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Internacional

A família que faz voluntariado em conjunto

Barry J. Palmer
Presidente de Lions Clubs
International

Uma unida cidade de 1.500 habitantes, Colebrook, no Connecticut, tem uma baixa taxa de
criminalidade, escolas públicas bem classificadas no ranking e um Clube Lion que sonha
com mais sócios e mais serviço. Os membros reuniram‑se recentemente num campo
YMCA para planear o seu futuro. Foram lançadas para o ar uma quantidade de boas
ideias. “O que motiva as pessoas para o serviço são os seus filhos”, declarou Ray Winn,
um Lion de 27 anos, ao jornal “Register Citizen”. Brad Bremer insistiu que o clube deve‑
ria capitalizar o reconhecimento de “marca” dos Lions. Shari Gray argumentou que o
público precisa de ver o clube como uma “máquina bem oleada”. No fim do dia, os
membros estabeleceram novas comissões para angariação de novos membros, comu‑
nicação e agenda de eventos e saíram com o renovado propósito de fazer crescer o
clube.
Lions, qual é o vosso sonho para o vosso clube? Que programas e projetos poderão
atrair membros de todas as idades e ambos os sexos?
Abril é o mês da Família e Amigos nos Lions. Convide os seus familiares e amigos para
aprender, servir e celebrar com o seu clube. Organize um projeto de serviço como plan‑
tar árvores, fazer um dia de porta aberta ou um piquenique. Participe no Lions World
Lunch Relay, no dia 4 de Abril. Marque um almoço nesse dia como uma forma de ligar
a sua família e amigos à família e amigos dos Lions de todo o mundo. Registe o seu
evento no Lions Clubs International e participe no concurso do “Lunch Relay”, nas cate‑
gorias “Maior número de participantes”, “Melhor tema” e “Maior angariação de alimen‑
tos”. O formulário de participação e mais informações estão disponíveis em www.
lionsclubs.org.
Fazer voluntariado em família é extremamente recompensador. Estudos mostram que
contribui para transmitir os valores familiares às crianças, ajuda‑as a escolher um per‑
curso de vida, desenvolve novas competências quer nos mais pequenos, quer nos adul‑
tos, e aumenta a comunicação interpessoal e a capacidade de resolver problemas dos
membros da família. Lembre‑se que os membros da família podem beneficiar de um
desconto especial nas quotas quando se juntam ao mesmo clube.
Ao longo do ano, os clubes precisam de melhorar a atividade do clube para atrair e
manter membros. A nossa pesquisa tem‑nos mostrados que os Lions permanecem Lions
porque gostam da experiência. Eles gostam do serviço que o clube proporciona e
sentem‑se confortáveis no seio do clube.
Não espere. Sonhe com um objetivo de adesão de sócios e elabore um plano de ação
que funcione para o seu clube. O rugido que ouvir será o do seu clube.

Barry J. Palmer
O seu Presidente do Lions Clubs International
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A ajuda depois do tufão Haiyan
por Allie Stryker

Por vezes as palavras falham.

Os sobreviventes dizem que se não
estava lá quando oTufão Haiyan atingiu
as Filipinas, é quase impossível enten‑
der o medo, a sensação de impotência
ou o desespero que se seguiram.
Olhando para o resultado, é difícil acre‑
ditar que alguém poderia sobreviver a
uma tempestade de tal força.
“A cena no local é triste e desoladora,
especialmente em Tacloban. Não há
um lugar que não tenha perdido o
telhado ‑ escolas, igrejas, centros
comerciais, edifícios governamentais.
A cidade perdeu praticamente tudo,”
diz o Presidente do Conselho Em L.
Ang da Lions do Distrito Multiplo 301
nas Filipinas depois de ter visitado as
zonas mais afetadas através do
Comité de Assistência aoTufão Haiyan.
“Vimos aldeias inteiras destruídas.
Não tenho palavras para descrever o
que foi deixado. “
O tufão Haiyan, conhecido como tufão
Yolanda, nas Filipinas, foi considerado
a tempestade mais forte de sempre a
atingir a terra. Ao olhar para a devas‑
tação resultante, é fácil considerar
esta afirmação.
Com os primeiros resultados estima‑
dos derivados à destruição provocada
pelo tufão nas Filipinas, Lions Clubs
International Foundation (LCIF) doou
130.000 dólares para os Lions das Fili‑
pinas para fornecer assistência ime‑
d i a t a . Ra p i d a m e n t e e s t e v a l o r
aumentou para 500.000 dólares atra‑
vés de doações de Lions em países
vizinhos e em todo o mundo. Num
mês, a LCIF tinha ultrapassado 1
milhão de dólares em doações e com‑
promissos para os esforços de ajuda
humanitária, incluindo o envio de ten‑
das e unidades de filtração de água,
ou depósitos de água (jerry cans).
“Agora, depois de visitar a área mais
afetada, eu posso entender e cooperar
com as necessidades mais urgentes
das vítimas. A curto prazo, eles preci‑
sam de comida, água e assistência
médica. Depois, eles vão precisar de
ajuda na limpeza e reconstrução. E
nós, Lions vamos lá estar com eles

Os Lions arranjaram baldes com materiais de ajuda aos moradores da cidade de Roxas que perde‑
ram tudo.

durante este percurso “ diz Ang. “As
tendas e depósitos de água vão ajudar
muito as famílias afetadas à medida
que lentamente recuperam os peda‑
ços das suas vidas destroçadas pelo
Haiyan. Obrigado à LCIF, e aos Lions
locais, que foram capazes de ajudar as
vítimas a subir dos escombros e des‑
truição. Dirijo os meus sinceros agra‑
decimentos por todo o apoio que LCIF

trouxe aos nossos compatriotas nes‑
tes tempos muito difíceis.”
As Filipinas têm 12.600 Lions em 380
Lions clubes. Quatro clubes estão na
capital de Cebu, na província mais
atingida, e um é na cidade mais atin‑
gida de Tacloban City. Imediatamente
após a tempestade passar, os Lions
trabalharam no sentido de proporcio‑
nar algum alívio.

janeiro–fevereiro 2014

LION

5
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“Senti uma grande humildade pelo
suporte imediato e generoso dos nos‑
sos Lions de o mundo inteiro,” diz o
Presidente da LCIF Wayne Madden.
“Quando visitei as Filipinas, vi os
danos que o tufão tinha provocado.
Embora os edifícios e as comunidades
tenham ficado danificados nas Filipi‑
nas, o espírito dos Lions não foi. É em
momentos como estes que demons‑
tram a grande escala de compaixão e
dedicação dos Lions ao serviço e
necessidades humanitárias.”
O impacto do tufão foi nas Filipinas
inteira. “Apesar de eu e a minha famí‑
lia não termos sido diretamente afeta‑
dos pelo super‑tufão, de uma maneira
geral fomos, porque sentimos a
devastação” diz a Lion Lina Manacap.
“Toda a minha gratidão vai para aque‑
les que têm ajudado, de uma forma
maior ou menor. Vocês diminuíram
um pouco a dor das vítimas. Eu não
posso agradecer o suficiente.”
Para saber mais sobre a ajuda pres‑
tada, visite o site da LCIF. Para fazer
uma doação, visite www.lcif.org/
donate. Para ver mais fotografias tira‑
das pelos Lions nas Filipinas procure
por #LionsRelief no Facebook.

Um carregamento de abastecimento chega ao porto de Dumangas para os esforços de ajuda dos
Lions em Capiz.

Em Barangay Liong, os Lions passaram a assistência pela Estrada pois o tufão destruiu as estruturas da vila.
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Vice‑Presidente Internacional Joseph Preston
Visita‑nos em Março integrado nas Comemorações
dos 60 Anos de Lionismo em Portugal
às 11.05 h do dia 17, donde seguirá para
o hotel.
Depois de almoço, visitará a Câmara Municipal do Porto e o Palácio da Bolsa.
Pelas 15,00h haverá um encontro com COMPANHEIRAS LIONS. ÀS 19,30h, jan‑
tar numas Caves.
No dia 18, seguirá para Lisboa, tendo um almoço de trabalho com o Presidente
do DM 115 e Governadores dos distritos CN e CS, pelas 13:00h. Apresentação
de cumprimentos a Entidades Oficiais, pelas 14:30h. Pelas 15:30h presença numa
actividade lionística. Pelas 17:00 h instalação no Hotel, onde, pelas 18.00h,
haverá um meeting com os PDGs.
Pelas 19:00 h, realizar‑se‑á uma cerimónia comemorativa dos 60 anos de lio‑
nismo em Portugal. Usarão da palavra o Presidente do CNG, os Governadores
dos Distrito CN e CS, os PIDs Joaquim Borralho e José Gorgulho. Será proferida
uma palestra por entidade a definir. Serão convidados, o embaixador do Brasil,
de Cuba, dos Estados Unidos (a confirmar), também o Presidente da Câmara
de Lisboa e entidades religiosas.
Pelas 20:30 h: Jantar de gala em hotel a designar.
O Vice‑Presidente Preston e Esposa, pelas 11:10h do dia 19, embarcarão no aero‑
porto da Portela, deixando Portugal.
Oportunamente será enviado programa definitivo a todos os Lions.
O casal chegará ao aeroporto Sá Carneiro,

joseph preston
Primeiro Vice‑Presidente Internacional

Joseph “Joe” Preston, de Dewey, Arizona, EUA, foi eleito para servir como pri‑
meiro vice‑presidente de Lions Clubes International durante a 96ª Convenção
Internacional realizada em Hamburgo na Alemanha, de 5 a 9 de julho de 2013.
O Vice‑Presidente Preston retirou‑se temporariamente do seu sector de negócios,
os automóveis..
Sendo sócio do Bradshaw Mountain Lions Club, Preston é companheiro Lion
desde 1974. Serviu em diversos cargos na Associação, inclusive como Presidente
de Clube, Presidente de Divisão, Governador de Distrito e Presidente de Conse‑
lho. Além destas funções, Joe Preston ocupou o cargo de Assessor de Liderança,
Assessor do Lions Quest e do ACEL no Distrito Múltiplo. Foi o Presidente do
Comitê anfitrião durante a Convenção Internacional de 1994 em Phoenix, Arizona;
Diretor do Fórum de Liderança EUA/Canadá de 2003 em Portland, Oregon; sendo
ainda o coordenador nacional e multinacional da Campanha SightFirst II, ultra‑
passando as metas estabelecidas.
Em reconhecimento aos serviços prestados à associação, Preston recebeu inú‑
meros prémios, entre eles, o Prémio de Presidente de Clube 100%, o Prémio de
Governador de Distrito 100%, uma Medalha de Mérito, nove Prémios Presiden‑
ciais e o Prémio de Embaixador da Boa Vontade, a mais alta homenagem con‑
cedida pela associação aos seus sócios. É também, Companheiro de Melvin
Jones Progressivo.
O Vice‑Presidente Preston e a sua esposa Joni, que também é Companheira de
Melvin Jones Progressivo, têm dois filhos, uma filha e sete netos.
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Justamente Rabo de Peixe
Comecei a conhecer a Companheira Helga Acker em Hamburgo, no decurso da última Convenção
de Lions Clubs International. Um rosto que se abria em simpatia, uns olhos que anteci‑
pavam as suas palavras, o fransino de um corpo que revelava uma calma irrequietude
espelhando um espírito comunicativo, aberto ao estabelecimento de pontes que condu‑
ziam a amizade. Foi esta a imagem que guardei dela, dos poucos tempos que a absor‑
vente Convenção Hamburguesa nos deixou livres. Houve um bocado de tarde livre em
que a Companheira Helga mais as Companheiras algarvias Glória e Mi Machado acei‑
taram acompanhar‑nos, a mim e ao Vice‑Governador do C/S Américo Marques, num
passeio a pé pelas proximidades da Câmara Municipal da cidade. Olhando para trás,
relembrando o que vimos e o que falámos, percebe‑se melhor como o lionismo garante
cimento que permite robustecer o sentimento da amizade.
Foi o que aconteceu nessa tarde. Foi o princípio de um relacionamento que só o conví‑
vio consente. E a forma entusiasmada como a Companheira Helga falava da “sua” Rabo
CC GASPAR ALBINO
de Peixe e da sua ilha despertou em mim o desejo de respirar aquele ar novo que se
desprendia do seu apego a São Miguel
Quando soube que o Governador Eugénio Leite tinha programada uma visita oficial aos
Clubes Lions da Ilha de São Miguel, logo lhe pedi para que me permitisse acompanhá‑lo, única maneira de me sentir
mais seguro dadas as minhas fragilidades de saúde. O meu pedido foi imediatamente deferido. Era uma oportunidade
única que se me oferecia para conhecer o lionismo micaelense E aproveitei‑a plenamente. É difícil descrever a forma como
o nosso Movimento é vivido naquela maravilhosa ilha atlântica e é verdadeiramente entusiasmante ver a forma como,
desde o Governo Autonómico até aos Presidentes de Câmara e de Freguesia, os Lions são respeitados e considerados
verdadeiros parceiros no serviço às suas comunidades. Aprendi a viver, ao fim de 43 anos de filiação lionística, um lio‑
nismo mais profundamente sentido, mais próximo do próximo, mais consequente com os nossos ideais, com os nossos
objectivos pautados por princípios de uma ética irrepreensível. Bem hajam companheiros micaelenses, desde o Presidente
de Região Paulino até à minha querida Companheira Helga que nos quis receber no último dia da visita na sua casa térrea
de Rabo de Peixe. È uma casa “com espírito”, onde se sentem as mãos do casal Acker, onde ainda se respira o espírito do
seu falecido marido Alexander. E foi lá, nessa casa “com espírito”, que eu assisti à melhor reunião LIONS de toda a minha
vida.
No meio de alguma pintura expressionista, no meio de uma memorabilia incrível que recheava aquele lar, sentámo‑nos
todos à volta da análise de uma comunidade piscatória de cerca de 5.000 almas, tão pobre e tão rica de dramas, com
problemas sociais enormes que o Atlântico concentrou naquela pequena terra marinheira. E ficámos a saber das inúme‑
ras gravidezes precoces de jovens raparigas que por esse meio se querem libertar da tutela familiar; dos jovens mancebos
que embarcam no álcool e noutras drogas, qual delas a mais nociva, deixando‑se enredar num círculo verdadeiramente
vicioso. Mas o mar é quem mais ordena. Barco varado na praia por força do mau tempo é mais tempo na taberna para
esquecer as dívidas que vão crescendo. Que fazer para ajudar esta comunidade? A Companheira Helga sugeriu o envio
de alguns jovens da comunidade para uma instituição alemã para se recuperarem e se tornarem exemplo para os seus
iguais. Nunca vi pessoas tão qualificadas, professora, psicóloga, socióloga, políticos experientes, todas elas, nessa reunião,
em demanda de solução duradora para aquela triste realidade que todos conheciam tão de perto. Houve até quem suge‑
risse que uma equipa pluridisciplinar viesse de fora, por ventura da Alemanha, para estudar in loco, com um olhar frio, o
drama daquela comunidade tão emaranhada e apontasse soluções.
Não conseguimos adivinhar qual será o remédio. Mas o que temos a certeza é que Companheiros nossos continuarão a
preocupar‑se com aquela triste realidade. E, por certo, com todo o empenhamento demonstrado, hão de descobrir o mila‑
gre da mudança.
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O sonho inicia a sua metamorfose para a realidade
os sonhos que sonhei
foram-se transformando em projetos e agora começam a sua metamorfose para a
realidade, num mundo de dolorosa carência, conferindo-lhe um laivo de felicidade,
à semelhança da pequena lagarta que se transforma numa bela borboleta.
Os sonhos agora realidade estão no terreno sob a orientação e liderança dos clubes
do nosso Distrito.
Da criança ao idoso, os projetos concretizados não se ficam pela visão, contando
com o apoio da Opticália e do InstitutOptico, esta Governadoria estabeleceu novas
areas de atuação sempre com princípio de ajuda aos mais carenciados. Assim nas‑
ceram novos apoios na área da audição com o apoio da Widex, na área das análises
clinicas com apoio da Euromedics Portugal e na área da podologia com o apoio do
DoutorPé.
Finalmente, a estrutura dos rastreios “Prevenir Saúde Lion” está completa nas suas
diversas vertentes e pode desempenhar a sua função, permitindo a prevenção, o
aconselhamento necessário e esclarecedor assim como o apoio gratuito aos mais
carenciados.
Mas, as atividades e objetivos desta Governadoria não se resumiram a projetos de
rastreios e assim, seguindo a orientação do Presidente Internacional, desenvolve-se
uma estratégia de comunicação e divulgação do movimento Lion, quer através dos
órgãos de comunicação social audiovisuais como a televisão, TVI, quer nos meios
escritos como o Correio da Manhã, ambos órgãos de comunicação nacional Premium
com as mais elevadas “shares”.
Contudo esta divulgação não se fica por aqui e novas divulgações se seguirão quer
na TV e na rádio quer nos meios escritos. Permito-me encorajar os Companheiros a
divulgarem os objetivos do nosso movimento e as suas atividades nos diferentes
orgãos de comunicação pois terão todo o apoio desta Governadoria. Mostremos
quem somos e o muito que fazemos de solidariedade neste periodo de grande difi
culdade.
Encaremos com redobrada energia a segunda metade deste ano lionistico, com a
firme determinação de que estamos a levar uma esperança a inumeros carenciados,
que olham para o nosso movimento lion como a última esperança de apoio nos
conturbados tempos que atravessamos.
Não devemos esquecer nunca que Ser LION é Servir.
Companheiros, passados seis meses deste ano lionistico de 2013-2014

DG eugénio leite
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LC Lisboa Belém
e o início do Movimento em Portugal
O INÍCIO DO LIONISMO EM PORTUGAL

Penso que podemos começar por uma interrogação:
‑ Qual teria sido a motivação que levou os nossos Companheiros Fundadores para intro‑
duzirem o Lionismo em Portugal?
Numa breve reflexão sobre a História do Lionismo, vamos encontrar a resposta certa e
que é muito simples!
Porque na sua génese está a grandiosidade dum Movimento de Solidariedade, que nos
conduz numa caminhada vocacionada para ações humanitárias e culturais.
Pertencer a uma Instituição com esta finalidade, unidos por laços de amizade em Com‑
panheirismo, onde é abolida a discussão de partidarismo político ou sectarismo reli‑
gioso, com um Código de Ética, guia na solução das nossas dúvidas e no desenvolvimento
dos Objetivos de Lions Internacional, foi o interesse despertado em muitos homens e
mulheres de boa reputação nas suas comunidades, que aceitaram o convite para servi‑
rem desinteressadamente um Ideal de amor ao próximo.
PCC Jorge Ferreira
A mensagem de Melvin Jones, em 1917, foi tão estimulante que passados 3 anos, na
América do Norte o número de Lions já tinha duplicado para cerca 1.000 sócios e 50
Clubes filiados na Associação de Lions Clubes.
Esta designação seria alterada em 1920, graças ao êxito da expansão Lionística, ultrapassando as fronteiras com a funda‑
ção do Lions Clube de Windsor em Toronto, Canadá, passando a designar‑se por Associação Internacional de Lions Clubes
ou Lions Internacional.
A expansão do Lionismo, com a persistente vontade dos seus Líderes, continuou portanto tão ativa que, depois do segundo
país a abraçar o Lionismo, passa‑se para a Ásia, Américas Central e do Sul e Oceania.
Na América do Sul destaco o Brasil. A 16 de Abril de 1952, é entregue a Carta Constitutiva ao Lions Clube Mater do Rio de
Janeiro. Assim nascia o Distrito L, e cujo Clube viria a dar início ao Lionismo no nosso País apadrinhando o 1º Lions Clube
em Portugal.
Antes porém, e, passados 31 anos de Lionismo, o nosso Movimento entra na Europa.
A 24 de Março de 1948, é a Suécia o 19º País a aderir com a fundação do Lions Clube de Estocolmo como Distrito 101.
Conhecidos os Objetivos do Movimento Lions, a partir desta data começa a sentir‑se na Europa a vontade de participar
em tal Associação. A expansão do Lionismo segue com a fundação de mais 13 Distritos Lionísticos nos vários Países euro‑
peus.
Em Portugal a ideia de participar também no Movimento Lions não passou despercebida, pois embora não esteja docu‑
mentado, o primeiro Clube Lions, foi legalizado no Governo Civil com o nome de Leo Clube de Lisboa e que só mais tarde
se transformaria, em 1966, no Lions Clube Lisboa.
Chegado o ano de 1953, encontra‑se em Lisboa, o Embaixador do Brasil Dr. Negrão de Lima, sócio do Lions Clube do Rio
de Janeiro, Lion muito interessado, um Lion 100% ativo, tendo iniciado as condições para a expansão do Lionismo em
Portugal no seguimento de outros Países que já tinham aderido.
Com esse propósito, alia‑se com um homem de negócios em Lisboa, Luís de Mello Rego, a que depois se juntaram tam‑
bém outros com o mesmo espírito e como pessoas de bem e de elevada reputação que eram, tais como: Amadeu Gau‑
dêncio, Prof. Eng. Bellard da Fonseca, Comandante Luís Loura, jornalista Luís Lupi, Dr. Pereira Oliveira, Sam Levy e o Eng.
João de Korth (que viria a ser nomeado por Lions Internacional como o 1º Governador do Distrito 115 Provisório em 1965).
E assim, a 4 de Dezembro de 1953, com a fundação do Lions Clube de Lisboa Host, Portugal é o 50º País inscrito na Asso‑
ciação Internacional e o 15º na Europa.
Nesta data que se comemora a introdução do Lionismo em Portugal, aos nossos Companheiros Fundadores, é de toda a
justiça, prestar‑lhes a nossa homenagem, desde o seu mentor o Dr. Negrão de Lima seguindo‑se todos os outros já men‑
cionados e naturalmente todos os que lhes seguiram com o mesmo espirito de servir, na procura da expansão do nosso
Movimento Lions.
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Convenções Nacional e Distritais em Fafe
Estamos à porta das Convenções Nacional e Distritais em
Fafe e podemos desde já adiantar às nossas estimadas
Companheiras e Companheiros alguns dados já consen‑
sualizados e contratualizados.
Depois de um trabalho intenso de todos os coordenadores
sectoriais, e após a proveitosa reunião de 17 de Janeiro em
Fafe com a hierarquia Lionistica do CNG, Presidente Gaspar
Albino e Governadores do Centro Norte, Jorge Coutinho, e
do Centro Sul, Eugénio Leite, com visita aos locais dos
eventos mais emblemáticos, parece que tudo correu dentro
das espectativas. Aliás, foi a opinião unânime do CNG. Só
que essa confiança na organização do meu clube faz com
que aumentem as responsabilidades, mas nós estaremos
naturalmente à altura dos acontecimentos.

ALMOÇO DE TRABALHO E JANTAR DE GALA
O Almoço de trabalho vai ser servido no Salão de Exposi‑
ções da Casa da Cultura a cerca de 100 metros do Centro
das Convenções. E o Jantar de Gala na “Quinta da Ponte”
na freguesia de Quinchães, muito próximo da cidade.
CONVENÇÕES DISTRITAIS
Da parte de tarde realizam‑se as Convenções do Centro
Norte e Centro Sul em salas diferentes mas no mesmo edi‑
fício do Teatro Cinema e que vão ter naturalmente grande
interesse e sucesso Lionistico.
ENCERRAMENTO
No dia 27 de Abril, de manhã, tem lugar o Encerramento da
Convenção Nacional com os trabalhos e eleições constantes
do Programa. Entretanto destacamos a intervenção do Orador
Oficial das Convenções o prestigiado PDI Joaquim Borralho.
ALMOÇO DE DESPEDIDA
Após a Cerimónia de Encerramento por parte do Presidente
do CNG, Gaspar Albino, os Companheiros que se inscreve‑
ram para o almoço de despedida têm transporte garantido
para o Restaurante “Pinto da Costa”, afamado pela confec‑
ção da “Vitela Assada à Moda de Fafe”.
ALOJAMENTO
Quanto ao alojamento temos o “Hotel Confortinn” no centro
da cidade, com conforto e preço convidativo. E ainda o “Open
Village Sports Hotel”, que fica situado entre Fafe e Guimarães.
E o “Hotel de Guimarães” em Guimarães, ambos classificados
com 4 estrelas e todos com pequeno almoço incluído.

NOITE DA COMPANHEIRA
A “Noite da Companheira no dia 25 de Abril de 2014 pelas
20.30 horas realiza‑se na pitoresca “Quinta das Vinhas” em
Arões São Romão Fafe, com saída da estrada nacional Fafe
‑Guimarães, devidamente sinalizada. E os pontos altos
serão a gastronomia tipicamente minhota, a música popu‑
lar e o companheirismo saudável entre todos os Lions do
Norte e do Centro Sul.
CONVENÇÃO NACIONAL
Está marcada a Abertura Solene da Convenção Nacional
para as 9.30 horas no lindíssimo Teatro Cinema de Fafe que,
na falta de quórum, só se iniciará às 10 horas. Para além
dos “Itens” do Programa temos a “Oração de Sapiência”
pelo Professor Doutor Miguel Cadilhe, figura pública nacio‑
nal, e um momento musical.

NOTA FINAL
Alerta‑se, face aos compromissos assumidos, para que os
Companheiros façam as suas inscrições o mais brevemente
possível. E todos os assuntos relacionados com as Conven‑
ções devem ser veiculados para o email lionsconven‑
coes2014@gmail.com e para os pagamentos através da
transferência bancária com o NIB 0035 2040 0003 8830 1309
5. São estas as notícias mais prementes e estou certo que os
meus Companheiros e Companheiras do Lions Clube de Fafe
saberão responder condignamente a este gratificante desafio.
Com afectuosas saudações Lionisticas, o Assessor da Con‑
venção Nacional.
PCC Ribeiro Cardoso
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XV Encontro Nacional
de Companheiros Melvin Jones
Vila de Rei
No passado dia 12 de Janeiro comemoramos os centos e trinta
e cinco anos do Aniversário do Fundador do nosso Movi‑
mento Lions‑ Melvin Jones‑.
A cerimónia realizou‑se nos Paços do Concelho de Vila de
Rei, mantendo a tradição do Lions Clube de Vila de Rei
como anfitrião desta Comemoração Anual do DM 115.
Muitos foram os Companheiros Melvin Jones e Compa‑
nheiros Lions do DM 115 presentes no encontro e presidida
pelo CC Gaspar Albino.
Após os formalismos protocolares seguiram‑se as interven‑
ções dos Dirigentes referidos no Programa: os representantes
do DM 115 e do D115 CS da LCIF: PCC Neiva Santos e CL
Vitorino Santos, o Palestrante Convidado: o PCC João Pedrosa
Russo, o Vice‑Presidente da Camara Municipal de Vila‑Rei, os
Governadores do D115 CN Jorge Coutinho e do D115 CS Eugé‑
nio Leite, os Past‑ Diretores Internacionais Joaquim Borralho
e Ribeiro Gorgulho e por fim a intervenção do Presidente do
Clube anfitrião de Vila de Rei, o CL João Martins.

O Palestrante convidado, o PCC João Pedrosa Russo, apre‑
sentou o tema a “Liderança lionística num mundo em
transformação”. A intervenção do Palestrante mereceu o
aplauso efusivo de toda a audiência face ao interesse da
exposição, tendo sido solicitada autorização para publicá‑la
na sua íntegra na Revista Lions, pelo que poderão consultá
‑la nesta edição.
Seguiu‑se um almoço de confraternização na Albergaria D.
Dinis, terminando com o Bolo de Aniversário de Melvin Jones
e de seguida os parabéns ao Governador do D115 CS Eugénio
Leite, pelo seu aniversário no passado dia 11 de Janeiro.
O CL João Martins e o LC de Vila de Rei organizaram a efe‑
méride exemplarmente e acolheram todos os Companhei‑
ros com a amabilidade e disponibilidade a que desde há
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muito nos habituaram, pelo que manifestamos os nossos
sinceros agradecimentos.
CL Mariza Queiroz

Distrito Multiplo

Liderança Lionística
num Mundo em Transformação
Excerto do texto da comunicação do Companheiro PCC
João Russo no XV Encontro Nacional de Companheiros
Melvin Jones. A publicação integral deste texto será feita
numa separata inserida na próxima edição.
Dá‑nos o exemplo inteiro
E a tua inteira força !
Fernando Pessoa

(...)
O tipo de vida das sociedades modernas, sobretudo nas zonas
urbanas é caracterizado por um frenesim, que dia a dia nos
tolhe e limita a inteligência e o gosto pelo estudo, pela cul‑
tura, pela arte, pela solidariedade e pelas actividades
sociais e cívicas.
As valorações afectivas são deturpadas permanentemente e
facilmente se cai na contradição, na antítese e na traição. Os
maus exemplos dos que nos dirigem levam‑nos ao desinte‑
resse e ao afastamento das mais diversas organizações.
A facilidade com que muitas vezes se concretizam objecti‑
vos, a rapidez com que na sociedade moderna se alcança
a notoriedade oca de sentido e o falso bem‑estar levam a
que tudo seja tido como fácil e simples.
Num ápice, caímos por esse facto, na ideia de que o que
interessa, o que nos motiva e o que nos atrai pode ser atin‑
gido sem esforço e sem trabalho e os sentimentos ‑ que
são valores que só com tempo, maturação e vivência têm
conteúdo ‑ também são entendidos pelo homem de hoje
com uma volubilidade e uma irreflexão desmesurada.
Os meios de comunicação social ‑ cada vez mais meios de
propaganda e não de informação e de formação, sobretudo
a televisão ‑ geram em todos nós a ideia de que de facto
tudo é fácil e efémero, porque tudo muda com uma facili‑
dade nunca vista. E se de facto, tudo o que o Homem fez e
faz é efémero, a ausência de cultura, de uma ética e de
objectivos (e cada vez mais a ausência de ideologia), pro‑
move no indivíduo a sua descaracterização, a carência de
valores e a sua desumanização, com a ausência de senti‑
mentos que lhe é patente.
Quem pode hoje compreender a guerra inconsequente e
os massacres?
Quem pode compreender o fenómeno da fome e da misé‑
ria, nas grandes capitais, mesmo europeias?
Quem aceita hoje a violência e o seu culto?
Como compreender a nossa incapacidade para conter o
pavor da droga na juventude?
Como aceitar as situações de exclusão social, tão patentes
na nossa comunidade?
Quem aceita a irresponsabilidade da destruição da natu‑
reza, das florestas, dos rios e do ambiente?
Como aceitar o racismo, que cada vez mais nos compromete?
E o fanatismo religioso? E a intolerância? E que dizer do

incumprimento dos mais elementares valores humanos? E
do desprezo a que se votam, tantas vezes, os direitos da
personalidade?
Digo, muitas vezes, que o LIONS tem que ter uma forte
consciência social. E de facto, nos dias de hoje ‑ talvez mais
do que no tempo em que Melvin Jones fundou o Lionismo
‑ impõe‑se que assim seja.
E mais, com a sua consciência social, o LIONS contribui
para não só fortalecer a solidariedade que ainda existe,
como também para dar esperança a todos os que sentem
que o progresso económico, técnico e científico não deve
estar indissociado da valoração humana e afectiva.
O LIONISMO, com a sua capacidade de adaptação, com a
sua acção e sobretudo com a forma como a gera e repro‑
duz, influencia positivamente todos os que conhecem as
suas iniciativas. As suas acções são, por isso, geradoras de
uma sociedade mais consciente da sua função e da sua
responsabilidade, como entidade formada pela diferença e
pelo respeito dessa diferença. Importa, por isso, compreen‑
der que nos Objectivos do Lionismo e no Código de Ética
estão as raízes que nos moldaram e que nos caracterizam.
E que neles estão incluídos todos os valores humanos e
princípios que o Mundo de hoje carece.
A nossa acção ‑ a acção de cada LIONS ‑ deverá ser o retrato
fiel desses valores, o resultado da aplicação dos princípios
que nos enformam e a sua própria vivência.
Só que nem sempre assim acontece e os maus exemplos
vêm muitas vezes donde não deviam vir.
A criação da compreensão e o entendimento entre os
povos, a construção de uma sociedade equilibrada em
todas as suas vertentes, a prática de princípios éticos na
vida pública, a necessidade e exigência da participação
activa na comunidade, no sentido do seu progresso cívico,
cultural, social e moral, o reforço do sentimento da amizade
e do respeito pela opinião alheia, o estímulo da eficiência
e do rigor ético, são valores cada vez mais necessários à
sociedade moderna e que resultam claramente dos Objec‑
tivos do Lionismo.
Por sua vez, a luta contra a corrupção, a aquisição imoral e
injusta da riqueza e do poder, a negação da violência de
qualquer espécie, o respeito da liberdade de expressão e
de pensamento, a necessidade do diálogo e da tolerância,
o cultivo da amizade e do amor, o espírito de lealdade aos
mais elevados valores, a obrigação da solidariedade e da
fraternidade para com os outros, a valoração da comunhão
entre os homens, são também outros valores necessários
à sociedade moderna e que resultam claramente do nosso
Código de Ética.
Então que nos falta para sermos mais eficientes?
(...)
pcc joão russo
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VI Recital dos Capuchos do Lions Clube Almada‑Tejo
Social (IPSS) com quatro respostas sociais: Creche; Pré‑escolar;
Lar de S. Tiago (Residência de Idosos); e Cantina Social.
Depois dos êxitos alcançados com as anteriores realizações do
evento, que já vai sendo um acontecimento cultural do nosso
concelho, as nossas expectativas para o Recital deste ano eram
altas e não foram goradas, tendo mesmo sido excedidas!
Com a plateia completamente preenchida pudemos assistir e
até por vezes participar acompanhando algumas interpreta‑
ções, a um espectáculo de elevado gabarito musical que com‑
binou brilhantes actuações individuais com não menos
brilhantes actuações de grupos. Autêntica maratona musical
de elevado nível que se prolongou por cerca de 3 horas. Uma
tarde mágica de música e solidariedade, naturalmente genial
graças ao enorme talento e qualidade de todos os artistas, que
não cessou de nos admirar.
Diversas personalidades fizeram questão de marcar presença.
Destacamos, entre outros, o Dr. Rui Jorge, Vereador da Mobi‑
lidade, Valorização Urbana e Protecção Civil da CMA, em
representação do Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Padre Fer‑
nando Belo, presidente do CSPA, o PDG Nuno Ferrão, o PDG
Rezende Nascimento. O DG Eugénio Leite por se encontrar de
visita aos clubes lions da Madeira não pôde estar presente.

Construido no século XVI o Convento dos Capuchos, de estilo
despojado e simples, mas de grande beleza, com vista sobre
o mar, rodeado de agradáveis jardins, foi local de culto e
reflete os princípios dos frades franciscanos que estiveram na
origem da sua construção há mais de 400 anos.
Restaurado pela CMA o Convento mantém a traça original em
conjugação com melhores condições que o tornaram num
moderno espaço de cultura, vocacionado particularmente para
a área da música.
É aqui, neste local afastado do bulício dos grandes centros
urbanos, que se realiza há cinco anos consecutivos o Recital
do Convento dos Capuchos do Lions Clube Almada‑Tejo.
Foi de novo aqui que este ano, pela sexta vez, se realizou no
sábado, dia 25 de Janeiro de 2014, mais uma edição desta
Actividade de Cultura e Angariação de Fundos do Clube, que
esgotou completamente a capacidade da bonita sala de con‑
certos do Convento.
Muitas vezes é em tempo de crise, em tempo de maiores difi‑
culdades, que se vê a verdadeira solidariedade! Assim acon‑
teceu uma vez mais.
A receita do VI Recital reverteu na totalidade para o Centro Social
Paroquial de Almada, Instituição Particular de Solidariedade
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No inicio do Recital usou da palavra o actual presidente do
clube, CL Paulo Sousa, simultaneamente grande impulsiona‑
dor e principal responsável pelas realizações desta Actividade.
Teve, em nome da direcção do clube, palavras de agradeci‑
mento para todos os artistas que graciosamente quiseram dar
a sua colaboração.
Interveio ainda no inicio da 2ª parte o Sr. Padre Fernando Belo
que nos falou de “Partilha” e agradeceu em nome da Institui‑
ção a que preside.
O Cartaz prometia e excedeu as expectativas: ANA BRISSOS;
ÀS CORDAS TANTAS; CANTAJJAZ; COMTRADIÇÕES; e SOUL GOSPEL PROJECT. A Apresentação esteve a cargo, mais uma vez,
de MIRIAM GONÇALVES.
A todos os participantes, artistas, técnicos e colaboradores aqui fica o nosso muito obrigado. Bem Hajam! E até para o ano no
VII Recital do Convento dos Capuchos.

10.º Aniversário da Casa Lion (Lagoa-Açores)
Eu tenho um amigo Lion...
que gosta de mim!
A CASA LION é um projecto de grande alcance social que o
Lions Clube de Lagoa (Açores) inaugurou no Ano Lionístico de
2003/2004, e que tem acolhido, em regime de Atelier deTempos
Livres, crianças de famílias carenciadas, proporcionando‑lhes
formação, educação e alimentação em horário pós‑escolar.
O funcionamento diário da CASA LION está protocolado com o
Centro Social e Cultural da Atalhada que é uma prestigiada ins‑
tituição particular de solidariedade social do Concelho de Lagoa.
O Lions Clube de Lagoa (Açores) celebrou, neste mês de janeiro,
os 10 Anos de Serviço da CASA LION, comemoração que foi
subordinada ao tema genérico: 10 Anos a Construir Sonhos!
Do programa das celebrações destacam‑se dois momentos rele‑
vantes: a visita oficial da Secretária Regional da Solidariedade
Social do Governo Regional dos Açores à CASA LION e a Assem‑
bleia Solene Comemorativa que contou com uma vasta partici‑
pação de entidades regionais e lionísticas. O Lions Clube de
Lagoa aproveitou esta cerimónia comemorativa para destinguir várias personalidades que se distinguiram no apoio à CASA LION.

Oferta da Presidente do LC de S. Miguel
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A visita da Secretária Regional iniciou‑se com a assinatura do
Livro de Honra na sede social do Lions Clube de Lagoa (Aço‑
res) ao que se seguiu a cerimónia de hasteamento da nossa
bandeira em mastro de honra junto ao Marco Lionístico come‑
morativo dos 20 Anos de Serviço.
Depois, foi a visita à CASA LION onde todos participaram num
alegre convívio com as crianças acolhidas, tendo‑se registado
a presença de três jovens, hoje, estudantes finalistas do ensino
secundário e que, enquanto crianças, receberam educação e
formação na CASA LION. Foram comoventes os seus depoi‑
mentos que passam, assim, a fazer parte da memória coletiva
da significação social do Serviço prestado pelo Lions Clube de
Lagoa (Açores).

Piedade Lalanda destacou a importância dos ateliers de tem‑
pos livres na vida das crianças, reafirmando que o Governo
dos Açores, atento às necessidades das famílias, comparticipa
uma vasta rede de equipamentos sociais. Numa referência aos
ateliers de tempos livres, realçou o contributo deste tipo de
resposta para a melhoria da aprendizagem, a descoberta e o
aprofundamento das capacidades das crianças.

Posse de novos companheiros

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES ELOGIA O MOVIMENTO
LIONÍSTICO POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DOS 10 ANOS
DE SERVIÇO DA CASA LION
A Secretária Regional da Solidariedade Social considerou que
as iniciativas solidárias da sociedade civil e de organizações
cívicas são uma “manifestação de cidadania ativa e de res‑
ponsabilidade social”, apontando como exemplo o movimento
lionístico. Piedade Lalanda, que visitou a Casa Lion do Lions
Clube de Lagoa (Açores), elogiou o espírito de serviço e a
atuação deste movimento, realçando o lema da instituição,
que é “A solidariedade é possível”. “A solidariedade é possível
quando pensamos nos outros”, afirmou, frisando que “um
movimento que se preocupa com a solidariedade é altruísta”
porque transforma a sociedade, o mundo”. A Secretária Regio‑
nal teve ainda oportunidade de visitar o atelier de tempos
livres da Casa Lion do Lions Clube de Lagoa, que funciona
em parceria com o Centro Social e Cultural da Atalhada, asso‑
ciação tem um protocolo com a Segurança Social dos Açores.

Paulino Amaral, Presidente da Região Açores, entrega a distinção a
Rafaela Jasmins, Presidente do Centro Social e Cultural da Atalhada

José Baião entrega distinção a José Nascimento, Editor da LION

CL Rodrigo Leite é Membro Honorário do Lions
Clube de Lagoa (Açores)

Sec. Reg. Sol. Social - Piedade Lalanda
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A Assembleia Solene Comemorativa dos 10 Anos de Serviço
da CASA LION confirmou, por unanimidade e aclamação, a
atribuição do título de Membro Honorário do Lions Clube de
Lagoa (Açores) ao Companheiro Rodrigo Leite, que é um dos
mais distintos Lions de Portugal. O quadro social do nosso
Lions Clube fica, assim, mais fortalecido com a experiência
lionística e a reconhecida dedicação à ação social do novo
associado.
(da Newsletter nº 19 de Janeiro 2014)

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identifique‑as ao texto da actividade correspondente
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O LIONISMO NOS AÇORES – 4 MESES A “SERVIR”
Aproveitando os últimos dias de verão, demos o pontapé de
saída onde começam os dias nos Açores, mais precisamente
em Setembro, na sede do LIONS CLUBE DE NORDESTE.
Foi a 1ª reunião de trabalho com os presidentes de todos os
clubes da ilha de S. Miguel e de Divisão, a pedido do presi‑
dente de Região Açores. Aí trocámos ideias com vista à even‑
tual aprendizagem e melhoramento das atividades lionísticas
da ilha e calendarizámos eventos para os meses de Setembro
a Dezembro. Deste encontro foi dado conhecimento aos pre‑
sidentes dos clubes de Vila do Porto, Terceira e Flores que, por
razões geográficas não puderam estar presentes.
Mantendo a tradição de ajudar famílias carenciadas, o LIONS
CLUBE DE NORDESTE aproveitou a presença dos companhei‑
ros de todos os clubes da ilha para a sua 1ª angariação de
fundos, confecionando um delicioso churrasco, no parque
florestal da Tronqueira.
Com estes fundos, mensalmente e pelo Natal são preparados
e distribuídos cabazes alimentares.
Na área da saúde e em colaboração com o serviço de Hema‑
tologia do HDES, fez‑se uma recolha de sangue.
Ainda na costa norte temos o LIONS CLUBE DA MAIA, que
apesar do número reduzido de sócios, nunca deixou extinguir
a chama lionística naquela vila. Habitualmente procede à reco
lha e posterior distribuição de vestuário e em vésperas de
Natal ofereceu na Ribeira Funda, um lanche e prendas aos
alunos do ATL daquela freguesia.
E como não há duas sem três, ainda na mesma costa encontra‑
mos o LION CLUBE DE RABO DE PEIXE, que começou o seu ano
lionístico com a organização de um JANTAR‑CONVÍVIO aberto
a todos os companheiros dos clubes de S. Miguel, familiares e
amigos, para angariação de fundos. Nesse encontro assistimos
ao lançamento do ROTEIRO TURÍSTICO DA VILA DE RABO DE
PEIXE, trabalho feito em parceria com a Gráfica Açoriana e tive‑
mos o grato prazer de assistir à ADMISSÃO DE 2 SÓCIOS, os
CLs João Luís da Câmara e Francisco José Ferreira Silva.
Na área da saúde fez‑se um rastreio público à tensão arterial
e aos diabetes.
Na área cultural houve uma recolha de livros infantis para
oferecer à biblioteca infantil da Casa do Povo e como é hábito,
o clube participou no concurso anual Cartaz sobre a Paz.
Na área social procedeu‑se à entrega de brinquedos aos alunos
da creche da Casa do Povo e em colaboração com a Associação

dos Amigos de Rabo de Peixe, à distribuição de muitos cabazes
alimentares. Como também se deve alimentar o espírito, foi para
a rua a tradicional CANTATA DE NATAL realizada pelos compa‑
nheiros de boa garganta e com o apoio do Grupo de Cantares
Vozes do Mar do Norte. Foram visitados o recente LAR DE IDO‑
SOS DA CASA DO POVO, o CONVENTO DE NOSSA SENHORA
DAS MERCÊS e os lares de alguns doentes apoiados pelo clube.
Na costa sul podemos começar por relatar as atividades do Clube
sediado na primeira cidade dos Açores, VILA FRANCA DO CAMPO.
Como manda a tradição, é no evento FESTA DAS VINDIMAS,
que o clube inicia as suas atividades, com vista à angariação
de fundos para financiar os seus compromissos sociais.
No Pavilhão Arena juntaram 3 centenas de companheiros,
familiares e amigos num almoço‑convívio elaborado pelos
lions locais.
Na área da saúde e em colaboração com o HDES, recolheram
62 unidades de sangue.
Em parceria com os Vigilantes da Natureza participaram na
campanha sos cagarro.
Na área social destaca‑se a prestação de trabalho voluntário
de companheiras no Lar de Idosos da Stª Cª Mª de VFC e junto
duma escola local, a aquisição de senhas de almoço para alu‑
nos, filhos de famílias carenciadas.
Caminhando para oeste, eis‑nos a visitar o LIONS CLUBE DA
LAGOA.
Clube há muito aberto à natureza, encontrou e muito bem nas
camadas mais jovens o seu parceiro privilegiado. Para cele‑
brar o Dia Mundial do Lionismo, juntou no Parque da Macela
os Escuteiros do Cabouco, Ribeira Chã e Rosário e o Grupo
Sons do Vento para uma ação de sensibilização ambiental e
reflorestação de espécies endémicas, num espaço cedido ao
clube pela DR dos Recursos Florestais.
Na área social, começou as suas atividades apoiando finan‑
ceiramente a família de um jovem autista, mas é para a CASA
LION que as suas energias são canalizadas. Fundada há 10
anos para apoiar diariamente crianças de famílias mais caren‑
ciadas do concelho após o horário escolar, recebe 39 miúdos
fornecendo‑lhes lanche e educação cívica e escolar. E como
anualmente acontece, pelo Natal são‑lhes entregues brinque‑
dos. Esta é uma parceria com o Centro Social e Cultural da
Atalhada. Também no apoio aos mais jovens, foi celebrado um
COMPROMISSO com a Escola Básica daquele concelho, para
a aquisição durante o corrente ano letivo, de 62 senhas de
almoço para filhos de famílias necessitadas.
O financiamento destas atividades só é possível porque,
anualmente e do dia de S. MARTINHO, os sócios, familiares e
amigos juntam‑se num alegre e bem‑disposto jantar‑convívio
de angariação de fundos, devidamente preparado pelas nos‑
sas companheiras.
A nossa ronda por S. MIGUEL vai terminar no Clube Mater
dos Açores, o LIONS CLUBE DE S. MIGUEL. Começou a sua
atividade na área da saúde com o apoio logístico aos rastreios
da Obesidade e da Prevenção à Diabetes. Aliou‑se à iniciativa de
nível nacional na MARCHA ANTI‑DIABETES, juntando numa
saudável caminhada de 6 km ao longo da nossa marginal, 60
participantes orientados pelo Prof. Canotilho e acompanhados
na fase final pelo GRUPO DE TAMBORES BORA LÁ TOCAR.
Na área social, o clube centra as suas atividades no apoio a
instituições de solidariedade social, escolas e famílias. Mas em
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época de crise, só é possível auxiliar contando com a genero‑
sidade da sociedade civil. E foi com algumas iniciativas como
o almoço solidário “ FESTA DA CASTANHA” e a RECOLHA DE
ALIMENTOS junto do Híper Solmar que o clube angariou os
fundos necessários à sua intervenção social. Fê‑lo apoiando a
Festa de Natal na valência do IAC das Laranjeiras com um lan
che e prendas aos alunos e ainda oferecendo um computador
e uma televisão. No auxílio mensal a famílias carenciadas atra‑
vés de cabazes alimentares, foi‑se mais longe já que a recolha
saldou‑se por 1 tonelada de alimentos não perecíveis.
Pela ILHA DE SANTA MARIA as atividades começaram em
Outubro com a participação no concurso anual do Cartaz
sobre a Paz. Após a escolha dos melhores trabalhos,
premiaram‑se 3 num evento realizado na igreja de Nª.Sº das
Vitórias com a colaboração do grupo de escuteiros. O evento
terminou com a oferta de um lanche. Para angariação de fun
dos foi realizado o CONVÍVIO DO OUTONO com cerca de 140
pessoas e abriu‑se em Dezembro uma LOJA DE RENDAS com
artesanato das nossas companheiras. Na área social o clube
apoiou um jovem assistido numa Comunidade Terapêutica e
distribuiu 72 cabazes alimentares pelo Natal.
Na ILHA DAS FLORES o ano lionístico começou com a Feira
de Usados e a Festa do Emigrante. A anteceder a época nata‑
lícia, o clube com a colaboração de comerciantes locais, pro‑
cedeu à recolha de alimentos, para posterior distribuição a
famílias carenciadas. Para angariação de fundos há a destacar
a tradicional NOITE DE FADOS, evento muito concorrido por
gentes de toda a ilha e com a participação de conhecidos
fadistas locais e regionais. Na posse desses fundos, foi possí‑
vel auxiliar uma jovem doente deslocada em Lisboa e distri‑
buir pelo Natal 30 cabazes alimentares.
E terminamos a nossa ronda lionística açoriana na ILHA DA
TERCEIRA. As atividades com vista à angariação de fundos
começam em setembro num TORNEIO DE GOLFE e repetem
‑se em novembro no JANTAR DE S.MARTINHO e em dezem‑
bro com o sorteio do CABAZ DE NATAL. Eventos muito
concorridos pelos habitantes locais que assim, generosa‑
mente, ajudam a nossa associação a respeitar os compromis‑
sos sociais assumidos. Falamos das Bolsas de Estudo a alunos
universitários e ao cabaz mensal de alimentos s/glúten a
criança de família carenciada.
PAULINO AMARAL – Pres. de Região Açores
PEDRO BLAYER – Pres. de Divisão 11
CIDÁLIA SILVA – Pres. de Divisão 12

Lions Clube Almada‑Tejo

Entrega no Hospital Garcia da Horta de enxovais para bebés
carenciados
Proveniente da Campanha de Natal do nosso Clube – Activi‑
dade de Angariação de Fundos – foram adquiridos enxovais
completos e mais algumas peças destinados a bébés, nasci‑
dos no Hospital Garcia de Orta, cujas mães não têm roupa
para lhes vestirem quando têm alta.
A entrega do resultado da Campanha no Serviço de Obstetrí‑
cia do HGO foi feita pelo presidente do clube CL Paulo Sousa,
que estava acompanhado pela CL Benedita Nunes.

Entrega de Donativo ao Centro Social Paroquial de Cacilhas
O Presidente do Clube, CL Paulo de Sousa, acompanhado dos
CCLL Manuel Luis e Mª. Antonia Amaral Pereira, Fernanda
Eusébio e Antonio Dias Pereira, fizeram entrega ao Presidente
do Centro Social Paroquial de Cacilhas, Padre Fernando Belo,
dum cheque no valor de 700 euros, resultado líquido da Festa
de S. Martinho – Companheirismo e Angariação de Fundos –
destinado aquele Centro.

LIONS CLUBE DE ÁGUEDA
LIONS CLUBE DE ARGANIL
Execução e distribuição de 8 cabazes de Natal por famílias
carenciadas do concelho de Águeda, com mais de quatro ele‑
mentos no agregado familiar, no valor total de 480,00€.
Doação de 600,00€, para doente com doença neurodegenera‑
tiva, jovem nascida em Águeda sem problemas de saúde até
aos 20 anos. Este valor destina‑se a apoio financeiro para
deslocação à Alemanha.
Reunião para preparar a realização do Baile da Pinhata, cujo
resultado seré destinado ao Banco de Leite.
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O ano lionístico já ultrapassou o seu meio, e, em face disso,
já muito trabalho foi desenvolvido em prol do nosso próximo.
Lions Clube de Arganil tem continuado a sua missão de ser‑
viço tentando, quantas vezes, em situações adversas, apoiar
aqueles que de nós precisam num dado momento.
As nossas visitas e apoio anímico aos nossos idosos. O apoio
à APPACDM de Arganil, a nossa pequena parceria com outras
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Instituições locais, que também elas lutam dia a dia para con‑
seguirem dar aos seus apoiados as condições mínimas de vida
digna. A nossa parceria com a Loja Social de Arganil. O nosso
trabalho no Projeto de Alfabetização “ À Luz das Letras “. A
divulgação do Lionismo e a participação em projetos do
DM115, têm sido uma preocupação deste modesto Clube de
uma vila de interior.
As dificuldades de tesouraria são muitas, mas o espírito lio‑
nístico faz‑nos agir em conformidade com o momento e na
sequência disso o nosso mais recente CL entrado no nosso
Clube António Ventura, ofereceu, em sua casa, no passado
mês de Janeiro, um almoço que contou com a presença de 22
CL do nosso Clube e com alguns familiares e amigos do casal
anfitrião e cujo proveito reverteu, em grande parte, a favor
dos cofres do Clube para assim poder cumprir as suas obri‑
gações perante Lions internacional e DM115.
A vida dos Clubes pequenos não está fácil, mas a força, o
empenho e a dedicação dos seus membros vão fazendo “
milagres”.

SERVIMOS”. Para assinalar este dia marcante na vida do lio‑
nismo em geral, e do Lions Clube de Barcelos em particular,
realizou‑se o jantar de aniversário no dia 7 de Dezembro coma
presença de companheiros de 27 clubes nacionais.

Homenagem CL Vale Miranda
No dia 07/12/2013 prestámos homenagem ao falecido compa‑
nheiro Vale Miranda, celebrando uma missa, e colocamos um
marco de homenagem no seu jazigo.
Zumba Solidário
o Leo clube de Barcelos organizou com o apoio do Lions Clube
de Barcelos, uma aula de zumba no dia 8 de Dezembro, os
participantes tinham de levar 1 alimento, com o objectivo de
reunir alimentos para fazer cabazes de Natal para as famílias
mais carenciadas.
No dia 10/12/2013, pelas 21h30, na sede do Lions Clube Barce‑
los, foi entregue à Associação Paramiloidose, um donativo de
500€ e os cabazes de Natal fruto do evento “Zumba Solidário”
e as ofertas dos companheiros do Lions Clube de Barcelos.
LIONS CLUBE DE BARCELOS

Palestra do cientista CL Carlos Lopes
No dia 12/11/2013 o cientista CL Carlos Lopes, coordenador
GMT, efectuou uma palestra sobre Lionismo na sede do clube
tendo uma audiência muito participativa e interessada.

LIONS CLUBE DA BOAVISTA

Comemoração do Aniversário do Clube
O Lions Clube de Barcelos comemorou o 34º aniversário da
sua existência, e os 60 anos de lionismo em Portugal. Um
longo caminho já percorrido e a percorrer, com o reconheci‑
mento do serviço prestado à comunidade e ao lionismo, sem‑
pre seguindo o lema que caracteriza os Lions “NÓS

Muitas são as actividades que envolvem os Companheiros do
Lions Clube da Boavista em momentos de partilha, compa‑
nheirismo e solidariedade.
Em Novembro tivemos a oportunidade de reforçar a participa‑
ção como Voluntários da Floresta Unida de companheiros do
Lions Clube da Boavista e do Leo Clube da Boavista, apoiando
esta instituição a atingir o objectivo de plantar 400 milhões de
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árvores e permanecer no tratamento e cuidado das mesmas,
através dum evento nacional e realizado em Penacova.
Contagiados pelo excelente trabalho desenvolvido por esta
ONG – Floresta Unida, um grupo de Voluntários sitos no seio
do nosso clube prontificam‑se para fortalecer esta cooperação
entre Lions e FU de uma forma mais activa, colaborando nas
acções de limpeza das nossas floresta, e em Janeiro colabo‑
raram durante dois dias intensivos na limpeza de cerca de dois
hectares de terreno e plantação de pinheiros, assim como
combate de árvores invasoras.

Ainda em Dezembro, tivemos a celebração do nosso Almoço
de Natal, com a fantástica notícia ‑trazida pelo CL Mário Maia‑
da cedência de um espaço para a nossa sede, facto tão dese‑
jado pelo nosso Clube e que trará ainda mais motivação a este
grupo de Serviço. Durante esse mesmo almoço, que decorreu
em verdadeiro espirito de amizade entre Lions, Leos e amigos,
fomos também brindados pelo nosso convidado especial e
amigo David Lopes – Director Geral e Fundador da Floresta
Unida, que anunciou a sua intenção de se vir a tornar Lion da
Boavista.
Graças a uma actividade realizada pelo nosso Leo Clube da
Boavista, oferecemos cabazes de Natal com cerca de 500 kgs
de alimentos a várias instituições e famílias moradoras na
cidade do Porto.

Em Dezembro e pela altura do Natal, com o apoio da União
de Freguesias de Massarelos e Lordelo do Ouro e da Bar‑
loworld STET, levámos a cabo uma actividade envolvendo
cerca de 440 crianças que participaram na Aldeia da Fantasia.
Foi um dia inesquecível para todos os pequenos que tiveram
a oportunidade de brincar, ter workshops de pintura, de magia
e ainda a visita do Pai Natal e dos duendes. Foi uma festa
muito importante também para os graúdos pois beneficiámos
de gratos momentos de convívio e na qual pudemos contar
com a presença do nosso estimado Governador Jorge Couti‑
nho e da Drª Sofia Maia – Presidente da União de Freguesias
de Massarelos e Lordelo do Ouro.

Além de algumas ocupações pontuais, as nossas colabora‑
ções têm sido habituais com o grupo “Gestos fazem a dife‑
rença”, na distribuição semanal de uma refeição quente, mas
também na doação de roupas para os sem‑abrigo no Porto.

Respondendo a um pedido da CL Rosário que activamente
colabora com “Bebés de São João” em Janeiro oferecemos a
esta instituição, diversa roupa de recém‑nascido, para mais
uns enxovais que foram entregues a famílias carenciadas dos
bebés que nascem no Hospital de S. João, e entregamos tam‑
bém um donativo para aquisição de outros bens essenciais,
como fraldas e produtos de higiene.
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liderada pelo Past Presidente António Albuquerque, contou
com a colaboração dos seguintes Companheiros Lion: Helder
Balça, Fátima Balça, Natércia Pinto, Sílvio Santos, António
Henriques Pinho Marques, Nuno Albuquerque, Maria Dolo‑
rosa, Alexandre Silva, Mónica Silva, Paulo Vieira, Dario Cruz e
Maria Cruz, Ralph Robbins, Ana Rodrigues, João Brito, Manuel
Castelo‑Branco, Afonso Castelo Branco, José Mário Martins,
Teresa Martins. Esta fantástica equipa, reuniu mais de 29 car‑
rinhos que foram recolhidos e entregues ao Banco Alimentar.

No âmbito dos programas Lionísticos de Serviços de Visão,
recentemente começámos a apoiar uma equipa de Goalball
(actividade paraolímpica para cegos) do Porto com um dona‑
tivo significativo para que, estes atletas especiais, consigam
alcançar e manter os seus objectivos.
A nossa escolha recaiu sobre esta modalidade porque, ao
contrário de outras modalidades Paralímpicas, o Goalball foi
criado e desenvolvido exclusivamente para pessoas com defi‑
ciência visual.

LIONS CLUBE DE BRAGA

O Clube organizou, ao nível do concelho de Braga, o peditório
anual a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Com a ajuda de outros voluntários esteve presente em todas as
freguesias do concelho, centros comerciais, igrejas e outros locais.
O resultado, noticiado com relevo pela comunicação social,
atingiu cerca de 40.000,00 €.

LIONS CLUBE DE CANTANHEDE

A Direcção do LC de Cantanhede no dia 12 de Dezembro, foi
mimar as Instituições: Frei Gil, Cercimira e APPACDM, com
bolos‑rei e Kiwis.
Foi entregue também a um jovem necessitado do nosso Conce‑
lho e em idade escolar, uns óculos graduados, com a gentil par‑
ticipação do Dr. António Louro da Optivisão em Cantanhede.”

LC Coimbra entrega 3 Cabazes Alimentares
Entregámos 3 cabazes da Atividade “Alimente quem precisa”
nos Vincentinos da freguesia de Olivais de Coimbra. Esta insti‑
tuição está vocacionada para a espiritualidade e missão que se
traduzem na defesa e promoção da dignidade da pessoa
humana. Este movimento laical nascido em França, no ano de
1833, a Sociedade de São Vicente de Paulo chegou a Portugal
no ano de 1859. Há 150 anos que pratica o bem pelo amor e
pela justiça. O seu lema é “serviens in spe” (servindo na espe‑
rança)! Por isso, animados pela esperança de uma sociedade
mais justa e fraterna, os vicentinos procuram ajudar cada
homem e cada mulher que precise de uma presença amiga e
solidária. A conferência de Santo António dos Olivais apoia
mais de 200 famílias carenciadas com alimentos e medicamen‑
tos traduzindo‑se em apoios a cerca de 1000 pessoas. Uma
notável obra de serviço que em boa hora apoiámos e que todos
poderão prestar o seu apoio com donativos de alimentos e de
medicamentos. Um agradecimento especial à Lugrade que
também contribuiu para estes cabazes com bacalhau.

LIONS CLUBE DE COIMBRA

Conferência: O Futuro de Portugal e a Permanência no Euro
Em parceria com o ISCAC Business Scholl, realizámos no dia
17/12 pelas 18H00 no LOUNGE do ISCAC em Coimbra uma
Conferência sobre o Tema: “O futuro de Portugal e a permanên‑
cia no Euro”. A conferência será proferida por João Ferreira do
Amaral, Economista, doutorado e agregado em Economia pela
Universidade Técnica de Lisboa, é Professor Catedrático do
ISEG. Foi assessor do Presidente da República Jorge Sampaio.

LC Coimbra no Banco Alimentar Contra a Fome
O LC Coimbra participou na recolha de Alimentos do Banco
Alimentar Contra a A Fome no Supercor em Coimbra. A equipa

LC Coimbra, apoia a ANGEL ‑ Associação de Síndrome de
Angelman de Portugal.
Uma faceta extraordinária distingue as crianças com o Sín‑
drome de Angelman: o seu constante sorriso e o gosto pelos
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abraços e pelo contacto físico. A Síndrome de Angelman é
uma manifestação genética rara que se manifesta desde o
nascimento. Algumas crianças nunca chegam a falar, ou a
caminhar, mas as suas gargalhadas enchem uma casa. A Fonte
dos Sorrisos é uma edição especial do vinho Fonte da Serrana,
visando apoiar a Associação ANGEL e promover a conscien‑
cialização sobre a Síndrome de Angelman. A compra deste
vinho reverte integralmente para a ANGEL e o Lions Clube de
Coimbra associou‑se a esta causa, na sua assembleia de natal,
adquirindo várias “Fontes dos Sorrisos”.
LC Coimbra no Natal Solidário
O nosso Natal Solidário 2014, segue a tradição Húngara e
pediu a todos os Companheiros que nos trouxessem um brin‑
quedo do filho, do neto, do sobrinho, que já não é utilizado e
que vai ter uma segunda vida nas mãos de uma criança do
Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de São
Martinho do Bispo. Esta Instituição tem crianças com idades
compreendidas entre 1 ano e 6 anos de idade (50) e crianças
na faixa etária dos 6 aos 10 anos (25). As prendas recolhidas
entregues permitiram que pelo menos cada uma das 75 crian‑
ças tivesse neste natal uma prenda!

LIONS CLUB DE ELVAS

Fizemos uma campanha de divulgação da diabetes “Como
prevenir a diabetes tipo 2” junto dos alunos do Colégio Luso
‑Britânico de Elvas. Fizemos também duas sessões de escla‑
recimento, sujeitas ao mesmo tema no Estabelecimento
Prisional de Elvas.

Concerto de Ano Novo do LC Coimbra
Sabemos hoje que milhões de crianças são pobres, sem
abrigo, famintas, negligenciadas, doentes, deficientes ou víti‑
mas de abuso. Tragicamente, essas crianças geralmente têm
de viver sem os serviços essenciais de saúde e educação que
aliviariam o seu sofrimento e que oferecem esperança no seu
futuro. É por isso que reconhecemos o papel da Casa Rainha
Santa Isabel. Assim realizámos o Concerto Ano Novo, no pas‑
sado dia 10 de janeiro, que teve 487 assistentes e cuja receita
reverteu a favor desta Instituição de Odivelas. Contámos com
a preciosa ajuda dos alunos do 2º, 3º e 4º ano do 1º Jardim
Escola João de Deus de Coimbra e do Cantemus, Coro Juvenil
de Cantanhede, liderado pelo Maestro Augusto Mesquita a
quem agradecemos o magnífico espetáculo que nos propor‑
cionaram.
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Decorreu em Elvas, em Novembro, uma reunião de Divisão em que
participaram vários elementos dos restantes Clubes da Divisão.
Entrega de nove cabazes de Natal com bens alimentares a
algumas famílias carenciadas da nossa comunidade.
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LIONS CLUBE ESTORIL‑PALÁCIO

Concerto Solidário a favor
das Aldeias SOS de Bices
se‑ Casa Lion‑. Contamos
com a presença do Vogal
do Pelouro da Ação Social
da Câmara de Cascais Dr.
Frederico Almeida, O Vice‑
Presidente das Aldeias
SOS Dr.Marc Defretin, o
D i re c t or da A l de i a de
Bicesse Dr. Salvador Espí‑
rito Santo, a Mãe Emília e
as Crianças da Casa Lion.
Na assistência tivemos
lotação esgotada, com a presença de 195 pessoas, incluindo
os membros do nosso clube, e ainda estiveram representados
os seguintes Clubes Lions: Almada, Benfica, Oeiras‑Tejo e
Setúbal. O ambiente foi fantástico e muito participativo com
a assistência a interagir com os artistas: João Pedro Pais,
Rogério Charraz e Inês Herédia e o ator António Machado.
LIONS CLUBE DE ESPINHO

No dia 15 de Dezembro o Clube efectuou uma colheita de
Sangue na Freguesia de Espinho. Os resultados da colheita
foram os seguintes:
Dadores Aprovados – 100
Dadores Suspensos – 30
Total de Inscritos – 130
Novos Dadores – 5
Inscrições de Medula ‑ 2

Campanha Solidária do Banco de
Leite
Em parceria com algumas empre‑
sas, amigos e membros do Clube
estamos a desenvolver o Projeto
de apoiar os pequenos‑almoços
de 70 crianças carenciadas da
Escola Ibn Mucana de Alcabide‑
che.

LIONS CLUBE DE ESPOSENDE
Antes de mais e para todos os(as) Companheiros(as) dos Lions
Clubes de Portugal, os nossos votos de um ano cheio de
sonhos realizados, tanto pessoais, como a favor das nossas
Comunidades e dos nossos Clubes.
Para terminar o ano de 2013 e durante o mês de Dezembro,
conseguimos mais uma sócia para o nosso Clube, a compa‑
nheira Cláudia Susana Pinheiro do Souto Andrade de Oliveira,
Técnica Oficial de Contas. Esta é terceira sócia que entra para
o Lions Clube de Esposende, no AL 2013/2014, pelo que pode‑
mos dizer que, a nível de sócios, o balanço apresenta já um
saldo positivo.
Na quadra natalícia, perdemos, com enorme pesar, a nossa
Companheira Lídia Martins, a qual muito contribuiu para a
nossa Comunidade, com a publicação de dois livros de poesia,
da sua autoria, cuja verba reverteu para as nossas causas.
Este novo ano começou com a concretização de sonhos. No
início de Janeiro entregamos, ao Centro Social João Paulo II,
uma IPSS, sedeada em Apúlia, no concelho de Esposende,
uma cadeira de rodas, um andarilho e um par de muletas.
Equipamentos que aquele Centro Social necessitava, pelo que
receberam a doação com muita alegria e satisfação.

Rastreios à Visão‑ No passado dia 11 de Janeiro, em S. João do
Estoril no Estorilart Market, o Clube levou a cabo o rastreio à Visão
no âmbito do Protocolo assinado entre o Lions Clubes Portugal
Distrito 115 CS e o Institutoptico. O rastreio foi um sucesso!
Na mesma feira de S. João Estoril, que é promovida no 2º
sábado de cada mês, o Clube também vendeu livros, com o
objetivo de angariar fundos para as Instituições que apoia no
Concelho de Cascais.
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LIONS CLUBE DE FARO

Caminhada Lions pela Diabetes em Faro
Magnifica a Caminhada organizada pelo LC de Faro, em prol
da Diabetes e que se realizou no Jardim Manuel Bivar, em
Faro, no dia 17 de Novembro de 2013,para assinalar o Dia
Mundial da Diabetes e dedicada à consciencialização a cerca
da Diabetes, ao convívio, à importância do desporto na pre‑
venção, no tratamento e também à solidariedade.
Esta Caminhada, feita pelos limites da zona histórica da cidade,
num percurso de 4,5 Km,esteve integrada no projecto da
Câmara Municipal, intitulado “Faro a Andar” e que pretende
desenvolver estratégias de sensibilização e dinamização junto
da população do município, privilegiando o contacto com a
natureza e criar condições para que o caminhar seja uma acti‑
vidade física, lúdico desportiva, ao alcance de todas as idades.
Os participantes nesta Caminhada, cerca de 150 pessoas, foram
convidadas a contribuir com um donativo destinado a ajudar a
Unidade de Diabetologia do Centro Hospitalar do Algarve (Hos‑
pital de Faro) e a Associação de Diabéticos do Algarve.
A esta Caminhada, associaram‑se três Atletas Olímpicos, resi‑
dentes no Algarve: Ezequiel Canário, Ana Dias e Carlos Cabral.
A ela juntou‑se ainda o Presidente da Câmara Municipal de
Faro, Professor Rogério Bacalhau Coelho.
Os participantes poderam ainda realizar rastreios à Diabetes,
Colesterol, Tensão arterial e Peso, orientados por profissionais
de saúde que esclareceram e alertaram para a importância da
prevenção no combate a esta doença.

Maratona Zumba Solidária. Foi amplamente divulgada a inicia‑
tiva e os participantes convidados a trazer 1 litro de leite e 3
horas de boa disposição. Durante aquele tempo, o Professor Élio
Viegas proprietário do Ginásio deu uma aula de Zumba a qual
se manteve com uma adesão, que ultrapassou as espectativas
(mais de 600 pessoas) e permitiu atingir o objectivo, 615 litros
de leite, o qual foi de imediato entregue ao Director do Agrupa‑
mento de Escolas João de Deus, que esteve presente no evento.

Esta parceria com o Ginásio iniciou‑se em Maio de 2013, com
a 1ª Maratona Zumba realizada em Faro e em Altura, onde
foram angariados 750 litros de leite, entregues às Escolas em
Castro Marim, Olhão e Faro.

LIONS CLUBE PÉROLA DO OCIDENTE

Campanha Lion “Sorrisos de Escola em Escola” recolhe 615
litros de leite
O Lions Clube de Faro desafiou o Ginásio Corporeus a aderir
à Campanha Lions “Sorrisos de Escola em Escola”.
Assim, no passado dia 25 de Janeiro, realizou‑se no Pavilhão
Afonso III, com o apoio logístico da Câmara Municipal, a 2ª
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Nos dias 13, 14 e 15 de Dezembro, em parceria com a Casa do
Povo das Lajes das Flores, o LC Pérola do Ocidente participou
na Feira de Natal 2013, conjuntamente com mais dez exposito‑
res, a fim de se colocarem à venda pelo preço de apenas um ou
de dois euros roupas usadas de adulto e bebé. Apesar da parti‑
cipação modesta do público, foi importante para o nosso Clube
na medida em que mais uma vez estivemos presentes numa
actividade social do nosso meio, onde não faltaram alguns
estrangeiros residentes na ilha das Flores, podendo assim divul‑
garmos os Propósitos dos Lions no contexto internacional.
No passado dia 22 de Dezembro os companheiros e compa‑
nheiras do LC Pérola do Ocidente encontraram‑se na nossa
Sede para compormos os Cabazes de Natal, que este ano,
batendo um novo recorde, conseguimos com a generosidade

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identifique‑as ao texto da actividade correspondente
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das pessoas, fazer chegar a 22 famílias outros tantos cabazes
de boa qualidade, para que este Natal fosse mais aconchegante.
Um 23º. Cabaz de Natal foi sorteado dos 440 bilhetes vendidos
para o efeito, bem como entregues mais 3 cabazes a famílias
carenciadas, totalizando assim 25 cabazes entregues, para
além do sorteado.

tes em consequência da longa crise que afecta o nosso País,
fez a distribuição dos seus Cabazes de Natal a famílias neces‑
sitadas. Nos dias 12,13 e 14 de Dezembro,foram distribuídos
34 Cabazes de Ajuda Alimentar, os quais foram um pouco
alargados com géneros que puderam garantir a estas famílias
um pouco do nosso Natal e da nossa Festa Natalícia.Esta acti‑
vidade movimentou uma grande parte dos nossos CL, o que
permitiu que, como sempre, os Cabazes fossem entregues
pelos nossos CL directa e pessoalmente às famílias necessi‑
tadas. Foi uma vez mais uma Actividade Solidária extrema‑
mente gratificante para todos nós.
Bolsa para Estudos
No dia 30 de Dezembro a Direcção e alguns CL do Lions Clube
do Funchal reuniram com grande parte dos quinze estudantes
que recebem a nossa Bolsa para Estudos Universitários, num
lanche que tem como finalidade termos um maior e melhor
conhecimento sobre os “nossos” estudantes, tornando a nossa
relação mais próxima e humana, dando‑lhes um pouco da
nossa experiência de Vida e dos nossos Valores e recebendo
em troca tudo o que uma Vida Jovem que, com muitas dificul‑
dades, mas também com tenacidade e perseverança vai cons‑
truindo e alicerçando numa evolução que sabemos ter um
pouco de Lions no seu ADN, e este é de facto o ADN de LCI.
PARA TODOS OS CCLL O VOTO SINCERO DE UM FELIZ ANO
NOVO!

LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

Votos de um Feliz Ano Novo para toda a família Lion e que
possamos contribuir, no presente e no futuro, para desvanecer
as desigualdades entre os Homens.
Armando Meireles, presidente do LC das Flores ‑ Pérola do
Ocidente

Peditório a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro – con‑
cluída a contagem do peditório de 2013, tendo‑se apurado o
valor de 44.874,44€.
Continuação da Campanha “Big Bags” – está a decorrer com
10 pontos de recolha das garrafas de plástico – para angaria‑
ção de fundos a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Continuação do Círculo de Conferências Internas – 2ª Confe‑
rência pelo CL António Gama Brandão sobre o tema “História
do Clube nos seus Primórdios”.

LIONS CLUBE DO FUNCHAL
Lions Clube de Ílhavo
Nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro de 2013 o Lions
Clube do Funchal organizou a sua habitual Feira de Natal, com
uma larga contribuição dos nossos CL. Neste evento além de
uma Feira de Bric à Brac promovemos a venda de Plantas
Madeirenses, de Produtos Regionais como o vinho Madeira e
o Mel de Cana Sacarina, servimos chá e café, com bolos e doces
confeccionados pelas nossas CL e confeccionámos um almoço
Buffet para todos os CL. Com um sucesso acima das nossas
previsões, este evento gerou um Valor Acrescentado Líquido
substancial, que será totalmente aplicado não só no financia‑
mento das nossas Bolsas de Estudo universitário, mas também
na confecção de Cabazes de Natal (para ajuda alimentar).
Cabazes de Natal 2013
Como habitualmente nesta quadra natalícia, o Lions Clube do
Funchal, no sentido de colmatar os graves problemas existen‑
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Lions Clube de Ílhavo entregou Cabazes de Natal a Famílias
carenciadas do Concelho
No passado dia 19 de Dezembro, o Lions Clube de Ílhavo pro‑
cedeu à entrega de Cabazes de Natal a 16 Agregados Familia‑
res do Concelho, culminando as campanhas de angariação de
fundos para este propósito.
As Famílias seleccionadas, foram referenciadas pelo Serviço
de Atendimento Social Integrado de Ílhavo da Câmara Muni‑
cipal, no âmbito do Projecto que reúne todas as Instituições
com responsabilidade no Atendimento /Acompanhamento
Social de Famílias carenciadas, obedecendo a critérios objec‑
tivos da Edilidade e que se encontrassem mais desprotegidos
e expostos aos fenómenos da pobreza e exclusão social.
Lions Clube de Ílhavo homenageou homens do mar no seu V
Aniversário
No passado Sábado, dia 11 de Janeiro, o Lions Clube de Ílhavo
comemorou o 5º Aniversário da sua fundação.
É sempre um momento alto da vida do Clube, pois neste dia
recebemos a visita oficial do Governador do Distrito 115 Cen‑
tro Norte a que se juntaram muitas outras Individualidades do
Movimento Lionístico e a participação de 20 Clubes Lions
congregando uma assembleia de muitas dezenas de pessoas.
Contámos também com a presença do Sr Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo e do Sr Presidente da Junta de
Freguesia de S. Salvador.
Para além da divulgação das tradições gastronómicas da
região, presenteando todos os que nos visitaram, e esmera‑
damente preparadas pelo Hotel de Ílhavo, homenageámos
com o Diploma de Reconhecimento do Lions Clube de Ílhavo,
os Homens do Mar nas pessoas de duas Individualidades
Ilhavenses que, na nossa opinião são representativas de todos
quantos dedicaram a sua vida ás fainas da Pesca e da Marinha
Mercante, a saber:
‑ O Sr Capitão António de Morais Pascoal e o Sr João Neves
de Vieira, mais conhecido por Atílio como os mais antigos
Capitão e Pescador à linha de Bacalhau que por coincidência,
serviram juntos no mesmo navio.
Apraz‑nos ainda registar uma outra feliz coincidência de ter‑
mos reunido na mesma sala e no mesmo momento, aquele
que serviu nesse navio como Imediato e nosso Companheiro
Lions – Tibério Paradela.
Nestas duas pessoas pretendemos, é claro, estender a home‑
nagem a todos os Homens do Mar da Comunidade Ilhavense
do passado e do presente.

O Lions Clube de Ílhavo está mais rico pois viu o seu quadro social
ser reforçado com um novo sócio, desta feita a Sra Dª Maria do Céu
Sardinha, nossa já habitual formadora dos Workshops e uma já
amiga do Clube de há vários anos, que tomou posse durante o
jantar perante tão prestigiada assembleia.
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No habitual momento cultural, contámos com a presença do
Grupo TRADFOLK que nos presenteou com três danças tradi‑
cionais da Irlanda, Norte de Portugal e Estónia, culminando a
sua actuação com a participação da assistência, proporcio‑
nando momentos muitos aprazíveis que todos apreciaram.

LIONS CLUBE DE LAGOA(AÇORES)

O Lions Clube de Lagoa (Açores) estende a sua mão e ajuda
62 famílias
A Assembleia do Lions Clube de Lagoa (Açores) confirmou a
decisão tomada pela Direção de assumir o compromisso com a
alimentação escolar, no corrente ano letivo, de 62 crianças do
Concelho de Lagoa, cujas famílias passam por grandes constran‑
gimentos de natureza económica, não tendo, por isso, disponi‑
bilidade para suportar os encargos diários com a alimentação na
escola dos seus filhos. A ratificação deste projeto do nosso Lions
Clube, na Assembleia‑geral realizada no início deste mês,
afirmou‑se como um grande momento de cumplicidade solidá‑
ria entre todos os nossos Companheiros e Companheiras que,
em atitude unânime, subscreveram a urgência da intervenção e
o grande alcance social da sua realização. O compromisso do
Lions Clube de Lagoa (Açores) foi assumido no passado mês de
novembro e já está a ser executado com a entrega mensal à
entidade escolar do Concelho de Lagoa da verba necessária à
aquisição das senhas de refeitório destinadas às 62 crianças
necessitadas. Recorda‑se que a formalização deste compromisso
social do nosso Lions Clube aconteceu por ocasião da visita ofi‑
cial do Governador Eugénio Leite que, com a sua presença,
apadrinhou mais esta iniciativa lionística. Esta decisão do Lions
Clube de Lagoa (Açores) não estava prevista no Programa de
Atividades para o Ano Lionístico em curso, mas dada a sua gra‑
vidade social e a urgência em termos de concretização imediata,
foi introduzida na ação lionística deste ano, significando isso, que
o nosso Lions Clube está atento às realidades sociais da sua área
de intervenção e revela‑se um parceiro social empenhado na
resolução dos problemas mais gravosos da sociedade lagoense.
Newsletter de Dezembro do LC de Lagoa

LIONS CLUBE DE LEÇA DA PALMEIRA

O Clube organizou uma Palestra proferida pelo Professor Uni‑
versitário, Prof. José Neto, na Escola E.B. 2,3, em Leça da Pal‑
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meira, virada para alunos e Professores, mostrando quanto vale
em todos os sectores da vida, a ambição em objectivos válidos,
para a solução dos problemas que, dia a dia, vão surgindo.
O Clube fez‑se representar na chamada “Ceia Comunitária”,
organizada pela Junta de Freguesia local e aberta à comuni‑
dade Leceira com carências.
Para além da dádiva de alguns bacalhaus ao Centro Social e
Pastoral de Leça da Palmeira, o Clube deu apoio à Escola Pri‑
mária da Amorosa, de Leça da Palmeira, em que os alunos
conseguiram diversos géneros de mercearia (leite, arroz,
massa, açúcar e outros), para a feitura de diversos Cabazes de
Natal cedidos por aquele Centro Social à comunidade caren‑
ciada de Leça da Palmeira.

O Clube entrega brinquedos e jogos doados por crianças
A presidente do Lions Clube Lisboa Norte, Isabel Cupertino,
recebeu alguns sacos de brinquedos no Colegio Remendinho
de Azeitão, oferta das criancas. Esses brinquedos foram ent‑
regues à Associacao de Autistas de Monsanto, compostos
principalmente por jogos educativos.
O Clube fez também a oferta de roupas a pessoas mais caren‑
ciadas.

LIONS CLUBE LISBOA NORTE

Solidariedade a favor de
uma Obra Social no
Convento dos Cardaes
O Lions Clube Lisboa
Norte participou no dia 8
de Dezembro num lan‑
che de Solidariedade a
favor de uma Obra
Social no Convento dos
Cardaes, onde residem
Criancas mulheres com
Multi Deficiência.
Também houve uma
visita guiada ao mesmo,
bastante enriquecedora
no aspecto cultural.
Entrega de vários Sacos com produtos alimentares para famí
lias carenciadas
No dia 15 de Dezembro, o Lions Clube Lisboa Norte esteve
presente no Almoço Solidário, na AFAP, onde fez entrega de
vários Sacos com produtos alimentares para serem entregues
em conjunto com os dos outros Clubes da Divisão, para famí‑
lias carenciadas.

LIONS CLUBE DE LISBOA BELÉM

Venda de Natal
No dia 19 de novembro com o regresso da PDG Tiete e com a
amável presença do Governador Eugénio Leite inaugurou‑se
a Venda de Natal . Em conjunto com o Lions Clube de Lisboa
Belém, clube anfitrião, a Venda de Natal contou este AL com
outros Clubes, que a esta Atividade se quiseram associar :
Lions Clube de Lisboa Alvalade ; Lions Clube de Lisboa Ben‑
fica; Lions Clube de Costa do Sol / Carcavelos, Lions Clube de
Sete Colinas e Lions Clube de Lisboa Centro.
São momentos mágicos aqueles que são vivenciados por
todos nós nesta Venda de Natal com fins de beneficência. Cada
Clube tem como objetivo, com o produto angariado proteger
as suas Instituições ou adquirir bens para oferecer. Este local
é muito mais do que uma “Venda”, é um momento de Com‑
panheirismo e de dar a conhecer a quem nos visita aquilo que
fazemos e a razão da nossa existência. Aqui distribuímos a
nossa” Revista Lion”, mesmo a dos ALs anteriores e oferece‑
mos uma palavra de animo a quem ali entra e que nos quer
conhecer. Temos de agradecer a todos os Companheiros e
amigos que tornam possível tudo isto e que me desculpem se
esqueço algum companheiro/a, menciono as CLs Celeste,
Maria Helena, Lídia, Natália Brito, Rosa, Odete, Avelina,Tini‑
nha, Nérida, Lourdes, Celestinha, Aidinha, Jorge, Fernanda,
Ana, M. José, Antonieta e tantas mais Companheiras que por
lá passaram a ajudar e claro a amiga Esmeralda e a nossa
PDG Tiete a coordenar.
Isto é Lionismo no seu mais puro” Sonho de Servir” que ano
após ano vamos organizando através do qual procuramos dar
a conhecer o Movimento Lion dando‑lhe a visibilidade na sua
vertente de Solidariedade e Serviço.
Obrigado Companheiros e Votos de um 2014 pleno de Solida‑
riedade e Serviço ao próximo.
CL Dinora Franco Salsinha – AL 2013/2014
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Foram, ainda, oferecidas duas cadeiras de rodas à Associação
Portuguesa de Alzheimer.
Foi feita a entegra de um enxoval de bebé à Conferência de S.
Vicente Paulo.
Continua, também o trabalho de docência na Universidade da
Terceira Idade, agora na Marinha Grande, e que se desenvolve
no âmbito da Cultura.
A 9 de novembro realizou‑se no Hotel Zurique, em Lisboa, o
almoço comemorativo da Carta Constitutiva do clube e, no
qual, a nossa Cla. PDG Isabel Antunes nos honrou com uma
palestra sob um tema muito atual ‑ Prevenção do stress”. Após
o almoço houve um momento alto do lionismo com a entrada
e tomada de posse de um sócio do clube. A esta sessão esteve
presente o nosso Presidente de Divisão 7, CL Fernando Antu‑
nes e o Presidente da Divisão 6, CL José Escada.
LIONS CLUBE LISBOA BENFICA
LIONS CLUBE DA MAIA
O LCLB continua a assegurar o Serviço a Jovens através da
entrega de 4 Bolsas de estudo mensais e apoio e acompanha‑
mento escolar de três alunos com dificuldades de aprendizagem.
É prestada Assistência a Famílias Carentes quer através da
entrega de roupas, quer do pagamento de passes de transporte
mensais a 4 pessoas carenciadas, compra de medicamentos e
pagamento de contas de eletricidade a família desempregada.
Foi entregue um enxoval de bebé à Conferência de S. Vicente
de Paula.
No âmbito da campanha de Combate à Fome tem vindo a ser
feito voluntariado semanalmente, e em associação com a
Legião da Boa Vontade, a sem abrigos e outras famílias caren‑
ciadas. Mantém‑se as contribuições mensais a várias Associa‑
ções de apoio à comunidade (Obra de S. Vicente de Paulo,
A.P.A.M. Associação de Apoio à Mãe Solteira, Lar da Sãozinha,
na Abrigada Alenquer, Ajuda à Comunidade Vida e Paz, Asso‑
ciação de Portuguesa Amigos e Raoul Falerau ‑ Leprosos) .
No âmbito da Campanha do Leite às escolas tem sido entregue
desde setembro pacotes de leite e croissants, a crianças da Cre‑
che de Nossa Senhora da Mãe de Deus na Buraca, na Cova da
Moura e, em outubro foi estendida a distribuição ao Centro Social
6 de Maio, na Buraca, dirigido pela Irmã Deolinda. Atividade esta
que se pretende levar a efeito durante todo o ano escolar.

Continua a ser dada Assistência e Apoio a Doentes, através de
ações de voluntariado, consultas de gastroentrologia e acom‑
panhamento a pessoas idosas e doentes. Tem havido de reco‑
lha de óculos usados para envio entrega na Sede dos Lions
Clube para serem redirecionados para posto de ponto de
reciclagem dos mesmos (em Espanha).
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O Lions Clube da Maia, realizou no passado dia 7 de Dezem‑
bro, na Casa das Tílias, o seu tradicional Jantar de Natal.
Para além do jantar durante o qual houve bons momentos de
companheirismo, procedeu‑se à entrega de donativos, no
montante de 3.000 €.

Foram sido contempladas as seguintes instituições:
CAUSA DA CRIANÇA – MAIA (acolhimento de crianças) APPC‑
DAM – MAIA (apoio a crianças com deficiência mental) SANTA
CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA DO CONDE – LAR DETOUGUI‑
NHA (assistência a crianças e jovens com deficiência mental).
Integrando ainda as diversas atividades inerentes à quadra
natalícia, realizou no dia 16 de Dezembro um lanche no Lar
Evangélico Português (Acolhimento de Crianças) durante o
qual foram entregues brinquedos a 44 crianças.

Igualmente entregou à Obra Missionários do Sofrimento (lar
de acolhimento de idosos) um Cabaz de Natal.
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Foram entregues também alguns Cabazes de Natal a diversas
famílias carenciadas.
Estas últimas atividades orçaram em 4.550 €, fundos estes
resultantes de diversos eventos realizados durante o ano e de
ofertas dos CL maiatos.

LIONS CLUBE DO MONTIJO

O Lions Clube do Montijo desenvolveu durante o mês de
dezembro as seguintes atividades:
Nos dias 6,8,9 e 10 de dezembro 15 LLCC do L.C. do Montijo,
respondendo ao apelo feito pela C.M.M., colaboraram volunta‑
riamente na recolha de alimentos, no supermercado E. Leclerc,
para a constituição dos cabazes solidários a serem distribuidos
pelas famílias carenciadas do Concelho do Montijo.
Também para ajuda às famílias assistidas pela Associação de
Moradores do Bairro do Areias (AMBAREIAS) alguns 7 CCLL
foram entregar a esta instituição, no dia 16, 7 Cabazes de Natal,
organizados com os alimentos doados pelos CCLL do L.C.M. e
recolhidos na assembleia de café do mês de dezembro.
No dia 19 doámos 4 pares de óculos a três indivíduos caren‑
ciados (a um foram dados 2 pares, uns de ver ao longe e
outros de ver ao perto), ao abrigo do Protocolo estabelecido
entre a C.M.M., do L.C.M. e o Instituto Ótico do Montijo. Doá‑
mos ainda 2 pares de óculos a dois alunos carenciados do 1º
ano. Fundos doados 620€, cabendo ao LCM a dádiva de 250€.
Enviamos para reciclagem 150 pares de óculos.
O Lions Clube do Montijo desenvolveu durante o mês de
janeiro as seguintes atividades:
‑ Doámos à Escola EB Caneira o seguinte material infantil: 20
livros; 3 jogos e 7 discos.

‑ Concorremos ao Concursos Texto da Paz e ao Concurso Foto‑
gráfico, tendo ganho, neste último, o 1º Prémio a nível do
Distrito 115CS, com uma fotografia do Meio Ambiente, cate‑
goria – Vida Animal.
‑ De 20 a 29 de janeiro realizámos o Rastreio Visual a 455
crianças do 1º ano do Ensino Básico das Escolas do Concelho
do Montijo. Este rastreio foi realizado em parceria com a
Câmara Municipal do Montijo, a Junta de Freguesia do Mon‑
tijo e Afonsoeiro e o Instituto Ótico do Montijo. O rastreio foi
efetuado por um técnico da Associação Portuguesa de Preven‑
ção Visual, coadjuvado por uma assistente social da Câmara
do Montijo e dois Companheiros do LCM.

De todas as crianças observadas foram detetadas 76 com pro‑
blemas visuais e destas 30 são crianças carenciadas.
A listagem das crianças carenciadas foi entregue no Gabinete de
Ação Social da Câmara do Montijo que depois as encaminhará
para o Instituto Ótico do Montijo. A Junta de Freguesia do Mon‑
tijo e Afonsoeiro financiará os óculos dos alunos, que deles
necessitem, desde que sejam alunos das escolas pertencentes a
esta freguesia. Os óculos dos alunos das restantes freguesias
serão financiados pelo LC do Montijo e pelo Instituto Ótico.
Dos alunos não carenciados, que apresentaram deficiência
visual, foi dada informação aos Encarregados de Educação
para que estes os levem a uma consulta oftalmológica e tra‑
tem ou não da aquisição dos óculos.
‑ Por solicitação de uma Professora do Agrupamento de Escolas
da Escola Poeta Joaquim Serra, entregámos um par de óculos,
com lentes prismáticas, a uma aluna carenciada da Escola EB1
do Afonsoeiro. Os óculos foram custeados por: LC do Montijo,
Instituto Ótico do Montijo e uma pequena parte pelo Pai da aluna.
‑ Realizámos a 24 de janeiro a nossa Assembleia de jantar, tendo
contado com a presença de vários convidados e a de um Pales‑
trante, o Dr. Adalberto Campos Fernandes, que proferiu uma pales‑
tra subordinada ao Tema: Os desafios do Sistema de Saúde.

LIONS CLUBE DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

No dia 1 de Dezembro o Clube efectuou uma recolha de San‑
gue em Travanca, concelho de Oliveira de Azeméis, com a
participação de 67 Dadores.
No dia 6 de Dezembro o Clube pagou duas Bolsas de Estudo
a estudantes universitários, no montante de 75,00€ cada, no
total de 150,00€.
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No dia 8 de Dezembro efectuou uma recolha de Sangue em
Madaíl, concelho de Oliveira de Azeméis, com a participação
de 43 Dadores.
Durante o mês de Janeiro o Clube pagou três Bolsas de Estudo,
no montante de 225,00€, a três estudantes universitários.

LIONS CLUBE DE OVAR

Oferta de bens alimentares à Instituição “Mãos Solidárias”.
Oferta de cadeira de rodas especial ao Lar da 3ª Idade de
Maceda – Ovar.

cerimónias do dia 7 de Dezembro de 2013, em que foi descer‑
rada uma lápide evocativa na casa onde nasceu e viveu o
Conselheiro António Ferreira, Na rua Inàcio Perestrelo, em
Ponte de Lima, com a inauguração de uma Exposição na
Biblioteca Municipal e com uma mesa‑redonda no mesmo
local, em que foram intervenientes, como oradores, o Profes‑
sor Doutor Salvato Trigo, Reitor da Universidade Fernando
Pessoa e Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de
Lima, o poeta limiano Cláudio Lima e o Dr. Francisco Abreu
Lima, Lion e membro fundador do Lions Clube de Ponte de
Lima, que conheceu e conviveu com o Conselheiro António
Ferreira. Foi uma tarde de excelência, com uma assistência
exigente e interessada que encheu por completo o auditório
da Biblioteca Municipal.

LIONS CLUBE DE POMBAL ‑ MARQUÊS DE POMBAL

Com o objetivo de promover a leitura e aumentar as parcerias
com entidades públicas e privadas, os Companheiros Lions
do Lions Club de Pombal ‑ Marquês de Pombal, definiram
como uma das atividades a desenvolver, ao longo do ano
lionístico 2013/2014, a doação de livros a várias Instituições do
Concelho de Pombal.

No dia de 3 de Janeiro de 2014, foi encerrada a exposição e
lançada, no auditório da Biblioteca Municipal, o livro de Antó‑
nio Ferreira, “O CARDEAL SARAIVA (UM GRANDE LIMIANO)”.
O trabalho de apresentação da obra coube, desta feita, ao
Professor Doutor José Cândido de Oliveira Martins, professor
e investigador da Universidade Católica Portuguesa.

A primeira iniciativa teve lugar no dia 11 de janeiro 2014 junto
da população mais jovem. Foi com bastante entusiasmo que
as crianças do Centro de Acolhimento Temporário da APEPI
receberam os Companheiros Lions e abriram o presente que
lhes era entregue.
A leitura potencia crianças e adultos a terem mais oportunidades
e enriquecimento pelo que nos próximos meses os companhei‑
ros Lions continuarão a entregar livros pelo Concelho.

LIONS CLUBE DE PONTE DE LIMA

O LIONS CLUBE DE PONTE DE LIMA PRESTA HOMENAGEM
A ANTÓNIO FERREIRA E AO “CARDEAL SARAIVA”
O Lions Clube de Ponte de Lima, atento aos valores da terra
limiana prestou homenagem ao ilustre poeta, escritor, bió‑
grafo, fundador do jornal “CARDEAL SARAIVA” e Juiz Conse‑
lheiro António Ferreira, na passagem dos 50 anos do seu
falecimento, em 1963.
A homenagem, à qual se associou a Câmara Municipal, teve
a duração de aproximadamente um mês: iniciou‑se com as
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A reedição da obra, agora esgotada, foi um sucesso face ao
impacto que teve na opinião pública e à atenção que lhe foi
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prestada pelos meios de comunicação social, tanto os jornais
como a rádio.
A acompanhar estes atos de homenagem, também estiveram
presentes muitos membros da família do homenageado que
gentilmente se deslocaram a Ponte de Lima provenientes de
Lisboa e Portalegre, entre eles a sua sobrinha D. Maria Berta
Ferreira e marido Dr. Henrique Duarte Casquilho Barbosa e
muitos dos seus filhos, genros e noras.
Fotos de Amândio Vieira

LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM

Lions Clube da Póvoa de Varzim apoia a Casa de Santa Maria
da Estela		
A casa de Santa Maria da Estela é hoje um Lar de acolhimento
de crianças e jovens em situação de risco social, provenientes
de famílias desestruturadas, sem meios de subsistência.
Esta casa nasceu dum sonho de três Irmãs da Obra de Nossa
Senhora do Rosário, que conseguiram um imóvel degradado,
num local lindíssimo e com espaço mais que suficiente para
poder ser um Lar de Infância e Juventude, de referência regio‑
nal, reconhecido pela qualidade de Acolhimento e Amor dado
às Crianças.

LIONS CLUBE DO PORTO

O Lions Clube do Porto ofereceu às Irmãs Fransciscanas da
Imaculada, que têm a seu cargo jovens com problemas, livros
infanto‑juvenis Porto Editora no valor de 500€.
Entregou à respectiva identidade as cápsulas de plástico, que
estavam na sede e que continuarão a ser recolhidas durante
todo este ano Lionístico.
Projecto de Mão em Mão
A terceira remessa de livros escolares oferecida pelo Lions
Clube do Porto ao projecto “Mão em Mão”, que será entregue
à Câmara em Fevereiro.
ÚLTIMA HOMENAGEM
O Lions Clube do Porto cumpre o dever de informar a perda
do seu último sócio fundador CL Albino Aroso, que tanto pres‑
tigiou, inovou e dignificou a sua profissão, a quem prestou a
sua sentida e última homenagem.

Para que todo este sonho se tornasse realidade, era preciso o
empenho e colaboração de muita gente, pois as obras necessá‑
rias eram de grande vulto e os requisitos exigidos pela Segu‑
rança Social, para que a Casa fosse uma I.P.S.S., eram enormes…
O Lions Clube da Póvoa de Varzim tomou conhecimento deste
projecto e, desde logo, todas as actividades do Clube, durante
os próximos anos, tiveram um único objectivo—angariar fun‑
dos para que a Casa de Santa Maria da Estela se tornasse uma
realidade.
Houve, desde logo, uma conjugação de esforços e vontade de
«Servir» de muita gente. E assim, autarquias, empresas, amigos
e Lions, deram as mãos e foi uma maravilha ver a Obra surgir.
Lions Internacional deu também uma ajuda preciosa de 75 000
dólares, que foram muito bem aplicados.
A generosidade dos companheiros do Lions Clube da Póvoa
de Varzim foi enorme, apareceu uma carrinha para o trans‑
porte das crianças, a cozinha para a Instituição, a despensa, o
mobiliário, tapetes, roupa de cama, etc…
Houve uma grande mobilização de Lions e não Lions, para que
a 1ª fase da Obra fosse inaugurada a 9 de Junho de 2012.
O grande objectivo desta Obra é proteger as Crianças e Jovens
em risco, dar‑lhes Amor, promover o seu desenvolvimento
integral e a sua (re)inserção social, através de programas edu‑
cativos e terapêuticos.
Quem visita esta Casa fica encantado com o clima que aí se
respira, com o carinho com que as Crianças são tratadas e de
como elas se sentem felizes quando nos apresentam o seu
quarto e a sua casa…E, quando há irmãos, sempre que pos‑
sível, eles são mantidos juntos, para que não se perca o vín‑
culo de Família e o Amor circule.
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No entanto a Obra não está concluída. Há uma 2ª fase, a ala
dos dormitórios, que já tem projecto aprovado, mas que ainda
não começou por falta de verba. Só com a colaboração da
autarquia, da comunidade e com a generosidade de todos, se
poderá finalizar este projecto que irá aumentar a capacidade
para acolher mais Crianças.

No âmbito das nossas funções de interajuda, o Lions Clube
de S. Miguel promoveu e realizou um lanche de Natal com as
Crianças do IAC sendo‑lhes entregue como presente de Natal,
brinquedos a todas elas, bem como um computador e um
televisor, aparelhos estes que lhes faziam falta, e não tinha o
Instituto possibilidade de os adquirir.

A Casa de Santa Maria da Estela continua a precisar de ajuda
para fazer face às inúmeras despesas de manutenção, pois as
estruturas técnicas exigidas e indispensáveis são pesadas e
as dificuldades económicas são grandes.
No dia 23 de Maio de 2013, a Casa de Santa Maria da Estela e
o Lions Clube da Póvoa de Varzim, receberam a honrosa visita
do Presidente de Lions Internacional Wayne Madden, que quis
tomar conhecimento da obra aí realizada.
É com muito orgulho que recordamos todos estes acontecimentos
e pedimos a Deus que nos desperte sempre a vontade de «Servir
e Ajudar o Próximo» para minorar o sofrimento no Mundo.
A todos os que colaboraram, o nosso «Muito Obrigada»
Maria Emília Rodrigues
Past Presidente

LIONS CLUBE DE SÃO JOÃO DA MADEIRA
LIONS CLUBE DE S. MIGUEL (AÇORES)

O Lions Clube de S. Miguel promoveu um almoço de Natal,
intitulado “Almoço Solidário”, aberto a Lions, familiares e ami‑
gos, sendo o objetivo do mesmo a angariação de fundos a
serem aplicados na composição de cabazes de Natal.
Realizou este Clube uma campanha de angariação de alimen‑
tos, efetuada numa superfície comercial em P. Delgada, que
teve a colaboração de diversos Companheiros e Companhei‑
ras, que durante 3 dias de intenso trabalho, recolheram e
graças a dádivas de pessoas anónimas, 1 TONELADA DE ALI
MENTOS, sendo estes mesmos alimentos feito parte de caba‑
zes que foram entregues a 50 famílias carenciadas, apoiadas
algumas delas mensalmente por este Clube.
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O Clube em parceria com o Rotary Clube de São João da
Madeira, continua a desenvolver a acção de recolha de máqui‑
nas de costura usadas, de livros novos, livros usados e outros
bens, tais como roupa e calçado para serem enviados e doa‑
dos à Guiné‑Bissau.
O Clube fez a entrega de um donativo aos Bombeiros Volun‑
tários no valor de 250,00€ para a ajuda na compra de equipa‑
mento.
No dia 26 de Janeiro e numa Comemoração conjunta com o
Lions Clube de Oliveira de Azemeis, os dois Clubes festejaram
os seus 31 anos de existência com a presença do Governador
do Distrito 115 Centro Norte Jorge Coutinho, além de vários
Clubes Lions, o presidente do Rotary Clube de S. João da
Madeira e várias personalidades convidadas.

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identifique‑as ao texto da actividade correspondente
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Foi aproveitada esta oportunidade para homenagear o industrial
e artísta plástico Sanjoanense Armando Tavares de Almeida.

LIONS CLUBE DE SANTA CATARINA

O Lions de Clube de Santa Catarina entregou 18 Cabazes do
Natal a famílias necessitadas das Freguesias de Buarcos/São
Julião e Paião.

Português do Sangue, à qual compareceram 37 dadores volun‑
tários, tendo sido recolhidas 26 unidades de sangue.
O Clube organizou de 6 a 18 de Dezembro uma venda de Natal
para angariação de fundos para poder satisfazer alguns dos
apoios a seguir indicados.
No dia 19 de Dezembro como habitualmente na época de Natal
o Clube fez a entrega de 13 Cabazes com alimentos a pessoas
carenciadas.
No dia 19 de Dezembro o Clube entregou a várias Instituições
da cidade para apoio a pessoas carenciadas, diversas roupas
para crianças, jovens e adultos, de ambos os sexos, no valor
total de 1.200,00€.
No dia 26 de Dezembro o Clube entregou um cheque no valor
de 1.100,00€, à Direcção das “Florinhas do Vouga”, como com‑
pensação pela cedência das instalações para as colheitas de
sangue.

CL João Paulo Gouveia (Pres. LC Sta. Catarina) entrega um Cabaz de
natal ao Sr. Paulo Pinto, Presidente da Junta de Freguesia do Paião.

LIONS CLUBE DE SANTA JOANA PRINCESA

No dia 1 de Novembro o Clube promoveu mais uma Recolha
de Sangue, a cargo da Delegação de Coimbra, do Instituto
Português do Sangue, à qual compareceram 37 dadores volun‑
tários, tendo sido recolhidas 30 unidades de sangue.
No dia 23 de Novembro‑ “Dia da Floresta Autóctone” ‑ Pre‑
sença de 6 CC/LL na acção da “Floresta Unida” de plantação
de árvores, na Serra do Buçaco, em Penacova.
No dia 30 de Novembro o Clube procedeu à recolha de óculos
usados em recipientes distribuídos por várias farmácias, tendo
obtido neste mês 20 pares.

LIONS CLUBE DE SANTA MARIA DA FEIRA

No mês de Novembro efectuaram‑se 90 exames de Rastreio
de Ambliopia de parceria com o Serviço de Oftalmologia do
CHEDV – Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira.
Realizaram‑se ainda neste hospital 420 horas de Serviço de
Voluntariado.
LIONS CLUBE DE SANTIAGO DO CACÉM

No dia 3 de Dezembro o Clube promoveu mais uma Recolha
de Sangue, a cargo da Delegação de Coimbra, do Instituto

O Lions Clube de Santiago do Cacém comemorou no passado
dia 25 de janeiro o seu 28 Aniversário com um jantar no Res‑
taurante da Casa do Médico, com a presença do PDG CL Nuno
Ferrão em representação do Governador do Distrito 115 CS, a
Presidente de Divisão 9 CL Maria José de Brito, CCLL do Lions
Clube de Setúbal e a maioria dos CCLL do Clube aniversa‑
riante;
‑ Recepção de um donativo de 750,00 Euros atribuídos ao
Clube pela Galp Energia;
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‑ Realização da Actividade “Plano de Leitura / Contos” no
infantário O Montinho;
‑ Atribuição de um prémio/donativo ao aluno Ruben Raposo
do 5 D da Escola Agrupamento Santiago do Cacém, que par‑
ticipou na elaboração do Cartaz Sobre a Paz;
‑ Participação na Actividade “Redacção sobre a Paz” com o
envio de um trabalho.

de Corroios, 2 na Freguesia de Fernão Ferro e 6 na União das
Juntas de Freguesia de Seixal, Arrentela e Paio Pires. Tivemos
também a colaboração da Câmara Municipal do Seixal;
Protocolo entre o Distrito 115 CS e o Instituto Óptico
No dia 20 tivemos a nossa Assembleia Jantar com a visita
Oficial do CL DG Eugénio Leite. Durante o jantar, foi assinado
um Protocolo entre o Distrito 115 CS representado pelo DG
Eugénio Leite e o Instituto Óptico representado pelo Sr. Carlos
Tavares, em que o Instituto Óptico se disponibiliza a fazer ras‑
treios , consultas e posterior fornecimento de óculos a crian‑
ças comprovadamente carenciadas.

Realização no dia 14 de dezembro da
Atividade “NATAL SOLIDÁRIO” no
Hospital do Litoral Alentejano, com
a atuação do Grupo Coral da Galp
Energia. Na altura procedeu‑se à
oferta de um cachecol e cartão de
Boas Festas a todos os doentes inter‑
nados, no total de 150.

LIONS CLUBE SEIXAL MIRATEJO

Cerimónia de entrega de Pins aos Sócios com 20 anos de Lionismo
O Governador Eugénio Leite e os seus 1º e 2º Vice, respectiva‑
mente, CCLL Américo Marques e Manito Torres, fizeram a
entrega dos Pins de 20 Anos a seis companheiros, numa cerimó‑
nia que decorreu no jantar da sua visita oficial ao Clube.

Distribuição de 15 Cabazes de Natal
No passado dia 19 de Dezembro, o Lions Clube Seixal Mira‑
tejo, através do seu Presidente, Secretário e Tesoureiro, bem
como, com a ajuda de elementos da Acção Social das Fregue‑
sias de Corroios, Fernão Ferro e União das Juntas de Fregue‑
sia de Seixal, Arrentela e Paio Pires, procedeu a distribuição
de 15 Cabazes de Natal, tendo sido entregues 7 na Freguesia
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LIONS CLUBE DA SENHORA DA HORA

‑ No dia 17 de Dezembro visitamos os utentes do Lar Canto
de Encanto para uma sessão de leitura e convívio com os
mesmos que coincidiu com a sua Festa de Natal.
‑ Nos dias 17 e 18 de Dezembro distribuímos cabazes de Natal
a 111 famílias, num total de 2.000 kg, no valor de 3.000 €.
‑ No dia 20 de Dezembro reunimo‑nos na nossa sede e com o
espírito natalício convivemos com alegria e amizade no já
tradicional Jantar de Natal.
‑ Ainda no mês de Novembro ajudamos várias famílias em
situação precária, pagando algumas despesas correntes,
nomeadamente:
‑ Adiantamento para despesas de subsistência e habitação, no
valor de 180€;
‑ Pagamento de despesas com a EDP, no valor de 82€ e
‑ Medicamentos, no valor de 7€.
‑ Emprestamos duas cadeiras de rodas a pedido de pessoas
carenciadas.

Costa e Mafalda Catarina Micael, obtiveram Menções Honro‑
sas, pelos seus trabalhos.
O Clube fez um peditório de géneros alimentícios para serem
entregues a famílias carenciadas de Viana do Castelo, por
intermédio da Cáritas Diocesana de Viana do Castelo, tendo
sido angariadas duzentas e setenta e uma unidades.
No passado dia 11 de Janeiro, o Lions Clube de Viana do Cas‑
telo, organizou no Hotel Axis, desta cidade, uma “Ceia de Reis”,
onde participaram dezenas de Lions e respetivos cônjuges.
Durante esta ceia, pelo Presidente do Clube C/L Duarte Mar‑
ques, foi entregue ao C/L António Carlos Pires um “Chevron”
que nos foi enviado por Lions Internacional, premiando aquele
Companheiro por ter atingido 30 anos de Sócio do nosso Clube.
Antes de terminar esta ceia, recebemos a visita de um grupo de
crianças, que foram cantar as Janeiras aos Lions ali reunidos.
Após o levantamento que efetuamos numa casa comercial, o
Clube fez a entrega de 60 peças (sapatilhas, camisolas diversas
roupas, etc.) à Casa dos Rapazes desta cidade.

LIONS CLUBE DE VAGOS

SAÚDE
Rastreios de Tensão Arterial, Colesterol, Diabetes, Massa Gorda:
Efectuados Rastreios a 184 pessoas, com a presença de 7 CCLL.

LIONS CLUBE DE VALE DE CAMBRA

Participação no “Caldo Solidário” da Associação Valecam‑
brense de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente. No decorrer
deste encontro o Clube fez a entrega de um donativo de
500,00€ para a Associação que foi obtido aquando da realiza‑
ção do Magusto de S. Martinho.

LIONS CLUBE DE VIANA DO CASTELO

O Clube concorreu ao Concurso do Cartaz sobre a Paz, do
Distrito 115CN, com três trabalhos feitos pelos alunos do 6º e
7º ano do Colégio do Minho, desta cidade, tendo obtido o
primeiro lugar o aluno Miguel Osório do 6º A e os alunos Telmo

LIONS CLUBE DE VILA DO CONDE

35º Aniversário do Lions Clube de Vila do Conde
O Lions Clube de Vila do Conde comemorou no dia 25 de
janeiro, o seu 35.º aniversário, com um jantar realizado numa
unidade hoteleira de Vila do Conde.
Com a presença de mais de uma centena de participantes entre
os quais se encontravam associados e representantes de 18
clubes congéneres, a reunião foi aberta pelo Presidente Maia
Gomes, que tinha a seu lado, na mesa de honra, como convi‑
dados, o Governador do Distrito, Jorge Coutinho, a Presidente
da Câmara Municipal Dr.ª Elisa Ferraz, o Dr. José Luís Ferraz,
Presidente da Direção do MADI, o Eng.º Neves de Oliveira, Pre‑
sidente do Rotary Clube de Vila do Conde e os Presidentes do
Lions Clube do Porto como padrinho e o da Costa do Sol
‑Carcavelos, respetivamente Gustavo Silva e António Angeiras
(este por coincidência também Vilacondense), aos quais
durante a tarde foram proporcionadas visitas culturais ao Cen‑
tro de Memória, à Casa de José Régio e à Nau Quinhentista.

janeiro–fevereiro 2014

LION

39

acção lions em portugal
Com o mesmo fim, também foi possível angariar produtos
alimentares aquando da realização de um espetáculo musical
que o grupo GOSPEL CHOIR realizou, na igreja Matriz de Vila
do Porto, numa iniciativa da Associação Cultural Maré de
Agosto que concordou, no apelo que o Clube lançou às pes‑
soas que vieram assistir ao espetáculo para trazerem produ‑
tos destinados a cabazes de Natal para famílias carenciadas.
Estas inicativas permitiram distribuir tonelada e meia de alimen‑
tos a mais de setenta famílias carenciadas da ilha de Santa Maria.

No jantar, para além das pessoas já referidas encontrava‑se
também o Eng.º Arlindo Maia, Provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Vila do Conde e o Dr. Amorim Costa, Presi‑
dente da Direção da IPSS “O TECTO”, instituições com as quais
o Clube tem parcerias.
No decorrer da sessão que decorreu com alegria e companhei‑
rismo, foram entregues medalhas de filiação aos associados
que completaram durante o ano de 2013, dez, vinte cinco e
trinta cinco anos de sócios do Clube.
Aos representantes do MADI, do TECTO e da Santa Casa da
Misericórdia foram entregues donativos monetários, para
auxílio à aquisição de equipamentos de vária ordem, tão
necessários à sua importante atividade diária.
Com a assinatura de um documento, foi confirmada a irma‑
nação existente entre o Lions Clube de Vila do Conde e o da
Costa do Sol‑Carcavelos, que data de 1989.
No decorrer da sessão, vários foram aqueles que usaram da
palavra para homenagear o Lions Clube aniversariante,
destacando‑se as intervenções da Sr.ª Presidente da Câmara
Municipal e do Governador do Distrito que enalteceram a ati‑
vidade do Clube e a sua importante função ao longo de 35
anos, junto daqueles que mais necessitam.
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No 24º. Aniversário do Lions Clube de Santa Maria
Os companheiros do Lions Clube de Santa Maria reuniram
em assembleia jantar no hotel de Santa Maria, no passado dia
13 de Janeiro, para comemorar o seu 24º. Aniversário.
Tiverem como convidados de honra o presidente da Câmara
Municipal de Vila do Porto, Sr. Carlos Rodrigues e esposa D.
Alda, o ouvidor eclesiástico, reverendo Pe. Vitor Arruda, e
outras entidades locais que tem apoiado o movimento lio‑
nístico protagonizado pelo Clube.
Durante o jantar foi lida a mensagem de felIcitações do pre‑
sidente dos lions da região Açores, Sr. Paulino Amaral que
enalteceu“ a dedicação e espírito solidário que o Clube man‑
tém desde há 24 anos, na ilha de Santa Maria, e o o presidente
do Clube, sr. João Braga, aproveitou a acasião para, em jeito
de recordatória, falar do lionísmo e da grandiosidade e abran‑
gência social das suas obras no mundo inteiro. Lembrou o
princípio motor de toda a ação lionística : “Você não pode ir
muito longe enquanto não começar a fazer algo pelo próximo”.

Lions Clube de Vila do Porto de Santa Maria

Cabazes de Natal que o Clube distribuiu por famílias carenciadas da ilha

(Açores) distribuiu “Cabazes de Natal”, solidarizando‑se com
as famílias mais carenciadas da comunidade mariense.
O Lions Clube de Vila do Porto de Santa Maria levou a efeito
diversos eventos, no sentido de angariar fundos para ajudar
famílias carenciadas, na ilha de Santa Maria, e também, ajudar
toxicodependentes, em termos monetários, nos custos de
terapias aplicadas, em casas da especialidade, no Continente,
tendo em vista a cura desejada.
Deste eventos destacamos um jantar “Convívio de Outono”
aberto a convidados e também, na primeira semana de
dezembro, a instalação, no Centro da Vila, de uma loja com
rendas e outros produtos típicos da ilha, confecionados pelas
companheiras e companheiros.

24 Aniversário do LC de Santa Maria
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acção lEOS em portugal

Serviço
É mais que um sonho, é a realidade,
é a nossa identidade!
Companheiros,

Estão‑se a aproximar as datas da 36ª Conferência Nacional! E os Lions têm um papel
essencial na estrutura Leo, é dos Lions e da sua experiência que muitas vezes os Leos
precisam, do seu saber para partilhar com os Leos e eles crescerem!

BRUNO SOARES
Presidente do Distrito
Múltiplo Leo

A vossa presença é muito, muito importante! Ter os Lions de Portugal ao lado dos Leos
de Portugal, a fomentar esperança e cativar os nossos sorrisos ao longo do nosso tra‑
balho é reconfortante, saber que temos sempre um “ombro amigo” nos Lions para
ajudar no que é necessário.
Para os Leos de Portugal, esta 36ª Conferência Nacional será o “Ponto de Inversão”, esta‑
mos a crescer, estamos na eminência de criação de mais dois Leo Clubes, Vila Nova de
Famalicão e Estoril Palácio, onde os Jovens dinâmicos e competentes já estão à frente
do projeto.
Estamos a (re)criar e a crescer em todas as dimensões, mas sem esquecer as nossas
bases que estão a ser retrabalhadas, temos acticidades e ideias incriveis, desde a Cam‑
panha do Saco com a entrega de Cabazes, à Organização de Festivais Solidários para
doar bens e generos aos mais carenciados, às Dádivas de Sangue e Medula Óssea que
ja salvaram muitas pessoas ao longo da sua existência, a Campanhas de Rua a distribuir
refeições quentes pelos Sem‑Abrigo, à organização de Palestras e Eventos de Cariz Cul‑
tural, à organização de Rastreios Médicos para promover o Bem Estar entre a Sociedade
que estamos inseridos. Organizamos Actividades para Crianças Carenciadas/Desfavore‑
cidas, promovemos Intercâmbios Mundiais inter geracionais e inter culturais a quem
não tem sempre a possibilidade de o fazer.
Por isso, é essencial a presença de todos os Leos de Portugal na 36ª Conferência Leo,
no Estoril/ Cascais. Existirá muita inovação, faremos trabalho solidário com crianças da
Fundação “O Século!”, local onde será também o nosso alojamento, vista para o mar,
junto à praia, com Cascais e Estoril e a sua beleza em nosso redor.
O Centro Cultural de Cascais receberá a nossa Conferência Leo. Espalharemos “Magia,
Sorrisos, Amor e Abraços” na Campanha Abraços Grátis dos Leos de Portugal pelo cen‑
tro da bela cidade de Cascais.
As condições reunidas são inúmeras e incríveis, mas para tudo estar completo, VOCÊS
TÊM DE ESTAR PRESENTES!
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CAMPO DA JUVENTUDE

Companheiros,
Estamos a aproximarmo‑nos de mais um Campo Interna‑
cional da Juventude, e onde o Campo Internacional Portu‑
guês está muito bem referenciado, onde as condições
oferecidas, as actividades culturais, didáticas e recreativas
vão muito para além da imaginação. Onde as amizades
fomentadas criam ligações muito fortes que se torna muito
difícil afastarmo‑nos daqueles que vemos partir no fim do
Campo Internacional da Juventude.
Pois bem, como todos sabem o Campo Internacional da Juven‑
tude conta com os Lions e os Leos de Portugal para bem rece‑
berem os Jovens Estrangeiros, e contamos com vocês e a
vossa disponibilidade para serem uma das Familias de Acolhi‑
mento, que demonstram o que melhor existe na Cultura, Gas‑
tronomia, Bem‑Estar, Actividades e Bem‑Receber do nosso
“Jardim à beira‑mar Plantado” que é Portugal.
Mas não é somente para receber Jovens que falamos com
todos vocês, porque vocês tem a oportunidade que devem
aproveitar de também serem Jovens que realizam os seus
sonhos de conhecer o mundo e viajar por todo o Mundo,
sem saber o que esperar e sair do Campo a chorar por tudo
o que fizeram, ganharam, as amizades que cresceram, os
momentos passados, a cultura, a gastronomia, o bem‑estar,
os monumentos, a diversão, tudo o que possam imaginar.
A nossa Companheira Lion Júlia Lima, do Lions Clube de
Faro, é a pessoa ideal, para vos apoiar em tudo o que neces‑
sitam para os Campos Internacionais da Juventude. Apro‑
veitem, falem com a nossa Companheira e conseguiram
perceber que existe “magia”, no sentido maior da palavra,
em todos os jovens apos a experiencia do Campo Interna‑
cional da Juventude.

correr toda a cidade para realizar a recolha porta a porta. Tudo
isto culminou na triagem dos bens alimentares e na feitura
dos cabazes que foram ofertados a cerca de 400 famílias. Este
foi, sem dúvida, o momento mais gratificante e emocionante
de toda a Campanha.
Apenas com a ajuda de todos foi possível realizar esta atividade,
daí que o LEO Clube de Espinho não possa deixar de agradecer
a todos os que, inebriados por um espírito de solidariedade,
contribuíram para o sucesso da XX Campanha da Saca.
Leo CLube de Setúbal

O Leo CLube de Setúbal desenvolveu várias atividades
como, a participação na Feira de Sant’Iago de Setúbal;
A feira da ladra em conjunto com o seu clube Lions padrinho;
Entrega de livros às Irmãs de Calcutá no valor de 600 euros;
Entrega de roupas em 2º mão à Paróquia de Nossa Senhora
da Conceição no valor de 200 euros;
Recolha de produtos alimentares e de higiene com a parceria
do Jumbo de Setúbal, para ajudar a Instituição SOS Bebé.

Bruno Soares

Leo clube de espinho
Campanha da Saca
O LEO Clube de Espinho realizou, pela vigésima vez, a Cam‑
panha da Saca, uma atividade destinada à recolha de géneros
alimentícios, distribuídos posteriormente pelas famílias mais
carenciadas do concelho, de modo a proporcionar‑lhes um
Natal mais digno. A atividade prolongou‑se de meados de
novembro a finais de dezembro, contando com a colaboração
dos membros do clube LEO e LION, assim como de voluntá‑
rios externos. Excecionalmente, este ano, os membros do
LION Clube de Espinho tiveram uma influência ainda maior
na iniciativa, pois realizaram uma recolha adicional num hiper‑
mercado.
Com efeito, a Campanha iniciou‑se com o processo de dobra‑
gem dos sacos – oferecidos pela Rádio Popular – para mais
tarde serem distribuídos por todas as caixas de correio de
todas as habitações da cidade de Espinho. De seguida,
procedeu‑se à parte mais trabalhosa da atividade – a recolha
dos sacos – que implicou grande dedicação e disponibilidade
por parte de todos os voluntários, já que foi necessário per‑
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Santa maria da feira

