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La lecture est fondamentale
Programme “agir pour la lecture”

Amadora, 19 de Março do 2013

Companheiros e amigos 
É já no Próximo mês de abril, de �6 a �8, que se realizam as nossas Convenções.

Para que as mesmas possam ser um êxito e um verdadeiro momento de partilha, temos 
vindo a apelar à presença dos Lions portugueses de todas as áreas geográficas – Norte, 
Centro, Sul, Madeira e Açores – e é nesse sentido que me dirijo uma vez mais a todos 
vós.

As inscrições estão a ser rececionadas a ritmo lento, o que não se coaduna com as 
nossas características de homens e mulheres dinâmicos e interventivos em momentos 
de particular importância.

Ora, sendo as Convenções o nosso grande fórum de discussão e partilha, e um evento 
que é concebido a pensar em todos os Lions de Portugal, apelamos à vossa indispen‑
sável presença.

Recordamos que a nossa aposta ao escolhermos o Hotel Marriott foi a de darmos a 
maior dignidade às nossas Convenções e de proporcionarmos a maior tranquilidade 
aos nossos Companheiros, que terão tudo à sua disposição dentro daquela excelente 
unidade de hotelaria. 

No entanto, há outras opções que constam igualmente na ficha de inscrição.

Como temos vindo a noticiar, as inscrições só serão aceites até ao dia 5 de Abril. Por 
isso, façam as vossas reservas, e colaborem connosco na celebração da grande Festa 
Lionística Nacional. 

Lembramos ainda que as inscrições e todos os assuntos relacionados com as Conven‑
ções deverão ser dirigidos para o e‑mail: convencoes.amadora.�013@lionsclubes.pt

Saudações Lionísticas,

CL ACáCiO PeRALtA
O Assessor das Convenções

CL ACáCiO PeRALtA
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em 1943 um bombardeiro ameriCano Caiu no oCeano PaCífiCo. Louis Zamperini sobreviveu 
ao acidente mas o seu calvário ainda estava só a começar. À deriva no vasto mar alto, 
lutou com tubarões, evitou o bombardeamento de aviões inimigos e engenhosamente 
melhorou o seu bote salva‑vidas. Capturado e cruelmente torturado, foi levado aos 
limites da resistência. A sua incrível e inspiradora história é contada num best‑seller 
“inquebrável” de Laura Hillenbrand.

A história de Zamperini é tão cativante porque ele foi extraordinariamente forte, decidido 
e engenhoso. ele foi único. Nós sabemos que nunca conseguiríamos fazer o que fez. 
Provavelmente não conhecemos ninguém que o conseguisse. Somos humanos e não 
super‑humanos. Zamperini sobreviveu através dos seus próprios meios e coragem, mas 
nós, a não ser que tenhamos ajuda, provavelmente não conseguiremos ultrapassar 
desastres, doenças. etc.

Lembrei‑me da nossa vulnerabilidade quando visitei a Organização Mundial de Saúde 
no ano passado e reuni com grupos dedicados ao sarampo, um virus microscópico em 
tamanho, mas poderoso o suficiente para causar cegueira, danos cerebrais, surdez e 
morte.

LCiF tem uma parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates e outros para proteger 
milhões de crianças do sarampo. LCiF é uma fundação mundial e é preciso muitos Lions 
para combater doenças e outras calamidades.

Lions a trabalhar em conjunto através da LCiF trarão vista a cegos, ajudarão vítimas de 
desastres a recuperarem, e a preparar jovens para vencer na vida e empenharem‑se 
para realizar inúmeras boas acções em larga escala.

Como sabem, através das notícias, o mundo é um lugar perigoso. A pobreza deixa as 
pessoas desamparadas e em sofrimento. Nós Lions somos um óptimo antídoto, uma 
força para o bem. LCiF é a melhor maneira de unir os nossos recursos e canalizar a 
nossa boa vontade.

A maneira mais eficaz para enfrentar grandes problemas na sociedade é as pessoas 
unirem‑se e unirem os seus recursos.

LCiF representa os Lions no seu melhor e da forma mais eficaz.

Nesta edição celebramos as conquistas da LCiF.

Obrigado Lions, pelo apoio à LCiF, por trazerem ajuda, esperança e cura para tantos.

Por favor continuem a apoiar a nossa Fundação. existe apenas um Louis Zamperini. 
Mas existem 1,35 milhões de Lions. Por favor continuem a ser grandes Lions, zelosa‑
mente a ajudar nas nossas comunidades, servindo bairros em todo o mundo através 
da nossa notável Fundação. 

 
 

WAyNe A. MAddeN
Lions Clubs Presidente internacional

WAyNe A. MAddeN
Lions Clubs Presidente  
internacional

lCif:  
a boia Lions que puxa milhões para uma vida melhor
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sumário

deClaração de missão

Criar um espírito de compreensão entre todos os povos para atender às necessidades 
humanitárias, oferecendo serviço voluntário através do envolvimento na comunidade 
e da cooperação internacional.
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a lCif transforma vidas

rangita Harjan, de 10 anos, natural da índia, reconheceu a voz 
de seu pai, logo que ele entrou na sala: seca, mas quente e 
reconfortante. ela conhecia o seu toque firme, mas reconfor‑
tante. ela conhecia o seu cheiro semelhante ao do ar fresco 
ou ao das árvores, frescas e fortes. Mas ela nunca o tinha 
visto e não tinha ideia se era baixo ou alto, bonito ou feio, 
um semblante risonho ou sisudo.
Quando os pensos foram removidos, após a cirurgia de cata‑
rata, ele parou diante dela. ela pensou que ele parecia um 
príncipe.
“eu vi meu pai pela primeira vez, e fiquei muito feliz”, disse 
Rangita, após a cirurgia que foi realizada no Nepal.
O médico constatou que Rangita deveria ter efetuado a cirur‑
gia para a catarata congénita, quando era mais pequena, mas 
a família não tinha forma de pagar uma intervenção tão cara. 
Graças aos Lions, e a uma subvenção através de LCiF e da 
iniciativa Pediátrica Bausch + Lomb Catarata, Rangita foi 
operada e beneficiou de cuidados e do acompanhamento 
essencial.
Salvar a visão é um dos exemplos entre muitos através do 
qual Lions Clubs international Foundation transforma vidas. 
A LCiF permite que os Lions tenham um grande impacto no 
mundo através do seu serviço e generosidade. A LCiF cumpre 
a sua missão, fornecendo subsídios em quatro áreas‑foco: 

apoiando a juventude, proporcionando auxílio após catástro‑
fes, salvando a visão e acudindo as necessidades humanitá‑
rias, tais como reduzir o sarampo. 
Seguidamente, narramos histórias que contam como os 
Lions têm ajudado pessoas em todo o mundo. estas histórias 
foram selecionadas do Relatório Anual 2011‑12 da LCiF.  
(O relatório completo está disponível online em www.lcif.org.)
São histórias sobre as pessoas com carências, que foram 
ajudadas. Mas são também histórias sobre Lions, que apoiam 
a LCiF e tornam possíveis transformações na vida das pes‑
soas. Lions, parceiros e amigos doaram 43,4 milhões dólares 
para a Fundação em 2011‑12, permitindo que servisse mais 
de 200 milhões de pessoas.

salvar a visão

desde 1925, quando Helen Keller desafiou a Associação inter‑
nacional de Lions Clubes para serem os Paladinos dos Cegos, 
os Lions têm salvo e preservado a visão. No último ano lio‑
nístico, Lions Clubs international assinou um novo acordo 
de cooperação com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
para ajudar nos esforços globais no combate à cegueira evi‑
tável e combater as ameaças emergentes à visão, como por 

Rangita Harjan não sabia como era o seu pai, 
Shambuhu, até que viajou da Índia para o Nepal 
onde fez a cirurgia, através da iniciativa de Catarata 
Pediátrica.

LCiF visão – Cego desde o nascimento, Christine 
está aprender braille com a ajuda de um subsídio  
da LCiF aos Lions nas Filipinas.
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exemplo a que é causada pela diabetes, através de programa 
SightFirst da LCiF. 
O Projeto Lions‑OMS para a erradicação da cegueira infantil 
evitável, está em desenvolvimento em 26 centros Lions de 
atendimento oftalmológico em regiões subdesenvolvidas.
“Os Lions podem obter muito reconhecimento por ajudarem 
o mundo a fazer avanços contra muitas condições que cau‑
sam cegueira, graças ao apoio que deram à OMS e às suas 
próprias ações para apoiar a cirurgia de catarata, e de com‑
bate às doenças transmissíveis que tradicionalmente causam 
mais cegueira”, diz o dr. Margaret Chan, diretora‑geral da 
Organização Mundial de Saúde. “estamos muito satisfeitos 
por podermos expandir a nossa colaboração de longa data 
com os Lions.”
A LCiF tem ajudado milhões através do SightFirst. Os fundos 
do programa SightFirst são de alta qualidade, proporcio‑
nando projetos sustentáveis que prestam serviços de oftal‑
mologia, desenvolvimento pessoal de infraestruturas, e 
ainda reabilitação e educação de comunidades carentes. As 
principais áreas de preocupação incluem: catarata, cegueira 
do rio, tracoma, erro refrativo não corrigido e, especialmente 
em países desenvolvidos, como os estados Unidos, doenças 
diabéticas dos olhos e glaucoma. Os Lions já angariaram 
mais de US $ 415 milhões para financiar o SightFirst e salvar 
a visão em todo o mundo.
O SightFirst é particularmente ativo na China. A ação SightFirst 
na China, é uma parceria com a República Popular da China 
e a Federação Chinesa de Pessoas com deficiência, e é um 
dos programas de maior sucesso da LCiF. Os Lions expandi‑
ram essa parceria com o lançamento de três fases de Ação 
SightFirst na China durante o dia Mundial da Visão, em Shen‑
zhen, China, em 2011. Naquele dia, foi apresentado um plano 
para aumentar os serviços de ofltalmologia e eliminar o tra‑
coma na China em 2020. Além disso, o LCiF SightFirst forne‑
ceu fundos para desenvolver um modelo de programa 
regional de formação para reforçar os serviços de cuidados 
oftalmológicos.
Os Lions continuam a estar focados nas principais causas de 
cegueira e decididos em iniciar projetos para enfrentar novas 
ameaças à visão.

Protegendo milhões contra o sarampo

O sarampo é uma doença evitável que ainda tira a vida a 
centenas de crianças por dia, em todo o mundo. Ajudar a 
imunizar milhões de crianças contra o sarampo no seu país 
tem sido uma oportunidade única na vida, refere o Lion San‑
jay Khetan, do Nepal. “Fazer parte de uma iniciativa que irá 
salvar a vida de tantas crianças dá‑me imensa satisfação. A 
minha vida tem uma causa”, diz ele.
As complicações médicas de sarampo incluem edema cere‑
bral, diarreia grave e cegueira. em 2004, a Organização Mun‑
dial de Saúde estimou que anualmente 100 mil crianças ficam 
cegas após terem tido sarampo. Aqueles que estão desnutri‑
dos são mais suscetíveis ao sarampo e a questões relaciona‑
das com os olhos e com a cegueira, uma vez que normalmente 
são deficientes em vitamina A, que é essencial para os olhos 
e para outros órgãos críticos.
em outubro de 2011, a Fundação Bill & Melinda Gates Foun‑
dation pediu à LCiF para ajudar a eliminar o sarampo. Os 
Lions foram desafiados para angariarem US $ 10 milhões 

para campanhas de vacinação contra o sarampo e imuniza‑
ções de rotina. Se o objetivo fosse alcançado a Fundação 
Gates contribuiria com US $ 1 por cada $ 2 angariados. 
A meta foi atingida em Outubro de 2012.
Mas os esforços dos Lions não param por aí. eles também 
apoiaram as iniciativas contra o Sarampo e a Rubéola, uma 
aliança de líderes globais de saúde que organizaram e reali‑
zaram campanhas de vacinação contra o sarampo em mais 
de 30 países. Os Lions locais promoveram uma mobilização 
social valiosa e, durante as campanhas, com a sua presença 
nos centros de vacinação, auxiliando os médicos, garantiram 
que o número‑alvo de vacinação fosse atingido.
Por terem colaborado no fornecimento de vacinas contra 
o sarampo, através de campanhas de vacinação, em 2012 
os Lions ajudaram a proteger do sarampo 157 milhões de 
crianças.

Parcerias para a juventude

O programa Quest da Fundação do Lions muda a vida de 
jovens de todo o mundo, desenvolvendo‑lhes competências 
para a vida. Na Índia, Sunidhi Raje vê uma mudança positiva 
em si mesma desde o Lions Quest passou a fazer parte do 

Filho de Punya Lakhe, Bipul, ficou muito doente 
quando contraiu sarampo. As campanhas de 
vacinação apoiadas pelos Lions vão ajudar outras 
famílias do Nepal evitar a doença.
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currículo de sua escola. “este programa ajudou‑me a enten‑
der melhor a adolescência e a resolver os problemas dos 
jovens como eu”, diz ela. “As competências de vida que 
desenvolvemos são muito necessárias, e vão para além do 
conhecimento que desenvolvemos através dos nossos 
livros”.
A diretora da escola, Manasi Muley, diz que seus alunos 
desenvolveram um comportamento social e atitudes positi‑
vas, desenvolveram aptidões essenciais e ficaram mas com‑
prometidos em levar uma vida saudável e livre de drogas.
O Lions Quest tem três currículos que, de acordo com as 
idades, são adaptados para alunos do ensino básico, médio 
e superir. Os professores participam em workshops de for‑
mação, que estão traduzidos em 35 idiomas, e aprendem a 
melhor forma de ensinar os currículos. O Lions Quest está 
presente em 73 países e são muitas organizações têm vindo 
a afirmar que o programa desenvolve competências de vida 
relacionadas com a educação do caráter, serviço/aprendiza‑
gem, bullying e prevenção de abuso de substâncias.
Uma parceria com o Secretariado das Nações Unidas sobre 
drogas e Crime (UNOdC) está a ajudar os jovens do sudeste 
da europa a viver uma vida mais saudável e mais responsá‑
vel através de Lions Quest. A LCiF fez uma doação de US $ 
100.000 para a tradução e adaptação de materiais do Lions 
Quest para a Sérvia e Montenegro, e vai trabalhar com o 
UNOdC para implementar programas de formação familiar 
para ajudar a prevenir o uso de drogas, HiV/ AidS, o crime e 
a delinquência.
Com a ajuda de US $ 150.000 do departamento de estado 
dos eUA, a Fundação levou o Programa Lions Quest até 
30.000 alunos no Botsuana, Quênia, Malawi, tanzânia e 
Uganda, promovendo workshops de formação Lions Quest 
em cada um dos cinco países africanos, onde 750 professo‑
res já com formação, se concentram na prevenção das dro‑
gas e do álcool.

Subsídios padrão permitem que os Lions ajudem as comunidades através de 
projetos de grande escala que promovem o acesso a cuidados de educação, 
tecnologia e saúde, abordando necessidades humanitárias não satisfeitas.

Quatro subsídios de apoio em grande escala, possibilitam projetos predetermi‑
nados que se qualificam numa das quatro áreas principais de programas de 
serviços de autorização: preservar a visão, o combate à deficiência, promoção 
da saúde e acompanhamento aos jovens. isto inclui a prevenção e tratamento 
da diabetes, a Quest Jogos Olímpicos e Lions especial.

Subsídios SightFirst de suporte de alta qualidade, projetos sustentáveis que pro‑
porcionam serviços de consultas oftalmológicas, desenvolver infraestruturas, 
formação de pessoal e / ou fornecer reabilitação e educação a comunidades caren‑
tes. Principais preocupações são: catarata, cegueira do rio, tracoma, erro refrativo 
não corrigido e doença ocular diabética.

Subsídios de emergência para ajudar os Lions a socorrer necessidades imediatas, 
como alimentos, água, roupas e assistência médica após um desastre natural.

Subsídios fornecidos através de fundos designados representam doações restri‑
tas para utilização direcionada a uma causa específica, como o terremoto no 
Japão e o tsunami. esses recursos só podem ser utilizados para esse fim. Os 
projetos de subvenção podem ser atribuídos nas áreas de desastre natural, na 
visão de jovens, e nas necessidades humanitárias.

Outros subsídios incluem os Subsídios de Assistência internacional, que permi‑
tem que os Lions Clubes de países desenvolvidos, com a parceria com os Lions 
Clubes em regiões menos desenvolvidos, possam promover projetos que façam 
uma diferença real para as comunidades.

ajudar vítimas de Catástrofes

Ano após ano, os Lions estão à altura do desafio quando 
ocorrem catástrofes no mundo. Mesmo quando eles e suas 
famílias estão entre as vítimas, os Lions podem ser vistos a 
socorrer as necessidades dos seus vizinhos antes das suas 
próprias. Sempre que se verificam tragédias, os Lions dão 
milhares de horas para ajudar os mais necessitados e para 
colaborarem nos mais diversos trabalhos de recuperação.
Ajudar as pessoas e as comunidades a recuperar a norma‑
lidade após um desastre da natureza pode ser um processo 
de longo prazo. No Haiti, o Lions e a LCiF permanecem ainda 
a ajudar de forma empenhada as vítimas do devastador 
terremoto de 2010.

LCiF – Lions‑Quest – Através do Lions Quest muitos 
estudantes no Japão estão a aprender a desenvolver 
competências para a vida, incluindo a prevenção de 
abuso de substâncias.
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uma mensagem  
do ex‑Presidente internacional 
sid l. scruggs iii, presidente 
da lCif �011‑�01�

Caros ComPanHeiros lions,

Quando me tornei presidente da Fundação de Lions 
Clubs international, em Julho de 2011, sabia que o traba‑
lho seria gratificante, mas eu não tinha ideia de quão 
gratificante seria. Judy e eu visitámos Lions Clubes de 
todo o mundo, testemunhando projetos grandes e 
pequenos que salvou vidas e melhorou e reconstruiu 
zonas destruídas, auxiliou populações vulneráveis e 
apoiou jovens. Foi realmente uma honra para nós servir 
como representantes desta fundação.
Se você ou o seu clube apoiou a nossa Fundação, você 
estava lá connosco. Você ajudou a Sunita no Nepal, 
quando ela recebeu a vacina contra o sarampo. Você 
ajudou milhares de pessoas na etiópia, distribuindo 
medicamento para tracoma, e apoiou alunos ao longo 
dos 73 países onde o Lions Quest está ativo. Sim, você 
estava lá para esses projetos e assim por muitos mais, 
porque você é a força da nossa Fundação internacional. 
Nenhum desses projetos de LCiF seria possível sem o 
seu apoio.
deixe‑me aproveitar esta oportunidade para expressar o 
meu apreço por você, Lions, por tudo que você ajudou 
a realizar. Quando Judy e eu visitámos o Japão, Nova 
Zelândia, Índia, Nepal e outras áreas do mundo, vimos 
em primeira mão o impacto global da nossa Fundação 
para mudar e restaurar vidas.
Os nossos parceiros também têm reconhecido a capaci‑
dade da LCiF para fazer a diferença no nosso mundo. A 
Fundação Bill & Melinda Gates desafiou‑nos para anga‑
riarmos para se eliminar o sarampo, e os Lions ultrapas‑
saram o desafio. A nossa vida de trabalho para com os 
nossos outros parceiros importantes continua, incluindo 
também o nosso novo trabalho de Lions‑Quest dos eUA 
e do Secretariado das Nações Unidas sobre drogas e 
Crime. Cada um de nossos parceiros ajuda a LCiF a 
alcançar o sucesso e abranger cada vez mais pessoas.
Você pode saber mais sobre o que a sua generosidade 
promoveu no ano passado no nosso relatório anual, 
disponível online. Você vai entender melhor como suas 
doações permitem que a LCiF continue a acender cha‑
mas de esperança para ajudar cada vez mais pessoas e 
comunidades carentes.
Mais uma vez, agradeço o seu serviço continuado para 
os outros, e o seu apoio financeiro à Fundação. Por favor, 
lembre‑se, como eu faço quando quero refletir sobre o 
meu ano como seu presidente da LCiF, que servimos os 
outros quando “deixamos brilhar a luz da esperança 
através de você e de mim.”
Servimos juntos hoje para um amanhã melhor,

Sid L. SCRUGGS iii
Presidente da LCiF 2011‑2012

O terremoto danificou severamente uma escola de enferma‑
gem; morreram 100 alunos e professores. Mesmo antes do 
terremoto, o Haiti sofria de uma grande falta de profissionais 
de saúde treinados, especialmente enfermeiros. Após o 
desastre, mais de 300 alunos tiveram que assistir às aulas 
em salas pré‑fabricadas e em locais alternativos. Concluída 
em 2011, a escola de enfermagem nova Nacional de Port‑au‑
‑Prince inclui quatro salas de aula e um laboratório. trezentos 
e cinquenta alunos irão estudar aqui anualmente. em parce‑
ria com Humaniterra internacional, a LCiF concedeu uma 
subvenção para auxiliar com o custo de construção e com 
as despesas de equipamento.
“depois do terremoto, eu vi muitos feridos, e nós não temos 
enfermeiros suficientes para os ajudar.”, diz indji tadgrin. 
“isso reforçou a minha vontade de ser enfermeira e fazer a 
diferença na vida das pessoas.”
Satisfazer as necessidades imediatas é crucial após um 
desastre, foi o que os Lions fizeram recentemente após o 
tsunami e o terremoto no Japão, o terremoto na Nova Zelân‑
dia e osfuracões no Caribe e nos estados Unidos. Os Lions 
também auxiliam a suprir necessidades de longo prazo para 
que as pessoas retornem às suas vidas e recuperem a sua 
independência.
A LCiF doou US $ 55,5 milhões no ano passado. Graças à 
LCiF, os Lions expandiram o SightFirst para tratar de novas 
e emergentes ameaças à visão. Os Lions ajudaram os do 
Nepal a garantir que as crianças fossem vacinadas e prote‑
gidas contra o sarampo. Os Lions fizeram parcerias com o 
Lions Quest para permitir que cada vez mais estudantes 
ganhassem competências de vida positivas. Os Lions ajuda‑
ram a formar novos enfermeiros no Haiti para que pudessem 
providenciar cuidados de saúde. Graças à LCiF, os Lions pro‑
videnciam saúde, esperança e oportunidades para as pes‑
soas de todo o mundo.

impacto da lCif no al �011‑�01�

No AL 2011‑2012, a Fundação concedeu 513 doações, totali‑
zando 55,5 milhões dólares eUA. Alguns exemplos de 
impacto Lions no ano passado incluem:
•   trinta e um milhões de pessoas ficaram com a visão salvo 

ou a sua visão melhorou graças a 35 subsídios do SightFirst.
•  Cerca de 33 mil pessoas receberam ajuda imediata após as 

catástrofes, o que foi possível através de 165 subsídios de 
emergência.

•  4,7 milhões de pessoas passaram a beneficiar do acesso a 
cuidados de educação, saúde, tecnologia e de muitas 
outras melhorias de mudança de vida, através de 160 sub‑
sídios padrão.

•  Pelo menos 166 mil alunos estão a aprender a desenvolver 
competências de vida positiva, através de 37 bolsas do 
Lions Quest.

•  Mais de 91.700 pessoas tiveram acesso a água potável e a 
serviços de missão médica através de 26 bolsas de assis‑
tência internacional.

LiON digital
Assista a um vídeo sobre Rangita Harjan em www.lionmaga‑
zine.org
Assista a vídeos no SightFirst, o Lions Quest e alívio de desas‑
tre no www.lionmagazine.org. 



9

international

LION MarçO/abrIL

Poderíamos existir sem livros? Bem, sim, biologicamente é 
possível. Mas a vida seria infinitamente menos rica.
“Um leitor vive mil vidas antes de morrer. A pessoa que 
nunca lê apenas vive uma”, declarou o escritor George R.R. 
Martin.
Os livros agradam‑nos e satisfazem‑nos de uma maneira que 
uma carteira cheia ou um saco de compras nunca consegui‑
rão. “Não há satisfação maior do que ler. Cansa‑se de qual‑
quer outra coisa, não de um livro”, afirmou Jane Austen. Os 
livros transportam‑nos magicamente para novos reinos e 
para uma nova compreensão dos mistérios da vida das outras 
pessoas.
“Ler é o único meio pelo qual nós emergimos involuntaria‑
mente, muitas vezes sem remédio, numa outra pele, numa 
outra voz, numa outra alma”, afirmou a escritora Joyce Carol 
Oates.
estes amantes de livros percebem efetivamente a causa da 
leitura e da literacia. Aqueles que não sabem ler não conse‑
guem arranjar trabalho ou, pelo menos, progredir na sua 
carreira, não conseguem participar plenamente na sociedade, 
não conseguem evitar as armadilhas e as quedas da vida com 
a mesma facilidade que as pessoas literadas conseguem. 
Crianças que leem mal e ficam atrás dos seus colegas irão, 
provavelmente, lutar mais toda a sua vida para conseguir 
atingir o seu potencial.
Reconhecendo a importância da literacia, o Presidente inter‑
nacional Wayne A. Madden está a encorajar os clubes a par‑

lions patrocinam literacia

Os Lions de Baggao leem para estudante na escola 
primária de Bagunot. Além de realizar rastreios de 
visão para crianças, de cuidar da sua alimentação e 
promover a plantação de árvores, os Lions também 
doaram livros e promoveram um video educacional 
sobre o alfabeto inglês, um concurso de soletrar.

O Presidente internacional Wayne A. Madden e a sua esposa Linda leem para crianças numa escola na turquia. 
Madden promoveu a literacia quando esteve em istambul, em Outubro, para o dia Mundial da Visão.  
Foto de brian Wingert

ticipar no seu Programa de Acção para a Leitura (P.A.L.). Os 
Lions são convidados a desenvolver programas extracurricu‑
lares de leitura, ler para crianças ou ensiná‑las, doar livros ou 
ajudar a desenvolver o nível de literacia de crianças e adultos 
através de outras iniciativas.
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este ano, os Lions deram a seguinte resposta:
–  Os Lions Laveen, no Arizona, ofereceram 350 mochilas a 

crianças carenciadas, com material escolar e um livro;
–  Os Lions de Protection island, na Columbia Britânica 

(Canadá), abriram uma biblioteca pública, na casa de um 
antigo faroleiro, que se tornou um centro comunitário;

–  Os Lions de Canton, no Connecticut, distribuíram caixas de 
recolha de livros, para posterior distribuição pelas crianças 
da região;

–  Os Leos da escola Secundária de indian River, no delaware, 
recolheram mil livros para doar a crianças do ensino pri‑
mário.

–  Os Lions de Chino, na Califórnia, ajudar a patrocinar a Festa 
Familiar dos Livros, que inclui visitas de escritores, leitura 
de livros por celebridades e uma maratona de leitura entre 
crianças em idade escolar;

–  O primeiro Centro de Leitura Braille da Libéria foi criado 
pelos Lions de Greater Monrovia e de Cape Mesurardo;

–  Um dos projetos de literacia mais inovadores é o Concurso 
de Poesia de Rua, no Minnesota. Os Lions de Falcon Hei‑
ghts Lauderdale juntaram‑se ao município de Falcon Hei‑
ghts para esta competição. O poema vencedor será 
estampado no passeio de uma das ruas da cidade. O 
pequeno poema, “Passeio embebido”, é o seguinte: 

Passeando,
Olhando para baixo
Vê as palavras:
Poesia em movimento.

Os Lions são também encorajados a fazer um vídeo sobre 
uma atividade de promoção da leitura para crianças e 
submete‑lo ao Lions Clubs internacional, através do seu canal 

Usando um audiolivro, Karl Wade, invisual, partilha a leitura com os patronos da Biblioteca de Prattville,  
no Alabama, enquanto que o presidente da Câmara, Bill Gillespie Jr., vira as páginas da versão impressa.  
A presidente do Lions Clube de Prattville, Cindy Criswell ducker, Melvin ehrlich e Harold Hammond também 
leem mensalmente para crianças na biblioteca e no centro comunitário. Foto de Cindy Criswell Ducker

Um aluno do 3º ano, em Boonville, Missouri, 
observa o seu novo dicionário, oferecido aos 
estudantes pelo Lions Clube local. Os membros 
Carol Nauman, Gene Cummins, Paul Henry e 
Pete Rodman distribuíram os dicionários.
Foto de Edward Lang/Boonville Daily News

do youtube. O melhor vídeo vai ser exibido na Convenção 
internacional em Hamburgo, e o clube responsável receberá 
um prémio especial.

O LiON digital
Veja o vídeo e a apresentação dos esforços dos Lions ao nível 
da literacia, em www.lionmagazine.org 

JAy COPP
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quando tomamos Posse dos nossos Cargos e fazemos os nossos discursos inaugurais, 
tomamos os nossos compromissos, mas em cada um dos novos exercícios lionísticos 
estes não são individuais, mas sim de todos os Lions.

O tempo e o trabalho que aportamos como voluntários, são o espelho do compromisso 
que transmitimos para as nossas Comunidades nos nossos Concelhos, e aos que nos 
rodeiam.

As dificuldades que se nos deparam são muitas: não temos tempo suficiente, não temos 
sócios suficientes e estamos a ficar sem energia. efetivamente estas são dificuldades 
que não podemos ignorar, mas que temos que superar. 

A força lionística é fundamental ou absoluta no comportamento das pessoas que estão 
comprometidas connosco, e deve ser o pilar da nossa estrutura.

esta é a força que nos impulsiona a entrar na comunidade, que nos motiva a ser melho‑
res cidadãos, mais humildes, mais solidários e melhores Companheiros.

O desenvolvimento destes nobres sentimentos, estimula‑nos a pôr em prática atitudes, 
valores e estratégias que nos permitem colaborar com mais eficácia, que nos permitem 
melhorar e que nos ajudam a controlar construtivamente os problemas e os conflitos 
para que todos possamos sair mais enriquecidos.

Uma das boas maneiras de termos inspiração para recorrer a novas vias para o serviço 
humanitário é Ver o que se faz nos outros Clubes Lions.

Não podemos continuar a pensar que individualmente ou só no nosso Clube é que se 
resolvem todos os problemas, as nossas possibilidades aqui são limitadas. Na realidade, 
a quantidade e variedade dos serviços levados a efeito por todos os Lions são verda‑
deiramente ilimitados. talvez tenhamos que fazer uma mudança no paradigma da nossa 
maneira de pensar. estamos acostumados a levar a cabo os mesmos projetos e a obter 
os mesmos resultados e esquecemo‑nos de encontrar outras e novas possibilidades de 
intervir.

dizia Mahatma Gandhi:

“Se queres mudar o Mundo, muda‑te a ti mesmo.”

e eu… digo que será bem melhor anteciparmos a mudança do que sermos surpreen‑
didos por elas…

Seremos melhores se todos em conjunto:

•  Superarmos todos os obstáculos que nos apareçam, com aquela Força que nos 
impulsiona e nos dá mais pujança para conseguirmos os objetivos da nossa 
causa.

•  Se nos mantivermos inconformados, porque no dia‑a‑dia devemos aspirar a 
algo muito melhor.

•  Se mantivermos a consciência do dever, que nos conduz com plena satisfação 
ao lado de quem necessita dos nossos Serviços.

O nosso Movimento Lionístico progredirá e se enaltecerá se numa acertada combinação 
de raciocínio, humildade, amizade, companheirismo, gestão, compromisso, competên‑
cia, liderança e emoção, saírem os frutos que em todos os momentos almejamos para 
o progresso, a educação, o equilíbrio social e a ética que tanto apregoamos. 

CC VÍtOR MeLO
Presidente do CNG

CC VÍtOR MeLO
Presidente do CNG

distrito multiPlo

Podemos ser melhores lions  
porque em conjunto somos mais forte
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em janeiro, mês dediCado ao Programa de alívio à fome, desafiávamos os Clubes Lions a 
aderirem à Campanha “Sorrisos de escola em escola”, que nasceu para responder ao 
problema da fome das nossas crianças, que vão para as escolas sem tomar o pequeno 
almoço.
Uma campanha que surgiu, após o Secretário de estado do ensino e Administração escolar, 
João Casanova, revelar publicamente os inquietantes e perturbadores números que com 
certeza não deixaram ninguém indiferente, anunciando, no passado mês de Novembro, que 
havia 12 709 crianças sinalizadas para o apoio do Programa escolar de Reforço Alimentar 
(PeRA) e que dessas estavam a ser apoiadas 10450, ficando de fora 2259 alunos.
Foi então que o Lions decidiu que não podia fechar os olhos a esta dura realidade e tornou‑
‑se parceiro oficial do PeRA para ajudar a combater este flagelo social. 
O PeRA, criado na dependência direta do Ministério da educação e Ciência, funciona desde 
setembro de 2012. O objetivo deste programa é disponibilizar aos alunos em situação de 
carência alimentar, identificados pelas escolas, uma primeira refeição do dia, constituindo‑
‑se como alternativa apenas nos casos em que não se encontram delineadas outras estra‑
tégias para suprir carências alimentares de crianças em idade escolar. 
O nosso compromisso é garantir que as crianças que não conseguem tomar o pequeno 
almoço em casa pela incapacidade financeira das suas famílias o possam fazer nas escolas. 
Penso que em boa hora os Lions de Portugal avançaram com esta campanha e aderiram 
ao PeRA. desde logo porque estamos a cumprir o que está na génese da nossa essência 
– responder às necessidades das nossas comunidades, mas também pelos destinatários 
da campanha – as crianças. Com o pequeno almoço que lhes proporcionamos estamos a 
contribuir para que tenham melhores condições para aprender, sendo a educação o cami‑
nho mais eficaz para interromper ciclos de pobreza. Além disso, estamos a contribuir para 
a satisfação de uma das necessidades mais básicas do ser humano. 
Podemos criticar a campanha, o programa PeRA, dizer que a tarefa deve ser assumida 
por outros, ou podemos ajudar a acabar com esta vergonha. A decisão é de cada um. 
eu decidi dar o meu contributo, na hora em que ouvi o Secretário de estado revelar 
aqueles números.
esta é uma campanha que, como todos sabem, está a se desenvolvida pelos Lions do 

Centro Norte e do Centro Sul. Se todos derem o seu contributo – por mínimo que seja – vamos conseguir, no final, devolver o 
sorriso e mais de um milhar de crianças no País. É isso que pretendemos. 
Mas esta é uma campanha que também poderá servir para reforçar a coesão dos Lions de Portugal e afirmar o nosso Movimento 
através de uma iniciativa com dimensão, independentemente do excelente trabalho desenvolvido por cada um dos Clubes nas 
suas comunidades, que muito me tem surpreendido pela positiva nas visitas oficiais que tenho feito. 
Nunca nos devemos esquecer que a essência do nosso Movimentos são os seus Clubes, mas que os Clubes estão integrados 
num distrito (neste caso o Centro Norte) e fazem parte de um Movimento mais abrangente, que é o Lions internacional. Lembrarmo‑
‑nos disso é sermos melhores Lions! 
Gostaria, por isso, de deixar aqui um público agradecimento aos Clubes do Centro Norte que prontamente e até ao momento 
aderiram a esta campanha e deram o seu contributo (LC Vila do Conde, LC Oliveira de Azeméis, LC da Maia, LC Santa Joana 
Princesa e LC Boavista) e à empresa eléctrica do Cértoma (Mealhada), e deixar um apelo aos restantes Clubes para que encon‑
trem formas de contribuírem para o nosso sucesso coletivo. 
Gostaria ainda de deixar um agradecimento muito especial à Comissão que no Centro Norte está a desenvolver exemplarmente 
no terreno a Campanha Sorrisos de escola em escola”, constituída pelas Companheiras Anabela Caldevilla (LC Boavista), teresa 
Cristina Amorim Campos Cunha (LC Póvoa do Varzim) e Alcina Félix (Lions Clube da Senhora da Hora).
Sejamos criativos, talentos não nos faltam, vamos contribuir para esta luta que é de todos com entusiasmo e determinação!
estão à venda pins com o logotipo da campanha, vão ser leiloadas serigrafias gentilmente oferecidas pelo nosso PdG Gaspar 
Albino e muitas outras iniciativas vão ser postas em marcha. Com certeza que todos encontraremos a melhor forma de contri‑
buirmos. 

iSABeL MOReiRA
Governadora d115 CN
isabel_moreira@lionsclubes.pt

dG iSABeL MOReiRA
Governadora distrito 115  
Centro Norte

devolver o sorriso às crianças
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internaCional

ele aPostou na faCilidade e ComPreensão de ConCeitos e ideias Para que todos, através do 
seu contributo participássemos na melhoria da sociedade.

Foi ele Melvin Jones que em 1917 acreditou em um mundo melhor, e em conjunto com 
outros homens nos inspirou a iniciar esta caminhada do LiONiSMO.

e esses Homens de bem, nos primeiros anos de Lionismo conceberam CONCeitOS 
eSSeNCiAiS, como o Companheirismo, objetivos, Ética e regulamentos, para assegurar 
a continuidade e sustentabilidade da Associação. 

O conceito Companheiro é por ventura o mais generoso porque assegura a todos a 
imparcialidade. e é por isso, que o Lionismo se diferencia de outras instituições, porque 
aceitamos e cumprimos os Conceitos em todos os seus itens, e são responsáveis pelo 
LiONiSMO estar em quase todos os Países do mundo.

Os Conceitos do Lionismo estão à disposição de todos, e não devemos esperar que ele 
chegem até nós. devemos procurá‑los! 

O lema “Nós Servimos” representa uma atitude que devemos assumir, conscientes da 
nossa Liderança, para transformar o mundo.

di JOAQUiM BORRALHO 
diretor internacional 2011‑13

a visão de Melvin Jones

esta orientação, inspira Clubes Lions de Sucesso.

Com – Coragem, Compromisso e ação:
Coragem – para tentar (tentar…tentar)
Compromisso – para envolver Lions, Leos, Jovens e a comu‑
nidade.
ação – para inspirar os outros, a participar, criando estraté‑
gias de expansão do LiONiSMO no mundo: expandindo a 
nossa influência; realçando a nossa origem; respeitando e 
aceitando a diversidade; abraçando as mudanças sem aban‑
donar tradições; cada membro tem que ser o motor do início; 
incrementando os valores éticos envolvendo todos.

Agora, só precisamos potenciar as acões, porque já temos o 
motivo na declaração de missão porque ela encerra a filoso‑
fia do LiONiSMO, é só acreditar, nas ações de Serviço em 
equipa. Porque o orgulho da equipa, está na liderança, no 
companheirismo e na satisfação de ser Lion.

A satisfação reforça o bom companheirismo quando algo é 
alcançado num esforço conjunto. Os1,35 milhões de sócios 
em todo o mundo têm aproveitado as suas experiências, o 
conhecimento e aceitado a diversidade entre todos, para 
apoiar milhões de pessoas, participando nas ações de ser‑
viço: boas actividades unem os Lions, e no final das ativida‑
des devemos falar delas com os amigos e à comunicação 
social. 

Desta forma, o interesse e a curiosidade começam a crescer 
pelos não Lions e as pessoas falam dos Lions, em especial 
os jornais locais relatam iniciativas de sucesso dos Lions. 

em 1968 foi criada a LCiF como sendo o braço humanitário 
da LCi, com a missão de “apoiar os esforços dos Clubes Lions 
do mundo que servem as comunidades através dos seus 
projetos de serviço humanitário”.

Com o objetivo:
– De subsidiar os PROJETOS dos Lions Clubes que,
 • Atendam necessidades humanitárias relevantes.
 •  Só os recursos locais não são suficientes para realizar 

atividades. 
 • Assegurem benefícios duradouros à Comunidade.
 • Atendam a População carente significativa.
 • Envolvam Lions e Pessoas/ Instituições da Comunidade.
 • Se identifiquem com atividades de Lions e Clubes.
 • Envolvam participação de recursos locais.
 • Contribuam pela melhoria da vida da Comunidade. 

E para que isto aconteça, os RECURSOS vêm de,
 • Membros Contribuintes
 • Companheiros MELVIN JONES
 • Companheiros Melvin Jones Progressivos
 • Donativos
 • Rendas de investimentos
 •  E parcerias para potenciar mais recursos, para ajudar e 

trazer esperança a mais gente.

Companheiros,
– Somos a primeira ONG
– Agimos Local e Globalmente
– Prevenimos a cegueira curável
– damos esperança nas Catástrofes
– damos oportunidades à Juventude
– estamos em todo o lado 
– Somos inovadores e influenciadores da sociedade.

Nós acreditamos, “em um Mundo de Prestação de Serviços“. 
Pelo LiONiSMO, sempre e para Sempre! Vamos ser felizes e 
ajudar os outros também a serem felizes. Bem hajam. 

JOAQUiM BORRALHO 
diretor internacional 2011‑13
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Por feliz CoinCidênCia o dia 13 de 

janeiro de �013 foi um domingo, 
o que permitiu que o distrito 
Múltiplo pudesse realizar a tra‑
dicional e anual homenagem 
ao Fundador do Movimento 
Lions – Melvin Jones – no dia 
em que se completavam 134 
anos sobre o seu nascimento 
(13‑01‑1879). 
Mantendo a tradição de reunir 
Companheiros Melvin Jones e 
Companheiros Lions de todo o 

país em Vila de Rei, centro geodésico do nosso País, tendo o 
Lions Clube de Vila de Rei como anfitrião, e a autarquia como 
parceira, o Presidente do Conselho Nacional de Governado‑
res, CL Vítor Melo, promoveu uma cerimónia focalizada na 
divulgação da vida de Melvin Jones.
Para a mesa da direção, o Presidente do CNG convidou o di 
Joaquim Borralho, a dG isabel Moreira, o VdG eugénio Leite 
(que representou o dG Frederico Burnay, que se encontrava 
em visita oficial aos Açores), o Presidente do Lions Clube de 
Vila de Rei, CL António Filipe, o PCC Neiva Santos, como 
representante da Fundação Lions de Portugal, e ainda a pales‑
trante convidada, Professora dra. Fátima Carioca.
Uma vez aberta a sessão e percorridas que foram as cerimó‑
nias protocolares, deu‑se início aos trabalhos, com as inter‑
venções de todos os Lions com lugar na mesa da direção.
Centrámo‑nos depois no nosso Fundador
Certamente poucos conheciam o filme que foi apresentado 
sobre Melvin Jones e que deu a conhecer pormenores da 
vivência de um homem que há 96 anos atrás conseguiu pers‑
petivar uma Associação de Solidariedade que se estendeu a 
206 países e que se mantém como um verdadeiro exemplo 
para a Humanidade.
Melvin Jones foi um verdadeiro líder, um visionário de des‑
taque e sobre essas suas características foram gravados tes‑
temunhos verbais e escritos, compilados numa apresentação 
multimédia que visou dar a conhecer a opinião de vários 
Companheiros Melvin Jones portugueses, também eles de 
reconhecido valor, sobre o homem que ainda hoje é para 
todos nós uma referência.
Não menos curioso foi um testemunho internacional, apre‑
sentado em vídeo, do PdG Nedyalko Mladenov, da Bulgária, 
que foi o primeiro Lion búlgaro a tornar‑se Companheiro 
Melvin Jones. 
Seguidamente, tomaram a palavra os Companheiros Neiva 
Santos e Vitorino Santos, que sensibilizaram a Assembleia 
para a importância da Fundação da Associação de Lions Clu‑

encontro nacional  
de Companheiros Melvin Jones

bes internacional – LCFi – que naturalmente de necessita do 
contributo de todos os Lions para poder continuar a ser o 
nosso braço caritativo.
A palestra de encerramento esteve a cargo da Professora dra. 
Fátima Carioca e teve como tema “Num Mundo Global, uma 
Resposta Pessoal”. tratou‑se de uma abordagem perfeita‑
mente enquadrada na intervenção dos Lions na sociedade, e 
resultou de grande interesse para todos os presentes que não 
se coibiram de colocar diversas questões no espaço reser‑
vado para debate.
Após o agradecimento e reconhecimento público que o Pre‑
sidente do CNG dirigiu à Professora dra. Fátima Carioca, os 
trabalhos foram encerrados.
Seguiu‑se o habitual almoço de confraternização, onde se 
degustaram as especialidades da região, e que primou pelo 
ambiente de amizade e companheirismo, fundamentais para 
o sucesso de um Movimento como o nosso. 
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Possibilite que os jovens de Hoje se tornem melHores Cidadãos e líderes para a vida, 
amanhã!

Ser Lion é uma oportunidade maravilhosa de mudar o Mundo, fazer a diferença, apos‑
tar em novos caminhos e SUPeRAR‑Se! Ser Lion é ser nobre, ser humano e ser SOLi‑
dáRiO! Os jovens podem aprender muito com os Lions, seguirem os seus passos até 
ter capacidade de voarem sozinhos!

Caros Companheiros Lions, já pensaram em formar um Clube Leo na sua comuni‑
dade?

O envolvimento do Clube Lion num Leo Clube permite revigorar o clube, inspirando os 
sócios e até pode aumentar a visibilidade do seu Lions Clube perante a sua comunidade, 
atraindo potenciais sócios, tais como jovens profissionais, pais e filhos! Os jovens Leo 
passam a ter uma oportunidade única de se tornarem melhores seres humanos e futu‑
ros líderes, desenvolvendo as suas capacidades de servir ao próximo, não apenas den‑
tro das suas comunidades, mas no mundo inteiro. Com este movimento têm a 
oportunidade de abrir novos horizontes e conhecer novas realidades!

também são desenvolvidas várias qualidades como o companheirismo, nobreza de 
carácter espírito de equipa, que possibilitam o seu crescimento pessoal, através da 
participação em projectos comunitários, funções sociais e actividades voltadas ao 
desenvolvimento da liderança. todas estas competências adquiridas ajudarão a ter 
sucesso na vida pessoal e profissional dos jovens.

O movimento Leo é o maior movimento solidário do mundo, não religioso, e existem 
cerca de 6 000 clubes espalhados por 140 países! Juntem o vosso clube a esta história 
de sucesso e proporcionem aos jovens o crescimento no seio deste movimento!

Possibilite que os jovens de hoje se tornem melhores cidadãos e líderes para a vida, 
amanhã!

Saudações Leonísticas, 

JULiANA dANtAS LOPeS
Presidente do dM Leo 115 AL 2012/13

C/LeO JULiANA LOPeS 
Presidente do dM Leo 115

leos: o Futuro

distrito multiPlo leo
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fundação dos lions de Portugal

numa Fundação de direito privado, de utilidade Pública com 
o objetivo de crescer e poder desenvolver mais atividades, de 
acordo com os estatutos e Regulamento interno. 
iniciou‑se em 03/07/2009 a sua legalização para poder aberta‑
mente promover os seus objetivos.

Artigo segundo

Os fins da Fundação são filantrópicos, educativos, formativos, 
científicos e culturais, sendo a área da sua acção a do distrito 
Lionístico 115, que compreende Portugal Continental e as 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Artigo terceiro

Para realização dos seus fins, a Fundação propõe‑se manter, 
entre outras, as seguintes atividades:
a)   Facultar serviços ou satisfazer carências de carácter social, 

designadamente de apoio a menores até aos dezasseis anos 
de idade e a pessoas idosas, inválidas e carenciadas;

b)   desenvolver e fomentar todas as atividades artísticas, for‑
mativas ou educativas e culturais, criando, designada‑
mente bolsas de estudo.

A Fundação dos Lions de Portugal aguarda há mais de 3 anos 
o despacho da Secretaria de estado da Presidência e, até esta 
data, ainda não recebeu qualquer resposta.
«Quando se entra no mundo das fundações fica‑se estupe‑
facto com a desordem e a estranha ambiguidade. Mas, o 
estado tem deixado crescer este monstro e alimentou‑o. e 
notamos, que os pretextos e práticas são sempre invocados 
em tom indiscutível, cultura e artes.»
Pombal, 19 de Janeiro de 2013 

auto da Posse dos CorPos soCiais da fundação 
dos lions Clubes de Portugal Para o triÉnio de 
�013/�01�

No dia dezanove de Janeiro de 2013, no salão nobre da 
Câmara Municipal de Pombal, reuniram, pelas 15 horas, os 
Companheiros Lions, CL Carlos José Gomes Vieira, do LC 
Leiria, CC Victor  Bernardo de Melo, do LC Cascais, PdG Antó‑
nio Serra Cruz, do LC trofa, PdG Carlos Alberto Silva Lopes, 
do LC Vila do Conde, PCC José Neiva Santos, do LC Matosi‑
nhos, di Joaquim Cardoso Borralho, do LC Oeiras, PCC José 
Luís Brito Rocha, do LC Belmonte Pedro álvares Cabral, com 
o objectivo de promover a tomada de posse dos membros 
dos Corpos Sociais da Fundação dos Lions de Portugal devi‑
damente eleitos para o triénio de 2013/2015, na 43ª Conven‑
ção Nacional do distrito Múltiplo 115, realizada de 27 a 29 de 
Abril de 2012, em Matosinhos, com a seguinte composição: 

Conselho de administração:
Presidente: CL Carlos José Gomes Vieira
secretário: CL Filipe Miguel Matos
tesoureiro: CC Victor M. Bernardo de Melo
vogal: PdG António Serra Cruz
vogal: PdG Carlos Alberto Silva Lopes

CL CARLOS VieiRA 
PReSideNte

História da Constituição da fundação  
dos lions de Portugal

A Fundação dos Lions de Portugal foi constituída há mais de 
30 anos:

a – em 1� de maio de 1981 foi efetuado uma escritura dos 
estatutos e da Fundação dos Lions Portugueses, por 10 pes‑
soas que se presume serem Lions, no Cartório Notarial de 
espinho, com sede em matosinhos publicado dR iii Série 
nº142 de 24‑06‑1981.

b – em �3 de novembro de 1991 foi efetuado outra escritura 
dos estatutos e da Fundação dos Lions de Portugal por 1� 
lions Clubes, com o número de registo do distrito 115, por se 
tratar de uma atividade deste, apesar de possuir um estatuto 
próprio. e exibiram o Certificado de Admissibilidade no Car‑
tório Notarial de Vila Nova de Gaia, com sede em aveiro.

C – em � de janeiro de 1998 foi efetuado uma escritura de 
alteração dos estatutos da Fundação dos Lions de Portugal, 
no Cartório Notarial de Aveiro em nome do distrito múltiplo 
11�, com sede em aveiro e exibiram o nº 501293531 de pessoa 
coletiva do dM115, por se tratar de uma atividade deste, ape‑
sar de possuir um estatuto próprio.
Assim, foi funcionando com uma sede provisória em Aveiro.
As receitas da Fundação têm sido obtidas pela coleta anual 
dos CL do distrito, pela venda de medalhas, algumas alusivas 
ao código de ética do Lionismo, por donativos de alguns CCLL 
e venda de livros.
O valor fundacional foi sempre restrito, actual (+– 430.000,00 
euros).

d – Recentemente, foi feita uma nova escritura em 0�/06/�009 
na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro em nome da 
fundação dos lions de Portugal com sede em lisboa, e com 
o número de registo próprio nº 508937515, apesar de se tratar 
de uma atividade do distrito Multiplo115, e foi nomeada uma 
nova direção em Pombal e eleita na Convenção Nacional de 
02/05/2009 em Lisboa, com o firme propósito de a transformar 
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da esquerda para a direita: PdG Carlos Alberto Silva Lopes; PdG António 
Serra Cruz; CC Victor Bernardo de Melo; CL Carlos Vieira; eng Narciso Mota 
(Presidente C. M. Pombal); PCC José Luís Brito Rocha; id Joaquim Cardoso 
Borralho; PCC José Neiva Santos; PdG Joaquim Gaspar Albino

Conselho fiscal:
Presidente: PCC José Neiva Santos
vogal: di Joaquim Cardoso Borralho
vogal: PCC José Luís Brito Rocha
1º suplente: PdG Manuel Machado Rodrigues
�º. suplente: PCC Jorge Soares Ferreira

Presidiu à reunião o senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Pombal, engenheiro Narciso Ferreira Mota, também Com‑
panheiro Lion, o qual, depois de proferir sentidas palavras 
de boas vindas, teve a gentileza de oferecer a todos os par‑
ticipantes algumas recordações alusivas à sua cidade. 
depois, usou da palavra o CL Carlos Vieira, presidente eleito 
da Fundação dos Lions de Portugal, que justificou a escolha 
de Pombal para esta reunião, assente no facto de ter sido em 
Pombal que, há anos, se “deu o arranque para uma nova 
dinâmica da Fundação dos Lions de Portugal”, e, também, 
pela sua centralidade e bom apoio de vias de comunicação. 
Acresce a excelente disponibilidade do senhor Presidente da 
Câmara para apoiar o nosso Movimento e a nossa Fundação. 
Mais agradeceu, muito sensibilizado, as generosas ofertas 
do autarca.
Solicitou, então, a todos os presentes membros dos corpos 
sociais eleitos que procedessem à aposição das suas assina‑
turas no documento de posse.
de seguida, proferiu um curto mas muito sentido e oportuno 
discurso introdutório, que se anexa a este auto,  do qual se 
transcreve o seguinte passo: “Quanto ao acto que aqui nos 
traz, posso afirmar que, com esta equipa agora empossada, 
sinto‑me compelido com agrado, bem como os restantes 
Membros da direcção, a servir a Comunidade e empreender 
o nome da Fundação e dos Lions de Portugal e do Movi‑
mento em que está inserido. Conto convosco, pois podem 
contar comigo.”
Seguiu‑se no uso da palavra o Presidente do Conselho de 
Administração cessante, PCC José Luís Brito Rocha, que fez 
um resumido historial da Fundação, referindo a acção do seu 
antecessor, PCC Rodrigo Leite, e mencionando as dificulda‑
des e vicissitudes por que a nossa instituição foi passando 
ao longo dos tempos. 
Augurou os melhores êxitos aos Corpos Sociais recém‑em‑
possados, pois todos os seus membros são “homens bons 
e leais”. Sob a experiente direcção do novo Presidente do 
Conselho de Administração, CL Carlos Vieira, muito há a 
esperar do seu labor na concretização dos objectivos funda‑
cionais.
O director internacional Joaquim Borralho procedeu, então, 
à entrega de diplomas de Apreciação subscritos pelo  Presi‑
dente de Lions international, em primeiro lugar ao senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Pombal, engenheiro 
Narciso Mota, para quem teve palavras de sentida gratidão, 
bem como aos membros cessantes da Fundação, PCC Brito 
Rocha, PCC José Neiva e CL Carlos Vieira, aos quais dirigiu 
elogiosas referências.
O PCC José Neiva interveio de seguida para informar que já 
está pronto o balancete provisório do ano de 2012 e muito 
pouco falta para apresentar as contas finais. A contabilista 
isabel Macedo, que tem feito a contabilidade, está perfeita‑
mente ao par da vida da Fundação, garantindo assim pre‑
ciosa ajuda para a actividade da nova direcção.
Secundando as palavras do Presidente do Conselho de Admi‑

nistração, CL Carlos Vieira, o PCC José Neiva diz também 
não compreender a indefinição do Governo de Portugal que 
tem retido inexplicavelmente a sua legalização. e isto é tanto 
mais inexplicável quanto é facto que a nossa Fundação 
nunca recebeu qualquer financiamento do estado. Mais afir‑
mou que iria transferir toda a documentação para o novo 
tesoureiro, CC Victor Melo.
Sobre o problema de legalização da Fundação, o CL Carlos 
Vieira historiou os contactos havidos com a deputada Laura 
esperança, do círculo de Leiria, no sentido de fazer com que 
o processo avance.
O CL Carlos Vieira referiu ainda o PRÉMiO LiteRáRiO LiONS 
de PORtUGAL que a Fundação tem vindo a patrocinar,  cujo 
assessor tem sido o CCe Gaspar Albino, aqui presente pois 
por ele foi  convidado para participar nesta reunião, e que 
ele entende ser um projecto cultural que deve continuar a 
merecer todo o apoio, já que preenche um dos objectivos 
fundacionais.
O PCC José Neiva lembrou, com emoção, a saudosa PdG 
Claudette Albino que, sempre também, colaborou nesse 
desiderato.
O Senhor Presidente da Câmara, engenheiro Narciso Mota, 
usou, então, mais uma vez da palavra, dizendo da sua muita 
satisfação em ter acolhido nos Paços do seu Concelho os 
responsáveis pela Fundação dos Lions de Portugal. e porque 
considerava ser esta instituição muito relevante e de inte‑
resse nacional, entendia que a sua autarquia só poderia sair 
enriquecida se pudesse dar guarida à sua sede .
e foi assim, para regozijo de todos os presentes, que o 
Senhor Presidente Narciso Mota prometeu levar à delibera‑
ção dos seus órgãos autárquicos a cedência gratuita de um 
espaço para servir de Sede da Fundação dos Lions de Portu‑
gal, lugar esse que seria na rua do Cais, nºs 13‑15 r/c, num 
edifício central da cidade de Pombal, com grande dignidade 
e excelentes acessibilidades.
tal promessa foi acolhida com uma vibrante salva de palmas. 
Nada mais havendo a tratar, se lavrou o presente auto que 
por todos os presentes vai ser assinado. 

CL CARLOS VieiRA 
Presidente
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foi Com imensa alegria que tomei ConHeCimento dos diversos PrÉmios atribuídos por Lions 
international, pelo trabalho e serviço desenvolvido no distrito ano lionístico 2011‑2012.

Com efeito, o Leo Clube de Setúbal foi considerado um Clube Leo de excelência, o que 
só foi alcançado por 4 Clubes Leo em toda a europa. 

É, de facto, um grande orgulho para todos os Lions e Leos, em especial o Lions Clube 
de Setúbal, que fundou este clube Leo há cerca de 2 anos e que foi um obreiro na causa 
do serviço na cidade de Setúbal. Paralelamente, o distrito teve 19 Clubes Lions de exce‑
lência! 

É um feito impar na história do distrito, havendo clubes de excelência em todas as 
Regiões, excepto no Algarve. Nas ilhas, foram 4 os clubes distinguidos: o quase cin‑
quentenário Lions Clube do Funchal e três clubes dos Açores, desde Vila Franca do 
Campo ao experiente Lions Clube de S. Miguel e até o longínquo, mas não menos activo, 
Lions Clube das Flores!

No continente, os Lions Clube da Figueira da Foz e de Almada, ambos a completarem 
50 anos, também demonstraram que a antiguidade não reduz a acção, antes pelo con‑
trário. Foram ambos distinguidos! 

também o Lions Clube de Arganil recebeu esta bonita prenda, no ano em que come‑
morou os seus 40 anos, e o Lions Clube de Setúbal, no ano que precede esta efemé‑
ride! 

Muitos outros clubes, um pouco por todo o distrito, da Beira ao Alentejo, foram reco‑
nhecidos como de excelência, o ano passado. destaco, ainda, o Lions Clube estoril 
Palácio que no seu primeiro ano de vida alcançou tão honroso prémio. isso demonstra 
que todos os Clubes Lions, independentemente da sua idade, são desafiados a obter 
este prémio. 

Finalmente, a equipa do Governador 2011‑2012 também foi distinguida como de exce‑
lência, o que sucede pela primeira vez em Portugal. 

Foi uma honra ter liderado um distrito tão activo e tão reconhecido a nível internacional, 
tendo a nossa Associação internacional premiado 5 Presidentes de divisão, 3 Presiden‑
tes de Região, o 1º Vice Governador e o Governador! 

estou certo que o ano em curso será ainda melhor que o anterior, tal o dinamismo que 
o distrito adquiriu. 

Uma palavra final de apreço para os 50 clubes do distrito que participaram na campanha 
internacional, 2011‑2012, de plantação de árvores. 

isso revela uma adesão de 85% dos clubes do distrito a esta actividade que a Associa‑
ção internacional lançou. 

todos receberam o respectivo emblema para bandeira do clube e, como a participação 
dos clubes ultrapassou os 50%, o Governador recebeu o lindíssimo prémio em vidro 
i’M a BeLieVeR.

eu acredito. 

NUNO FeRRãO
Governador 2011‑2012

PdG NUNO FeRRãO
Governador 2011‑2012

a excelência no Distrito 115 CS

distrito 11� Centro sul



19LION MarçO/abrIL

tema: “euro região norte de Portugal – galiza” 
– os lions Construtores de Pontes solidárias

ConClusões

1º Painel: “lions – iniciativas e experiências na construção 
de pontes solidárias”

•  1º orador: Presidente do Conselho dm 116 – arturo Carrio
os lions:
–  São a maior Organização do Mundo de Clubes de Serviço.
–  Ajudam qualquer um, em qualquer parte do mundo, qual‑

quer que seja o estrato social.
–  Fazem Voluntariado total e de Qualidade
–  Assumem um compromisso de dar conforto e construir um 

Mundo melhor
–  São Pontes Solidárias de apoio:
Nas Comunidades vítimas de Catástrofes Naturais como o 
terramoto no Haiti, as Cheias no Brasil e na Venezuela, o tsu‑
nami na Região Asiática em dezembro de 2004, o terramoto 
no Japão de 2011, as Cheias na Madeira, os incêndios na 
Madeira e no Algarve em 2012;
Nos diferentes Programas de Prevenção e combate da 
Cegueira – a Cegueira dos Rios, as Cataratas, o Glaucoma
Na recolha e reciclagem de óculos usados;
Nos Programas de Prevenção e Protecção Ambiental;
Nos Programas de educação como o Concurso do Cartaz da 
Paz;
Nos encontros internacionais como os Fórum, Convenções e 
este encontro Norte de Portugal – Galiza.
Apesar de os Clubes enfrentarem alguns problemas de enve‑
lhecimento, não atraírem em número suficiente os jovens para 
sócios, os Lions fazem coisas extraordinárias que têm impe‑
riosamente que ser dadas a conhecer com maior acuidade.
É imperioso adoptar uma liderança de outro tipo e aplicarmos 
os ensinamentos que nos chegam das equipas GMt e GLt 
lançadas pela Associação internacional.
temos que crescer, ser inovadores, motivadores e cumprir‑
mos com os compromissos assumidos.
As soluções estão exclusivamente nas nossas mãos.

• �º orador: Presidente do Conselho dm 11� – vítor melo
Os Lions são hoje um exemplo vivo de construção de cada 
vez mais pontes solidárias:
Na união dos mais antigos com os mais novos através dos 
Clubes Leos;
Na partilha do conhecimento quando organizam ou patroci‑
nam palestras;
Na defesa do Meio Ambiente através de parcerias com Autar‑

quias, escolas empresas e Associações de Bombeiros nos 
Programas “eu sou Vigilante da Floresta, Plantações de árvo‑
res e Programas de Reciclagem – Programa Strides;
No Alívio à Fome através de parcerias com Banco Alimentar, 
Supermercados e Campanhas de Angariação de Fundos e Bens 
de todo o tipo com inúmeras instituições de Solidariedade;
Na Prevenção da diabetes através de rastreios;
Na Prevenção e Combate à Cegueira através dos rastreios da 
Visão;
Na luta pela Paz no Mundo através do Concurso do Cartaz da 
Paz nas escolas envolvendo Jovens dos 11 aos 13 anos;
Na promoção da Leitura através do Programa patrocinado 
pelo Presidente internacional da nossa Associação;
tudo isto alicerçado na maior ponte que é o Companheirismo 
e a promoção da Amizade.
Os Lions sentem‑se felizes porque promovem o sucesso das 
famílias e comunidades que servem.

•  3º orador: governador do distrito 116 a – miguel fernandez
Um testemunho diferente e extraordinário de Ponte Solidária 
foi‑nos apresentado através da escola de Cães‑Guias para 
Cegos que os Lions patrocinam através das suas Fundações.
Algumas notas informativas:
em 1939 na cidade de Rochester – Michigan foi fundada a 1ª 
escola de Cães‑Guias para Cegos concretizando um sonho de 
3 Cidadãos Lions.
este Complexo de treino actualmente avaliado em mais de 20 
Milhões de dólares, certificou já mais de 13000 Cães‑Guias.
O Programa de treino e Certificação de Cães‑Guias é total‑
mente suportado pela Fundação Lions e não traz nenhum 
custo para o Cidadão Cego que se candidatou à sua atribui‑
ção, excepto o custo da viagem a Rochester para seguir o 
Programa de formação e ambientação com o Cão‑Guia que 
dura 25 dias.
O Complexo de Formação está equipado com os mais moder‑
nos equipamentos adaptados a cidadãos cegos. equipas de 
Monitores estão disponíveis 24h por dia.
Antes de se iniciar esta etapa do programa, os Cães passam 
por um programa de educação de cerca de 4 meses onde 
aprendem obediência básica e hábitos e perícias de cão‑guia 
como guiar com arnês e outras perícias mais avançadas 
incluindo a responsabilidade perante o trânsito.
está orçado em 35000 dólares o custo de treino de 1 Cão‑
‑Guia.
Na europa existe uma escola Lions de Cães Guias situada nos 
arredores de Madrid – Fundación Once que treina entre 100 a 
110 Cães‑Guias por ano, funcionando nos mesmos moldes da 
sua congénere americana.
O sucesso desta iniciativa é de tal ordem que hoje não existe 
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capacidade de resposta em tempo útil a todas as solicitações, 
existindo já uma lista de espera.
No final da apresentação o CL Miguel Fernandez fez‑nos uma 
demonstração/simulação do trabalho de um Cão‑Guia com o 
Cidadão Cego contando com a participação voluntária da 
Governadora isabel Moreira.
trata‑se realmente de um exemplo espectacular de ponte 
solidária aquela que os Lions patrocinam através destes Pro‑
gramas e escolas de treino de Cães Guias proporcionando aos 
Cidadãos invisuais uma melhor Qualidade de Vida, Compa‑
nhia, Conforto e aumento de oportunidades de trabalho.
Mas é também uma extraordinária ponte solidária a relação 
que se estabelece entre o Cão‑Guia e o seu dono.
Registe‑se ainda a informação que os PCC José Neiva Santos 
e teresa Gama Brandão foram contactados, dentro do âmbito 
da LCiF, para a possibilidade da criação em Portugal de uma
escola de Cães‑Guia, havendo já a garantia de espaço e finan‑
ciamento adequados.

• 4º orador: governador do distrito 11� Cn – isabel moreira
Os Clubes Lions têm Planos de Actividades que se concreti‑
zam durante o Ano Lionístico e que nos enchem de orgulho e 
que cumprem o nosso lema “Servir”, estabelecendo verdadei‑
ras pontes solidárias com os Cidadãos, Comunidades, Autar‑
quias, instituições.
existem actividades que podemos chamar Actividades trans‑
versais realizadas praticamente por todos os Clubes Lions:
Visitas a Creches, Jardins‑de‑infância e Lares de idosos;
Rastreios na área da Saúde – diabetes, Colesterol, tensão 
Arterial, Visão, Audição, etc.; 
Peditórios a favor de várias instituições: Liga Portuguesa con‑
tra o Cancro, Fundação de Cardiologia, Caritas, Cruz Vermelha, 
etc.;
Recolha e entrega de diversos bens: alimentos, roupas, mate‑
rial didáctico, mobiliário, equipamentos de apoio à mobilidade, 
livros, material escolar, material de higiene pessoal, etc.;
Pagamentos de Contas de água, electricidade, gás, rendas de 
casa a Famílias em dificuldades;
Atribuição de Prémios aos Melhores Alunos em determinadas 
disciplinas assim como bolsas de estudo;
Promoção e organização de Palestras e espectáculos para anga‑
riação de fundos ou promoção dos valores da cidadania;
Colheitas de Sangue.
Mas há cada vez mais Clubes a desenvolver Projectos especí‑
ficos e inovadores com alto valor acrescentado para as comu‑
nidades servidas por esses Clubes.

alguns exemplos já em marcha alguns com vários anos de 
existência:
Lions Clube da Boavista – Porto: Apoio aos Sem/Abrigo da 
área do Grande Porto em parceria com a Associação Amor 
Caseiro, 3ª fª por mês, distribuição de alimentos e roupas;
Lions Clube de águeda: Banco de Leite, distribuição de leite nas 
escolas do Concelho (2300 l de leite por mês a 125 crianças);
Lions Clube de Paços de Ferreira: Construção de equipamen‑
tos Sociais – Creche orçado em 300 000 € da qual a 1ª fase – 
100 000€ se encontra totalmente realizada;
Lions Clube de Mealhada: Apadrinhe uma Criança – suporte 
das despesas de educação de crianças durante a sua vida 
escolar por um Padrinho, Lions ou não que adira ao projecto; 
20 crianças apadrinhadas actualmente;

Lions Clube de Mealhada: Famílias com alicerces – projecto 
de reabilitação de casa degradadas pertencentes a Famílias 
carenciadas; 1 casa já reconstruída;
Lions Clube de Matosinhos (secundado pelos Clubes da área 
do Grande Porto): Apoio à criação de emprego;
Alguns exemplos de projectos em fase adiantada de prepa‑
ração:
Lions Clube de Viseu – Viriato Viseu: Apoio à doença mental 
– Construção de uma unidade ocupacional de apoio à doença 
mental e psiquiátrica;
Lions Clube da Covilhã: “No paper advertising” – Projecto de 
consciencialização ambiental que se destina a eliminar ou 
reduzir a publicidade em papel substituindo‑a por publicidade 
on‑line através das redes sociais;
distrito 115 Centro Norte: Sorrisos de Par em Par – Projecto de 
eliminação de situações de fome em crianças nas escolas.
todos os exemplos são testemunhos de pontes solidárias que 
nos orgulham e que são a nossa imagem de marca que 
importa e urge se desenvolvam e tenham a adequada divul‑
gação. A Actividade criadora não tem limites.
Façamos jus ao lema deste ano da Governadora ”Reinventar 
para Servir”.
Presidente do Painel: di Joaquim Borralho
Moderador: PCCi Américo Ribeiro
Relator: CL António Rocha

�º Painel: “euro região norte de Portugal – galiza – a coesão 
de um território”

•  1ºorador: eng.º Carlos neves – vice‑Presidente da Comissão 
de Coordenação e desenvolvimento da região norte

A euro Região Norte de Portugal – Galiza insere‑se no eixo da 
Cooperação transfronteiriça entre os dois países; alguns 
dados sobre esta Região:
tem uma cultura comum com centenas de anos de existên‑
cia;
Cobre uma superfície de 51000 km2 e abarca uma população 
de 6,4 Milhões de Habitantes;
A Galiza é o 1º destino das exportações Portuguesas e o Norte 
de Portugal o 2º destino das exportações da Galiza;
A Galiza apresenta um PiB de 21000€ per capita enquanto o 
Norte de Portugal apresenta um PiB de 10000€ per capita;
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A fronteira de Valença é a fronteira mais utilizada por pessoas 
entre os dois países contando com 49% de todas as travessias 
entre os dois países, registando‑se um volume de 75000 pes‑
soas por dia. em 31/10/1991 foi criada a Comunidade de tra‑
balho Norte de Portugal – Galiza com o objectivo de estreitar 
relações, dinamizar a economia, facilitar a captação de inves‑
timentos estrangeiros e preparar o futuro.
esta Comunidade integra Organismos estatais, Associações 
empresariais, instituições representativas da Sociedade Civil 
e prepara neste momento, no âmbito de uma estratégia Con‑
junta, o novo ciclo de programação 2014‑2020.
Os desafios que se colocam para a Cooperação transfrontei‑
riça em 2020 têm a ver fundamentalmente com a integração 
de estruturas macro‑regionais e uma cooperação mais inteli‑
gente e focada em temáticas – eSPeCiALiZAÇãO iNteLi‑
GeNte.
Os Objectivos e metas a atingir em 2020 para os dois países 
são:
taxa de emprego de 75% Pt e 74% eS;
investimento em i&d de 3% PiB;
Melhoria da eficiência energética 6% Pt e 25% eS;
Redução da Pobreza: 1,4Milhões de Pessoas eS; 200000 Pt;
Redução das emissões de CO2;
ensino Superior: 44% eS; 40% Pt.
As Prioridades são o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo estando previstas iniciativas emblemáticas nas 
áreas da inovação, educação, Sociedade digital, Clima, ener‑
gia e Mobilidade Competitividade, emprego e Qualificações 
e Combate à Pobreza.
O Plano Regional de inovação segundo a especialização inte‑
ligente baseia‑se nos Seguintes princípios: escolhas e Massa 
Crítica, Construção de Vantagens Competitivas, Conectividade 
e Clusters e Hélice Quádrupla (empresas, Universidades, ins‑
tituições e Utilizadores).
exemplos de Projectos neste âmbito:
energia + tecnologias de informação e Comunicação
Mobilidade + Automóvel + Aeronáutica
Os investimentos previstos para o período 2014 – 2020 são de 
11700 Milhões de euros, suportando investimentos de integra‑
ção territorial, com planos de acção conjunta, grupos de acção 
local.
Com esta disponibilização de recursos os Cidadãos não per‑

doarão aos Políticos se não se criar mais riqueza e mais 
emprego e se não reduzir a pobreza, mas não podemos con‑
tinuar a despejar dinheiro para as reuniões sem uma raciona‑
lização dos recursos.
Na sequência do tratado de Lisboa, a Cooperação territorial, 
surge como um dos grandes objectivos de Coesão a par da 
Coesão económica e Social, com regulamento próprio.

•  �º orador: eng.º josé a. ribau esteves – Presidente da 
Câmara municipal de ílhavo

existem três grandes grupos de razões que impactam o desen‑
volvimento e coesão das Regiões em Portugal em geral e da 
Região Norte em particular:

1. O Centralismo do estado
desde 2002 que Portugal viu agravada a concentração de 
poder no Governo Central e que tem sido responsável pelas 
derrapagens do orçamento do estado e da dívida pública (96% 
da dívida Pública é do Governo Central restando os 4% de 
dívida das Autarquias).
este centralismo afectou negativamente o Municipalismo com 
cortes brutais na capacidade financeira dos Municípios.
estados fortes e com democracia intensa só com descentrali‑
zação e com o Poder Local.
isto é‑nos trazido pela experiência e exemplo dos países 
modelo do Norte da europa do Canadá e do Brasil.
O Poder Político e económico anteciparam o futuro várias 
décadas com recursos virtuais.
�. A necessidade de estabelecimento de uma estratégia de 
eficiência Colectiva
Para desenvolver a Coesão Social e a Coesão económica que 
são faces da mesma moeda.
Para desenvolver a Coesão territorial – A Região como contra‑
ponto do Poder Central.
O Norte tem que ter o Centro para ser centro e o Centro tem 
que ter Norte para ser Centro.
Para reduzir a desertificação do interior.
É preciso definir uma matriz de cooperação alicerçada na cul‑
tura dos povos.
É preciso potenciar os Pólos de conhecimento existentes que 
já hoje, em muitos domínios, são Pólos de excelência inter‑
nacionais.
Coimbra deve ser a Capital da Região Norte tirando partido 
das suas raízes históricas, culturais e da reputação do seu 
centenário pólo do Conhecimento.
3. A necessidade de promover a Racionalização do estado
É preciso construir estados fortes, mais eficientes, mais bara‑
tos e mais cooperantes.
É preciso dar tranquilidade à gestão do dia‑a‑dia.
Os Políticos e os Governantes têm que conhecer o terreno.
É preciso promover o combate à economia paralela.
É preciso promover uma reforma profunda na Administração 
dos estados.
É preciso melhorar o funcionamento da justiça.
Presidente do Painel: dG isabel Moreira
Moderador: PCC José Neiva Santos
Relator: CL António Rocha 

Lions Clube de Ílhavo, 16 de Janeiro de 2013
O Relator do encontro: CL ANtóNiO ROCHA
A Presidente do Clube: CL teReSiNHA NOVO

distrito 11� Centro norte
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este ano �01�‑13, Comemorou‑se o xxv aniversário do ConCurso 
internacional do Cartaz da Paz – sob o lema “ imagino a Paz”‑ 
realizando‑se no passado dia 23 de fevereiro, mais uma vez 
na Academia Almadense a tradicional Festa da Paz. 
este concurso é uma das principais atividades Lionísticas, 
não somente pelo seu significado, enquanto oportunidade de 
sensibilizar os jovens para a importância da sua participação 
na construção da paz mundial, mas também pela sua abran‑
gência, pois agrega todo o País, ou seja, todo o distrito Múl‑
tiplo.
No que se refere ao distrito CS, é de realçar a qualidade artís‑
tica dos cartazes enviados, como o número de clubes partici‑
pantes, no total 30 Clubes: Almada tejo; Amadora; Cantanhede; 
Coimbra; Cova da Beira; estoril Palácio; Lc Flores – Pérola do 
Ocidente; Lagoa Algarve; Lisboa Sete Colinas; Lisboa tejo; 
Montijo; Nordeste; São Miguel; Seixal; Setúbal; Sintra 
Romântica; Vila do Porto Sta Maria; Vila de Rei.
Os cartazes vencedores a nível distrital foram: 
1º Prémio – Neusa Soares (Agrupamento Vertical Almeida 
Garrett) Lions Clube Lisboa Sete Colinas; 2º Prémio – Laura 
de Jesus Mendes (esc. Sec. Campos Melo Covilhã) Lions 
Clube Cova da Beira; 3º Prémio – inês Martins Marçal (Corpo 
Nacional de escutas‑ Sertã) Lions Clube Vila de Rei; Menção 
Honrosa – Constança Afonso (St Peter”s School) – Lions Clube 
de Setúbal
Houve este ano pela primeira vez, o Concurso internacional de 
Redação, destinado a jovens portadores de deficiência Visual, 
tendo obtido uma Menção Honrosa – Miguel Jerónimo da esc. 
eB 2,3 eng.º Nuno Mergulhão – Lions Clube de Portimão
Realizou‑se também o habitual Concurso Nacional de textos, 
que contou com a participação de 11 trabalhos. Os prémios 
foram atribuídos a: 1º Prémio – Francisca Carvalho – (esc. 
Quinta do Marquês) Lions Clube de Oleiras; 2º Prémio – Miguel 
Canto e Costa – (esc. Sec. Manuel Cargaleiro) Lions Clube do 
Seixal; 3º Prémio – inês Costa – (esc. 2,3 de Arganil) Lions Clube 
de Arganil; Menção Honrosa – Beatriz Barroso (escola St 
Peter”s School) Lions Clube de Setúbal; Menção Honrosa – 
tatiana Arruda (esc. eB dos Arrifes) Lions Clube de S. Miguel.

Acresce que pela primeira vez, este ano Lionístico pudemos 
contar para divulgação, com a inclusão do Concurso interna‑
cional do Cartaz da Paz, no site do Ministério da educação, 
contribuindo assim também para a divulgação do Lionismo 
A Festa destinada a homenagear todos estes jovens vence‑
dores e demais participantes, contou com todo o trabalho e 
empenho dos companheiros do Lions Clube de Almada, 
tendo decorrido magnificamente.
A numerosa assistência, aplaudiu calorosamente as muitas 
e variadas atuações. de entre estas apresentações, de ele‑
vado nível, pudemos contar com ginástica rítmica, momentos 
culturais, audição de canto lírico, grupo de violinos, e até com 
o musical “ Annie”. 
O público pode contar ainda, para desfrute dos seus olhos, com 
uma exposição onde figuravam, não só, todos os trabalhos 
originais premiados, como todos os cartazes participantes. 
Muitos foram os jovens e seus familiares que durante o inter‑
valo, quiseram fotografar‑se junto do seu trabalho exposto….
também na entrega de prémios em que subiram ao palco os 

Festa da Paz

distrito 11� Centro sul
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“sorrisos de esCola em esCola”

PEra – Programa Escolar de reforço alimentar

ComPanHeiras e ComPanHeiros,

Os Lions são parceiros ofi ciais do Pera, programa criado na dependência direta 

do Ministério da educação e Ciência e que funciona desde setembro de 2012.

O objetivo deste programa é disponibilizar aos alunos em situação de carência 

alimentar, identifi cados pelas escolas, uma primeira refeição do dia, constituindo‑

‑se como alternativa apenas nos casos em que não se encontram delineadas outras 

estratégias para suprir carências alimentares de crianças em idade escolar.

 Sensibilizados e profundamente indignados com os números avançados pelo Governo de crianças com fome nas 

nossas escolas, colocámos em marcha a campanha a que demos o nome “sorrisos de escola em escola” à qual 

associámos um logotipo através da qual esperamos reunir as verbas sufi cientes para fornecer pequenos ‑almoços 

às crianças com fome nas nossas escolas.

Os coordenadores nacionais do programa PeRA já nos informaram do número de crianças que em todo o país pre‑

cisam de ajuda. O nosso compromisso é garantir que a essas crianças tomem o pequeno ‑almoço que não conseguem 

tomar em casa por incapacidade fi nanceira das suas famílias. 

Sendo esta uma campanha que está a ser desenvolvida pelos Lions do Centro Norte e Centro Sul, entendemos que 

pode ser um projeto que contribuirá, quer para o reforço da nossa coesão enquanto Movimento, quer para a nossa 

Visibilidade e imagem junto da sociedade civil.

Mas o desafi o que temos pela frente é enorme e vamos precisar de verbas para o colocar em marcha e é por isso que 

devemos apelar à sociedade civil (individuais/coletivas) para que nos ajudem a implementá ‑lo através da disponibili‑

zação de verbas ou géneros que contribuam para devolvermos o sorriso ao maior número de crianças possível. 

o Clube deve contactar o responsável da escola e confi rmar as necessidades e modo como proceder para essa 

ajuda. em princípio, os Clubes não deverão enviar verbas para as escolas, mas, é já do nosso conhecimento, que as 

escolas têm custos muito reduzidos por pequeno ‑almoço, pelo que se sugere inclusive, o pagamento dessas verbas… 

é uma questão a acertar com o responsável escolar indicado.  

Os Lions preocupam ‑se com as causas fi lantrópicas, educativas, formativas, científi cas e culturais, pensamos que 

este projeto se insere perfeitamente nos nossos objetivos.

jovens premiados, se viveram momentos particularmente 
emocionantes, especialmente, quando foi pedido à inês Costa 
para que lesse o seu texto: 

imagina a Paz
O meu nome é inês e vivo uma triste situação
O meu coração está tão triste, tão frágil
Que tudo à minha volta é desilusão
e a Paz? essa só na minha imaginação…..

eu era uma criança feliz, que de tudo era capaz
Até ao dia em que a malvada da leucemia
invadiu o meu pequeno e frágil corpinho
e nem trompete posso tocar pois disso estou incapaz.

imagino a minha paz de maneira especial
Lembrando o que o médico me diz
Com palavras que me entram no coração
e ser como eu era antes não me sai da imaginação.

estes tratamentos dão cabo de mim
tornam meu corpo diferente, quase incapaz…
Mas mesmo assim, em sofrimento, imagino‑me
tocando na minha trompete o mais belo hino de paz.

depois da tempestade vem a bonança
imagino voltar a ser uma menina saudável
e no meu pobre coração imagino a paz
Com muita fé, confi ança e muita esperança!... 

Outro momento particularmente emocionante, foi a interven‑
ção do Sr. Padre Acílio – Casa do Gaiato, quando subiu ao 
palco para agradecer o fato das verbas angariadas neste 
evento reverterem para o “Património dos Pobres”, que tem 
a sua sede na Casa do Gaiato em Setúbal 
À saída, a boa disposição e o compromisso de solidariedade 
pareciam estar estampadas na cara da assistência. tinha 
mesmo valido a pena!
A todos os que viabilizaram, ajudaram e trabalharam para 
tornar possível esta magnífi ca Festa da Paz, que acredito, 
tenha deixado em nós alguma sementinha dos valores essen‑
ciais para Paz – a comunicação em ver de competição, a 
generosidade em vez de egoísmo, a auto‑educação em vez 
da crítica – trabalho realizado por nós e dentro de nós, aqui 
fi ca o meu maior e mais sincero BeM‑HAJA. 

MARiA JOSÉ BRitO
Assessora para o Cartaz da Paz 2012‑13 no distrito 115 CS 

distrito 11� Centro sul
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acção lions em portugal

Para aqueles que defendem que um clube (ou uma associa‑
ção) tem um tempo de vida, com um determinado período 
de grande actividade (de vida pujante) e, depois, um perí‑
odo de envelhecimento, até a sua luz se extinguir, o Lions 
Clube de Almada é a prova viva de que não é forçosamente 
assim.
Do plano anual de actividades do Lions Clube de Almada 
constam algumas que se tornaram referência:

•  A Festa de Halloween, que, na noite de 31 de Outubro, 
reúne bruxas, bruxos, vampiros e outros monstros num 
convívio único;

•  O Torneio de Ténis, criado em 2005/2006 como forma de 
convívio entre sócios e que, actualmente, congrega jovens 
atletas federados. Este evento passou a designar‑se Torneio 
Manuela Conceição em homenagem à presidente do clube 
no ano lionistico 2005/2006 que deixou o clube quando 
abraçou a vida religiosa, no Carmelo da Guarda.

•  O Sarau de Ginástica que conta com a participação de clu‑
bes de renome, tendo já em dois anos tido transmissão 
televisiva (infelizmente apenas num canal pago).

Com 50 anos de existência é natural que a comunidade onde 
está inserido o clube tenha o perfeito conhecimento do que 
é o movimento Lion. Assim, não é de estranhar as diversas 
homenagens de que o clube já foi alvo, como a existência, 
em Almada, de uma rua e de uma praceta que se designam 
melvin Jones, o facto de dois quartos de um lar de idosos da 
Santa Casa da Misericórdia de Almada serem designados 

lions clube de almada
50 anos a servir a comunidade

O Lions Clube de Almada, um 
dos mais antigos de Portugal, foi 
fundado em Fevereiro de 1963.

Resumir num artigo 50 anos de 
história de um clube não é tarefa fácil. 

Que actividades já realizou? Quantos e quais foram os seus 
sócios? Que desafi os enfrentou?

O Lions Clube de Almada não tem nenhum sócio fundador, 
mas o espírito de bem fazer perdura nos actuais companhei‑
ros do Almada, o que tem contribuído para o tornar um dos 
clubes mais activos do nosso Distrito.

Resumir num artigo 50 anos de 
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Quarto Lions Clube de Almada. Em acções de âmbito inter‑
nacional, sempre que o nome de Almada é referido, estabe‑
lece‑se a ligação ao nosso clube, como aconteceu quando o 
governo de Espanha homenageou o encenador de teatro 
almadense Joaquim Benite e solicitou ao Lions Clube de 
Almada para se fazer representar.
Qual o segredo para uma tão grande longevidade, sempre e 
permanentemente em acção?
No seu discurso, no dia do aniversário do clube e que coinci‑
diu com a visita oficial do Governador, o CL Luís Nascimento 
(Presidente do LC Almada 2012/2013) deu a resposta: “Um 
Clube Lion assenta na amizade entre os seus membros e na 
vontade de cada um em fazer o bem. Em função dos laços de 
amizade que se estabelecem, os membros do clube querem 
estar juntos e, em conjunto, realizam actividades em prol da 
sua comunidade. Como no decurso dessas acções a amizade 
cresce, os sócios vão querer estar novamente juntos e, assim, 
surgem mais formas de servir os mais carenciados.”
Explicado desta forma, parece simples e fácil chegar aos 50 
anos!
No dia 23 de Fevereiro foram muitos os companheiros que se 
juntaram ao Lions Clube de Almada para apagar as 50 velas 
evocativas de 50 anos a servir a comunidade almadense.
Estamos certos de que, com a juventude dos seus 50 anos, o 
Lions Clube de Almada ainda nos reserva grandes momentos.
50 anos é apenas o inicio ... o melhor ainda está para vir! 

lions clube  
de ponte de lima
eDição De liVro – “Biodiversidade das lagoas de Bertiandos 
e s. pedro d’arcos”.

Como atividade de realce, deste ano lionístico, o Lions Clube 
de Ponte de Lima, promove a edição do livro “Biodiversidade 
das lagoas de Bertiandos e s. pedro d’arcos”.
O livro da autoria do CL Mário Leitão, com cerca de 500 pági‑
nas, é um hino à Natureza de elevada qualidade na descrição 
e registo da riqueza de seres vivos – animais e plantas – que 
habitam a zona húmida das Lagoas de Bertiandos e S.Pedro 
em Ponte de Lima. 
No último dia 1 de Dezembro, no Auditório Municipal de 

Ponte de Lima, procedemos ao lançamento do livro, com a 
presença da estimada Governadora Isabel Moreira, do Presi‑
dente da Câmara de Ponte de Lima, CL Vítor Mendes, do Sr. 
Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Dr. Maurício Bar‑
bosa, e uma moldura humana composta por mais de duzen‑
tas pessoas, que enchiam por completo os lugares sentados, 
ficando muitos de pé e outros no hall de entrada.

A apresentação da obra foi efetuada pelo CL Francisco de 
Abreu de Lima, Presidente Fundador do Lions de Ponte de 
Lima, que focou os aspetos mais relevante de investigação 
que o autor desenvolveu nos 25 anos que antecederam a 
criação da área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro 
d’Arcos. Salientou a envolvência de associações culturais e 
juvenis no trabalho de recolha que autor fez naquele período 
e a importância desse trabalho na alteração das mentalidades 
dos residentes e dos decisores nacionais.
Depois da palavra do autor o Sr. Presidente da Câmara Muni‑
cipal proferiu um entusiástico discurso de reconhecimento 
do trabalho efetuado e do seu interesse para o Município. 
Também, a Companheira Governadora Isabel Moreira enal‑
teceu o trabalho desenvolvido e manifestou o seu agrado por 
estar presente em tão grandioso evento.
Por fim o CL António Mário Leitão terminou a sessão auto‑
grafando os livros dos participantes.

Queremos com a receita desta edição apoiar social e huma‑
nitariamente os nossos concidadãos limianos.
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XXVi aniversário do lions clube de ponte de lima

O Lions Clube de Ponte completou o seu XXVI aniversário na 
última quarta‑feira, dia 16 de janeiro. No entanto, as come‑
morações oficiais ficaram reservadas para este sábado, numa 
unidade de restauração limiana, onde dirigentes, associados, 
autoridades lionísticas, membros do movimento represen‑
tantes de doze clubes e convidados se juntaram para assina‑
lar a efeméride.

Aos momentos iniciais associou‑se o Rancho Folclórico da 
Correlhã que brindou os presentes com as tradicionais rei‑
sadas onde deixaram os votos de sucesso e de bom ano. 
Artur Lopes, que ao longo de tantos anos tem sido o dina‑
mizador e a cara do grupo, desta vez viu‑se impedido de 
participar por motivos de saúde que se espera estejam ultra‑
passados tão rapidamente quanto for possível.
Agostinho Barros, presidente do clube limiano saudou os 
presentes e fez uma breve alusão ao trabalho desenvolvido. 
Após a habitual saudação às bandeiras, João Maria Carvalho 
fez a invocação dando especial relevo ao espírito de união 
e ao papel da mulher. Referiu que “a melhor forma de pro‑
duzir um trabalho valioso é saber ouvir, é ter apoio, contar 
com a sensibilidade, trabalhar em grupo, o que, aliás, será 
mais produtivo e de qualidade se um Clube for composto 
por Companheiros e Companheiras. Aliás, a vida só é pos‑
sível com o trabalho a dois, de união, de homem e mulher. 
Hoje é dia de aniversário e, hoje mesmo, este Clube vai ficar 
mais rico com a chegada e tomada de posse de mulheres 
companheiras: ao longo da História, a mulher teve sempre 
um lugar de relevo: na literatura, a poesia trovadoresca 
mostra‑no‑las na variedade dos seus sentimentos, Camões 
não as esquece na lírica, D. Francisco Manuel de Melo fala, 
embora em período barroco, do que devem ser os seus 
dotes, Camilo depende delas na vida e no romance, Garrett 
dá‑lhes luz e engrandece‑as. Sejam elas Inês, padeira de 
Aljubarrota ou Margaret, no campo da decisão ocupam lugar 
de relevo e avançam em espaços de grande visibilidade, 
com determinação, força e vigor, mas também com sensi‑
bilidade e ternura.”
No decorrer do jantar, onde os presentes puderam deli‑
ciar‑se com o arroz de sarrabulho à moda de Ponte de Lima 
acompanhado de vinho verde, houve lugar a ser solidário 

com uma família de cinco irmãos órfãos no Uganda, cuja 
situação económica e de habitação é de grande carência, 
agravada com a morte prematura e inesperada da mãe. 
Assim, num sorteio de uma serigrafia da autoria de Fer‑
nando Hilário e oferecida pelo Município de Ponte de Lima 
foi a receita apurada totalmente dirigida para aquela causa 
através da irmã comboniana Rosário Marinho, natural de 
Arcozelo, e que presta serviço naquele país africano no Hos‑
pital de Matany.
Após Mário Leitão ter feito uma breve apresentação da sua 
obra recentemente editada sob o título Biodiversidade das 
Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d´Arcos ocorreu o momento 
mais alto da noite.
O Clube Lions limiano era composto apenas por homens 
num total de 26 associados. A situação foi agora alterada 
com o enriquecimento e fortalecimento do seu quadro social 
através da entrada de quatro companheiras. Maria da Glória 
do Pilar Ribeiro Lima, residente em Cepões e professora 
primária aposentada; Maria Augusta Teixeira da Costa Viana, 
residente na Correlhã, licenciada em direito, mestre em rela‑
ções interculturais e professora de educação especial; Maria 
Isabel Garcia Vitorino Mendes, residente em Moreira do 
Lima, ortoptista e profissional na área dos rastreios de reti‑
nopatia diabética e Maria do Carmo Barros Forte, residente 
na Correlhã, professora e dirigente na área da educação, têm 
tido ao longo dos anos um trabalho exemplar ao nível fami‑
liar, social e profissional. Participaram em variadas iniciati‑
vas solidárias, algumas promovidas pelo Lions Clube de 
Ponte de Lima pelo que agora e com naturalidade aderiram 
a este clube filantrópico.

Vítor Mendes, membro do clube e presidente do município 
limiano enalteceu o papel desenvolvido pelo Lions ao longo 
de 26 anos e a sua importância na sociedade local.
No encerramento do evento, Isabel Moreira, do Lions Clube 
da Mealhada e Governadora do Distrito Múltiplo Centro 
Norte, não escondeu a sua satisfação pelo reforço do quadro 
social do clube limiano e com a entrada de companheiras. 
Para além de saudar e felicitar o clube pelo facto e pala pas‑
sagem deste aniversário pediu o empenho de todos na cam‑
panha que está a ser promovida pelo Lions no apoio ao 
fornecimento do pequeno‑almoço a crianças carenciadas em 
idade escolar. 
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lc De ÁgueDa

movimento lions na frente do combate por 
sociedades mais solidárias

Como recentemente escreveu Isabel Moreira, 
Governadora do Distrito 115 Centro Norte de 
Lions Clubes, “tempos de crise são também 
uma oportunidade para recriarmos uma 
consciência colectiva que una os cidadãos 
na procura de uma sociedade mais justa”.
É também neste pressuposto que o movi‑
mento lions prossegue o seu combate para 
diminuir e idealmente anular o fosso social, 
cultural e ambiental que continua a separar 
cidadãos e países mais e menos favorecidos 
por todo este nosso mundo.
As massivas campanhas internacionais, de 
prevenção da cegueira (que já leva mais de 
20 anos e onde já foram gastos mais de 415 
milhões de dólares), de luta contra o 
sarampo (41 milhões de crianças já vacina‑
das para um objectivo de vacinar 157 
milhões de crianças, evitando assim danos 
cerebrais, perda de audição, cegueira e 
morte nas crianças afectadas, em parceria 
com a Fundação Bill & Melinda Gates), a 
detecção e tratamento da diabetes, a cons‑
trução de hospitais e centros de saúde, a luta 
contra a fome, a luta contra a degradação 
ambiental, a irradicação do analfabetismo, 
são alguns exemplos flagrantes da extraor‑
dinária acção que os Clubes Lions levam a 
cabo um pouco por todo o mundo.
O Lions Clube de Águeda, estrutura local (a 
caminho dos seus 35 anos de existência) do 
movimento lions internacional vem partici‑
pando em tais campanhas, desde logo com 
a contribuição das quotizações mensais dos 
seus sócios. Com o produto de campanhas 
e eventos que realiza localmente, o Lions 
Clube de Águeda também prossegue, à sua 
escala, no apoio aos mais desfavorecidos da 
sua própria comunidade. Disso são exem‑
plos o seu apoio e suporte ao Banco de Leite 
(que distribui leite a mais de 150 crianças 
em idade pré‑escolar), a entrega de alimen‑
tos e outros bens a instituições de solidarie‑
dade do concelho, a concessão de apoios 
escolares, a oferta de equipamentos para 
inabilitados, a ajuda na reconstrução de 
casas para casais sem recursos, a colabora‑
ção em acções de outras organizações como 
por exemplo o Banco Alimentar contra a 
Fome, a colaboração (com o Grupo de Dado‑
res de Sangue de Águeda) na recolha peri‑
ódica de dádivas de sangue e mais um sem 
número de pequenos gestos que contribuem 
para minorar as desigualdades económicas, 
sociais e culturais que teimam em persistir 
na nossa sociedade.
Todos as actividades de carácter social, cul‑
tural e/ou recreativo realizadas pelo Lions 
Clube de Águeda são assim meios indispen‑
sáveis para atingir o fim último de servir a 
comunidade.
No decurso do ano lionistico 2012/2013 que 
começou em Junho de 2012 já foram reali‑
zadas várias actividades como por exemplo 
as 3 recolhas de dádivas de sangue, a 
entrega de bens alimentares à loja social da 

LAAC, a participação na recolha de bens do 
Banco Alimentar e a realização de palestras 
abertas à comunidade. 
Na assembleia realizada em 11 de Janeiro 
os sócios do Lions Clube de Águeda e os 
muitos amigos presentes (incluindo altos 
representantes do movimento em Espanha, 
de visita a Portugal) tiveram a oportunidade 
de ouvir e aplaudir uma interessante e opor‑
tuna palestra brilhantemente proferida pelo 
prestigiado médico aguedense e sócio do 
Clube, Dr. António Faria Gomes sobre o 
“Envelhecimento activo”. Tal tema, para além 
do carácter pedagógico que encerra, ensi‑
nando nomeadamente os caminhos condu‑
centes à maior qualidade de vida possível 
para os de “idade maior” como gosta de lhe 
chamar o palestrante, também constituiu 
mais um alerta ao movimento lionistico para 
a necessidade de (re)abrir uma nova frente 
de combate, apoiando na criação de condi‑
ções que possam propiciar uma melhor 
qualidade de vida aos nossos “maiores”.
28.02.2013 – O Clube realizou em colabora‑
ção com o Grupo de Dadores de Sangue do 
Concelho de Águeda e o apoio da ABIMO‑
TA (cedência de instalações), uma acção de 
recolha de dádivas de sangue para o Centro 
de Sangue e da Transplantação de Coimbra, 
tendo sido recolhidas 10 Dádivas.

lc almaDa‑teJo

V recital do convento dos capuchos 

Realizou‑se no dia 26 de Janeiro a 5ª Edição 
do Recital Lions Clube Almada‑Tejo/Con‑
vento dos Capuchos. O evento reuniu as 
características de um momento de cultura e 
companheirismo, mas teve como objectivo 
a angariação de fundos, na circunstância, 
destinados a apoiar o Lar de S.Tiago, estru‑
tura residencial de idosos, do Centro Paro‑
quial de Almada.

O evento teve uma adesão significativa de 
companheiros e público em geral, permi‑
tindo uma angariação total de 1280 €.
Durante mais de três horas passaram pelo 
palco, a soprano Miriam Oliveira e o pianista 
Ruben Lobo, o Grupo Comtradições, o Quar‑

teto AdHoc da Academia de Amadores de 
Música e o Cottas Club Jazz Band além do 
Grupo Coral do INE o “Ad Divitias”. O recital 
foi conduzido e apresentado por Miriam 
Gonçalves.

campanha de rastreio Visual em escolas 
do concelho de almada

A Campanha de Rastreio Visual anualmente 
promovida pelo nosso clube com a colabo‑
ração do Instituto Português de Prevenção 
Visual e em parceria com os Centros de 
Saúde de Almada – Saúde Escolar, junto dos 
alunos de escolas do concelho de Almada 
teve inicio, este ano, na Escola Secundária 
Daniel Sampaio, no dia 29 deste mês de 
Janeiro e decorrerá durante os meses de 
Fevereiro a Maio.
A intervenção decorre nas turmas do 7º ano 
e em algumas do 10º ano, em 20 Escolas do 
Concelho, abrangendo um total de cerca 
2350 alunos.

sede do clube – contrato de comodato 

A Assinatura do Contrato de Comodato rela‑
tivo às instalações para a futura Sede do Lions 
Clube Almada‑Tejo teve lugar no passado dia 
22 de Fevereiro no Gabinete da Presidente da 
Câmara Municipal de Almada.

contabilidade‑fiscalidade

Promovida pelo nosso CL Gueifão de Oli‑
veira, Presidente da Divisão 9, decorreu nas 
instalações da IGL, em Almada, no dia 16 de 
Fevereiro (sábado), uma Sessão de esclare‑
cimento sobre os diversos aspectos fiscais e 
contabilistícos para as Entidades do Sector 
não Lucrativo, em que os Clubes Lions se 
inserem.
Os diversos esclarecimentos estiveram a 
cargo do CL Armando Inocentes, que alertou 
para um conjunto de obrigações a ter em 
conta pelos clubes.
Registamos a presença de companheiros de 
todos os clubes da Divisão 9 (LC de Almada; 
LC Almada‑Tejo; LC do Seixal; LC Seixal‑
‑Miratejo). Da Divião 10 esteve presente o CL 
Presidente de Divisão e companheiros Lions 
Clube de Setúbal

Viii Festa dos sabores do lc almada‑tejo

A já tradicional Festa dos Sabores do Lions 
Clube Almada‑Tejo, actividade de compa‑
nheirismo e angariação de fundos do clube, 
aconteceu no dia 24 de Fevereiro. 
Pelo 8º ano consecutivo o evento teve lugar 
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nas instalações da Escola Secundária de 
Cacilhas‑Tejo, mais uma vez gentilmente 
cedidas pela Presidente do Conselho Diretivo 
desta escola.
Entre Companheiros, Amigos e Convidados 
estiveram presentes 69 pessoas. 

A receita total bruta foi de 1583 euros, 
incluindo o resultado do sorteio de uma seri‑
grafia do pintor Luís Ralha do acervo do 
Clube e de um livro de Arte oferecido pela 
galeria Artela, do nosso amigo Adílio Soares, 
marido da Companheira Maria do Nasci‑
mento Soares.
O valor líquido obtido destina‑se a financiar 
a Bolsa de Estudo de um aluno universitário 
e ao suporte das despesas inerentes ao ras‑
treio visual que o Clube anualmente pro‑
move.

lc De arganil

Estamos praticamente a meio do ano lionís‑
tico. E, como o nosso Presidente Internacio‑
nal Wayne Madden, refere na sua última 
comunicação aos Clubes, é necessário con‑
tinuar a turbinar os motores para que atin‑
jamos a bandeirada da chegada, com o 
sucesso pretendido e com obra realizada em 
prol do desenvolvimento do lionismo.
O Lions Clube de Arganil, está consciente de 
que tem trabalhado no sentido de que a meta 
seja atingida com segurança e positividade, 
pese embora o facto de neste ano já ter visto 
desaparecer, por morte, dois dos seus com‑
panheiros.
Nos meses de janeiro e fevereiro, continuá‑
mos a nossa caminhada de apoio aos idosos, 
com visitas diárias aos lares de Arganil e 
Sarzedo. 
Aquele que é a nossa menina dos olhos, o 
projeto de alfabetização “ À Luz das Letras “ 
está a desenvolver‑se a um bom ritmo e com 
o grande empenho e dedicação de todos os 
envolvidos, quer alfabetizandos, quer alfabe‑
tizadores.

O combate à fome continua a ser uma das 
nossas prioridades e ainda este mês de feve‑
reiro, iremos proceder à distribuição de mais 
2 cabazes a famílias que tendo profunda 
necessidade, não recebem qualquer apoio 
de outra instituição.
O apoio aos necessitados, procurando dar‑
‑lhes algum conforto, continua também a ser 
uma constante no Lions Clube de Arganil e 
este mês procedemos à entrega de 2 caixotes 
de roupa, para criança, que foram beneficiar 
o stock da Loja Social, do Centro Social e 
Paroquial de Coja, concelho de Arganil, que 
no momento estava deficitário deste mate‑
rial.

O voluntariado ao serviço do próximo, con‑
tinuou e ao longo de janeiro e fevereiro, para 
além do apoio à loja “Arganil Solidária“, foi 
também possível apoiar com explicações, 
alunos carenciados, num total de 10 horas 
de trabalho.
Os projetos do Distrito também são por nós 
acarinhados e no Texto da Paz, o 3º lugar  
foi atribuído a uma jovem de Arganil, que 
lutando presentemente contra uma terrível 
leucemia, concorreu e viu assim o seu traba‑
lho premiado.
O ambiente, continua a preocupar‑nos e junto 
das escolas e da Autarquia estão a ser desen‑
volvidos esforços no sentido de que no pró‑
ximo outono sejam levadas a efeito ações de 
reflorestação, em zonas do nosso concelho, 
afetadas pelos incêndios do último verão.
Enfim, as turbinas estão a todo o gás para 
que a meta seja atingida.

lc Da BairraDa

JANEIRO/2013 – Foram doados pelo Clube 
1.000,00€ a um aluno para ele poder concre‑
tizar a sua matrícula no Ensino Superior e 
poder concluir a sua formação como médico 
dentista.

lc De Barcelos

FEVEREIRO/2013 – Grande Concerto com 
Pedro Abrunhosa, realizado na Discoteca 
Vaticano, em Barcelos.
Uma organização da Discoteca Vaticano em 
colaboração com o Lions Clube de Barcelos. 
Uma percentagem dos fundos angariados 
reverteram a favor do Lions para as Bolsas 
de Estudo. Este evento teve uma participação 
de cerca de um milhar de pessoas, tendo 
estado presentes Companheiros Lions de 
vários Clubes do Norte de Portugal.

lc Da BoVista

iniciativas realizadas pelo lc da Boavista  
– D115 cn 
2.º semestre al 2012/2013

1 – campanha de combate e alivio à Fome

Inserida na campanha de combate e alivio à 
fome, o lc da Boavista tem prestado assis‑
tência e apoio aos “amigos da rua” da 
cidade do porto, colaborando mensalmente 
com o grupo de Voluntários “amor caseiro” 
que todas as terças‑feiras confeciona e dis‑
tribui refeições quentes completas, a cerca 
de 120 Amigos da Rua da Cidade do Porto. 
Sendo o “amor caseiro” um grupo de pes‑
soas voluntárias sem qualquer tipo de apoio 
institucional, o Lions Clube da Boavista cola‑
bora com esta equipa fantástica, não só 
através da entrega de uma verba mensal para 
a compra de ingredientes necessários para 
a confecção das refeições, da entrega de 
roupas e outros bens de primeira necessi‑
dade, como também através da direta cola‑
boração de companheiros lions que se 
juntam aos Voluntários do amor caseiro no 
terreno, uma vez que cada vez são mais as 
pessoas que todas as terça‑feira aparecem 
para receber uma refeição quente, afeto e 
apoio. 

2 – apoio social e Humanitário

Ao acompanharmos estas inciativas junto 
dos sem‑abrigo, vamo‑nos apercebendo que 
dentro destre gupo de pessoas que há os que 
para além de uma refeição, procuram aten‑
ção, carinho e orientação para conseguirem 
dar um outro rumo às suas vidas. Foi assim 
que a CL Maria Adelaide Mota conheceu um 
pouco melhor o Sr. Fernando, tendo vindo a 
acompanhá‑lo um pouco mais de perto. Res‑
pondendo ao pedido de ajuda que este nosso 
amigo nos fez, com o apoio do LC da Boa‑
vista e de outros amigos Voluntários (em 
especial do Gonçalo Cerqueira) em Janeiro 
reabilitámos a pequenina casa de 12 m2 onde 
o nosso amigo Fernando escolheu passar a 
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viver. Restaurámos o que havia para restau‑
rar e colocámos o minimo necessário para 
que ele se sentisse mais feliz nesta sua nova 
vida. Ainda através da dedicação dos CL 
Mota em ajudá‑lo a ter uma vida mais digna 
e na qual as suas necessidades básicas fos‑
sem atendidas, ao contactarem a Obra Social 
Nossa Senhora da Boa Viagem, foi possivel 
que esta IPSS lhe passasse a prestar assis‑
tência diaria visto que este nosso amigo, 
devido a inumeros problemas de saude, 
precisa efectivamente de cuidados especiais. 
Esta é uma pequena história que pretende‑
mos contar mais vezes sobre outros amigos 
que forem surgindo e que possamos tam‑
bém apoiar, dando‑lhes a possibilidade de 
obterem condições para que possam viver 
com dignidade.

3 – iniciativa leo/lion

– No passado dia 5 de Janeiro, o Núcleo do 
Leo Clube da Boavista (Porto) ofereceu uma 
noite de Reis especial às crianças da Associa‑
ção CrescerSer. Na casa de cedofeita, os leos 
jantaram com as crianças, a quem ofereceram 
uma peça de teatro adaptada à comemoração 
daquela noite. Nesta noite de Reis, não falta‑
ram os presentes para os mais pequenos. 
Assim, num ano em que os lions e leos estão 
mais vocacionados para o combate ao anal‑
fabetismo e iliteracia, os futuros Leos da 
Boavista ofereceram diversos livros para aju‑
dar a melhorar a biblioteca infantil da Cres‑
cerSer. A tradição portuguesa nem sempre dá 
o maior destaque à história dos Reis Magos, 
sobretudo nas grandes cidades, pelo que esta 
atividade também serviu para sensibilizar as 
crianças para tradições mais esquecidas. 
O bolo‑rei não faltou ao serão onde também 
se cantaram diversas músicas da quadra 
natalícia. Para os Leos, que mantêm uma 
parceria com a CrescerSer, esta atividade foi 
“uma excelente forma de iniciar as activida‑
des programadas pelo clube”, e uma “motiva‑
ção para as nossas próximas iniciativas”. Os 
Leos dão sem esperar receber, mas os sorri‑
sos das crianças foram a retribuição mais 
especial, num dia em que os mais pequenos 
foram os verdadeiros Reis da noite.

4 – Através de sugestão dos cl Francisco e 
Filomena e com o generoso apoio da con‑
feitaria Dec mel que prontamente aceitaram 
o desfio que lhes foi lançado, todos os 
Jovens acolhidos na Casa do Vale vão passar 
a receber deliciosos bolos para festejarem 
os seus aniversários. Esta diferente iniciativa 
teve um impacto muito positivo junto dos 
jovens que ficaram muito contentes porque 
se sentiram valorizados de uma forma muito 

personalizada tendo sido também acolhida 
com muita satisfação pela Direção da Cres‑
cerSer . 
Registamos por isso um reconhecimento aos 
Companheiros envolvidos nesta ideia e um 
agradecimento à Confeitaria Dec Mel, apro‑
veitando para realçar também que são efeti‑
vamente pequenos gestos que fazem toda a 
diferença. Bem hajam!

lc De Braga

No âmbito dos serviços à comunidade o 
Clube, através da Comissão “Gesto de Espe‑
rança” está actualmente a apoiar sete famílias 
carenciadas, prestando ajuda monetária para 
próteses, medicação, rendas de casa, água e 
luz. Estas famílias são encaminhadas ou pelo 
Hospital ou pela Junta de Freguesia. 

Auxilia também, mensalmente, uma jovem 
estudante universitária que, sem esta ajuda, 
seria obrigada a desistir dos seus estudos.

lc De cantanHeDe

Festa soliDÁria Dos reis – Fundos para 
o Banco de leite e Bombeiros Voluntários

No dia 13 de Janeiro, pelas 16:00h realizou‑se 
no Salão dos Bombeiros Voluntários de Can‑
tanhede a Festa Solidária dos Reis orga‑
nizada  pelos Lions Clube de Cantanhede.

A iniciativa contou com a presença de mais 
de 300 pessoas a assistirem às brilhantes 
atuações dos conhecidos fadistas da nossa 
terra, Carolina Pessoa e Nuno Sérgio e a 
participação de mais de 150 crianças dos 
coros infantis da Freguesia das Febres e da 
Figueira da Foz, que contagiaram de alegria 
todos os presentes.
“Este espetáculo solidário de Reis abraçou 
duas nobres causas, com a angariação de 
fundos, para os Bombeiros Voluntários de 
Cantanhede e o Banco de Leite recentemente 
criado na Colmeia desta cidade. O banco de 
leite criado pelos Lions Clube de Cantanhede, 
em colaboração com o Município, é mais 
uma resposta social do Concelho destinado 
a todas as crianças dos 0 aos 6 anos de idade 
que integrem famílias carenciada.

A receita do espectáculo foi de 1800 euros, 
que irá  ser distribuído pelos Bombeiros 
voluntários e o Banco de leite.

Dia 28 de Fevereiro foi um dia de grande 
emoção para os Lions Clube de Cantanhede, 
foi distribuído o primeiro leite às 27 famílias 
carenciadas do Concelho, pelas Companhei‑
ras; CL Idite Garrido, CL. Inês Fernandes, 
Esposa do CL Maltez, Palmira Maltez e a 
C. Presidente Olga Alves.

A distribuição é feita por companheiras Lions 
a todas as ultimas quartas e quintas feiras 
de cada mês.

lc Da coVilHã

promoção do cartaZ Da paZ

O Lions Clube da Covilhã promoveu nova‑
mente a iniciativa do concurso do Cartaz da 
Paz. O Lions Clube da Covilhã acredita na 
profunda actividade pedagógica que esta 
actividade encerra, ao propor às crianças que 
reflitam sobre um tema que é simultanea‑
mente tão importante e tão negligenciado 
como o é a discussão sobre os vários aspec‑
tos da Paz. 
O clube elege os vencedores locais, e com a 
ajuda de patrocinadores, oferece às crianças 
vencedoras um prémio simbólico. Todos os 
desenhos são levados para uma exposição 
pública com o apoio do Serra Shopping da 
Covilhã, sendo que apenas um dos desenhos 
é uma cópia: o original do desenho eleito 
vencedor é enviado para o concurso nacional. 
Os prémios são entregues aos vencedores 
locais numa cerimónia realizada publica‑
mente, no Serra Shopping da Covilhã. 
Os desenhos que têm vencido o concurso local 
no Lions Clube da Covilhã nunca ganharam 
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nenhum prémio a nível nacional, mas esta 
curiosidade não esmorece o principal objec‑
tivo desta iniciativa, que é fazer as crianças 
pensar e exprimirem‑se sobre o que são os 
problemas e o valor universal da Paz. A foto 
mostra a equipa do Lions Clube da Covilhã 
depois da montagem da exposição, no Serra 
Shopping da Covilhã.

recolha e entrega de alimentos
a alunos carenciados da universidade
da Beira interior

Com o apoio da loja Mini Preço do Tortosendo, 
o Lions Clube da Covilhã recolheu alimentos 
que serão distribuídos por alunos carenciados 
da Universidade da Beira Interior. O número 
de casos de alunos que estão em dificuldades 
têm aumentado recentemente, e os Serviços 
Sociais da UBI desenvolveram uma iniciativa 
para recolha de alimentos para alunos caren‑
ciados. Sensível a estes problemas sociais, o 
Lions Clube da Covilhã têm desenvolvido 
iniciativas de recolha de alimentos, e neste 
mês de Março foram entregues quatro caba‑
zes com bens alimentares essenciais.

lc De espinHo

 05.01.2013 – Colheita de sangue na Freguesia 
de Anta efectuada pelo Instituto Português 
de Sangue e da Transplantação (IPST) de 
Coimbra com a colaboração de:
•  Federação das Associações de Dadores de 

Sangue de Portugal
•  Associação de Dadores Benévolos de San‑

gue do Lions Clube de Espinho
•  Leo Clube de Espinho
•  Centro Familiar de Anta
•  Paróquia de Anta
•  Junta de Freguesia de Anta
Total de Dádivas – 74
07.01.2013 – Colheita de sangue na Escola 
Dr. Manuel Laranjeira efectuada pelo Insti‑
tuto Português de Sangue de Coimbra com 
a colaboração de:
•  Federação das Associações de Dadores de 

Sangue de Portugal

•  Associação de Dadores Benévolos de San‑
gue do Lions Clube de Espinho

•  Leo Clube de Espinho
•  Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira
Total de Dádivas – 18
23.01.2013 – Entrega de géneros alimentares 
ao Sector Social da Paróquia de Espinho.
09.02.2013 – Colheita de sangue na Freguesia 
de Silvalde efectuada pelo Instituto Portu‑
guês de Sangue de Coimbra com a colabo‑
ração de:
•  Federação das Associações de Dadores de 

Sangue de Portugal
•  Associação de Dadores Benévolos de San‑

gue do Lions Clube de Espinho
•  Leo Clube de Espinho
•  Centro Social e Paroquial de Silvalde
•  Centro de Saúde de Espinho
Total de Dádivas – 53
24.02.2013 – Colheita de sangue na Freguesia 
de Guetim efectuada pelo Instituto Português 
de Sangue de Coimbra com a colaboração 
de:
•  Federação das Associações de Dadores de 

Sangue de Portugal
•  Associação de Dadores Benévolos de San‑

gue do Lions Clube de Espinho
•  Leo Clube de Espinho
•  Centro Paroquial de Guetim
•  Centro de Saúde de Espinho
Total de Dádivas – 56

02.03.2013 – Colheita de sangue na Santa 
Casa da Misericórdia de Espinho efectuada 
pelo Instituto Português de Sangue de Coim‑
bra com a colaboração de:
•  Federação das Associações de Dadores de 

Sangue de Portugal
•  Associação de Dadores Benévolos de San‑

gue do Lions Clube de Espinho
•  Leo Clube de Espinho
•  Santa Casa da Misericórdia de Espinho
Total de Dádivas – 25

lc estoril palÁcio

Nos meses de Janeiro e Fevereiro destacaram‑
 ‑se as seguintes atividades do LC Estoril Palá‑
cio:

Janeiro
o lc estoril palácio apoiou na aquisição do 
equipamento da sala snoezelen* da casa do 
alzheimer

O LC Estoril Palácio apoiou na aquisição do 
equipamento da sala Snoezelen* da Casa do 
Alzheimer em São João do Estoril e na anga‑
riação de sponsors (Presença Paris e Isabel 
Queiroz do Vale) para equiparem o cabelei‑

reiro desta instituição. Na inauguração desta 
Instituição estiveram presentes o Presidente 
da Câmara de Cascais, o Presidente da Junta 
de Freguesia do Estoril, o nosso Companheiro 
Luciano Mourão, Presidente da Junta de Fre‑
guesia do Estoril e o Deputado Ricardo Batista 
Leite e ainda muitas outras individualidades 
do concelho. Esta inauguração também teve 
a presença dos media.
*  O Conceito da Sala de Snoezelen proporciona con‑

forto, através do uso de estímulos controlados, e 
oferece uma grande quantidade de estímulos senso‑
riais, que podem ser usados de forma individual ou 
combinada dos efeitos da música, notas, sons, luz, 
estimulação táctil e aromas.

Workshop sobre a divulgação do lionismo

No dia 14 de Janeiro, o LC Estoril Palácio 
promoveu um workshop sobre a divulgação 
do lionismo e captação de jovens sendo o 
objetivo desta ação a constituição de um 
Clube Leo. Este workshop teve a participação 
de 300 jovens e foi promovido pelos compa‑
nheiros Rui Valente, Pedro Alexandre e 
Mariza Queiroz.

poetisa cecília Villas‑Boas deslocou‑se à 
Biblioteca do agrupamento de escolas ibn 
mucana

No último dia de Janeiro e no âmbito da 
atividade RAP, a poetisa Cecília Villas‑Boas 
deslocou‑se à Biblioteca do Agrupamento de 
escolas Ibn Mucana. Este encontro, com o 
objetivo de desenvolver a apetência para a 
leitura nos nossos jovens, foi acompanhado 
pela Bibliotecária, Drª. Teresa Valente.

FeVereiro 
Final do estoril Basket

Nos dias 1, 2 e 3 de Fevereiro do passado 
mês de fevereiro teve lugar a Final do Estoril 
Basket na Escola Salesiana de Manique e 
contou com o apoio dos sponsors Panrico, 
Makro, LC Estoril Palácio, LC Lisboa Mater e 
da Governadoria do CS no apoio aos jovens, 
tendo angariado cerca de 1.210 euros. A co‑
ordenação deste evento esteve a cargo da 
nossa Companheira Ursula Sthor, pelo 2º ano 
consecutivo e com muito sucesso.
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prémios do concurso do cartaz da paz

No dia 23 de Fevereiro, o Past‑Presidente e 
a 1ª Vice‑Presidente marcaram presença na 
atribuição de prémios do Concurso do Cartaz 
da Paz promovido pelo D115 cs e que decor‑
reu na Academia Almadense. No clube con‑
correram 50 crianças sendo que a vencedora 
do nosso Clube foi a ANDREIA SANTIAGO 
 OLIVEIRA. Muitos Parabéns à vencedora do 
LC Estoril Palácio!

recolha de alimentos para as crianças do 
agrupamento de escolas ibn mucana

Neste ano letivo de 2012‑2013, detetou‑se 
que no Agrupamento de Escolas Ibn Mucana 
existiam 40 alunos carenciados que não 
tomavam o pequeno‑almoço, o que tinha 
graves consequências para a aprendizagem 
destes alunos. Dentro desta ótica e seguindo 
o nosso espirito de solidariedade e de serviço 
à comunidade, decidimos promover uma 
recolha de alimentos para suprir estas carên‑
cias, tendo conseguido o apoio da Parmalat 
e da Campotec para o fornecimento de 
sumos e de Fruta (maçãs de Alcobaça e Peras 
Rocha do Oeste) respetivamente, sem as 
quais não teríamos conseguido o sucesso 
deste Projeto. Os Companheiros Rui Valente 
e Pedro Alexandre coordenaram esta ativi‑
dade de sucesso com muita dedicação e 
espirito de serviço.

lc Do FuncHal

Jantar da companheira

Com o fim  de angariação de fundos para 
as ações de solidariedade o Lions Clube do 
Funchal, organizou no dia 5 de Fevereiro, o 
Jantar da Companheira, que teve lugar na 
nossa sede na Rua Imperatriz D. Amélia nº 
84‑A – Funchal. Todo o evento foi da res‑
ponsabilidade dos companheiros, desde a 
decoração, à confeção, e todo o serviço de 
restauração.

Com música clássica, interpretada ao som 
de um violino de uma das nossas compa‑
nheiras, e a momentos de poesia por duas 

convidadas, foram sem dúvida atributos para 
momentos de grande alegria, reconheci‑
mento e de convívio para com todas as nos‑
sas companheiras.

lc De guimarães

capital europeia da cultura

O Clube esteve presente nos Espectáculos e 
na Cerimónia “ENTÃO FICAMOS”, que fez 
parte do encerramento da Capital Europeia 
da Cultura.

Quinze dias no guimarães shopping

A actividade realizada durante quinze dias no 
Guimarães Shopping, para angariação de 
brinquedos, fraldas e produtos de higiene 
para bebés foi muito produtiva. Esta foi uma 
acção conjunta com várias Associações da 
Cidade de Guimarães e com a Sonae Sierra 
do Guimarães Shopping. O Clube ainda está 
a contabilizar os produtos recebidos para 
serem entregues a famílias com dificuldades 
financeiras.

resultado do peditório a favor da liga por‑
tuguesa contra o cancro

08.01.2013 – Durante o decorrer da habitual 
reunião de Direcção foi dado conhecimento 
do resultado do Peditório a favor da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, depois de con‑
cluído o Peditório nas empresas do concelho. 
Este, apesar de toda a crise existente no País, 
mas muito também no concelho, foi mesmo 
assim conseguido o montante de 46.948,38€. 
Este valor já foi entregue à Liga Portuguesa 
Contra o Cancro. É de todo imperioso dizer 
que 20% desse valor é dado ao Clube para 
poder apoiar o Serviço de Oncologia do Hos‑
pital de Guimarães com todo o material que 
esses serviços solicitam.

Bolsas de estudo a alunos universitários 

12.01.2013 – Entrega de três Bolsas de Estudo 
a alunos Universitários e que já vêm sendo 
patrocinados pelo Clube desde que iniciaram 
o seu curso. Estas vão ser entregues até final 
dos seus cursos desde que todos os anos 
façam chegar ao Clube as suas candidaturas 
com o seu aproveitamento. As Bolsas têm o 
valor de 750,00€/cada.

próteses mamárias

Durante o mês de Janeiro e Fevereiro foram 
oferecidas próteses mamárias e soutiens às 
senhoras intervencionadas no Serviço de 
Oncologia do Hospital de Guimarães.

Jantar de angariação de fundos para a 
 cercigui:

O Clube apoiou a Cerci de Guimarães na 
realização de um jantar de angariação de 
fundos para a Instituição. Grande parte dos 
bilhetes vendidos foi efectuada pelos CCLL.

prevenção da obesidade nas escolas:

Os CCLL médicos do Clube estão a executar 
um projecto junto dos alunos em escolas da 
cidade cujo tema principal é “Prevenção da 
Obesidade nas crianças e jovens”. Este consta 
de Palestras, conversas com os alunos e 
professores sobre esta temática.

lc De ÍlHaVo

lions clube de Ílhavo comemorou iV aniver‑
sário

No dia 12 de Janeiro, o Lions Clube de Ílhavo 
comemorou o 4º Aniversário da sua fun‑
dação.
O Clube não se limitou a festejar esta data 
com o Jantar habitual, antes fê‑lo culminando 
uma Jornada de trabalho importantíssima 
com a realização do XVIII Encontro Lionístico 
Norte de Portugal – Galiza, desenvolvendo 
mais uma actividade de serviço pelos valores 
da cidadania. Sobre este Encontro haverá 
desenvolvimentos em separado onde parti‑
lharemos as conclusões do mesmo.

É sempre um momento alto da vida do 
Clube, pois neste dia recebemos a visita ofi‑
cial da Governadora do Distrito 115 Centro 
Norte a que pertencemos; mas, conforme já 
vem sendo hábito, recebemos muitas outras 
Individualidades do Movimento Lionístico – 
Director Internacional, Presidente do Conse‑
lho Nacional de Governadores do Distrito 115 
de Portugal, do Distrito 116 de Espanha e o 
Governador do Distrito 116 A de Espanha e 
representantes de 26 Clubes Lions de Portu‑
gal e Espanha congregando uma assembleia 
de mais de 100 pessoas. 

Contámos também com a presença do 
Sr Pedro Novo em representação da Junta 
de Freguesia de S. Salvador; por problemas 
de agenda o Sr Presidente da Câmara e os 
seus vereadores não puderam marcar pre‑
sença, já que se comemorava também nesse 
dia o 15º aniversário da eleição do Engº Ribau 
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Esteves como Presidente da Autarquia e o 
115º aniversário do Município de Ílhavo.
Mas é importante falar do jantar já que no 
vasto programa, cuja condução esteve a 
cargo do CL António Rocha, constavam 
várias actividades de serviço.
Para além da divulgação das tradições gas‑
tronómicas da região, presenteando todos 
os que nos visitaram, homenageámos uma 
instituição com o Diploma de Mérito do Lions 
Clube de Ílhavo, desta feita o Jornal “o Ilha‑
vense” pelos serviços prestados ao Clube na 
divulgação e promoção dos nossos ideais e 
acções ao longo destes 4 anos de vida galar‑
dão entregue ao seu Director Sr José Manuel 
Torrão Sacramento.
O Hotel de Ílhavo, nosso parceiro de todos os 
momentos e que acolhe todas as nossas ini‑
ciativas, recebeu das mãos do past‑Governador 
do Distrito 115 CN e da nossa Presidente, a 
placa lionística que informa que os Lions reú‑
nem neste Hotel. Esta placa é um símbolo de 
prestígio para o Hotel pois estabelece fortes 
elos de ligação entre Lions de todo o Mundo, 
a Comunidade e os Cidadãos que o frequen‑
tam. O Clube recebeu também o Galardão de 
Clube de Excelência relativo ao ano lionístico 
de 2011/2012 e a nossa Presidente recebeu o 
Galardão de Lions do Ano 2011 do Distrito 115 
Centro Norte.

O Lions Clube de Ílhavo está mais rico pois 
viu o seu quadro social ser reforçado com 
dois novos sócios, ilhavenses de gema – 
Rosa Vieira e Tibério Paradela, que tomaram 
posse durante o jantar perante tão presti‑
giada assembleia.
Seguiram‑se os habituais discursos de felici‑
tações das entidades lionísticas, começando 
pelo nosso Padrinho Físico – CL Manuel Amial 
que falou em seu nome, do Clube Padrinho 
de Vila Praia de Âncora e dos Clubes presen‑
tes, secundado pelos Presidentes dos Conce‑
lhos de Portugal e Espanha, respectivamente 
Vítor Melo e Arturo Carrio, e do Director Inter‑
nacional Joaquim Borralho. 
Antes do tradicional bolo de aniversário foram 
distribuídas lembranças confeccionadas pela 
nossa Companheira Susana Novo e a 5ª edi‑
ção do Boletim “Homem do Leme”, boletim 
oficial do Lions Clube de Ílhavo, onde se divul‑
gam as suas actividades anuais e se registam 
testemunhos de muitos amigos do Clube, a 
prova escrita do nosso património também 
executado com a prata da casa, destacando‑se 
a concepção gráfica e a mise‑en‑page da auto‑
ria da nossa Companheira Diana Novo e apoio 
na redacção da nossa Presidente – Teresinha 
Novo e a participação de muitos dos Compa‑
nheiros do Clube.

O jantar foi encerrado pela Presidente após 
o discurso da Governadora do Distrito 115 
CN – Isabel Moreira, que nos transmitiu pala‑
vras de estímulo e reconhecimento.
Para marcar a sua passagem, a Presidente 
teve oportunidade de a presentear com um 
aguarela da autoria da nossa Companheira 
e Pintora Susana Rino, tendo recebido da 
Governadora lembranças da região da sua 
proveniência (Águeda).
E para terminar, o Grupo de Músicos da Tuna 
de Veteranos da Corunha, que já tinha actuado 
no momento cultural com que se encerrou o 
Encontro Lionístico Norte de Portugal – Galiza 
da tarde, brindou‑nos com mais uma actuação 
que deliciou todos os presentes, fechando a 
noite com a chave de ouro. 

lc De lagoa (açores)

lc de lagoa (açores) 
celebrou com solenidade 
20 anos de serviço lionístico 

A Assembleia Solene Comemorativa dos 20 
ANOS DE SERVIÇO do Lions Clube de Lagoa 
(Açores), que se realizou na Sala de Tendên‑
cias, da Empresa Soluções M, afirmou‑se 
como uma oportunidade de franco convívio 
e de sincero companheirismo, ao mesmo 
tempo que fica inscrita no registo histórico 
do clube como um momento de elevada 
significação lionística. Com a presença de 
destacadas entidades lionísticas, nomeada‑
mente, o Diretor Internacional, CL Joaquim 
Borralho, o Past Presidente do CNG, CL 
Rodrigo Leite, o Governador do Distrito 115 
CS, Frederico Burnay, que realizou, na oca‑
sião, a sua visita oficial, o Past Governador 
Imediato, CL Nuno Ferrão, o 1.º Vice Gover‑
nador, CL Eugénio Leite, e o Past Governador 
Edmundo Lima, aquela reunião magna do 
Lions Clube de Lagoa (Açores) contou com 
a participação de cerca de uma centena de 
Companheiros (as), alguns deles em repre‑
sentação de outros Lions Clubes dos Açores 
e do Continente. O Lions Clube de Lagoa 
(Açores) distinguiu, na oportunidade, as enti‑
dades lionísticas presentes, o Lions Clube da 
Ribeira Grande, clube padrinho, o CL Edu‑
ardo Vieira, padrinho físico, o Lions Clube de 
Lagoa (Algarve), clube irmão, o Lions Clube 
das Flores – Pérola do Ocidente, clube afi‑
lhado, e ofereceu a todos os participantes 
um azulejo pintado à mão, produzido na 
Cerâmica Vieira, e alusivo à festiva efemé‑
ride. Em termos de entidades públicas, de 
salientar a presença do Secretário Regional 
dos Recursos Naturais, Luís Neto Viveiros, 

em representação do Governo da Região 
Autónoma dos Açores e representações ofi‑
ciais da Câmara Municipal de Lagoa e da 
Junta de Freguesia da Vila de Água de Pau.

 

lc de lagoa (açores) planta mais endémicas

O Lions Clube de Lagoa (Açores) promoveu 
mais uma plantação de árvores endémicas 
dos Açores na sua zona verde existente na 
Reserva Florestal da Macela. A iniciativa con‑
tou com a participação das entidades lionís‑
ticas que se deslocaram à Lagoa para estarem 
presentes nas comemorações dos 20 ANOS 
DE SERVIÇO e envolveu a plantação de mais 
20 espécies endémicas que foram fornecidas 
pela Direção Regional dos Recursos Flores‑
tais, no âmbito da colaboração existente com 
o nosso Lions Clube. Uma vez mais, o Lions 
Clube de Lagoa (Açores) reafirma o seu com‑
promisso com o Ambiente, ajudando, com a 
sua parte de responsabilidade, na preserva‑
ção da Natureza nos Açores. Neste Ano Lio‑
nístico já se plantaram naquela zona verde 40 
espécies de plantas endémicas, num projeto 
que vai prosseguir. 

está completo o marco lionístico
dos 20 anos De serViço

Com a inauguração da fixação da respetiva 
memória descritiva, ficou completa a implan‑
tação do Marco Lionístico do Lions Clube de 
Lagoa (Açores) comemorativo dos 20 ANOS 
DE SERVIÇO. São 20 toneladas de pedra 
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basáltica para sinalizar 20 anos de solidarie‑
dade! O marco está implantado numa zona 
de expansão da Cidade de Lagoa, onde se 
situa a nossa sede social. 

lc De leça Da palmeira

actiViDaDes al 2012/2013
JANEIRO/2013 – Pagamento de óculos 
graduados a uma pessoa carenciada.
Pagamento do passe a uma estudante uni‑
versitária carenciada.

lc De lisBoa alValaDe

–  Entrega dos brinquedos e do lanche e con‑
fraternização com os meninos da Associa‑
ção do Bom Pastor.

–  Visita do Governador Lion da AL 2012‑2013 
CL Frederico Duff Burnay, à Ludoteca do 
Hospital de D. Estefânia, com os nossos 
Companheiros do Clube de Alvalade, para 
a entrega dos brinquedos.

–  Almoço Solidario – participação de 4 Com‑
panheiras e contributo de 12 cabazes bási‑
cos.

–  Entrega de um berço de bébe com enxoval 
completo a familia carenciada.

–  Entrega do quadro do pintor Pedro Buisel, 
sorteado no Jantar de Aniversário (visita do 
Governador) cujo montante de € 1.000,00 
foram destinados a ajuda dos sem abrigo 
de Lisboa, através do Grupo Bora Lá.

–  Jantar do 17º aniversário do Lions Clube 
de Lisboa Alvalade com a visita do Gover‑
nador CL Frederico Burnay.

lc De lisBoa‑BelÉm

loja solidária

Todos os primeiros sábados de cada mês o 
Lions Clube contribui com companheiras 
Lions voluntárias e solidárias na ajuda à loja 
solidária cuja iniciativa é da Junta de Fregue‑
sia de Santa Maria de Belém.

Loja esta que tem como objectivo acolher as 
pessoas carênciadas encaminhadas pelas 
assistentes sociais da junta de freguesia.

reunião da rede social de lisboa

O Lions clube Lisboa‑Belém esteve no Centro 
de Informação Urbana de Lisboa, no Picoa‑
‑Plaza, onde se reuniram muitas associações 
de Lisboa, para análise e avaliação do Forum 
da FIlL, pelos presentes, com comentários e 
propostas e projeções para o Futuro.

cerimónia inauguraçao centro social da 
Freguesia sta maria Belém

O Lions Clube Lisboa‑Belém foi convidado a 
estar presente na Inauguração do Centro 
Social da Junta de Freguesia de Santa Maria 
de Belém, onde se vão realizar diversas ati‑
vidades recreativas, culturais, e de aprendi‑
zagem. Com um auditório com 120 lugares, 
uma sala multiusos, uma galeria de arte e 
um pátio interior.

reunião do grupo acesso aos cuidados de 
saúde

O Lions Clube Lisboa‑Belém esteve presente 
na reunião com várias Instituições Sociais e 

de Solidariedade a fim de se fazer um levan‑
tamento das necessidades de acompanha‑
mentos ao Serviço de Saúde, dos cidadãos 
das Freguesias de Santa Maria de Belém e 
de S. Francisco Xavier.

Distribuição dos questionários do grupo de 
saúde

O Grupo de Saúde, constituido por várias 
Instituições Sociais e de Solidariedade, onde 
se encontra o nosso Lions Clube Lisboa Belém 
representado pela nossa CL e Vice‑Presidente 
Dinora Salsinha.
A nossa CL Vice‑Presidente Dinora Coimbra 
fazendo a distribuição do questionário pelas 
farmácias das Freguesias de Santa Maria de 
Belém e de S. Francisco Xavier.

assembleia geral do clube com recolha de 
livros para crianças

Na nossa Assembleia geral promovemos a 
entrega de livros para crianças, pelos nossos 
companheiros Lions, para uma Escola Básica 
de Belém, inserido no Programa de leitura 
contra o analfabetismo, RAP – Reading 
Action Programm.

lc lisBoa BenFica 

Na sequência das atividades lançadas no 1º 
semeste do ano lionistico o LCLB continuar 
a assegurar o serviço a Jovens através da 
entrega de 4 Bolsas de estudo a três alunos 
do ensino secundário e a aluna de mestrado 
do curso de Direito, no total de 1 750, €. Apoio 
e acompanhamento escolar de dois alunos 
com dificuldades de aprendizagem. Apoio 
pedagógicoespecializado a um jovem dislé‑
xico, uma vez por semana.
No âmbito da assistência e apoio a Doentes 
continua o trabalho de voluntariado na Asso‑
ciação do Hospital de Santa Maria, Lisboa, 
na área da seleção de voluntários, sua for‑
mação e, ainda no Conselho Fiscal (40 h + 
21 h). Consultas médicas mensais, voluntá‑
rias, de gastroenterologia (15 h).
Continuam a ser asseguradas mensalmente 
consultas médicas, voluntárias, de gastroen‑
terologia (15 h). Vários companheiros apoiam 
pessoas doentes, (cerca de 22 idosos), com 
visitas periódicas e oferta de medicamentos 
e fraldas aos mais carenciados. 
Mensalmente é prestada Assistência a Famí‑
lias Carentes através da oferta de 4 passes 
sociais a senhoras com dificuldades, num 
total de 161,00€. Foram ainda feitas várias 
ofertas, nomeadamente: entrega de roupa ao 
Centro Social da 6 de Maio, na Buraca, diri‑
gido pela Irmã Deolinda no valor de 720,00€, 
Entrega de pantufas de criança de pele e 
forrada de pêlo entregue a 2 crianças de 
famílias desfavorecidas  no valor de 40.00 
Euros, Entrega de roupa de criança a mãe 
com dificuldades (50.00 Euros), Oferta de 
roupa a mãe e filho de nacionalidade brasi‑
leira e que se encontram em muito má situ‑
ação financeira, no valor de 175€, Oferta de 
3 cobertores a idosos moradores na fregue‑
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sia de Benfica (154€, Oferta de roupa a famí‑
lia numerosa, com pai desempregado e 
filhos pequenos a estudar (320€). 
No âmbito da campanha de combate à Fome 
tem vindo a ser feito voluntariado semanal‑
mente, e em associação com a Legião da Boa 
Vontade, no combate à fome a sem abrigos 
famílias carenciadas. Foi feita oferta de mer‑
cearias a idosa, com muito pouco recursos, 
no valor de 80€.
Respondendo a um pedido da Creche do 
Centro Social Paroquial Nª Senhora Mãe de 
Centro Paroquial Nª Senhora Mãe de Deus 
da Buraca na Cova  da Moura foram entregue 
60 pacotes de 2,5 dls de leite,60 croissants e 
chocolates, no valor de 60 €.

Foram feitos donativos no valor de 110€ para 
a Associação de Solidariedade Social Jardim 
de Luz (40€), Legião da Boa Vontade (40€) e 
para a Fraternidade Jardim de Luz(30€) e 
ainda, um donativo em cheque ao Centro 
Paroquial de S. Domingos de Benfica no 
valor de 150€
No âmbito da cultura, e à semelhança dos 
meses anteriores, tem sido dado 32 horas 
mensais de trabalho de docência na Univer‑
sidade da Terceira Idade, trabalho que 
envolve: preparação das aulas e das apre‑
sentações, aulas e participação em Workshops 
e Conferências.
o clube participou ainda em outras ativida‑
des promovidas por outros clubes: a nossa 
presidente esteve na Tertúlia de Poesia e 
Canto, organizada pelo LC Sete Colinas e 
participou no Jantar do LC Lisboa Tejo.

lc lisBoa‑norte

–  O Lions Clube Lisboa Norte, fez entrega de 
roupa de adulto e roupa de criança, a pessoas 
carenciadas, na zona da Grande Lisboa.

–  O Clube fez ainda um donativo de 100 euros 
para o Sarampo.

–  O Lions Clube Lisboa Norte, fez também a 
entrega de brinquedos e de donativo para 
Crianças carenciadas.

no dia 22 de Fevereiro, deu posse a nova 
campanheira

O Lions Clube Lisboa Norte teve um jantar 
no Restaurante Clara Jardim, onde decorreu 
a tomada de posse de uma nova Compa‑
nheira.
Houve ainda um momento cultural, com uma 
palestra sobre Educação, proferida pela CL 
Fernanda Godinho.
O jantar prosseguiu com animação musical, 
tendo tido a participação de vários Clubes, 
do Assessor para a Visão, CL Alves da Silva 
e de muitos Convidados, numa perspectiva 
de espalhar cada vez mais o Movimento 
Lion.

lc lisBoa‑monsanto

palestra sobre “empreendedorismo”

No dia 6/12/2012, no Hotel Mercure em Lis‑
boa, o Lions Clube Lisboa‑Monsanto realizou 
uma palestra sobre “empreendedorismo”, 
que teve como orador o n/convidado e nosso 
amigo, Doutor Francisco Banha que nos dig‑
nou com a sua presença e nos maravilhou 
com a sua brilhante intervenção. O tema 
cativou a atenção de todos os companheiros 
e mereceu no final um forte aplauso de todos 
os presentes. 
Durante o evento foi entregue pelo nosso CL 
Tesoureiro, Catela Pequeno à nossa CL Pre‑
sidente Rosa Branca Henriques, vogal da 
direcção da APEDV e representante do Pre‑
sidente, Exmo. Sr. Dr. Aquilino Rodrigues, o 
qual por motivos de saúde não pôde estar 
presente, um donativo de 500,00 euros. 

Aproveitámos a realização deste evento para 
comemorar o 27º aniversário da entrega da 
carta constitutiva do nosso clube. Estiveram 
presentes um número significativo de nossos 
CLions, representando vários clubes, assim 
como pudemos ainda contar com a dignís‑
sima presença, não oficial, do nosso Gover‑
nador.

lc lisBoa sete colinas

cartaz da paz – Recebeu a nossa vencedora 
Neusa Soares, o Primeiro Prémio do Con‑
curso Cartaz da Paz, durante a Festa da Paz, 
realizada no dia 23 de Fevereiro, em Almada. 
A Neusa e sua família ficaram felizes de 
conhecer a família Lion”. Os nossos agrade‑
cimentos à Neusa, à Escola Almeida Garrett 
e à CL Maria Eugénia Costa e Silva. 

sem abrigo – continuamos a colaborar com 
representantes da acção social da JF dos 
Anjos, na visita habitual das quintas‑feiras à 
noite. Uma jovem voluntária não Lion juntou‑
 ‑se ao LC Sete Colinas.

Desfile de carnaval da JF dos Anjos – cola‑
borámos na orientação e distribuição de 
lanches a 350 crianças que desfilaram nas 
ruas da JF dos anjos durante 3 horas.

entrega de Fraldas para acamados – anga‑
riaram‑se dez pacotes de fraldas, entregues 
à Irmã Purificação do Sagrado Coração de 
Maria, da Quinta do Mocho. 
grupo 78 de escoteiros – patrocinámos a ida 
ao cinema de 4 crianças carenciadas da zona 
de acção do Grupo 78, de Escoteiros de Lis‑
boa. 
loja solidária – a nossa prestação mensal 
aumentou para 3 sábados por mês. Os Com‑
panheiros do LC Sete Colinas, e em particular 
o Coordenador da Loja, CL Nunes Mendes, 
estão de parabéns pela sua dedicação e dis‑
ponibilidade!
alfabetização de adultos – iniciou‑se o pro‑
grama de formação de uma Companheira 
para integrar o Grupod e professores volun‑
tários para os alunos da Quinta do Mocho. 
Todas as 3ªs e 4ªs feiras estamos ao lado 
destas voluntárias que dão abrem horizon‑
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tes a adultos que descobrem o prazer de 
saber ler. 
Teve lugar o primeiro encontro da tertúlia 
lion sete colinas “Três às Quintas”, com a 
Presença de 15 Companheiros e Amigos. 
A Poesia e a música foram ponto de união 
durante 3 horas.

O Sr. Juliano Louceiro e a CL Aurora Durães 
tiveram um papel primordial na organização 
do encontro.
Continuamos a campanha de recolha de 
papel para ajudar a angariação de fundos 
para melhoria das condições da biblioteca e 
compra de material para a Escola Almeda 
Garrett. Mais de uma centena de quilos de 
papel foi entregue na escola durante janeiro 
e Fevereiro.
Entregaram‑se livros, material escolar, rou‑
pas e material escolar à Escola Almeida 
Garett, à AFID, de Alfragide e ainda aos esco‑
teiros do Grupo 78.

lc Da maia

FEVEREIRO/2013 – Participação na Campa‑
nha “Sorrisos de Escola em Escola” com a 
entrega de 200,00€.
Participação no Apelo da Cruz Vermelha Por‑
tuguesa – Delegação da Maia, na urgência 
de conseguir arranjar uma cama articulada 
e uma cadeira de rodas para uma pessoa de 
família muito carenciada. O Clube ofereceu 
a totalidade do custo da cama e da cadeira 
de rodas no valor de 685,00€. 

lc Do montiJo

Na senda do Lionismo e em prole da comu‑
nidade onde está inserido, o Lions Clube do 
Montijo realizou as seguintes atividades:
Entrega de géneros alimentares na Paróquia 
do Montijo com destino a um grupo de 
jovens da Paróquia que iam para um campo 
de férias (julho de 2012).
No dia do Idoso, 6 de outubro, em parceria 
com a Associação de Moradores do Bairro do 
Areias, realizou‑se um lanche convívio para 
comemorar a efeméride, tendo, para esse 
efeito, sido entregues géneros alimentares.
Em 31 de outubro, em parceria com a União 
das Associações de Pais de alunos dos Agru‑
pamentos das Escolas do concelho do Mon‑
tijo, realizou‑se uma sessão de Fados, cuja 
receita reverteu para a compra de materiais 
pedagógicos, destinados a alunos com neces‑
sidades educativas especiais.

O Cartaz da Paz teve uma excelente adesão 
e participação das escolas, tendo sido 
efetuada uma exposição dos cartazes no 
salão nobre da Junta de Freguesia do Mon‑
tijo; foram ainda distribuídos prémios e 
diplomas de participação aos alunos partici‑
pantes.
Integrada na campanha de “Alívio à Fome”, 
foi entregue à Caritas da Atalaia um Cabaz 
de Natal (20 de dezembro).
De 14 a 24 de janeiro, o Lions Clube do Mon‑
tijo, em parceria com a Câmara Municipal do 
Montijo, a Junta de Freguesia, a União Mutua‑
lista, o Instituto Óptico e a A.P.P.V., realizou, 
pela 15ª vez, o Rastreio Visual a todos os 
alunos do 1º ano das escolas do 1º Ciclo do 
E. Básico do concelho. que teve como prin‑
cipal objetivo promover um saudável desen‑
volvimento e um bom rendimento escolar 
dos jovens. Foram observados 533 alunos e 
foi feita a entrega de óculos aos alunos caren‑
ciados.
No dia 25 de janeiro, no Restaurante Clube 
Náutico – Alcochete, com a colaboração gra‑
tuita do Conjunto Maré de Sons, realizou‑se 
um jantar para angariação de verbas a favor 
da Cercima.
Entrega dos materiais pedagógicos para a 
sala de multideficiência da Escola D. Pedro 
Varela, adquiridos com a receita da Noite de 
Fados (19 de fevereiro).
Entrega de livros, cerca de 350, ao Agrupa‑
mento da Escola D. Pedro Varela.

Realização de Palestras: 28 de setembro – 
palestra apresentada pela Drª. Maia do Carmo, 
Diretora do Centro de Emprego do Montijo, 
sobre o tema “Medidas de Emprego”; a 23 de 
novembro, a Drª. Cátia Pascoal dissertou 
sobre o tema “O Idoso à conquista da Eterna 
Juventude” e no dia 15 de fevereiro a Drª. 
Catarina Marcelino desenvolveu o tema sobre 
o “Centro Social de S. Pedro” do Afonsoeiro, 
de que é Presidente.
O Lions Clube do Montijo participou ainda 
em várias atividades organizadas por outros 
Clubes como: “Caminhada pela Diabetes”, 

“Encontro anual dos Lions em Férias”, “Cru‑
zeiro no Alqueva”, “Rally Paper Lions Clubes 
da Península de Setúbal”.
Realizando as atividades inseridas no seu 
Plano Anual de Atividades, o Lions Clube do 
Montijo cumpre assim o seu principal obje‑
tivo – “Servir os mais desprotegidos na sua 
Comunidade”.

lc De oliVeira De aZemÉis

08.01.2013 – Pagamento aos Bolseiros das 
respectivas Bolsas, no total de 4, no valor 
de 75,00€/cada e um montante total de 
300,00€.
Doação de 500,00€ ao Centro de Apoio Fami‑
liar Pinto de Carvalho, Instituição que desen‑
volve a sua principal actividade ao apoio de 
crianças desvalidas do Distrito e País.
03.02.2013 – Recolha de sangue em Travanca 
com a participação de 63 dadores.
24.02.2013 – Recolha de sangue em Madaíl 
com a participação de 43 dadores.

lc De oVar

FEVEREIRO/2013 – Atribuição de Bolsa de 
Estudo a estudante carenciado no valor de 
100,00€/mês.
Continuação da programação para a realiza‑
ção de Sarau.
Foi decidido oferecer para além do habitual 
lanche aos idosos do Lar, uma cadeira de 
rodas durante a visita ao Lar de Maceda 
(Ovar) que terá lugar em Março.
Oferta de alimentos (feijão) à Instituição 
“Mãos Solidárias”.
Foi decidido solicitar à Câmara Municipal de 
Ovar autorização para implementar um marco 
“LIONS” numa das rotundas da cidade.

lc De paços De Ferreira

JANEIRO/2013 – O Clube efectuou as seguin‑
tes Colheitas de Sangue:
Dia 05 – Ferreira, com a presença de 84 Dado‑
res.
Dia 12 – Penamaior, com a presença de 83 
Dadores.
Dia 14 – Hospital da Santa Casa da Miseri‑
córdia, com a presença de 31 Dadores.
Dia 26 – Modelos, com a presença de 46 
Dadores.
Dia 28 – Hospital da Santa Casa da Miseri‑
córdia, com a presença de 50 Dadores.
total mÊs noVemBro/2012 – 294 DÁDi‑
Vas De sangue
Horas de Voluntariado: 53 Horas.

lc Do porto

JANEIRO/2013 – O Clube dentro do seu 
âmbito de serviço à comunidade retomou 
em Janeiro, as aulas de Português aos estu‑
dantes missionários estrangeiros da Congre‑
gação do Espírito Santo.
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Têm duas aulas semanais de reforço e ajuda 
aos seus estudos universitários (sendo, desta 
vez, estudantes do Gana).
FEVEREIRO/2013 – O Clube comemorou o 
Carnaval no dia 12 com as crianças de um 
Infantário local, distribuindo guloseimas, as 
tradicionais serpentinas, confettis e balões 
para embelezar a festa.
Executou para esse dia fichas coloridas de 
actividades e os cartazes alusivos ao “Happy 
Carnival”, no valor de 100,00€.
Foram distribuídos às crianças livros da Porto 
Editora para recordar a data.

lc De s. João Da maDeira

o lc de s. João da madeira na comemoração 
do seu 30º aniversário Homenageou o ex‑co‑
mandante dos Bombeiros manuel oliveira

No dia 27 de Janeiro decorreu no WR o 
Almoço de Aniversário do Lions Clube de S. 
João da Madeira que contou com a presença 
da DG Isabel Moreira, do Vice‑Presidente da 
Câmara, de Fernando Laranjeira em repre‑
sentação do Rotary Clube de S. João da 
Madeira e do ex‑Comandante dos Bombeiros 
Sr. Manuel Gomes de Oliveira.

Nesta cerimónia foi homenageado o ex‑
‑Comandante dos Bombeiros Voluntários de 
S. João da Madeira, Manuel Oliveira, com a 
Placa de Gratidão, em reconhecimento pela 
sua colaboração, enquanto Comandante dos 
Bombeiros, durante muitos anos, nas acções 
do “Eu Sou Vigilante da Floresta”.
O Clube continua a levar a efeito a recolha 
de máquinas de costura usadas e recolha de 
livros novos e usados para serem enviados 
e doados à Guiné Bissau.
O Clube fez a entrega de um donativo no 
valor de 200,00€ para a ajuda na compra de 
equipamento aos Bombeiros Voluntários de 
S. João da Madeira.

lc De santa catarina

lc stª catarina agraciado com o certifica‑
do da galeria da solidariedade
No almoço do seu 1º aniversário, a Liga de 
Amigos do Hospital Distrital da Figueira da 
Foz, distinguiu o Lions Clube de Santa Cata‑
rina – Figueira da Foz, agraciando‑o com o 
Certificado de Subscritor da Galeria da Soli‑
dariedade.
Esta atribuição feita pelo Dr. Guardado, pre‑

sidente da Instituição, destaca “..... uma pos‑
tura de elevada consciência cívica e 
envolvimento comunitário no exercício de 
uma responsabilidade social, consciente e 
participativa...” do Lions Clube de Santa Cata‑
rina na Liga de Amigos do Hospital Distrital 
da Figueira da Foz.

lc De santa maria Da Feira

JANEIRO/2013 – Presença na Festa das Foga‑
ceiras de Companheiros e Companheiras na 
tradicional procissão.
Presença no Teatro‑Revista da Festa das 
Fogaceiras realizado no CineTeatro António 
Lamoso, em Santa Maria da Feira, de diver‑
sos Companheiros e Companheiras.
Donativo de 500,00€ ao “Rosto Solidário” – 
Associação de Desenvolvimento Social e 
Humano de Santa Maria da Feira.
Efectuaram‑se 90 exames de Rastreio de 
Amblíopia de parceria com o Serviço de 
Oftalmologia do CHEDV – Hospital São 
Sebastião, em Santa Maria da Feira.
Durante este mês realizaram‑se 480 horas de 
Serviço de Voluntariado no CHEDV – Hospital 
São Sebastião em Santa Maria da Feira. 

lc De santiago Do cacÉm

almoço do 27º aniversário do lc de santiago 
do cacém

Realizou‑se no dia 20 de Janeiro no Hotel 
Vila Park o almoço do 27º aniversário do 
Lions Clube de Santiago do Cacém. A ceri‑
mónia foi presidida pelo CL Governador 
Frederico Burnay. Contámos com a pre‑
sença do CL Past‑Governador Nuno Ferrão 
e o CL Presidente de Divisão José Leite.
Nesta cerimónia tomaram posse três novas 
Companheiras: Maria José Gamito, Maria 
Flores Otero e Cristina Luis. Foi madrinha das 
três a CL Natália Caeiro.

lc De s. miguel (açores)

Baile de solidariedade no coliseu micae‑
lense 

O Lions Clube de São Miguel, em parceria 
com o Rotary Clube de Ponta Delgada, pro‑
moveu a 19 de Janeiro, no Coliseu Micae‑
lense, um Baile de Solidariedade que visou 
a angariação de fundos que serão canaliza‑
dos para iniciativas de solidariedade social.
Toda a receita arrecada com a venda dos 
bilhetes com o preço único de 10 euros (15 
por casal) reverteu assim para o clube.
O evento, que contemplou o sorteio de um 
fim‑de‑semana, no Hotel Marina, oferecido 
pelo Grupo Bensaude, vai na sua sétima 
edição e conta com a colaboração da Socie‑
dade Coliseu Micaelense.
A animação do Baile de Solidariedade foi asse‑
gurada por uma banda local e um por DJ.
Tal como nas anteriores edições anuais, o 
Coliseu Micaelense cedeu gratuitamente as 
suas instalações para este evento.

lions de são miguel mostram que têm 
“lata”

O Lions Clube de São Miguel aderiu ao pro‑
jecto desenvolvido pela Escola Secundária das 
Laranjeiras, denominado “É preciso ter lata!”, 
que visou combater a fome através da arte.

O projecto é nacional e conta com a partici‑
pação daquele estabelecimento de ensino. 
Foi costruída uma escultura com latas de 
comidas, para a qual contribuiu o nosso 
clube com 120 latas que depois serão doadas 
a várias instituições.

lions de são miguel caminham contra a 
diabetes

O Lions Clube de São Miguel promoveu uma 
campanha contra a Diabetes uma caminhada 
cuja inscrição por parte dos participantes 
implicou um depósito de 5 euros.
Os valores da campanha revertem na totali‑
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dade para a realização de acções de solida‑
riedade. Foi entregue aos participantes um 
Kit constituído por uma t‑shirt, água e uma 
peça de fruta, compreendendo o circuito 
toda a Avenida Marginal de Ponta Delgada 
até ao Forno de Cal. O respectivo regresso 
realizou‑se para as Portas da Cidade, onde 
no final da caminhada, o professor António 
Canotilho ministrou uma aula de ginástica, 
grátis, para todos os participantes.
Esta iniciativa do Lions Clube de São Miguel 
contou com a colaboração da Serralharia 
Outeiro, Supermercado Manteiga, Hiper 
Continente Modelo, Hiper Solmar, Frutaria 
São Miguel e Nona Cópia.
Recorde‑se que os Açores são a região do 
país com a maior taxa de incidência da dia‑
betes. 

clube promove o ensino junto de crianças 
carencias 

Uma das metas do Lions Clube de São 
Miguel para o corrente ano lionístico é con‑
tribuir para a alfabetização, estando previstas 
várias iniciativas. 
Nesse contexto, o Lions Clube de São Miguel 
está apoiar financeiramente um projecto de 
prevenção do insucesso escolar, para crian‑
ças beneficiárias do Rendimento Social de 
Inserção que não se encontram inseridas em 
ATL’s. Este projecto pretende dar oportuni‑
dade à população mais jovem de quebrar os 
ciclos de pobreza geracional.
Envolve 15 crianças dos Arrifes e Covoada e 
denomina‑se Espaço B. 
O Espaço B tem início nas férias lectivas 
antes da entrada no 1º ano do 1ºciclo e 
prolonga‑se ao longo do ano lectivo, em 
sessões semanais. 
O Espaço B atua ao nível das crianças, dos 
pais, professores e até mesmo da comuni‑
dade, procurando abranger todos os interve‑
nientes no sucesso escolar destas crianças.
O Espaço B é da responsabilidade de Joana 
Amen.

lc Do seiXal

A exemplo do que tem acontecido nos últi‑
mos anos, o Lions Clube do Seixal promoveu 
no dia 1 de Março,  na Escola Manuel Carga‑
leiro, em Fogueteiro, uma ação de sensibili‑
zação sobre a importância da árvore como 
fulcro do equilibrio ambiental, bem como 
sobre a forma de assegurar a sua proteção.
Para esse efeito, materializado durante uma 
aula teórica, pudemos contar com a colabo‑

ração e direção da Sofia André, membro do 
Grupo Flamingo e filha dos nossos CL Ana 
André e Artur André, a qual promoveu de 
seguida uma aula prática com plantação de 
45 árvores e 15 arbustos criadas nos viveiros 
do referido grupo Flamingo.
Com a plantação em causa pretendeu‑se asse‑
gurar a persistência do maior número possível 
de árvores plantadas, através da vigilância 
permanente que as condições de proximidade 
dos alunos da escola asseguram.
Foi possível envolver alunos e professores, 
numa actividade que surtiu efeitos e interesse 
entre os participantes.
Nesse mesmo dia foram agraciados os par‑
ticipantes no concurso “Textos sobre a Paz”, 
ação desenvolvida pelo Distrito 115 Centro 
Sul, que pretende colocar os jovens dos 13 
aos 16 anos a refletir e a pensar, sob a forma 
escrita, sobre a temática da Paz. De referir 
que o trabalho vencedor e que representou 
o Lions Clube do Seixal no concurso distrital 
foi agraciado com o 2º prémio nesta compe‑
tição, tendo o vencedor recebido o seu pré‑
mio no passado dia 23 de Fevereiro, em 
Almada, no decurso da FESTA SOBRE  
A PAZ.

lc De setÚBal

o lc de setúbal e a colaboração com o res‑
taurante social

No dia 08 de Janeiro, o Lions Clube de Setú‑
bal realizou um Jantar de Beneficência a 
favor da Paroquia da Nossa Senhora da Con‑
ceição, cuja verba angariada tem como obje‑
tivo ajudar pessoas e/ou famílias carenciadas 
da Cidade Setubalense, tornando possível 
que as mesmas tenham uma refeição em 
condições.

A paróquia da Nossa Senhora da Conceição 
com a colaboração da Comunidade tem 
mantido acesa a chama da Solidariedade, 

com o projecto do Restaurante Social, cuja 
iniciativa o Lions Clube de Setúbal tem cana‑
lizado grande parte das suas acções.

lc de setúbal e a Festa da paz

No dia 23 de Fevereiro, realizou‑se a Festa 
da Paz, na Academia Almadense, com a 1ª 
parte animada por várias classes de alunos 
das colectividades da zona, e com a 2ª parte 
dedicada à distribuição dos prémios. O Lions 
Clube de Setúbal recebeu 2 Menções Honro‑
sas: 1 atribuída a Beatriz Barroso no Con‑
curso Texto da Paz e outra a Constança 
Afonso no XXV Concurso do Cartaz da Paz. 
Ambas as alunas são do Colégio St. Peter`s 
School.
O Clube esteve representado por diversos 
Companheiros que acompanharam os alu‑
nos premiados e patrocinados pelo Clube, 
assim como ao CL Pe Acilio Fernandes – 
Sócio Honorário do Clube e Director da Casa 
do Gaiato de Setúbal a quem será doada a 
verba apurada com as entrada. 

lc de setúbal e o 39º aniversário

No dia 09 de Fevereiro o Lions Clube de 
Setúbal, levou a efeito, no Hotel Clube d’ 
Azeitão a cerimónia de celebração do seu 
39.º Aniversário.
Com a presença de muitos amigos e compa‑
nheiros de outros clubes, nomeadamente 
dos Lions Clubes afilhados Montijo, Grân‑
dola e do Leo Clube de Setúbal, representa‑
dos respectivamente pelos seus presidentes 
a CL Ana Ferrão, a CL Sónia Reis e o CL 
Rodrigo Mareco.

O jantar contou também com a presença do 
grupo de pianistas, alunas da Classic Art Piano 
Academy, acompanhada da sua professora 
Mafalda, que gentilmente quis colaborar com 
o Lions Clube de Setúbal, e nos presenteou 
com o primeiro momento musical da noite. 
Fazemos votos de que a colaboração, agora 
prestada, cresça e se desenvolva.
Presente também, esteve a Presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal, Dra. Maria das 
Dores Meira, que na ocasião se dirigiu aos 
companheiros do Lions Clube de Setúbal 
como grandes amigos e enalteceu os rele‑
vantes serviços de solidariedade que o Lions 
Clube vem prestando à sua cidade desde há 
39 anos.
Igualmente presente e conforme a tradição 
do clube, esteve o nosso CL Governador do 
D115 CS, Frederico Burnay, acompanhado 
por elementos do seu gabinete: O CL Past 
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Governador Nuno Ferrão e esposa, o CL pre‑
sidente de Divisão, José Leite e esposa.
Para dirigir a sessão a CL Presidente Silvina 
Almeida, convidou o CL Francisco Canelas .
Durante o jantar foram distinguidos os CL’s 
Albertino Cândido e Délio Morgado, por terem 
completado, respectivamente, 35 e 25 anos 
de sócios do Lions Clube de Setúbal e o clube, 
por ter alcançado no AL anterior o prémio de 
Excelência do Lions Club International. 

A anteceder o jantar realizou‑se uma missa, 
celebrada pelo CL honorário, Pe. Acílio, por 
alma dos companheiros do clube, falecidos.

 lc sintra romÂntica

apoio ao gJmexplica

Em resposta ao pedido de apoio por parte 
do GJMExplica, num gesto de solidariedade 
com este projeto altruísta e de benefício à 
comunidade estudantil, os LCSR realizaram 
no dia 26 de janeiro, pelas 11:00 horas, a 
cerimónia de entrega de alguns artigos/equi‑
pamentos escolares solicitados.

O GJMExplica é um projeto de voluntariado 
que vai já no seu décimo ano de existência. 
A finalidade desta atividade é prestar um 
serviço de apoio escolar às crianças e jovens 
da comunidade da Tapada das Mercês e arre‑
dores. 
Os explicadores são todos voluntários que 
dão explicações nas suas áreas de conheci‑
mento. Neste ano letivo, contamos com 
cerca de 100 explicandos, 30 explicadores e 
mais de 50 horas de explicação, sendo lecio‑
nadas todas as disciplinas desde o primeiro 
ao décimo segundo ano. 
Tendo uma raiz católica, uma vez que é uma 
atividade agregada ao Grupo de Jovens das 
Mercês, da Paróquia do Algueirão, este pro‑
jeto chega a toda uma comunidade, em que 
a diversidade de idades, de estruturas fami‑
liares e de necessidades pedagógicas são 
integradas de forma única, em que cada caso 
é analisado pessoalmente.

limpeza do parque da pena – Voluntariado

Na sequência do temporal que assolou Sintra 
em meados de janeiro, a Parques de Sintra 
– Monte da Lua convidou à inscrição de 
Voluntários para colaborarem numa campa‑
nha de limpeza que teve lugar no Sábado dia 
26 de janeiro, no Parque da Pena.

Conforme divulgado, a tempestade causou a 
queda de mais de 2000 árvores e inúmeros 
ramos e, consequentemente, toda a área de 
parques e jardins necessitou de ser limpa para 
permitir o regresso do Parque à sua normali‑
dade, reabrindo‑o à circulação de visitantes.
Os LCSR estiveram presentes, no período da 
tarde, para colaborar com esta atividade.

Festa de carnaval / 2013

Dia 2 de fevereiro realizou‑se, no Anfiteatro 
da Casa de Saúde do Telhal, a Festa de Car‑
naval do Lions Clube Sintra Romântica, em 
parceria com a Associação Coração Amarelo 
– Delegação de Sintra. 

Os visados foram os jovens utentes da Obra 
do Padre Abel (raparigas), Obra do Padre 
Gregório (rapazes), Creche Sempre em Flor 
e os idosos da Associação Coração Amarelo 
– Delegação de Sintra.
Viveram‑se momentos de animação em 
ambiente intergeracional. 
Cumpriram‑se, uma vez mais, os objetivos.

lc De Vale De camBra

20.01.2013 – Visita de convívio ao Lar Funda‑
ção Luís Bernardo de Almeida – freguesia de 
Macieira de Cambra – com oferta de lanche a 
todos os idosos do Lar.
21.01.2013 – Visita de convívio ao Lar S. João 
de Cepelos – freguesia de Cepelos – com 
oferta de lanche a todos os idosos e crianças 
do Lar.
22.01.2013 – Visita de convívio à Associação 
de Deficientes de Vale de Cambra – fteguesia 
de Vila Chã – com oferta de lanche a todos os 
deficientes e crianças do ATL.

09.02.2013 – Recolha de Sangue na Associa‑
ção Cultural e Recreativa de Vale de Cambra 
com a presença de 31 dadores.
Adesão à Rede Solidária de Vale de Cambra.

lc De Vila noVa De Famalicão

Lions Clube de Vila Nova de Famalicão 
recorda Sócio Fundador

“O segredo da existên‑
cia humana reside não 
só em viver mas tam‑
bém em saber para que 
se vive”. É assim que o 
Lions Clube de Vila 
Nova de Famalicão 
recorda o Companheiro 
Heitor Carvalho Fon‑
seca, como um Homem 

que compreendeu o sentido da sua existência 
no Serviço aos outros. Alguém que procurou 
sempre servir e não servir‑se, cultivando a 
amizade como um fim e não como um meio, 
resultante de sentimentos espontâneos, que 
não encontram retribuição senão na própria 
amizade, dedicando aos outros, desinteres‑
sadamente, o seu tempo, o seu trabalho e os 
seus recursos, estando sempre pronto ajudar 
o próximo, a consolar o aflito, a socorrer o 
necessitado e a amparar o humilde, como 
preconiza o código de ética do Lionísmo, 
cujos princípios abraçou durante 35 anos de 
dedicação à causa Lions, com excelso empe‑
nho, vivacidade e companheirismo. 
No dia 29 de Janeiro, mês em que o Lions 
Clube de Famalicão perdeu um dos seus 
sócios fundadores, a Direção homenageou 
o Companheiro, com a celebração de uma 
missa na Igreja Matriz Nova de Vila Nova de 
Famalicão, tendo contado com a presença 
da Governadora do Distrito Lions 115 Centro/ 
Norte, CL Isabel Moreira e do Tesoureiro do 
Gabinete, que estiveram também presentes 
na Homenagem Privada que decorreu de 
seguida na Sede Social do Lions Clube de 
Vila Nova de Famalicão.

Destaque para o momento da entrega de 
uma placa de agradecimento pelos anos de 
Serviço do saudoso Companheiro, aos seus 
filhos, sob o olhar atento dos seus netos, 
nora, genro e demais Companheiros, um 
momento emotivo em que foi enaltecido o 
altruísmo, esforço e dedicação no ideal de 
bem Servir do Companheiro Heitor Fonseca, 
o qual será sempre recordado com imensa 
saudade.
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lc De Vilamoura

No restaurante “A Mariscada”, a 3 de Feve‑
reiro em Vilamoura, realizou‑se um almoço 
por ocasião da visita do governador, CL Fre‑
derico Burnay. Esteve presente o CL Sá 
Matos, presidente de divisão, e representa‑
dos os clubes de Faro, Portimão, Lagoa e 
Loulé. Foi convidada a Drª Ernestina, presi‑
dente da ACAPO em Faro. O valor da  reco‑
lha de fundos que o clube conseguir está 
destinado a esta associação. O almoço,bem 
servido, como sempre, decorreu com muita 
participação e boa disposição.

lc De Vila De rei

O Lions Clube de Vila de Rei tem vindo a 
desenvolver as suas actividades dando espe‑
cial atenção às recomendações do Presidente 
Internacional que recentemente erigiu o 
incentivo à leitura nas escolas e na comuni‑
dade como uma das realizações mais signi‑
ficativas de serviço. 

Neste sentido, no dia 4 de Fevereiro, o Clube  
distribuiu 70 livros de leitura aos alunos do 2º 
e 3º ano de escolaridade da escola EBI do 
Centro de Portugal. No mesmo dia, foram 
também oferecidos  à Biblioteca Municipal  
cerca de 600 kg em livros, entre enciclopédias 
e outros livros de referência e diversos.
Dando continuidade a esta acção, no dia 9, 
foram oferecidos 50 livros de leitura aos 
escuteiros “lobitos” dos 2º e 3 anos do 
ensino básico da Sertã.
No dia 16 de Fevereiro, dando corpo às pre‑
ocupações com o ambiente, o Clube contri‑
buiu para a reflorestação do Concelho com 
a plantação de 50 árvores.

lc De Vila praia De Âncora

comemorou aniversário e recebeu Visi‑
ta oficial da governadora

O Lions Clube de Vila Praia de Âncora come‑
morou no passado dia 23 de Fevereiro o seu 

33.º aniversário e contou com a tradicio‑ 
nal Visita Oficial da Governadora, Isabel 
Moreira.
Na sessão comemorativa, presidida por Fran‑
cisco Presa, o Clube entregou o Testemunho 
de Reconhecimento ao Past‑Governador 
Duarte Marques pela sua extraordinária dedi‑
cação posta ao serviço do Lionismo e pela 
excepcional liderança exercida como Gover‑
nador do Distrito 115 Centro‑Norte durante o 
Ano Lionístico de 2011‑2012.
O Clube também reconheceu a delegação 
de clube visitante mais numerosa – Lions 
Clube de Ílhavo – seu Clube afilhado, na 
pessoa da sua Presidente Teresinha Novo, 
entregando‑lhe o testemunho de reconhe‑
cimento pelo seu esforço em estreitar as 
relações inter‑clubes e a dedicação posta ao 
serviço do companheirismo, da amizade e 
do Lionismo.

No momento de companheirismo, José 
Pequeno do Lions Clube de Viana do Castelo, 
padrinho do Clube, relembrou a criação do 
Clube em Vila Praia de Âncora, o carinho e 
interesse com que acompanha o seu desem‑
penho e a satisfação por ver um Clube pleno 
de vida solidária e activo no seio dos seus 
pares. 
Teresinha Novo, Presidente do Clube de 
Ílhavo e que interveio também em nome dos 
Clubes presentes, relevou o exemplo do 
Clube de Vila Praia de Âncora, o trabalho 
humanitário que realiza e o contributo que 
vem dando ao nosso Movimento.
O Ex‑Presidente do Conselho Nacional de 
Governadores, Comendador Armindo 
Rodrigo Leite, do Lions Clube da Póvoa de 
Varzim, relembrou a entrega que fez em 
1980, então como Governador do Distrito, 
da Carta Constitutiva ao Lions Clube de Vila 
Praia de Âncora, iniciando assim uma espe‑
cial relação de amizade que ainda hoje se 
mantém e que o faz vir a esta vila sempre 
com grande prazer, terminando a sua inter‑
venção com votos de felicidade para o Clube 
e para todos os seus membros.
No momento das entidades convidadas 
falou o Vice‑Presidente da Câmara Municipal 
de Caminha, Flamiano Martins, que agrade‑
ceu o convite e reconheceu o trabalho soli‑
dário e humanitário que o Clube vem 
desenvolvendo em prol da comunidade.
Em sinal de amizade o Clube distribuiu por 
todas as senhoras presentes uma rosa ama‑
rela, uma das cores oficiais da Associação.
No final a Governadora Isabel Moreira des‑
tacou a importância da Missão dos Lions 
Clubes para a construção de uma sociedade 
mais justa e mais fraterna, relevando o con‑

tributo activo que o Clube de Vila Praia de 
Âncora vem dando ao longo destes 33 anos 
de vida e entregou ao Presidente uma dis‑
tinção do Ex‑Presidente de Lions Internacio‑
nal pelos esforços bem conseguidos no ano 
lionístico anterior a nivel de retenção de 
sócios. 

um clube de serviços activo

No mesmo dia o Lions Clube de Vila Praia 
de Âncora organizou uma ação de formação 
sobre as novas obrigações de escrita e fis‑
cais que obrigam as entidades do setor não 
lucrativo. 
A mesa dos trabalhos foi presidida pela 
Governadora Isabel Moreira, do Lions Clube 
da Mealhada, teve como palestrantes José 
Neiva Santos, economista e ROC, do Lions 
Clube de Matosinhos e Duarte Marques, TOC, 
do Lions Clube de Viana do Castelo, tendo 
como moderador Francisco Presa, TOC, Pre‑
sidente do Lions Clube de Vila Praia de 
Âncora e contou também com a presença 
do Presidente da Divisão 1 de Lions Clubes, 
Alberto Magalhães, do Clube anfitrião.
O ROC José Neiva Santos fez o enquadra‑
mento legal das novas obrigações do regime 
de normalização contabilística para este tipo 
de entidades, abrangidas pelo Decreto‑Lei 
n.º 36‑A/2011, de 9 de Março e respectivas 
portarias, nomeadamente a Portaria n.º 
105/2011, de 14 de Março, bem como das 
novas obrigações declarativas em sede fis‑
cal, nomeadamente a decorrente da Lei n.º 
20/2012, de 14 de Maio. Teceu considerações 
sobre o fundamento legal que lhe está sub‑
jacente, como o controlo do importante 
papel e peso que estas entidades desempe‑
nham na economia e o reforço das exigên‑
cias de transparência relativamente às 
actividades que realizam. 
Ao TOC Duarte Marques coube a parte prá‑
tica do cumprimento das obrigações de 
escrita, nomeadamente o registo das recei‑
tas e das despesas, o património e os direi‑
tos e compromissos futuros e também o 
preenchimento das declarações fiscais de 
registo, de rendimentos e de outras obriga‑
ções relacionadas.
No momento de debate, moderado por Fran‑
cisco Presa, foram muitas as dúvidas e as 
preocupações suscitadas, que mereceram 
esclarecimento por parte dos formadores.
A Governadora Isabel Moreira encerrou os 
trabalhos que considerou de muito interesse 
para os Clubes, mostrou‑se disponível para 
agendar novas sessões deste tipo e agrade‑
ceu o apoio logístico dado pelo Clube de Vila 
Praia de Âncora. 
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De Outubro a Dezembro várias foram as 
actividades em que os diversos Leos clubes 
estiveram envolvidos. Desde actividades de 
solidariedade, angariação de fundos ou 
momentos de companheirismo, seguem‑se 
as de especial realce.

lc da trofa

O leo clube da trofa realizou a 16 de 
Novembro o 1ºFestival Leo Solidário, com 
tunas académicas; no fim‑de‑semana de 16, 
17 e 18 de Novembro proporcionou a todos 
os Leos e Lions presentes a primeira grande 
formação leo: LeoForma2012; nos meses de 
Novembro e Dezembro aplicaram‑se afinca‑
damente na Campanha do Saco 2012, uma 
das actividades Premium dos Leos de Por‑

tugal.

lc de leiria

O leo clube de leiria participou a 10 de 
Novembro, juntamente com o Lions Clube 
padrinho, no Rally Paper Lions/Leos e a 15 e 
16 de Dezembro realizou a Campanha do 
Saco onde recolheram bens alimentares, 
roupas e brinquedos para a Cáritas Dioce‑
sana de Leiria.

lc da senhora da Hora

O leo clube da senhora da Hora no dia 8 de 
Outubro esteve presente no Jantar de Come‑
moração do Dia Internacional do Lionismo 
organizado pelo seu Lions Clube padrinho; 
dia 13 de Outubro organizaram mais um 
Rastreio de Doenças Cardiovasculares para 
a comunidade; dia 16 de Outubro celebraram 
o Dia Mundial da Alimentação com uma 
palestra sobre alimentação saudável e uma 
posterior sessão de degustação; de 17 de 
Novembro a 9 de Dezembro participaram 
juntamente com o Lions Clube padrinho na 
já habitual Venda de Natal. Além disso, tem 
feito um acompanhamento semanal com as 
meninas do Lar Rosa Santos – Porto.

lc de setúbal

O leo clube de setúbal participou em par‑
ceria com o Lions Clube padrinho na Feira 
da Ladra, de 1 a 4 de Novembro; dia 30 de 
Novembro realizaram uma entrega de pro‑
dutos de bebe à instituição SOS Bebé; nos 
dias 15 e 16 de Dezembro participaram na 
Feira de Natal e dia 18 de Dezembro junta‑
ram‑se ao Lions Clube padrinho num Jantar 
de Natal.

lc de espinho

O leo clube de espinho realizou uma festa 
de angariação de fundos dia 13 de Outubro 
num bar da praia de Espinho e dia 27 do 
mesmo mês organizou o 1ºEncontro de 
Coros em Espinho; dia 17 de Novembro 
celebraram o 35ºAniversário do seu Lions 
Clube padrinho num jantar entre compa‑
nheiros Leos e Lions e dia 26 de Novembro 
iniciaram a Campanha do Saco que se man‑
teve até dia 19 de Dezembro; além disso, o 
Leo Clube mantém mensalmente as colhei‑
tas de sangue juntamente com o seu Lions 
Clube padrinho. 
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Steel is our passion. 
We are the top company in our special niche in the steel industry

and are engaged in the disposal of  steel for reutilization within the

metal-working industries such as coils, strip and blanks. These

mainly comprise excess stock, stocks of  discontinued parts or

stock from surplus production in all branches of  industry. We also

purchase volumes of  stock and industrial goods for our European

and worldwide network. In the near future, within 2013, Güntner

Industries Lasertechnologies will merge with FERRO-IMEX Tech-

nologies GmbH which will lead one step closer to extending the

range of  services offered.

From 2013, with our second home in Portugal, we shall be able give

encouragement to Portuguese entrepreneurs to boost the import-

export business.

Please contact us at: stahl@ferro-imex.de.
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