunicação
entre clubes e Distrito. A par do website, chegou também uma mudança na imagem dos Leos
de Portugal. Demos mais cor aos Leos, para que consigamos colorir ainda mais a vida daqueles
que mais precisam.
Em Janeiro vamos ter novos flyers de apresentação dos Leos de Portugal que nos permitirão,
aquando de actividades na rua, apresentarmo‑nos aos que ainda não nos conhecem de uma
forma mais facilitada. Virão também, no início do ano, algumas novidades referentes à LEO TV
pelo que todos deverão ficar atentos à página: leosdeportugal.org/leotv.
Queremos, com tudo isto, chegar ao maior número possível de pessoas para que nos conheçam
e saibam o trabalho que fazemos. Queremos crescer enquanto organização e continuar a captar
novos Leos e novos Clubes. Estamos todos juntos, com o mesmo objetivo.
Miguel Morim
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Abraçar Portugal – Leos de Portugal
– a servir desde 1977
Parabéns! Fantástico! Obrigado!

Hoje, 6 de Dezembro, todos vocês foram contagiantes! De
Faro ao Porto, passando em Aveiro, da Covilhã a Coimbra,
sem esquecer Setúbal e Lisboa!
Hoje, mostramos ser um movimento em autêntico renascer!
Hoje, mostramos a enorme vivacidade, alegria, sorrisos e ami‑
zade que podemos transmitir através de um simples abraço.
A todos vocês, os meus parabéns, por terem mostrado o
vosso serviço e espírito Leo, parabéns por terem realmente
“vestido” a camisola e por toda a mobilização que foram
capazes de empreender, onde a nível NACIONAL, VOCÊS
superaram as expectativas do Gabinete Nacional em todas
as dimensões. Foram fantásticos!
Finalizo e em nome do Gabinete do DM, com um OBRIGADO,
pois esta actividade foi um sucesso nacional graças a todos
vocês! E são vocês que merecem um enorme obrigado por
serem Leos.

site www.leosdeportugal.org, e faremos os possíveis para
partilhar o vídeo na Leo TV o mais rápido possível.
Hoje, um forte abraço! Saudações Leonisticas.
Gabinete do DM Leo 115

A todos, desde os nossos Governadores Lions, aos nossos
Assessores, aos Leos, aos amigos e potenciais Leos que hoje
se juntaram a nós, muito obrigado porque juntos consegui‑
mos levar ainda mais longe o nome do movimento Leo em
Portugal ao espalhar abraços!
Esta semana colocaremos as fotos, de todo o país na página
dos Leos de Portugal (Facebook.com/dmleo115), no nosso
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Coimbra tem sempre
encanto
Bem, após dois dias de descanso da Leo Forma 2014, e com
estas fotos que registaram incríveis momentos chegou a hora
de dar o valor a quem o merece!
Foram estas escolhidas, pois abrangem muito do que foi a
Leo Forma para quem esteve nos “bastidores”. Como todos
sabem, o desafio foi lançado pelo DM Leo que acreditou que
o Leo Clube de Coimbra tinha muito para dar, muito para
renascer e mostrar o verdadeiro serviço de excelência e a
capacidade de mobilização, por isso estão de parabéns e
merecem cortar o bolo!
Na Direcção do DM Leo, entre todos, existiram dois Compa‑
nheiros sempre presentes ao longo da preparação da Leo
Forma 2014, com palavras de solução, de ideias e conforto
para que o trabalho e apoio do DM a este evento não falhasse,
estes Companheiros são o Miguel Morim e a Assessora do
Sul, Júlia Lima.

Aos Leos de Itália, que se des‑
locaram a Portugal, nós fica‑
mos com uma promessa a
cumprir! A eles, devemos
muito de espírito e amizade
criada! A irmanação foi um
pequeno passo para algo que
sempre defendemos, criar
amizades pelo mundo como
se estivéssemos em casa! A
eles um “brindisino!”.
E por fim, Coimbra não foi
somente formação Leo, não
foi somente trabalho, motiva‑
ção e liderança! Coimbra foi
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muito mais que isso, Coimbra foi o primeiro apogeu de um
trabalho iniciado há mais de um ano e meio, foi a saudade
que nos deixou por termos realizado uma incrível Leo Forma.
Coimbra teve encanto de sexta a domingo passado, Coimbra
foi a saudade, Coimbra foi a realidade! Mas tudo correu bem,
pois existiu um trabalho de bastidores entre o DM Leo e um
excelente trabalho do Leo Clube de Coimbra na pessoa do
CLeo Pedro Amado.
Tal como disse a todos, Coimbra foi o cumprir de um sonho!
E esse sonho deve‑o não a uma pessoa, mas sim a duas, e
que as levo para a vida, são alguém que estarão sempre pre‑
sentes de forma positiva nos Leos de Portugal, o CLeo Miguel
Morim por todo o trabalho incrível nos Leos de Portugal, pela
sua personalidade e amizade. E devo‑ o também, à segunda
pessoa, o CLeo Pedro Patrão Amado por toda a sua persona‑
lidade e integração no trabalho.
Somos Leos de Portugal! Somos a mudança que sempre
quisemos!

acção lEOS em portugal

LEO CLUBE DE COIMBRA II

“Coimbra, uma cidade encantada pelo Leonismo”
O Leo Clube de Coimbra II continua a dar seguimento à sua
nova dinâmica e conta já com várias atividades organizadas e
promovidas junto da sua comunidade. O mês de Outubro ficou
marcado pela organização de um Jantar Invertido Solidário
com o tema Halloween e que teve continuidade no dia seguinte
através de uma Tarde de Halloween proporcionada a crianças
e jovens da Comunidade Juvenil Francisco de Assis. Ainda em
Outubro e juntamente com outros Leo Clubes, o Leo Clube de
Coimbra II participou ativamente na Reflorestação da Serra do
Caramulo, em Vouzela, numa jornada ambiental da Floresta
Unida.

de participarem em ações de apoio a jovens e famílias caren‑
ciadas através das “Ações de Rua” promovidas no primeiro dia,
e de disfrutarem de momentos culturais como um espectáculo
de Fado de Coimbra no Fado ao Centro e de uma visita guiada
pela Alta de Coimbra com colaboração especial do CLion Hél‑
der Rodrigues. No terceiro e último dia, teve lugar ainda um
importante workshop de Suporte Básico de Vida promovido
pelos técnicos do INEM.

Durante o jantar oficial do evento destacamos a celebração da
Irmanação Internacional entre o Leo Clube Coimbra II e o Leo
Club Bagheria (Itália) assinada pelos respectivos presidentes,
CLeo Pedro Amado e CLeo Claudia Fricano, assim como pelo
CLeo Bruno Soares, presidente do DM Leo 115, e testemunhada
pelos restantes Leos e Lions presentes.
Por sua vez, Novembro de 2014 ficará para sempre na história
do Leo Clube e da cidade de Coimbra pela organização da “Leo
Forma 2014”. A Leo Forma tratou‑ se de um evento nacional LEO
e que decorreu durante 3 dias, tendo superado muito positiva‑
mente as expectativas ao registar‑ se uma mobilização de cerca
de uma centena de pessoas e outras cinquenta durante as ati‑
vidades de Serviço. Os trabalhos decorreram no Auditório do
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coim‑
bra (ISCAC) e o programa visou, em primeiro lugar, orientação
leonística e formação em liderança, experiência e oportuni‑
dade. Não obstante, os participantes tiveram a oportunidade

Por fim, no passado dia 6 de Dezembro o Leo Clube de Coimbra
II aceitou o desafio de “Abraçar Portugal” e inovou, em Coim‑
bra, a Campanha de Abraços Grátis ao envolver crianças e
jovens de duas instituições da cidade.

O Natal aproxima‑ se e mais surpresas são esperadas em Coim‑
bra, numa cidade que já está encantada pelo Leonismo.

CLeo Pedro Patrão Amado
Presidente Leo Clube de Coimbra II
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LEO Clube de Famalicão

O início do mês de outubro o Leo Clube de Famalicão abriu as
portas da sede social para receber os companheiros lions
padrinhos, membros leos e a direção do DM115, para um leo
café. Uma tarde de trabalho mas acima de tudo de companhei‑
rismo e amizade entre leos e lions. A sessão do Leo café foi
um sucesso marcando assim um encontro com informações
importantes, discussão de dúvidas e assuntos pendentes.

O que seria este mês sem Magusto…e castanhas?
Em conjunto os Lions e Leos do clube de Famalicão juntaram
‑se para um magusto solidário. Juntamo‑nos em família com
diferentes gerações e partilhamos momentos de companhei‑
rismo, alegria, brincadeira e até mesmo de muita dança.

Um fim‑ de‑ semana, fantástico e único!
Sem dúvida que estão de parabéns por nos terem recebido
de forma acolhedora e simpática. Este Leo Forma teve um
marco importante por ter sido tão gratificante e inspirador.
Um obrigado aos Leos e Lions que nos propuseram esta
experiência. “Coimbra é saudade”.
Agora que estamos a chegar ao fim do ano temos o prazer
de apresentar um dos nossos ambiciosos projectos como leo
Clube de Famalicão. “LEO AO CUBO”, um projecto solidário
que visa a recolha de brinquedos e alimentos para crianças
de famílias carenciadas e instituições famalicenses nesta
época natalícia.
Queremos proporcionar a quem mais necessita a maior ava‑
lanche de sorrisos transformando as suas vidas com simples,
mas grandes miminhos.
Relembramos também a nossa atividade dia 31 de Janeiro
– Largada de Balões e contamos com grande aderência para
que seja um sucesso.
Para mais informações convidamos a visitar a nossa página
no facebook ou então podem contactar através do email –
lcfamalicão@gmail.com.
Jessica Carvalho
Secretária leo

Fica assim marcado nos nossos corações um dia mágico.
Não podiamos deixar passar a Leo Forma’14 em Coimbra e
por isso fizemos as malas e partimos em direção a cidade
dos doutores.
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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

Na Convenção de Fafe ficou assente que as Convenções Nacionais e
Distritais do AL 2014/15 teriam lugar na
Figueira da Foz, uma cidade agradável,
localizada a meio do país e com prestígio na arte de receber quem a visita.
Os clubes de Arganil, Cantanhede,
Coimbra e Figueira da Foz iniciaram de
imediato as diligências para que tudo
corra como se deseja: um encontro
bem organizado, em instalações adequadas e com despesas reduzidas ao
mínimo.
Não é a primeira vez que a cidade da
Figueira da Foz acolhe em Convenção
o movimento lionístico. Diga-se a propósito que a 1ª Convenção do Lionismo
Português teve lugar nesta cidade em
1970. Era então Governador o saudoso
Alves Ferreira e foi Director da Convenção Galamba Marques, um homem a
quem o Lionismo muito deve.

Seguiram-se as Convenções de 1995
com Alcides dos Santos a liderar o
movimento, 1998 com Maria Avelina
Angeiras como timoneira e 2004 com
Isabel Antunes a presidir à Governadoria do Centro Sul para uma Convenção Extraordinária.
A propósito de Convenções, Alves
Ferreira, um eminente Lion português
prematuramente falecido e que pertencera ao Lions Clube de Coimbra,
dizia que estas visam “confraternizar,
estreitar e fortalecer velhas amizades,
fazer novos amigos, viver horas de
franco e sadio companheirismo, discutir assuntos de interesse lionístico à
escala distrital, nacional e ecuménica,
fazer o balanço das actividades do
ano em que se realizam, eleger futuros
dirigentes ao nível distrital e internacional e preparar novos dirigentes
mediante ensinamentos facultados
pelos mais experientes”.

Queremos que assim aconteça nos
dias 1, 2 e 3 de Maio de 2015!
Pretendemos, com a ajuda de todos,
contribuir para o fortalecimento e
dignificação do Movimento Lionístico
Português com Convenções que façam a diferença. Convenções onde a
alegria e o serviço sejam permanentes
e onde a qualidade, rigor e eficiência
sejam uma referência constante.
Mas para que tal aconteça precisamos
do contributo de todos. É necessário
que se inscrevam atempadamente.
Contamos com o apoio da Câmara
Municipal da Figueira da Foz que nos
cedeu o Centro de Artes e Espectáculos onde terão lugar as Convenções e
do Casino da Figueira onde terá lugar
o Jantar das Convenções.
José Manuel Russo Director da Convenção

