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APOSTAMOS NA PARTILHA
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Presidente
Internacional
Visita Portugal
de 20 a 23 de Maio
 reparados para mais uma PARTIDA, os Distritos Múltiplo,
P
Centro Norte e Centro Sul vão receber a visita do PI Wayne
Madden
 portunidade para todos os Lions conviverem, conhecerem,
O
aprenderem e ouvirem o principal líder falar sobre o nosso
Movimento, em espaços dedicados para o efeito
Receção por Sua Excelência o Presidente da República
Visitas a obras sociais promovidas pelos Lions Portugueses
Visitas culturais e lúdicas

Os Lions Portugueses são hospitaleiros e altruístas…
Participem e disfrutem desta oportunidade!

INTERNATIONAL

Não planear é planear o fracasso

NO FILME “LINCOLN”, RECENTEMENTE PREMIADO,

o Presidente Lincoln discute verbalmente com
o representante dos EUA Thaddeus Stevens, idealista, mas com falta de sentido prático.
Ambos querem abolir a escravatura. Mas Lincoln acredita que a estratégia de Stevens
lhe vai sair pela culatra. Abertamente refere a Stevens que a bússola aponta sempre
para norte. Mas não indica os pântanos que podem estar de permeio, por isso se alguém
seguir em frente de forma imprudente, arrisca‑se a afundar‑se nos pântanos e a nunca
alcançar o seu destino.
Nós Lions, sabemos para onde queremos ir e onde queremos estar. Queremos servir.
Mas, para sermos mesmo eficazes, não podemos avançar sem planeamento e sem
preparação. Temos que ser determinados. Precisamos de mapear o nosso caminho. Não
nos basta supor que nossos Clubes vão prosperar, mas temos que tomar medidas cer‑
tas para garantir esse resultado.
WAYNE A. MADDEN
Lions Clubs Presidente
Internacional

São quatros as pedras basilares que eu tenho vindo a indicar aos Clubes para os forta‑
lecer: avaliar as necessidades periodicamente; definir metas e avaliar a sua evolução
(espero que os Clubes continuem com este processo no próximo Ano Lionístico e nos
que se seguirão). E também aderir às redes sociais.
Claro que faço parte da geração considerada ultrapassada quando se fala em tecnologias
de ponta. Nesta matéria, talvez eu nunca consiga igualar os meus filhos e netos, mas
fui o primeiro Presidente Internacional a ter uma página no Facebook. E tenho apreciado
imenso poder interagir com os Lions através do Facebook.
Recentemente a Associação Internacional de Lions Clubes fez uma pesquisa sobre a
utilização das redes sociais pelos Lions e concluiu que há cada vez mais Lions a utilizar
o Facebook e o Twitter para comunicarem entre si e para divulgarem o seu serviço. É
um facto que precisamos de desenvolver estas ferramentas de comunicação. Vivemos
num mundo digital, e os Lions que sempre se orgulharam de ser parte de suas comu‑
nidades, devem envolver‑se cada vez mais com as mesmas de todas as formas possíveis,
incluindo as redes sociais. Temos que permanecer na linha da frente e hoje em dia o
fluxo da comunicação viaja pela autoestrada digital.
Há alguns anos atrás reuniamo‑nos em varandas e quintais para encontrar os nossos
vizinhos e fomentar relacionamentos. Continuemos a fazê‑lo. Mas vamos também con‑
versar e compartilhar informações online para estreitar vínculos entre os Lions e para
fazer com que a comunidade em geral saiba que estamos aqui e como somos impor‑
tantes. A comunicação ajuda a construir a comunidade. Num mundo de serviço, pode‑
mos alargar o alcance de nossos Clubes através do mundo digital.

WAYNE A. MADDEN
Lions Clubs Presidente Internacional
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Os Segredos do Sucesso
Inquérito demonstra porque é que
os Lions Clubes florescem

PORQUE É QUE ALGUNS CLUBES LIONS CRES‑

enquanto
outros diminuem? Quais são as carac‑
terísticas dos sócios satisfeitos com os
seus Clubes? Porque é que alguns clu‑
bes têm sócios insatisfeitos?
Respostas a perguntas como estas sur‑
giram a partir do Projeto Atualizar, um
estudo global de Lions Clubs Interna‑
cional sobre sócios. LCI coordenou
uma pesquisa envolvendo 7.800 Lions
de 134 países, revelando dados sobre
os motivos pelos quais alguns Clubes
estão em perigo de estagnação ou dis‑
solução, enquanto outros estão flores‑
cendo.
Os registros de filiação de LCI demons‑
tram que a dimensão de um Clube
pode ter implicação na sua sobrevivên‑
cia a longo prazo. Clubes com menos
de 15 membros são menos propensos
a sobreviver além de 10 anos. Cin‑
quenta e sete por cento dos Clubes na
América do Norte, com 11 a 15 mem‑
bros duram apenas uma década; e se
alargarmos a análise para âmbito mun‑
dial esse número passa para 53 por
cento. Pelo contrário, 71 por cento dos
Clubes na América do Norte, com 16 a
20 membros sobrevivem para além
dos 10 anos, e as hipóteses de so
brevivência aumentam proporcional‑
mente ao aumento do número de
sócios. Por exemplo, 90 por cento dos
Clubes com um número de sócios
entre os 31 e os 35 duram mais do que
uma década.
A taxa de sobrevivência de novos Clu‑
bes melhorou para aqueles que foram
fundados com mais de 25 membros. Na
América do Norte (os números são
comparáveis em todo o mundo), 61 por
cento dos novos Clubes com 25 ou
menos membros sobreviveram apenas
uma década, mas este número atingiu
os 70 por cento para os novos clubes,
que começaram com 26 a 30 membros,
e para 83 por cento para Clubes, com 41
a 50 membros.
CEM EM NÚMERO DE SÓCIOS

O Projeto Atualizar que LCI realizou
identificou os motivos da estagnação:
três em cada cinco clubes não cresce‑
ram em 2010‑11; e um terço dos Clubes
não admitiu um único novo sócio.
A pesquisa foi realizada pela Empresa
Glass Box Research de Chicago.
Os Clubes norte‑americanos estão a
obter bons resultados devido à admis‑
são de mulheres. Apenas 14 por cento
dos Clubes na América do Norte não
têm mulheres, em comparação com 25
por cento dos Clubes em todo o mundo.
Além disso, 43 por cento dos Clubes na
América do Norte têm nos seus qua‑
dros sociais 30 por cento de mulheres,
em comparação com 37 por cento a
nível mundial.
No lado negativo, surge a localização
dos Clubes, que não coincide com a
densidade populacional. Setenta por
cento dos Clubes nos Estados Unidos
estão em áreas rurais, onde apenas
residem 41 por cento dos norte
‑americanos. “os Lions têm pouca
representatividade nas áreas suburba‑

nas, o que pode indiciar uma boa
grande oportunidade para os Lions”, diz
Shad Thomas, presidente da Empresa
Glass Box Research . Os dados demo‑
gráficos são também inquietantes: os
Lionss na América do Norte têm um
perfil etário semelhante independente‑
mente do local onde residem. Nas áreas
rurais os Lions são mais velhos, o que
está diretamente relacionado com a
população. Contudo, os Lions das áreas
suburbanas e urbanas tende também a
ser cada vez mais velhos, ao contrário
da população em geral. Por exemplo,
cerca de metade dos adultos em áreas
urbanas e suburbanas têm menos de 50
anos de idade, no entanto, apenas cerca
de 20 por cento dos Lions nessas áreas
têm cerca de 50 anos. (De acordo com
os dados publicados em Novembro de
2012, esta discrepância de idades é a
principal razão para a não adesão de
membros mais jovens).
“Tendo em conta os inquéritos realiza‑
dos, sabemos que nas grandes cidades
metade dos interessados no volunta‑
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riado têm menos de 44 anos. Portanto,
temos de encontrar formas de tornar
os nossos Clubes atraente para os cati‑
var “diz Ken G Kabira, Coordenador da
Área de Afiliação, Programas e Comu‑
nicações. Como tal Kabira sugere que
as equipas GMT Distritais e os Lions
Orientadores se focalizem em indiví‑
duos com idade inferior a 45 anos, em
áreas urbanas e densamente povoadas
para indagarem que tipo de volunta‑
riado é que eles gostariam de parti
cipar.
E porque é que os Lions se tornaram
Lions? Oitenta e seis por cento dos
entrevistados disseram que era para
servir a sua comunidade. Cinquenta e
sete por cento disseram que era para
participar num serviço ou numa causa
específica, e 41 por cento disseram que
era para estar com amigos que já eram
membros.
Combinando os dados de adesão com
os resultados do inquérito, LCI desco‑
briu que 27 por cento dos Clubes norte
‑americanos mostrou uma estável e
crescente adesão e tinha membros com
elevada satisfação. (A média global foi
de 32 por cento). Foram considerados
satisfeitos os Lions que responderam
que gostavam de ser Lions, que tinham
orgulho em ser Lions, que se sentiam
realizados em servir como Lions e que
responderam positivamente a outras
seis questões de avaliação.
Estes Clubes bem‑sucedidos, designa‑
dos de Clubes Ouro, foram seguida‑
mente comparados com os Clubes
designados de Azuis, em que um ou
mais membros mostrasse insatisfação
ou não que não estivesse preocupado
com o crescimento. Curiosamente, os
Clubes Ouro e os Azuis diferem em
tamanho; os primeiros têm uma média
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de 34 membros e os segundos de 23,
mas são similares em termos de sexo,
idade, estado civil, número de filhos,
habilitações e profissões.
A pesquisa possibilitou ainda agrupar
os Clubes Ouro em três objetivos posi‑
tivos e os Azuis em três negativos: Um
tipo de Ouro Club está orientado para
a família, querendo envolver as crian‑
ças e as suas famílias no serviço (não
deve ser confundido com os Clubes de
Sócios Familiares). O segundo tipo de
membros de Clube Ouro revelava uma
orientação social e referiram que as
reuniões regulares do Clube permitiam
a socialização, que eram muito acolhe‑
doras, o que os fazia sentirem‑se como
parte integrante. O terceiro tipo de
Clube Ouro foi o filantrópico: os mem‑
bros referiram que o Clube fornecia
serviços valiosos, que ajudava os
necessitados, que angariava fundos
significativos, mas o seu interesse pelo
companheirismo não foi tão realçado
como pelos dois primeiros.
Os membros dos Clubes Azuis identifi‑
caram perfeitamente as suas frustra‑
ções: 30 por cento referiram a falta de
apoio, 25 por cento queria maior equi‑
líbrio sócios homens e mulheres, e 19
por cento queria maior abertura. Aque‑
les que reclamam por um maior apoio
querem conhecer outros Clubes e saber
que atividades os outros desenvolvem;
querem um maior apoio dos líderes
distritais e, se possível, querem ter um
mentor.
Aqueles que manifestaram que gosta‑
riam de um maior equilíbrio de sócios
de ambos os sexos referem que a sua
preocupação não está propriamente
relacionada com o número de sócios do
sexo masculino ou feminino, mas sim,
com o facto de as mulheres prestarem

um serviço de qualidade. Os que referi‑
ram querer uma maior abertura disse‑
ram que queriam ver garantido que os
fundos angariados eram bem distribuí‑
dos, o que centra a sua frustração na
transparência.
Após a conclusão do inquérito, Ken G
Kabira focalizou‑se nos Clubes Ouro
para identificar como é que estes viam
os problemas levantados pelos Clubes
Azuis e constatou que os Clubes Ouro
tendem a ser mais pró‑ativos, utilizando
os recursos internos e externos a que
têm acesso. São Clubes que se apoiam
nos líderes do próprio Clube, mas tam‑
bém nos do Distrito e ainda nos inter‑
nacionais. Com esta atitude também
eles acabam por se tornar líderes da sua
Divisão ou Região, do Distrito e até
mesmo do Internacional.
Os membros dos Clube Ouro mostra‑
ram uma atitude mista em relação às
mulheres e aos comportamentos indi‑
viduais. Uns valorizam imenso as
mulheres, mas outros consideram que
como Lions homens e mulheres são
iguais.
Os membros dos Clube Ouro são os
que mais se distinguem em relação à
abertura à mudança. No que diz res‑
peito a eleições consideram que as
propostas podem ser apresentadas por
qualquer membro, e que todos os car‑
gos estão disponíveis para todos os
sócios, sendo de evitar uma sucessão
previamente estabelecida. As eleições
são previamente anunciadas e são efe‑
tuadas de forma aberta para que todos
possam verificar os resultados. Em ter‑
mos administrativos, partilham men‑
salmente os relatórios financeiros,
todos os registos estão disponíveis e as
assinaturas de responsabilidade são
partilhadas. Além disso, as principais
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decisões são tomadas por voto e os
cargos têm a duração de um ano.
No que diz respeito aos Clubes Azuis, a
pesquisa registou uma diferença signi‑
ficativa entre o que é ser Lions e o que
eles de facto vivenciam. A maior dife‑
rença encontrada foi no que se refere
ao envolvimento das crianças e das
famílias dos sócios: embora conside‑
rem que é um assunto importante para
os Lions, são poucos os que conside‑
ram que os seus Clubes atingiram esse
objetivo. A segunda grande diferença
está relacionada com o caracter lúdico
e até com o divertimento que podem
advir do serviço.
Porém, em relação aos rituais as dife‑
renças são poucas entre os Clube Ouro

e Azuis, sobretudo no que se refere a
usar coletes Lions, pin’s, músicas Lions
e aplauso.
Será que é importante usar um colete
Lions? Trinta e sete por cento dos mem‑
bros dos Clube Ouro disseram que sim;
48 por cento disseram que o faziam,
mas que não consideravam que fosse
importante e 15 por cento disseram que
não o faziam. Os números obtidos com
membros dos Clubes Azuis foram res‑
petivamente de 33 por cento, 55 por
cento e 12 por cento.
E um reconhecimento é importante?
Dezanove por cento dos membros dos
Clubes Ouro responderam afirmativa‑
mente, 50 por cento referiram que o
faziam, mas que não consideravam que

fosse significativo, e 31 por cento dis‑
seram que não tinham esse hábito. Os
números para membros dos Clube
Azuis foram de 19 por cento, 51 por
cento e 30 por cento. O que leva Kabira
a concluir que os nossos rituais e cos‑
tumes estão a perder importância para
a maior parte dos sócios.
O inquérito revelou ainda que há mui‑
tas oportunidades para aumentar o
número de sócios e é curioso verificar
que as preferências dos não Lions vão
de encontro aos três tipos de Clubes
Ouro. Quase 40 por cento de não Lions
que responderam ao inquérito estão
interessados em voluntariado. Alguns
querem mesmo envolver os seus fami‑
liares no voluntariado, o que vai igual‑
mente de encontro aos conceitos dos
Clubes Ouro. Outros ainda pretendem
obter experiências de carácter global,
tal como referem os inquiridos dos Clu‑
bes Ouro.
Um dos principais objetivos do Projeto
Atualizar era percecionar até que ponto
as equipas dos Distritos, o GMT e o GLT
eram de facto importantes para a sen‑
sibilização e satisfação dos sócios. Sue
Haney, Coordenadora de Extensão e da
Divisão de Sócios de LCI concluiu que:
“Ser um Leão é uma experiência. Os
Clubes que, envolvendo os seus mem‑
bros, oferecem um bom serviço à
comunidade são o nosso futuro”, e
recomenda o uso das ferramentas
Lions, como por exemplo: “Como você
classificaria o seu Clube?”, disponível
no site de LCI e que se destina à avalia‑
ção para e aperfeiçoamento da experi‑
ência dos membros.
Promover ações centralizadas entre
Clubes é também um dos resultados
que se obtiveram com o inquérito. E
para tal a ferramenta que está disponí‑
vel no site de LCI “Levantamento das
Necessidades da Comunidades” é uma
mais‑valia para ajudar os Clubes a ser‑
vir as suas comunidades de uma forma
mais eficaz. Esta ferramenta pode tam‑
bém identificar potenciais novos mem‑
bros e perspetivar novos projetos.
Finalmente, o Processo de Excelência
de Clube de LCI ajuda os Clubes a
identificar melhor as necessidades de
desenvolvimento de planos de ação.
“O CEP não se destina apenas a Clubes
com problemas. Mesmo para aqueles
Clubes que estão no bom caminho há
sempre oportunidade de melhoria.
JAY COPP
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DISTRITO MULTIPLO

Convenções
Trabalho e Colaboração

COMO TENHO TIDO OPORTUNIDADE DE REFERIR POR VÁRIAS VEZES, TORNA‑SE NÃO SÓ UMA REFLEXÃO,

CC VÍTOR MELO
Presidente do CNG

mas também um COMPROMISSO participar numa Convenção, porque ela é uma tradição
e é o lugar ideal para os Lions fazerem novos amigos, reverem os antigos, é a oportuni‑
dade para se ficar a saber dos projetos dos outros Clubes, de participar nas eleições, de
conhecer líderes e de se discutirem os assuntos que enfrentamos todos os dias, para
juntos sabermos o que é o verdadeiro espírito do Lionísmo.
Há muitos meses que os Companheiros do Clube de Amadora preparam afincadamente
e ao pormenor tudo o que se relaciona com as Convenções, de modo a receber com
qualidade e dignidade os Lions e as suas famílias.
Teremos naturalmente os nossos momentos de Festa, aqueles que nos fazem interromper
a apatia e a falta de esperança, que nos lança inevitavelmente no descrédito dos nossos
Companheiros. Estes momentos são bons porque nos unem, fazem renascer a esperança
e criam expectativas credíveis.
Vamos ter também oportunidade de colocarmos a tónica na necessidade do espírito do
voluntariado, razão que nos dá força para garantirmos o nosso futuro.
Todos os dias o futuro dos nossos jovens é agravado, as nossas estruturas têm que alte‑
rar conceitos, abanar o comodismo, fazer fazer, fazer produzir, fazer produzindo, fazer
crescer, fazer crescendo, fazer ganhar, fazer ganhando os nossos Companheiros e as nos‑
sas Comunidades.
E como eu percebo, nesta altura que estou a escrever, a angústia dos nossos Companhei‑
ros do LC de Amadora a preparar as Convenções, a dar, o de nós para nós, a valorizar e
a respeitar o contributo e as ideias de todos.
Porque são uma Equipa nada os está a demover, num percurso que não é penoso, mas
é complexo. Esta nossa Grande Família Lions, onde nos encontramos inseridos, torna‑se
imprescindível para o êxito de todas as nossas atividades, por isso exorto os nossos
Companheiros para que a soma das nossas unidades seja mais do que uma dupla, para
que a nossa colaboração e intervenção nas Convenções confirme a solidariedade e a
fraternidade que tanto distribuímos por esse Mundo inteiro.
Mas quando chegamos a esta altura já estamos ansiosos e aguardando pelos nossos
novos líderes, por isso uma palavra especial para eles, que nos irão conduzir daqui a dois
meses.
O grande investimento que realizámos nas últimas décadas está a fugir gradual e conti‑
nuadamente, estou a referir‑me às PESSOAS. Elas são o garante da nossa continui‑
dade.
A pressão que hoje gravita pelos mercados financeiros, que fervilha à volta das grandes
multinacionais, está presente todos os dias e em todos os lugares, e flutua solta dentro
de cada família.
A pressão, quando é equilibrada, lúcida e com objetivos claros tem efeitos de extrema
importância. Mas só a pressão, se não for doseada, transforma‑se numa força estéril e
inútil.
Por isso, Companheiros e Amigos, não subestimemos ninguém, precisamos de ter con‑
fiança em nós próprios e de adotar novas ideias para os projetos de Serviço, para criarmos
oportunidades de fazer entrar novos homens e mulheres para o nosso Movimento.
As nossas Convenções quero‑as DIGNAS, que fiquem na memória pelos melhores moti‑
vos. Como tal, peço‑vos TRABALHO e COLABORAÇÃO, mas DIVIRTAM‑SE…
Um forte abraço do amigo,
CC VÍTOR MELO
Presidente do CNG
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Nós servimos aqui … e em todo o mundo
TIVE A HONRA DE PARTICIPAR NO CONGRÈS DE PRINTEMPS (CONGRESSO
DA PRIMAVERA), a convite do Governador Michel Gélis, do Lions

du Sud‑Ouest, District 103 S.O., que se realizou nos dias 13 e
14 de abril, em Marmande, uma cidade que se situa a cerca
de 100 quilómetros de Bordéus, conhecida no mundo pelos
seus famosos vinhos, classificada em 2007 como Património
Mundial da Humanidade pela UNESCO.
Nesta deslocação, fui acompanhada pelo Past Governador
Imediato Duarte Marques e pela sua esposa Teresa Marques,
a quem reconhecidamente agradeço a disponibilidade para
me acompanhar.

Foi um fim de semana intenso e pleno de emoções, quer pela
forma carinhosa como fomos recebidos pelos nossos Com‑
panheiros franceses quer pela partilha e aprendizagem que
esta experiência permitiu.
Depois de termos sido recebidos na sexta‑feira, dia 12, com
um jantar de boas vindas por dois Clubes de Marmande, o
dia seguinte começou bem cedo com a reunião de Gabinete,
que nos permitiu conhecer uma realidade e outra forma de
vivenciar o movimento, bem como o grande trabalho desen‑
volvido pelos Lions daquele distrito. À tarde, fomos recebidos
pelo Presidente da Câmara de Marmande, que também mar‑
cou presença no congresso.
Domingo foi o dia do congresso propriamente dito, onde tive
a oportunidade de falar também um pouco do nosso trabalho
e dos Lions de Portugal. E como foi bom ouvir o nosso Hino e
ver a nossa Bandeira de Portugal desfilar pela sala… Como foi
bom ver 260 pessoas aplaudirem de pé a nossa intervenção
em reconhecimento do esforço de falarmos na sua língua…
Após o almoço, ainda fui entronizada pela Confraria Pomme
d`Amour. Muitos Clubes do nosso Distrito estão geminados
com Clubes franceses. Por essa razão e também pelo número
de portugueses emigrantes em França (a comunidade portu‑
guesa em França é a mais numerosa das comunidades portu‑
guesas na Europa) é importante reforçar os laços e estreitar
relações, pela aprendizagem que isso possibilita.
Fomos abordados por muitos companheiros franceses que
nos disseram que perderam o contacto com os clubes portu‑
gueses com quem estão geminados. É importante que tente‑
mos recuperar essas pontes e ligações. A altura é propícia.

Primavera é renovação
A propósito do nome escolhido pelos nossos Companheiros
franceses para o seu Congresso, gostaria de vos lembra que

a Primavera é a altura ideal para a renovação, especialmente
para deixarmos desabrochar o que de melhor temos dentro
de nós, com a convicção de que a maior força do Lions é a
generosidade dos seus Clubes e a sua maior riqueza é cada
um de Vós. Esta é a hora da partida final, rumo à concretização
dos objetivos propostos para este ano Lionístico; é altura de
revermos estratégias para que possam ser concluídos. O pe‑
ríodo é ideal para iniciar novas caminhadas, novos projectos,
mais ousados, alegres. E, já que a estação é favorável, apro‑
veitemos o momento e plantemos alguns objetivos mais
ambiciosos na nossa mente.
A Primavera é a prova da capacidade de recuperação da vida,
que nos vem lembrar que é possível transformar dias de
inverno em estações repletas de cor e alegria.
Que a Primavera inspire todos a superar os obstáculos e nos
anime para pintarmos o mundo que nos rodeia com mais cor.

Sorrisos de Escola em Escola
No meu último texto publicado na Revista, referi‑me aos Clu‑
bes que prontamente aderiram ao desafio da Governadoria
de contribuir para a Campanha dos pequenos almoços nas
escolas “Sorrisos de Escola em Escola”, mas por um lamen‑
tável lapso, pelo qual me penitencio, não mencionei o Lions
Clube da Póvoa do Varzim. Desde então, felizmente, muitos
outros clubes aderiram à campanha. Oportunamente faremos
esse balanço.

Visita do Presidente Internacional
É com muita honra que vos anuncio a visita do Presidente
Internacional, Wayne Madden, ao Distrito 115 Centro Norte, em
Maio, e vos convido a participar no programa que foi prepa‑
rado para mostrar ao nosso Presidente Internacional a satisfa‑
ção que sentimos de o termos entre nós e que oportunamente
será divulgado por todos.
Estou certa que a sua visita ao nosso Distrito, além de uma
honra, constitui igualmente um estímulo para continuarmos a
servir ainda com mais empenho e força, de modo a dignificar
cada vez mais o nosso Grande Movimento.
DG ISABEL MOREIRA
Governadora D115 CN
isabel_moreira@lionsclubes.pt
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Reta Final da Corrida Lions

ESTIMADOS LIONS,

Lions em todo o mundo, encontram‑se praticamente na reta final da corrida que o PI
Wayne Madden os convidou a participar … a meta está à vista e sem dúvida alguma,
os Clubes no Distrito efetuaram as “pit stop’s” necessárias e analisaram se os objetivos
traçados no início do ano Lionístico, estão a ser cumpridos; efetuaram também, algumas
correções e aceitaram o desafio do Presidente Internacional ao participarem no Pro‑
grama de Ação de Leitura, – aumento da alfabetização e do acesso a recursos de leitura
– tendo alguns Clubes já recebido o respetivo Chevron para as suas bandeiras.

DG FREDERICO BURNAY
Governador do Distrito 115
Centro Sul

Com base no lema Presidencial “Num Mundo de Prestação de Serviços”, os Lions no
Distrito continuaram e criaram Atividades de Serviço ajustadas às necessidades de
Comunidades mais carenciadas; envolveram‑se ativamente nas Campanhas de Ação
para Serviços Globais – convidaram Leos e jovens a organizar e participarem em pro‑
jetos de Serviço, possibilitando aos mesmos, novas habilidades e a importância de
Servir a Comunidade; realizaram projetos de saúde ligados à Visão, à Diabetes e outras
valências; mais recentemente, aliviaram a fome em muitas Comunidades e famílias, e
atualmente, estão empenhados em melhorar e proteger o Meio Ambiente.
Até ao presente, tive o privilégio de visitar praticamente todos os Clubes e inteirar‑me
do Serviço prestado; com satisfação, faço notar o grande empenho na admissão de
novos sócios e na motivação desenvolvida para a sua retenção, quer através da respon‑
sabilização do Lion Padrinho, quer fazendo‑os participar em ações de formação e desen‑
volvimento pessoal.
Certamente que durante os trabalhos da Assembleia Geral dos Lions – Convenção Dis‑
trital, viveremos todos, momentos alegres e de grande Companheirismo; saberemos
aceitar as diferenças em prol do Serviço à Comunidade e engrandecimento do Movi‑
mento, não esquecendo porém, que elegeremos os Lions que regerão os destinos do
Distrito nos anos vindouros, Companheiros a quem felicito desde já.
Os Lions assumem que só com a Dedicação ajustada, Preparação adequada e Trabalho
em Equipa, atingirão a Excelência … provimos de diferentes culturas mas compartilha‑
mos o mesmo valor: “NÓS SERVIMOS”.
Até breve,
DG FREDERICO BURNAY
Governador do Distrito 115 Centro Sul
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INTERNACIONAL

Todos temos o lado bom

NO CONVÍVIO COM AS PESSOAS, OPINIÕES DIFERENTES SÃO NORMAIS E INEVITÁVEIS,

por isso, é indis‑
pensável aprendermos a lidar com elas com serenidade, procurando harmonizar inte‑
resses, opiniões e posições. E para isso, muitas vezes precisamos deixar de lado os
nossos próprios interesses em benefício de um bem maior.
Quem fizer isso, será valorizado e prestigiado.
Como somos seres interdependentes, precisamos trocar experiências e aprender uns
com os outros. A aprendizagem deve acontecer num clima de paz e respeito, fazendo
constantemente o exercício de procurar o lado bom das pessoas. Naturalmente que,
nem sempre é uma tarefa fácil, mas se estivermos abertos e empenhados em
relacionarmo‑nos uns com os outros, é fácil aprendermos.

DI JOAQUIM BORRALHO
Diretor Internacional 2011‑13

Existe um grande segredo na vida, para termos sucesso e sermos uteis para com os
outros, para isso, temos que aprender a servir, porque traz‑nos recompensa e sim‑
patia.
Com frequência a vida nos submete a certas adversidades e mal entendidos, que por
vezes nos paralisam. Por isso, devemos aprender a conservar certa noção de serenidade
e ter confiança que depois de passado o mal entendidos, as nossas alegrias, confiança
e esperança voltarão.
O humano lúcido, deve cultivar o hábito de conferir sempre toda e qualquer informação
antes de ter reações que possam ser irreversíveis, a informação equivocada ou truncada
é fonte de discórdia e pode ser desastrosa.
Uma informação equivocada pode destruir amizades e Instituições.
Companheiros,
Eu acredito, “Em um Mundo de Prestação de Serviços“
Pelo LIONISMO, Sempre e para Sempre!
DJ JOAQUIM BORRALHO
Diretor Internacional 2011‑13
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Serviço é Alegria

“Dormi e sonhei que a vida era Alegria.
Acordei e vi que a vida era Serviço. Agi e,
olhem só, Serviço era Alegria.”
Anónimo
Quantos de nós já nos sentimos tristes e desanimados com as nossas vidas? Aposto
que em alguma altura da vossa vida já sentiram esse sentimento onde nos sentimos
incompletos. O que podemos fazer para completar a nossa vida? Sim, é o serviço que
nos ajuda a completar os nossos corações. Sentir que apenas com um sorriso, uma
palavra amiga, um ombro forte, um carinho e compreensão podemos ajudar o próximo
e ser‑lhe útil.

C/LEO JULIANA LOPES
Presidente do DM Leo 115

O Movimento Leo é um movimento muito alegre onde jovens se juntam para servirem
o próximo. Sinto que cada vez mais ainda se torna mais alegre, unido, irreverente e que
torna o impossível no possível. O movimento está a mudar, e para MELHOR.
O facto de se ter suspendido os Distritos Norte e Sul penso que terá ajudado, em muito,
neste sentido pois deixou de haver “desperdício” de Leos, funções e informação.
A XXXV Conferência Leo, organizada pelo Leo Clube de Setúbal, foi exemplo disso uma
vez que foi notória a união, alegria e bom companheirismo entre todos os membros
Leos e Lions.
A partilha de experiências que se evidenciou durante a Conferência é, sem dúvida,
motivadora e essencial para que o Leonismo rume para um bom porto. Nesta Confe‑
rência todos os clubes tiveram a oportunidade de apresentar as actividades que já
tinham realizado e ainda as futuras. Assim, uma motivação extra entra nos nossos cora‑
ções para fazermos mais e melhor pelo próximo. Todos os Leos e Lions (principalmente
os Conselheiros) deveriam comparecer a estes eventos uma vez que são estes eventos
os “motores” do movimento Leo.
Estou certa que a nova direcção do Distrito Múltiplo eleita nesta Conferência vai trazer
novas alegrias e crescimento para o Movimento Leo. Parabéns CLeo Bruno Soares e
respectiva direcção!
É um orgulho pertencer a este movimento que nos permite dar o melhor de nós pelo
próximo.
Acredito “Num Mundo de Prestação de Serviço”! Acredito nos Leos!
“FAÇAM O FAVOR DE SEREM FELIZES”
(Raul Solnado)
JULIANA DANTAS LOPES
Presidente do DM Leo 115 AL 2012/13
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Amadora, Abril de 2013
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No entanto, há outras opções que constam igualmente na ﬁcha de inscrição.
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Companheiros e Amigos

Saudações Lionísticas,
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das Convenções
Convenções
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O Assessor das Convenções
CL Acácio Peralta
CL Acácio Peralta

É já no próximo mês de Abril, de 26 a 28, que se realizam as nossas Convenções.

CL Acácio Peralta

“Apostamos na Partilha”

Para que as mesmas possam ser um êxito e um verdadeiro momento de partilha, temos vindo
a apelar à presença dos Lions portugueses de todas as áreas geográﬁcas – Norte, Centro, Sul,
“Apostamos
na AMADORA
Partilha”
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Testemunho LIONS

Companheiros e Amigos

É já no próximo mês de Abril, de 26 a 28, que se realizam as nossas Convenções.
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causas humanitárias, empreendedoras de novos projetos de apoio à população do con‑
celho.

Presidente da Câmara Municipal da
Amadora

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

Merecedor de todos os elogios, gostaria ainda de, na qualidade de presidente da Câmara
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Lembramos ainda que as
deverão ser dirigidos para o e-mail: convencoes.amadora.2013@lionsclubes.pt

Companheiros e Amigos
Saudações Lionísticas,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA
Joaquim Moreira Raposo

O Assessor das Convenções

É já no próximo mês de Abril, de 26 a 28, que se realizam as nossas Convenções.
CL Acácio Peralta

Para que as mesmas possam ser um êxito e um verdadeiro momento de partilha, temos vindo
a apelar à presença dos Lions portugueses de todas as áreas geográﬁcas – Norte, Centro, Sul,
“Apostamos na Partilha”
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Atividade Nacional de Proteção do Meio‑Ambiente
“Eu Sou Vigilante da Floresta”

e, anos mais
tarde, foi assumida como iniciativa do Distrito Múltiplo, estendendo‑se assim a todos
os Clubes Lions e passando a ser realizada alternadamente pelo Centro Norte e pelo
Centro Sul. Este Ano Lionístico a organização do evento está a cargo do Lions Clube de
Amadora.
A ATIVIDADE “EU SOU VIGILANTE DA FLORESTA” TEVE ORIGEM NO DISTRITO CENTRO NORTE

Se pensarmos que do programa do nosso Presidente Internacional Wayne Madden faz
também parte a conservação do Meio Ambiente, e que nós portugueses somos parti‑
cularmente sensíveis ao flagelo dos incêndios que anualmente assolam o nosso País,
temos então uma motivação acrescida para realizarmos a Atividade.

CL JOÃO ALVES MARTINS

Considerando que é pelos mais pequeninos que deve começar a consciencialização do
quanto é pertinente conservarmos a Natureza, a Atividade “Eu Sou Vigilante da Floresta”
está direcionada para os alunos do 4.º ano de escolaridade.

O Assessor

Através dos Clubes participantes, nas escolas as crianças recebem dos professores
material e informação relativos ao Ambiente, à Floresta e aos Lions. Criativamente ela‑
boram desenhos onde constam três exemplos do que se deve fazer e do que não se
deve fazer na Natureza. Em casa ou na escola preenchem também um pequeno ques‑
tionário baseado nos textos do tríptico que lhes foi também fornecido e com o qual,
naturalmente, se pretende divulgar o nosso Movimento.
Segue‑se uma visita de estudo das mesmas crianças aos Bombeiros locais, onde lhes
são ministrados alguns ensinamentos do combate aos fogos, fazendo‑os sentir o quão
prejudicial é aquele ato para as nossas florestas.
Percorridas estas etapas, realiza‑se uma festa final, que este ano vai ser na Amadora,
no dia 17 de Maio, onde se esperam crianças de todo o país. O acolhimento, o almoço
e os entretenimentos estão a cargo da organização.
Aos Clubes cabe apenas contactar as escolas, motivando professores e alunos, provi‑
denciar a visita de estudo aos Bombeiros locais e auxiliar as escolas nos contactos com
as Câmaras ou com as Juntas de Freguesia, para que disponibilizem os autocarros para
a deslocação das crianças e dos professores à cidade da Amadora.
Contamos convosco!
CL JOÃO ALVES MARTINS
O Assessor
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LC de Amadora – Anfitrião da atividade
“eu sou vigilante da floresta”
DESDE QUE A ATIVIDADE “EU SOU VIGILANTE DA

carácter nacional o
Lions clube de Amadora sempre parti‑
cipou, patrocinando uma Escola da
Brandoa. Com esta escola e com a dis‑
ponibilidade total dos seus professores,
com quem existe já alguma afinidade,
temos percorrido o país até aos locais
onde ao longo dos últimos anos se rea‑
lizaram as Festas de Encerramento.
A pergunta “porque é que não se faz na
Amadora?” foi naturalmente surgindo,
até que tomou força e nos serviu de
motivação para assumirmos a realiza‑
ção da edição deste Ano Lionístico.
Com o apoio do Assessor da Atividade,
CL João Martins, e do Presidente do
CNG, CL Vítor Melo, que tem sido incan‑
sável a estabelecer e a orientar os múl‑
tiplos contactos que a organização tem
que providenciar, a Atividade, que tem
data agendada para 17 de Maio, come‑
çou a tomar contornos.
A concentração das crianças será no
Parque Central da Amadora, onde estará
um carro dos Bombeiros estacionado.
Cerca das 11H00, as crianças, levando
as bandeiras dos Clubes que represen‑
tam, realizarão um desfile pelas ruas da
cidade, até à Academia Militar, com o
qual se pretende divulgar a atividade
com todas as suas envolventes, o Movi‑
mento Lions e os patrocinadores, dos
quais desde já destacamos a Câmara
Municipal da Amadora, os Bombeiros,
a Polícia e a Proteção Civil.
As atividades pedagógicas e lúdicas que
irão preencher a tarde serão promovidas
pelos Bombeiros, pela Proteção Civil e
por Classes de Ginástica em lugar privi‑
legiado no espaço da Academia Militar.
Por serem crianças de 9, 10 anos, de
todo o país e perfeitamente enquadra‑
das e acompanhadas pelos seus profes‑
sores, o espaço da Academia Militar é
de facto excelente e reúne todas as con‑
dições de segurança que se impõem.
No culminar da interação que é a Festa
de Encerramento, terão já sido envolvi‑
dos os pais, os professores, os Bombei‑
ros e as crianças que receberão por
parte dos Lions uma Festa de Encerra‑
mento, que naturalmente os marcará
para toda a vida, e que associarão sem‑
pre aos Lions. De igual modo ficam
FLORESTA” ASSUMIU
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neles sempre criadas as expectativas
de levarem consigo as imagens desta
atividade que recordarão pela vida
fora.
Por conseguinte, a Atividade “Eu Sou
Vigilante da Floresta” é uma oportuni‑
dade de divulgação do nosso Movi‑
mento que todos os Clubes devem
abraçar e promover. Nesta fase, o Lions
Clube de Amadora já concluiu o novo
modelo de desenho orientador que as
crianças devem executar, concebeu o
cartaz e o tríptico de divulgação, bem
como o questionário. Agora só falta a
adesão dos Clubes Lions.
Companheiros, numa altura em que o
Movimento Lions carece de relevo e em
que os nossos Clubes devem, mais do
que nunca, apostar em novas áreas de
envolvimento que os possam conduzir
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à divulgação e à angariação de novos
sócios, não desperdicem a oportuni‑
dade de envolver as escolas, os profes‑
sores e os pais das crianças, que irão
participar.
Por outro lado, ao congregarem os vos‑
sos esforços na realização de uma Ati‑
vidade que está intimamente ligada à
Proteção do Meio‑Ambiente, estão tam‑
bém a ir de encontro às expectativas do
nosso Presidente Internacional, que
colocou também a tónica do seu pro‑
grama na preservação da Natureza.
Apelamos por isso à participação de
todos os Clubes, incentivando‑os a esta‑
belecerem os contactos necessários
para que possam estar presentes.
A DIREÇÃO DO LIONS CLUBE
DE AMADORA

Eu Sou Vigilante da Floresta
Atividade Nacional

Amadora
17 de Maio de 2013
DM 115 – PORTUGAL
AL 2012 2013

APOIOS:
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Novos Sócios – Distrito 115 CN 2012/2013

Fafe

Braga

Ponte de Lima

Vila Praia de Âncora

CLUBE

DATA

NOME

M

BRAGA

Setembro/2012

Jorge Carlos Lorga Marta (376 766)

1

BRAGA

Dezembro/2012

Guilherme Sousa (*)

1

FAFE

Novembro/2012

Carlos Alberto Ferreira Afonso

1

FAFE

Novembro./2012

Fernando Peixoto Lopes

1

FAFE

Novembro/2012

Izalde Moisés Lacá Martins

1

MAIA

Março/2013

Maria Manuela Barros Vieira Silva Santos

1

MAIA

Março/2013

Maria Manuela Silva Costa

1

MAIA

Março/2013

Maria Arminda Martins Azevedo Neves

1

MAIA

Março/2013

Maria Hermínia Antunes Azevedo Moreira

1

MAIA

Março/2013

Delfina Soares Pereira Pires de Lima

1

MAIA

Março/2013

Maria Emília Reina Macedo Silva

1

MATOSINHOS

Março/2013

Fernando Fernandes de Sá Pereira (2831396)

MATOSINHOS

Abril/2013

Alice Fernanda Seabra Santos Mira Lopes (3720288)

MEALHADA

Agosto/2012

Nuno Filipe dos Santos Veiga

1

PONTE DE LIMA

Outubro/2012

Paulo Jorge Ereiras Pimenta (3655417)

1

PONTE DE LIMA

Janeiro/2013

Maria da Glória do Pilar Ribeiro Lima

1

PONTE DE LIMA

Janeiro/2013

Maria Augusta Teixeira da Costa Viana

1

PONTE DE LIMA

Janeiro/2013

Maria Isabel Garcia Vitorino Mendes

1

PONTE DE LIMA

Janeiro/2013

Maria do Carmo Barros Forte

1

SANTA JOANA PRINCESA

Novembro/2012

Ana Raquel O. Bolhão Páscoa (3658496)

1

VALE DE CAMBRA

Julho/2012

Laura Maria de Almeida P. Costa

1

VALE DE CAMBRA

Julho/2012

Ana Maria Tavares C. Silva Almeida

1

VALE DE CAMBRA

Julho/2012

Maria Fernanda Ferreira Chaves

1

VIANA DO CASTELO

Novembro/2012

Maria do Carmo Rumsey G. P. M. de Barros

1

VIANA DO CASTELO

Janeiro/2013

Maria Helena Molins Rumsey Gonçalves Evangelista (3691164)

1

VILA REAL

Janeiro/2013

Maria Elisabete Ferreira Correia de Matos

1

VILA REAL

Janeiro/2013

Laura Branca de Matos Nogueira Carvalho

1

VILA PRAIA DE ÂNCORA

Novembro/2012

Maria Margarida Presa Amial

1

VISEU VIRIATO VISEU

Julho/2012

José dos Santos Costa

VISEU VIRIATO VISEU

Julho/2012

Maria Isabel Bica Carvalho Costa

1

VISEU VIRIATO VISEU

Março/2013

Ana Maria Pinto de Matos

1

TOTAIS

F

TOTAL

1
1

1

9

22

31

LION
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(*) Reentrada de Companheiro que tinha saído em Setembro de 2011
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Novos Sócios – Distrito 115 CS 2012/2013

Santiago do Cacém

Cantanhede

CLUBE

DATA

NOME

ALMADA

Fevereiro/2013

Maria Orlanda Ferreira de Barros

1

CANTANHEDE

Novembro/2012

Isabel Achando Lopes

1

FARO

Janeiro/2013

Pedro Castela

FARO

Janeiro/2013

Maria Manuela Matos Mota Lemos

FARO

Janeiro/2013

Matias Javier dos Reis

FIGUEIRA DA FOZ

Julho/2012

Rosa Maria Moreira de Azevedo

FLORES P.O - AÇORES

Janeiro/2013

Filippus Jacobus Strauss

FLORES P.O - AÇORES

Janeiro/2013

Anne Adams Anderson

FLORES P.O - AÇORES

Janeiro/2013

João Paulo Gomes Nascimento

FLORES P.O - AÇORES

Fevereiro/2013

Vanessa Celine Desserre Martins

1

LEIRIA

Dezembro/2012

Ana Cristina Rego Coutinho Silva Gonçalves

1

LISBOA ALVALADE

Julho/2012

Maria Helena Pires Nunes

1

LISBOA ALVALADE

Julho/2012

Mara Manuela Marques

1

LISBOA ALVALADE

Julho/2012

Ana Isabel Rodrigues Pereira

1

LISBOA BELÉM

Novembro/2012

António de Deus da Cunha Horta

1

LISBOA NORTE

Outubro/2012

Ricardo Gomes dos Reis

1

LISBOA NORTE

Outubro/2012

Isabel Maria Flora de Santa Rita

1

LISBOA NORTE

Dezembro/2012

Maria Luisa Correia Marque Preto

1

LISBOA SETE COLINAS

Janeiro/2013

Maria Aline Rovisco de Andrade

1

LOULÉ

Novembro/2012

Ivan Ellison

1

MONTIJO

Julho/2012

José Augusto Venâncio Granja

1

MONTIJO

Novembro/2012

Jorge Manuel Lima Gezaro

1

MONTIJO

Março/2013

Maria do Rosário Santos Gervásio Duarte

OEIRAS

Fevereiro/2013

Maria Isabel Ribeiro da Silva

OEIRAS

Fevereiro/2013

Luis António Freire Pires

1

OEIRAS

Fevereiro/2013

Paulo César Casinhas da Silva Vistas

1

RABO DE PEIXE - AÇORES

Novembro/2012

Carlos Alberto Fontes Rebelo Miranda

1

RABO DE PEIXE - AÇORES

Novembro/2012

Pedro Miguel Rodrigo Raposo

1

SANTIAGO DO CACÉM

Janeiro/2013

Maria Cristina Luis

1

SANTIAGO DO CACÉM

Janeiro/2013

Maria José Gamito

1

SANTIAGO DO CACÉM

Janeiro/2013

Maria Flores Otero

1

SINTRA ROMÂNTICA

Março/2013

Isabel Maria Fernandes Rodrigues Venâncio

1

SINTRA ROMÂNTICA

Março/2013

José Claudino Gonçalves Bento

SINTRA ROMÂNTICA

Março/2013

Maria João Soares Fernandes

1

SINTRA ROMÂNTICA

Março/2013

Ada Maria Alves Formoso Cunha Rodrigues

1

SINTRA ROMÂNTICA

Março/2013

Anabela Morais de Araújo Gomes

1

VILA FRANCA DO CAMPO - AÇORES

Setembro/2012

Adelaide Maria Romero Santos

1

VILA FRANCA DO CAMPO - AÇORES

Setembro/2012

Manuel Santos Graciosa

TOTAIS
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Flores – Açores

M

F

TOTAL

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
15

23

38
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Entrevista com CL WOLFGANG BUHLER
54 Anos de Serviço Lionístico em Portugal

WOLFGANG GEORG BUHLER NASCEU NA ALEMANHA EM 1931.

É casado
e tem duas filhas, uma reside na Alemanha e outra no nosso
país.
Foi admitido na Siemens na Alemanha e, mais tarde, foi trans‑
ferido para o Brasil onde trabalhou e residiu 9 anos.
Depois de um breve regresso à sua terra natal, foi colocado
na Siemens Portugal, onde foi Presidente durante 25 anos.
Refere que vive “fifty fifty” entre a Alemanha e Portugal, mas
que nunca quis ter dupla nacionalidade.
Homem de grande carácter e fiel aos seus princípios é pre‑
sentemente o Lions mais antigo do nosso país.
REVISTA LION: Como é que aderiu ao Movimento Lions?
CL BUHLER: Foi no Brasil, onde estive nove anos ao serviço
da Siemens. Fui convidado por um cliente meu que achou
que eu tinha características para ser Lions. E então fui sócio
fundador do Lions Clube de Belo Horizonte (Inconfidência).
RL: E depois veio para Portugal…
CL WB: Não, depois voltei para a Alemanha e tornei‑me sócio
do Lions Club München‑Solln. Quando vim para Portugal é
que fui para o Mater.
RL: Como é que foi? Foi convidado?

RL: O que é que nos falta?
CL WB: Atividades. Principalmente no meu Clube. E tenho
vindo a alertar para isso mesmo.

CL WB: Já não me recordo bem. Mas quando se muda de
clube normalmente faz‑se uma transferência e eu já tinha
alguns contactos com o Mater… e por lá fiquei.

RL: Teve com certeza muitas oportunidades, mas nunca teve
cargos nacionais no Lionísmo, porquê?

RL: E é um Clube com sócios de referência…

RL: Mas sempre dentro do Clube…

Assim é. Recordo com muita saudade os Companheiros Levy
e o Companheiro Shegundo Galarza…

CL WB: Eu sempre achei que os portugueses eram difíceis de
governar e que são muito complicados…

RL: Os Lions brasileiros são diferentes dos portugueses?

RL: Mas foi uma opção sua nunca ter sido Governador?

CL WB: Muito diferentes. Aliás como são diferentes enquanto
povos. Os Lions Brasileiros entram na casa dos outros como
sócios de um mesmo Clube e o mesmo não sucede em Por‑
tugal. Os portugueses são mais fechados…

CL WB: Eu cheguei a discutir isso com o Rui Taveira. Ele consi‑
derava que pelo facto de eu ser um Lions de mais dois países
seria perfeito. Mas depois pensei melhor e não aceitei.

RL: Será que essa é uma das razões porque os Clubes portu‑
gueses são menos apelativos?
CL WB: Ah, sim! Estou convencido de que sim. Porque os
laços de amizade facilitam muito o trabalho dos Lions.
RL: Como é que vê o Movimento Lions português?
CL WB: Sendo o Lions mais antigo de Portugal, vejo o Movi‑
mento com algum orgulho. Mas também acho que podia ser
muito melhor…

CL WB: Eu fui muita coisa…

RL: E foi alguma vez Presidente de Divisão ou de Região?
CL WB: Não, não. Nada! No meu Clube queriam sempre que
eu tivesse um desses cargos, mas eu recusei sempre, porque
sempre achei que não sabia governar portugueses…
RL: A Atividade da Feijoada é uma coisa muito simples, mas
é simultaneamente muito bonita e uma tradição do seu
Clube. Como é que surgiu a ideia?
CL WB: A Feijoada foi introduzida por mim… e foi sempre
direcionada para o apoio da APPCDM.

LION
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CL WB: Eu fui o primeiro sócio do Lisboa Mater a ser contra
a admissão de mulheres. Porque eu acho que o Movimento
nasceu como um Clube de senhores. Há quem diga que não
é verdade, mas eu nunca investiguei se assim foi. Eu acho
que as mulheres são uma ótima ajuda dos homens Lions,
mas isso chega. Não precisam de ser Lions. E eu fui sempre
um grande crítico da entrada das mulheres.
RL: Mas ainda hoje mantém a mesma posição, ou já mudou
de opinião?
CL WB: Digamos que aceitei… As mulheres são muito neces‑
sárias, mas como mulheres de Lions. E isso chega.
RL: E ainda são só duas no seu clube?
CL WB: Não, agora já são mais.
RL: Continua a ir às reuniões do Clube?
CL WB: Sim, vou. O antigo Governador, o Pierluigi vem buscar
‑me e eu vou.
RL: Tem afilhados no Movimento?
RL: Há quantos anos?
CL WB: Fizemos este ano a 26.ª.
RL: Mas o seu sucessor, o Dr. Melo Ribeiro, também apoia a
atividade e tem mantido a tradição…
CL WB: Ah sim. Ele diz sempre: “Eu gosto muito de feijoada”,
mas para além disso sempre pôs uma grande tónica na res‑
ponsabilidade social do Grupo.
RL: Companheiro, temos a sensação de que as pessoas
andam desinteressadas do Movimento. Onde é que estamos
a falhar?
CL WB: Isso dava um livro muito grande... Mas o que falta
aos portugueses é união entre os Clubes e os sócios. Se essa
união, a amizade e o companheirismo existissem seria tudo
muito mais fácil.
RL: Sabemos que nunca foi a favor da admissão de mulheres
no Movimento…

CL WB: Não. E pela mesma razão de não ter querido ser líder.
Nunca quis liderar outras pessoas.
RL: Lembra‑se de alguma história bonita que queira partilhar
connosco?
CL WB: Lembro‑me de uma atividade, que era a organização
de concertos. E os bilhetes claro que tinham que ser vendidos
pelos sócios, mas conseguia‑se sempre e era muito bonito,
e para mim como estrangeiro não era nada fácil vender bilhe‑
tes a portugueses…
RL: Companheiro, gostaria de deixar uma mensagem para os
Lions portugueses?
CL WB: Que melhorem. Que melhorem e que sejam melhores
Lions!
Com esta entrevista pretendemos enaltecer e valorizar todos
aqueles que um dia abraçaram o Movimento Lions e, sobre‑
tudo, destacar aqueles que se mantêm no Lionísmo há várias
décadas.

Objectivos – Lions Clubs Internacional
CRIAR e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da terra.
INCENTIVAR o estudo e a prática dos príncipios de bem governar e de elevada educação cívica.
INTERESSAR-SE activamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade.
UNIR os sócios com laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca.
PROMOVER um Fórum para a livre e ampla discussão dos assuntos de interesse público, exceptuando o partidarismo
e o sectarismo religioso.
INCENTIVAR os homens com espírito de Serviço a ajudarem desinteressadamente as suas comunidades, estimular
a eficiência e promover elevados padrões éticos nas profissões, nos negócios, indústrias e serviços públicos.
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DM 115 inaugurou obras de remodelação

da sede

OS LIONS DE PORTUGAL
TÊM JÁ UMA SEDE DE CARA
LAVADA ,

digna para re
ceber quem a visita e
com condições de arru‑
mação e de trabalho.
Após obras de limpeza e
de remodelação levadas
a cabo no AL anterior,
durante o mandato do
PCCI Américo Ribeiro e
com decoração e mobili‑
ário a cargo do Governa‑
dor Frederico Burnay,
MANUEL AMIAL
um grupo de Lions
Secretário do Distrito 115 CN
juntou‑se agora na sede
para apreciar as obras
feitas e para descerrar uma placa alusiva ao acto.
A sede nacional adquirida em 1982 tinha‑se vindo a degradar
ao longo dos anos e já não tinha condições de salubridade e
de funcionamento digno.
Por isso, valeu a determinação do PCCI Américo Ribeiro que
no seu ano de Presidente do Conselho, inconformado com a
situação, juntou esforços de outros companheiros como o
PDGI do D115CN Duarte Marques e o actual Governador do
D115CS, Frederico Burnay para dar novo brilho à Sede Nacio‑
nal e devolver‑lhe a funcionalidade e a dignidade a que tinha
direito.
“Determinação” que, no acto da inauguração das obras ocor‑
rido no passado dia 6 de Março, foi reconhecida por todos os
Companheiros presentes, nomeadamente pela PDG Tiete
Santos que relembrou expressamente o susto que ali sentiu,
no seu ano de Governadora, quando viu baratas a passearem
nas paredes e, por isso, deu valor a esta iniciativa do Com‑
panheiro Américo Ribeiro.
Depois de descerrada uma placa alusiva às obras realizadas
pelo Presidente do CNG Vitor Melo, coadjuvado pelos PCCI
Américo Ribeiro, DG Frederico Burnay e PDGI Duarte Mar‑
ques, que fica a perpetuar a intervenção feita na sede, vários
Companheiros usaram da palavra.
O Presidente do CNG Vitor Melo saudou e agradeceu a pre‑
sença dos companheiros que ali se deslocaram e reconheceu
a mais‑valia da intervenção feita que criou condições para os
Lions visitarem e utilizarem a sua sede, nomeadamente
dando‑lhe utilidade na área da formação.
O Past‑Governador Jorge Ferreira, Presidente da ASIL, relem‑
brou o papel importante na criação da sede em 1982 tido pelo
então Governador Rui Taveira, do qual foi secretário do seu
Gabinete e as diligências que então foram feitas para que tal

Fotos das instalações

se tornasse realidade, acabando por entregar ao Presidente
do CNG um processo completo sobre a criação da sede.
O Presidente Vitor Melo agradeceu este acto generoso do
Companheiro Jorge Ferreira e prometeu dar‑lhe a forma de
livro para maior dignidade e memória futura.

LION
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O PDGI Duarte Marques relembrou que só conheceu a sede
nacional quando no AL anterior ali veio tratar de assuntos
relacionados com o Concurso do Cartaz da Paz e reconheceu
ter ficado escandalizado com as precárias condições ali vivi‑
das. Por isso, desde logo acolheu com interesse a ideia de dar
cara lavada à sede. Disse na altura que teve pena que o então
Governador do D115CS não tenha colaborado neste esforço,
apesar de ter prometido o seu apoio. Aproveitou também para
elogiar a determinação do Companheiro Américo Ribeiro,
pondo fim a uma situação que não dignificava o Lionismo.
De seguida usou da Palavra a PDG Tiete Santos que deu os
parabéns a todos os que tornaram possível as novas condi‑
ções da sede, considerando um belíssimo trabalho e reco‑
nheceu a determinação do Companheiro Américo Ribeiro
neste projecto.
O Governador Frederico Burnay relembrou quando foi soli‑
citado a colaborar neste projeto não hesitou em fazê‑lo e
disse ao Companheiro Américo Ribeiro que podia contar
com ele. Referiu que para a realização das obras teve uma
grande ajuda das colaboradoras D. Lurdes e D. Ana na redu‑
ção dos custos e no assegurar da normalidade dos serviços,
agradecendo a todos os que tornaram possível as novas
condições da sede.
Por fim usou da palavra o PCCI Américo Ribeiro, alma‑mater
deste projecto, que relembrando o seu ano de Presidente do
Conselho e ao ser confrontado com as precárias condições
da sede nacional, sentiu o dever imperioso de contribuir para
alterar uma situação que se vinha arrastando há muito tempo
e que não dignificava oos Lions.
Por isso sonhou, congregou esforços e a obra nasceu e ali
está ao dispor dos Lions, dos seus convidados e visitantes!
Paredes limpas, iluminação apropriada, novo mobiliário,
espaços mais funcionais e mais arejados, quadros nas pare‑
des alusivos às actividades dos Lions, são algumas das
medidas que foram tomadas, reconhecendo o altruismo do
Companheiro Duarte Marques e do grande “mestre d’obras”
Companheiro Frederico Burnay.
“Valeu a pena”, disse a terminar Américo Ribeiro, afirmação
que foi sublinhada com uma grande salva de palmas.
Para além dos Companheiros já citados estiveram também
presentes nesta cerimónia o PCC Carlos Santos Costa, os
PDG’s Fernando Brito Barros e Pierluigi d’Avila, a Secretária

Fotos da cerimónia

e o Tesoureiro do D115CS, Companheiros Dinora Salsinha e
António Ramos, respectivamente, o Secretário do D115CN
Manuel Amial e os Companheiros Rufino Ribeiro do LC de
Santa Maria da Feira, Maria Aida Ferreira do LC de Lisboa
Belém e João Martins Secretário do LC de Vila de Rei, bem
como as colaboradoras da sede dos dois Distritos.
Março, 2013.
CL MANUEL AMIAL
Secretário do Distrito 115 CN

Sócios Falecidos – In Memorium
CLUBES

SÓCIOS

CLUBES

SÓCIOS

Fernanda Castanheira

LISBOA-MATER

José Barber

Joaquim Marques Fernandes

MACEDO CAVALEIROS

José Joaquim Rodrigues

CASTELO-BRANCO

Francisco Nisa Rato

MAIA

António Coelho Torres

ESPINHO

Manuel Alves Salgueiro

PAÇOS FERREIRA

Mário Presa

ESPOSENDE

Abel Costa

PÓVOA VARZIM

José Rui Amorim Alves

ESTORIL-PALÁCIO

Vitor Manuel Pendão

SANTA JOANA PRINCESA

Maria Odete Barosa

Maria Leonor Moreira

VILA NOVA FAMALICÃO

Heitor Carvalho Fonseca

ARGANIL

GUIMARÃES
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Casimiro Lopes

INTERNATIONAL

Convenção
Internacional
de Hamburgo

A 96.ª CONVENÇÃO INTERNACIONAL, QUE SE REALIZA DE 5 A 9 DE JULHO
EM HAMBURGO,

na Alemanha, foi concebida para ser uma das
convenções mais memoráveis.
Estima-se que as inscrições atinjam as 18.000, o que é um
número fantástico.
Como sabem as Convenções raramente são realizadas na
Europa, e talvez por isso o número de Lions europeus que se
têm inscrito é verdadeiramente extraordinário. Mas não só,
certamente por desejarem conhecer um país do velho conti‑
nente, pleno de história e encantos, estão também já inscritos
Lions de todo o mundo.
Independentemente das razões que motivam os milhares de
Lions inscritos, a organização espera que a Convenção de
Hamburgo seja, acima de tudo, uma Convenção que espelhe
a abrangência mundial de Lions Clubes Internacional.
A experiência de participar numa Convenção Internacional é
única. É o momento certo para se rever Lions de outras
nações, para se fazerem novas amizades e para se partilhar
experiências com Lions oriundos dos mais variados países
com línguas e culturas muito diferentes.
É a grande oportunidade de participar no Desfile de Abertura,
de frequentar Seminários de grande interesse, de votar no

futuro da Associação, de desfrutar de entretenimento, de
assistir às sessões plenárias, de escutar palestrantes de
renome e ainda de assistir a momentos de lazer inesquecí‑
veis, como certamente será o Show Internacional.
O artista mais esperado da Convenção será, sem dúvida,
Andrea Bocelli, o tenor italiano, que detém um top de vendas
de 80 milhões.
A Fundação do mesmo nome de Bocelli financia investigado‑
res do MIT e da Universidade de Northeastern que estão a
desenvolver dispositivos portáteis para pessoas cegas ou
com visão diminuta. O cantor vai receber o Prémio Humani‑
tário Lions. “Acredito firmemente que o amor faz justiça.
Somos todos responsáveis pela construção de um mundo
melhor”, refere Bocelli,
A oradora principal deste ano é a Ex-Primeira Dama dos Esta‑
dos Unidos da América, Laura Bush, que nos falará sobre seu
envolvimento em problemas de preocupação global.
Todos os que quiserem e puderem fazer um esforço excecio‑
nal para terem uma lembrança inesquecível, estarão em
Hamburgo para apoiar os novos líderes nacionais e interna‑
cionais.
Até lá!
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XXXV Conferência Leo
Atuar no Presente, Construindo um Futuro

X

X

X

V

CONFERÊNCIA LEO

AT U A R N O P R E S E N T E , C O N S T R U I N D O U M F U T U R O
5, 6 E 7 DE ABRIL DE 2013

CAROS COMPANHEIROS LEOS, LIONS E AMIGOS,

A Conferência Leo é, sem dúvida, um dos momentos, senão
o momento mais importante para o Leonismo em Portugal.
Neste evento, todos se reúnem com um único objetivo: refle‑
tir sobre o passado, atuar no presente e projetar o futuro.
Como todos sabemos, os Clubes Leo e Lion são autónomos
na sua atividade enquanto Clubes que promovem a solidarie‑
dade e ajuda ao próximo, dentro e fora do local onde estão
sedeados. Desta forma, e com o mesmo objetivo final, o auxí‑
lio aos mais necessitados, cada Clube atua da melhor forma
tendo em conta os recursos que tem à sua disposição.
Por outro lado, no momento em que todos somos Leonismo
e Lionismo, na Conferência Leo, as diversidades entre Clubes
tendem a dissipar‑se quando a coesão entre os membros
desta grande família adquire uma importância bastante supe‑
rior ao individualismo.
Assim, a XXXV Conferência Leo, em Setúbal, foi um claro
exemplo disso. Entre os dias 5 e 7 de Abril de 2013, os Leos
de Portugal tiveram a oportunidade de demonstrar o quanto
estão unidos e focados no principal objetivo que os move
diariamente, ou seja, o auxílio a todos aqueles que vivem, e
por vezes sobrevivem, em condições cada vez menos digni‑
ficantes para o Ser Humano.
Com a presença de oito Clubes Leo, entre os quais o Leo
Clube de Barcelos, Boavista, Faro, Leiria, Póvoa de Varzim,
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Senhora da Hora, Trofa e Setúbal, bem como o Núcleo Leo de
Coimbra, o movimento Leo apresentou uma enorme expres‑
sividade e demonstração de que estamos perante um
momento de verdadeira mudança e evolução na representa‑
tividade Leo em Portugal. De facto, o movimento está a
ganhar a força que em tempos chegou a ter, abraçando pro‑
jetos cada vez mais ambiciosos e que promovem uma ajuda
mais efetiva aos mais necessitados, de Norte a Sul do país.
Como não poderia deixar de ser referido, os Companheiros
Lions tiveram também bastante bem representados, através de
11 Clubes, entre os quais Almada, Cascais Cidadela, Espinho,
Estoril Palácio, Lisboa Centro, Mealhada, Montijo, Oeiras Tejo,
Santa Maria da Feira, Trofa e Setúbal. Foi com bastante satisfa‑
ção que os Leos viram a presença dos seus Companheiros
Lions das mais diversas regiões do país, o que prova de que o
Lionismo acredita no poder de mudança do Leonismo, bem
como está presente num dos momentos de maior importância
para os Leos, que são, na verdade, uma atividade Lion.
De facto, a XXXV Conferência Leo, em Setúbal, foi palco do
melhor que o Lionismo e Leonismo podem oferecer à socie‑
dade: união, partilha, amizade e ajuda desinteressada. Foram,
sem dúvida, honradas as premissas inscritas no Código de
Ética e Objetivos do Lionismo, o que fica, sem qualquer
dúvida, para a história.
Desde a calorosa receção a todos os Companheiros Leos e
Lions, à condução exemplar da Sessão de Trabalhos pela
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Presidente do DM Leo 2012/2013 CLeo Juliana Lopes e às
atividades lúdicas e de coesão do grupo levadas a cabo pela
organização da XXXV Conferência Leo, tudo foi prova de que
o movimento Leo está vivo e com força para encarar um
futuro ainda mais promissor que o presente.
A XXXV Conferência Leo foi também palco de importantes
decisões, tais como a eleição do próximo Presidente do DM
Leo 115, CLeo Bruno Silva Soares, para o ano Leonistico
2013/2014, a quem todos os Leos e Lions presentes desejaram
sucesso para o próximo ano que se avizinha, cheio de desa‑
fios e metas a cumprir.
De salientar a presença de diversas entidades no decorrer
da XXXV Conferência Leo, tais como a Presidente da Câmara
Municipal de Setúbal, Dr.ª Maria das Dores Meira, Diretor
Internacional Lion, CLion Joaquim Borralho, Presidente do
CNG, CLion Vítor Melo, Governadora do DM Lion 115 CN,
CLion Isabel Moreira, Vice‑Governador do DM Lion 115 CS,
CLion Américo Marques, Past‑Governador do DM Lion 115
CS, CLion Nuno Ferrão, Assessora Leo DM/CN 115, CLion
Manuela Oliveira, Presidente do Lions Clube de Setúbal,
CLion Silvina Almeida e por fim, mas sem menos importân‑
cia, à Presidente do DM Leo 115 2012/2013, CLeo Juliana
Lopes.
Por fim, é importante agradecer mais uma vez a todos os
Parceiros que possibilitaram a realização desta XXXV Confe‑
rência Leo de forma exemplar e que, através dos comentários

tecidos por Leos e Lions, agradou positivamente a todos os
Companheiros presentes. À Câmara Municipal de Setúbal, ao
Hotel do Sado, à Casa da Cultura de Setúbal, à Adega Coo‑
perativa de Palmela, à Discoteca Design Setúbal, à ClassicArt
Piano Academy e aos Bombeiros Voluntários de Setúbal, o
nosso especial agradecimento.
Felizes, pelo que juntos fizemos em Setúbal.
Saudações Leonísticas,
RODRIGO MARECO
Presidente Leo Clube de Setúbal
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O Lionismo
no Atlântico… Açores

Em 4 de abril, desloquei‑me em Visita Oficial aos Clubes dos
Açores, região que conta com 12 Lions Clubes agrupados em
3 Divisões… recordo que já em janeiro passado, marquei pre‑
sença na comemoração dos 20 anos do Lions Clube de LagoaAçores, viagem a que se juntaram o 1º VDG Eugénio Leite e CL
Patrícia, o ID Joaquim Borralho e CL Maria Sampedro, o pre‑
sidente do Lions clube Lisboa Belém, CL Fernando Antunes e
a CL Albertina; os membros da Direção CL José Manuel Baião
e CL Jorge Stone deram as Boas‑Vindas. Na Vila de Água de
Pau, um grupo de companheiros aguardavam‑nos para dar
início a várias Atividades na respetiva Junta de Freguesia.
A primeira ação foi o hastear da bandeira comemorativa do
20.º aniversário do LC de Lagoa, onde foram protagonistas o
Presidente CL Primitivo Marques e o PCC Rodrigo Leite, o qual
promoveu o primeiro Lions Clube nos Açores, em S. Miguel.
Na Sala de Visitas da Junta de Freguesia, foi depois inaugurada
a Exposição Fotográfica marcando os 20 anos do LC de Lagoa.
Visitou‑se ainda, o Observatório Vulcanológico e Geotérmico,
– ficámos a saber que a Ilha tem cerca de 4 milhões de anos!
Partimos depois para a Zona da Reserva Florestal de Macela,
local onde uma área de 2 campos de futebol foi atribuída pelo
Governo Regional aos Lions para reflorestação. Assim, tive‑
mos a oportunidade de plantar com a colaboração dos Recur‑
sos Florestais, várias árvores endémicas. Da parte da tarde,
inaugurou‑se o “Marco Lionístico” comemorativo dos seus 20
anos de Serviço. O programa das comemorações continuou
com a visita à “Casa Lion”, ex‑libris do Lions Clube de Lagoa
– acolhe 39 crianças de famílias carenciadas, as quais recebem
formação, educação e alimentação, com a colaboração do
Centro Social e Cultural de Atalhada, Instituição do Concelho.
Parabéns Companheiros Lions, pela grandiosa obra! Por fim,
na Sede do Clube, o descerramento da Placa Evocativa da
presença do Governador e do Diretor Internacional.
Chegados agora à Ilha de Santa Maria, davam as Boas‑Vindas
o Presidente CL Helder Pimentel e demais Lions do Clube Vila
Porto de Stª. Maria … seguiu‑se uma entrevista à estação
Rádio Clube Asas do Atlântico e visita ao Centro de Atividades
Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto,
local onde foram plantadas 15 árvores; visitou‑se o Recolhi‑
mento de Santa Maria Madalena tendo a comitiva depois,

26

apresentado cumprimentos ao Presidente da Câmara Muni‑
cipal de Vila do Porto, Sr. Carlos Rodrigues. Na Sede do Clube,
assinei o livro de Honra e participei na Assembleia do Clube
com a admissão de novos associados.
Desta feita e agora em Ponta Delgada, esperava‑nos a CL
Presidente Cidália Silva do Lions Clube de São Miguel, que
me acompanhou em instalações da RDP‑Açores numa entre‑
vista ao pograma Inter‑Ilhas (programa radiofónico regional
de grande audiência) conduzida pelo jornalista Vasco Pernes.
A comitiva apresentou ainda os cumprimentos ao Presidente
da edilidade, Dr. José Manuel Bolieiro, que recordou as par‑
cerias e atividades levadas a efeito com o LC São Miguel.
Seguiu‑se a visita ao Palácio de Sant’Ana para apresentação
de cumprimentos ao Exmo. Presidente do Governo Regional,
Dr. Vasco Cordeiro, pessoa que demonstrou ser conhecedor
do movimento Lion. Várias foram as Instituições de Apoio e
cariz Social visitadas, tendo ficado bem patente toda a ajuda
e Serviço prestado pelo LC São Miguel e o respetivo reconhe‑
cimento da Comunidade. Nas Sete Cidades, uma reunião de
trabalho com a participação de vários Lions. Terminou o dia
com a realização de uma Assembleia comemorativa da vista
do Governador, na qual estiveram presentes a grande maio‑
ria dos Clubes de São Miguel e representantes do Governo
Regional e Câmara Municipal. No dia seguinte e continuando
até Rabo de Peixe, vila onde se juntaram à Comitiva o Presi‑
dente do Clube, CL Artur Ponte e outros Companheiros,
visitou‑se o Observatório de Astronomia de Santana e opor‑
tunidade para nos inteirarmos sobre a obra e Serviço do
Clube local, bem como os 3 “marcos” erigidos anunciando o
Lionismo aos visitantes da Vila. Chegados à Ribeira Grande,
visitou‑se o recém inaugurado Museu do Franciscanismo e
depois, a Fábrica de Chá Gorreana (única na europa), local
onde se juntaram os Companheiros do Lions Clube da Maia.
Após o típico “cozido” nas Furnas, tomámos rumo até à Vila
do Nordeste para visita à Sede do Clube local e sessão de
trabalho. Vários Lions participaram, liderados pela CL Presi‑
dente Natália Abreu. Antes do final do dia, nova sessão de
trabalho, agora na Sede do LC Vila Franca do Campo, tendo
por anfitriã a Presidente CL Mª Albertina Carreiro. Seguiu‑se
um assembleia festiva assinalando a visita.
No grupo Ocidental do arquipélago, nas Flores, encontra‑se
o LC Flores‑Pérola do Ocidente, cujo Presidente CL Armando
Meireles e outros Lions, receberam o Governador e comitiva
no aeroporto. Nas Lajes, visitou‑se o Lar de Idosos da Santa
Casa Misericórdia, obra que conta com o apoio e ajuda dos
Lions; seguiu‑se a visita à Sede e sessão de trabalho, antes
da Assembleia comemorativa, na qual vários Lions tomaram
posse. Antes da viagem de regresso, houve tempo ainda para
apresentar cumprimentos ao Presidente da Câmara de Santa
Cruz das Flores, Sr. José Pimentel Mendes, o qual reconheceu
e agradeceu o Serviço que os Lions prestam à Comunidade
das Flores.
Entre outros, muito contribuíram para o grande sucesso Lio‑
nístico desta visita aos Açores, os Presidentes de Divisão na
Região – CL Helga Acker, CL Regina Meireles e CL Luís Soares,
que desde a primeira hora me acompanharam e elucidaram
relativamente a todas as questões que encontrava. O meu
especial agradecimento e reconhecimento para as Compa‑
nheiras e Companheiro, pelo Serviço prestado aos Clubes e
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a todos Lions na Região. Uma palavra especial para a PDG
Tiete e PCC Santos Costa que me acompanharam nesta visita
e que através do conhecimento local e interação, foram de
ajuda extrema, tendo eu os considerado publicamente, como
verdadeiros embaixadores da Região no continente.
Em suma e em conclusão, à exceção de um ou outro caso
anteriormente identificados e em resolução, quero realçar a
força e vitalidade dos Lions Clubes nos Açores, reconhecida‑
mente apreciados a todos os níveis pelas Comunidades e
entidades oficiais, também. Os mais carenciados, anseiam
pelos Lions e sabem que têm sempre uma resposta pronta e
amiga. Bem Hajam, Companheiras e Companheiros!
DG Frederico Burnay

Lions Clube
da Ilha das Flores
Assembleia do 11º. Aniversário do LC da Ilha das Flores –
Pérola do Ocidente
Realizou‑se no dia 7 de abril, no Hotel das Flores – Fundação
Inatel, o jantar do 11º. Aniversário do Lions Clube da Ilha das
Flores – Pérola do Ocidente. A cerimónia foi presidida pelo
CL Governador Frederico Burnay. Contámos com a presença
da CL Past Governadora Tiete Santos Costa e do CL Past Pre‑
sidente do CNG Carlos Santos Costa.

Lions Clube
de Lagoa (Açores)
Distinções internacionais para o Lions Clube de Lagoa (Açores)

O Presidente da Associação Internacional de Lions Clubes, CL
Wayne A. Madden, distinguiu o Lions Clube de Lagoa (Aço‑
res), por ocasião da celebração dos 20 ANOS DE SERVIÇO,
com um Certificado de Apreço em reconhecimento pelas rea‑
lizações de destaque promovidas pelo nosso Lions Clube no
cumprimento da missão do Lionismo Internacional. A distin‑
ção foi entregue na Assembleia Solene Comemorativa, que
se realizou no passado mês de janeiro, pelo Diretor da Asso‑
ciação Internacional de Lions Clubes, CL Joaquim Borralho.
Na Assembleia de trabalho que decorreu no final deste mês
de março, foi descerrada, em lugar de destaque na sede social
do nosso Lions Clube, a placa evocativa desta distinção, pela
CL Manuela Marques, tendo, na ocasião, alguns dos Compa‑
nheiros e Companheiras presentes, manifestado congratula‑
ção pelo acompanhamento por parte da Associação
Internacional dos Lions Clubes, do serviço lionístico desen‑
volvido pelo Lions Clube de Lagoa (Açores). Por seu lado, o
Past Presidente Internacional Imediato, CL Wing‑Kun Tam,
atribuiu ao Lions Clube de Lagoa (Açores) o Prémio Presiden‑
cial da Campanha de Conservação de Sócios, referente ao
Ano Lionístico de 2011/12, pelo excecional desempenho na
manutenção e conservação do respetivo quadro social.
Excerto de notícia retirada da Newsletter do Clube

Nesta cerimónia tomou posse a nova companheira Vanessa
Martins, apadrinhada pela CL Teresa Rocha.

Lions Clube
de S. Miguel (Açores)
Governador do Distrito 115 Centro Sul de visita ao Clube
O Lions Clube de São Miguel recebeu a 5 de Abril a visita
oficial do Governador do Distrito115 Centro Sul, Frederico
Burnay, naquele que constitui um dos momentos mais altos
do lionismo nos Açores.
No âmbito da sua deslocação oficial, Frederico Burnay apre‑
sentou cumprimentos ao presidente do Governo Regional
dos Açores, Vasco Cordeiro, bem como ao presidente da
Câmara de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro.
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O Governador do Distrito115 Centro Sul visitou a sede do
Lions Clube de São Miguel, onde procedeu à assinatura do
Livro de Honra do clube, tendo mantido posteriormente um
almoço de trabalho nas Sete Cidades.

iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida
dos idosos.
Companheiros do nosso clube já tinham estado no Lar da
Levada no âmbito das festividades de Páscoa, altura em que
foram oferecidos aos idosos da instituição um bolo de massa
tradicional.
Clube concede bolsa de estudo a jovem carenciado
No âmbito da nossa política educacional o Clube deliberou
atribuir a um jovem natural de São Miguel que estuda no
continente uma bolsa de estudo no valor de 1000 euros para
fazer face às suas despesas durante o ano lectivo.Sem esta
bolsa o jovem dificilmente poderia dar continunidade ao seu
curso, dadas as dificuldades financeiras com que se con‑
fronta.
Lions ajudam noventa carenciados mensalmente

A sua deslocação contemplou ainda uma visita à sede da
Associação de Pais e Deficientes de São Miguel, onde o Lions
Clube de São Miguel procedeu à entrega de um donativo para
ajudar a instituição na sua missão.
O Lions Clube de São Miguel tem vindo a colaborar de forma
activa com esta instituição, tendo sido um dos principais
contribuintes líquidos para a construção da sua sede.
Frederico Burnay deslocou‑se à Rua Melvin Jones, na Fajã de
Cima, ao terreno onde ficará situada a futura sede do clube,
participando à noite na assembleia festiva de recepção ao
Governador, no Solar da Graça, em que estiveram presentes
todos os lions clubes da ilha de São Miguel.
O jantar inclui um momento musical com “Vozes Mar do
Norte”, da vila de Rabo de Peixe, que marca o final da visita
do Governador do Distrito 115 Centro Sul ao Lions Clube de
São Miguel.
Clube promove recolha de óculos
A Comissão de Saúde do
nosso Clube promoveu uma
recolha de óculos para recicla‑
gem numa iniciativa que con‑
tou com o apoio das farmácias
Popular Pacheco de Medeiros,
Garcia, Parafarmácia Socorros
Mútuos e Supermecados Man‑
teiga. A iniciativa permitiu
recolher 442 armações, 65 lentes e 17 bolsas de óculos.

O Clube à semelhança dos meses anteriores, voltou a proce‑
der à distribuição de cabazes a mais de 20 agregados fami‑
liares carenciados, no total de 90 pessoas, com o apoio do
espaço comercial Continente Modelo.

Lions Clube de Vila Franca
do Campo (Açores)
Tal como todos os clubes Lions, o de Vila Franca do Campo
tem algumas especificidades que gostaríamos de comparti‑
lhar com outros companheiros.

Dia Mundial da Mulher e Páscoa no Lar da Levada
A Comissão de Carenciados promoveu no âmbito do Dia Mun‑
dial da Mulher um lanche com os idosos do Lar da Levada,
bem como uma sessão de massagens e um momento de ani‑
mação musical por idosos da freguesia de São Sebastião.
Foi a forma encontrada para proporcionar aos idosos daquela
instituição uma maneira de combater a solidação e confrater‑
nizarem com companheiros do nosso Clube.
Recorde‑se que o Clube celebrou com a Santa Casa da Mise‑
ricórdia um protocolo que vista justamente a promoção de
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Por norma, mensalmente, na sede de que muito nos orgulha‑
mos, reunimos para jantar na última sexta de cada mês.
A refeição é preparada por algumas das companheiras, mas
pode afirmar‑se que todos, mesmo todos, trabalham. Põem
as mesas, alinham as cadeiras, trazem sobremesas e aperiti‑
vos com que nos deliciámos.
Refeitos materialmente, dedicamos grande parte do tempo a
aprofundar o nosso espírito lionístico. Além dessa confraterni‑
zação mensal três eventos se salientam.
A Festa das Vindimas começa a ser, se já não é, uma tradição
com pés para andar. Nos fins de outubro realiza‑se um almoço
preparado pelos companheiros, onde mais uma vez elas impe‑
ram q.b. Eles assam sardinhas, preparam as mesas, fazem
carne guisada, descascam batatas, mesmo as doces, servem
os companheiros que acorrem dos diferentes clubes da ilha.

Sugerimos aos companheiros de clubes continentais ou
madeirenses que gostam de rumar até aos Açores o façam
de modo a compartilharem esse evento. Certamente gosta‑
riam e nós ficaríamos gratos.
É o nosso «ministério de finanças», pois do rendimento dele
se vão alimentar as nossas ações de «servir».
Para além de umas esporádicas concessões de auxílio a
necessitados, crianças com fome, doentes ou desprotegidos
da sociedade, outros factos merecem a nossa atenção.

Aos doentes internados no Lar Bom Jesus da Pedra é ofere‑
cido uma merenda onde sobressaem as malassadas, doce
típico do carnaval, sumos diversos, chá e outros pitéus que
os residentes consomem com alegria e alguns até com bom
apetite.
Todos estes eventos são normalmente animados por grupos
musicais que levam alguns a mostrar os seus dotes de dan‑
çarinos ou canoros.

Não podemos esquecer que o clube através de um seu mem‑
bro, médico, promove três recolhas de sangue por ano que
são das mais profícuas para o hospital de Ponta Delgada –
Membros do grupo, amigos e vários outros participam nesse
ato. E mais uma vez, companheiras e companheiros ajudam,
distribuem águas, sumos, café ou chá e doces.
Tudo nos serve, para «servir». E o nosso espírito lionístico
cresce a cada um destes factos.
As visitas dos nossos governadores são momentos de recar‑
regar baterias e pensar mais além.

O almoço oferecido aos doentes do concelho, mais de uma
centena, é também confecionado por todos, servido com
carinho e momento de grande confraternização.
Um grupo de jovens alunos da Escola Secundária, convida‑
dos por uma nossa companheira, é uma ajuda preciosa.
Bendita juventude.
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Lions Clube
Cascais Cidadela
Realizou‑se em Cascais em 23 e 24 de Março de 2013, mais
uma edição das Jornadas de Saúde Cascais. Estas Jornadas
realizadas há cerca de 10 anos, são organizadas pelo Lions
Clube Cascais Cidadela em parceria com o Rotary Clube Cas‑
cais Estoril, oferecendo à população de Cascais rastreios
gratuitos de estado nutricional, com a avaliação do IMC e
aconselhamento dietético, avaliação da Tensão arterial, ava‑
liação do nivel de Glicémia com aconselhamento de saúde e
ainda aconselhamento de higiene oral.

um conjunto de disciplinas criteriosamente escolhidas, e par‑
ticipam em inúmeras actividade programadas com imagina‑
ção e objectivos definidos.
Tem continuado a dedicar particular interesse às aulas de
Hidroginástica, Taichi, e Movimentos com Dança ,estimulando
um interesse particular pelo exercício físico. Ao mesmo
tempo, as aulas de Escrita Viva, Clube de Leitura, e Planeta
Vivo, pretendem fomentar o desenvolvimento e destrezas
mentais que necessitam dum exercício continuado. Também
os temas abordados na disciplina “Arte de Viver” visam infor‑
mar e incentivar atitudes que promovam uma saúde física e
mental de qualidade.

No início de Outubro, no Salão Nobre da Câmara Municipal,
a Sessão Solene de Abertura das aulas, com uma conferência
do Presidente da Câmara e a intervenção de diversos grupos
de alunos, constituiu um momento de entusiasmo e espec‑
táculo difícil de esquecer.
Ao longo dos últimos meses promoveram‑se palestras sobre
o Retrato Psicológico de Florbela Espanca, o Património de
Matosinhos, ou os Templos do Sol. E ainda worshops sobre
Desenho, Práticas Cognitivas, Iniciação ao Facebook e Escrita
Criativa, e a Arte e a Comunicação.
Organizou‑se um passeio cultural a Esposende, com visita
guiada ao Museu, à Igreja da Misericórdia e ao Castro de S.
Lourenço.

Os resultados dos rastreios efetuados durante as Jornadas
de Saúde de Cascais 2013 foram:
• Avaliação da Tensão arterial: 370
• Avaliação da Glicémia e Aconselhamento de Saúde: 250
• Avaliação do Índice de Massa Corporale aconselhamento
nutricional: 265
• Total: 885

No Coliseu do Porto, os alunos puderam assistir ao espectá‑
culo de dança “A Sagração da Primavera”. E ao Teatro S.João
deslocaram‑se em grupo para ver “A Estalajadeira”, e ao Coli‑
seu para assistir à ópera “O Crepúsculo da Crítica”.

Lions Clube
de Matosinhos
Actividades na Universidade Sénior Florbela Espanca
A actividade na nossa Universidade, agora no seu 6.º ano de
vida, tem continuado a desenvolver‑se com uma regularidade
já estruturada, servindo cerca de 130 alunos que frequentam
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Ponto alto do programa de actividades foi a viagem cultural,
de três dias, visitando Mérida, Cória, Cáceres e Trujillo.
Entre as visitas culturais organizadas, destaca‑se a dedicada
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aos principais monumentos do Porto Barroco, uma outra ao
Museu da Misericórdia de Matosinhos, e outra ao Núcleo
Museológico Napesmat
Um Encontro Comemorativo do 5.º Aniversário da Universi‑
dade, em Novembro, documentado com uma Exposição de
Cartazes relacionados com todas as nossas actividades, foi
mais uma das iniciativas que entusiasmaram a vida da insti‑
tuição. Foi seguido de uma Exposição de Presépios da auto‑
ria da aluna Luísa Maia, que antecedeu a Festa de Natal, este
ano no Teatro Constantino Nery, e que mais uma vez surpre‑
endeu pela alegria, pelo entusiasmo e pela qualidade artística
das múltiplas participações dos grupos de alunos ligados às
diversas actividades da Universidade.
Finalmente, integrado num grande projecto de actividades da
Universidade denominado “Mergulhar em Matosinhos”, foram
programados seis encontros a decorrer no Auditório da Biblio‑
teca Municipal e cuja orientação foi aceite por notáveis figuras
da nossa cultura, abordando temas importantes ligados à his‑
tória e ao património cultural da terra de Matosinhos.

Lions Clube
da Póvoa de Varzim
Chá Comemorativo do Dia da Mulher

Jantar do 46.º Aniversário do Clube com a presença da DG
Isabel Moreira:

No Dia 9 de Março o LC da Póvoa de Varzim realizou um chá
comemorativo do Dia da Mulher. A favor do IPO do Porto –
Unidade da Mama. Devido a limitação imposta pelo Hotel, só
foram aceites 166 inscrições de senhoras. Tivemos a presença
de Companheiras de Vila do Conde, Matosinhos e de Braga.
Incentivo à Leitura

Jantar comemorativo 46.º do Lions Clube de Matosinhos
realizou‑se no passado dia 16 de março no Hotel Tryp Expo,
teve a visita oficial da Governadora Isabel Moreira, da Presi‑
dente da Divisão Eugénia Loureiro e representantes de vários
clubes da região, para além do programa lionístico habitual de
comemoração do aniversário do clube, o jantar contou a pre‑
sença do conceituado historiador Senhor Dr. Joel Cleto, ilustre
historiador da cidade de Matosinhos, a quem o Lions Clube de
Matosinhos distinguiu, com prémio de Cidadão do Ano.

Inserido no Programa de Acção de Leitura do PI Wayne Madden,
o Lions Clube da Póvoa de Varzim visitou o Instituto Maria da
Paz Varzim, uma IPSS que tem valência de infantário, ATL, Soli‑
dariedade Social, Aulas de Música e Grupo Coral, aonde ofere‑
ceu cerca de 100 Livros Infantis, usados mas em bom estado.
Também ofereceu umas amêndoas, devido à aproximação da
Páscoa. Podemos contar com a companhia da CL Alcina Félix,
Assessora das Actividades Culturais e Comunitárias.
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LC DE ÁGUEDA
08.03.2013 – Realização de uma homenagem
a todas as Companheiras pelos muitos e bons
serviços prestados ao Clube e à comunidade
neste “Dia Internacional das Mulher”.
21.03.2013 – O Clube realizou, em parceria
com o Grupo de Dadores de Sangue do con‑
celho de Águeda, nas instalações cedidas
pela Associação Empresarial de Águeda,
uma recolha de dádivas benévolas de sangue
para o Instituto Português de Sangue. Foram
recolhidas 20 dádivas.

LC ALMADA‑TEJO
IV Recital do Convento dos Capuchos
donativo entregue pelo clube
A Presidente, CL Luísa Gueifão, juntamente
com mais algum companheiros do clube,
estiveram, no dia 19 de Março, no Centro
Social Paroquial de Almada onde foram rece‑
bidos pelo Presidente, Reverendo Padre
Fernando Belo e por outros elementos da
direcção do centro.

tas de oftalmologia nos Centros de Saúde
dirigimo‑nos a Serviço de Oftalmologia do
Hospital Garcia de Orta, que nos referiu que
provavelmente não teria condições para
realizar todas as consultas. Acontece ainda
que as crianças das famílias mais carencia‑
das não têm capacidade económica para
adquirir os óculos e temos, em várias esco‑
las, ouvido professores que nos dizem que
têm alunos com dificuldades de aprendiza‑
gem por terem problemas de visão.
Assim, repensámos o processo e estamos a
procurar apoios fazendo protocolos.
O rastreio teve início no dia 29 de Janeiro e
vai realizar‑se em 20 escolas do Concelho,
em todas as turmas do 7.º ano, abrangendo
um total de 2343 crianças. Segundo o técnico
que efetua o rastreio cerca de 25% dos alu‑
nos rastreados têm problemas de visão.
Pretendemos possibilitar a todos os alunos
identificados pelas escolas com carência
económica o acesso a consultas e óculos
gratuitamente.
Mobilizámos os cidadãos e organizações da
Sociedade com potencial para responder às
necessidades detectadas. Criámos siner‑
gias, ações conjuntas, serviços e produtos
solidários para melhor atender estas crian‑
ças.

Em outubro fizemos a
apresentação pública
do nosso Projeto de
Alfabetização “À Luz
das Letras”. Projeto
este que está a decor‑
rer da melhor forma
possível.

Visita guiada às Linhas de Torres Vedras
No ambito das Actividades de compa
nheirismo e cultura do clube vai realizar no
próximo dia 20 de Abril uma visita guiada
às Linhas de Torres. O programa será o
seguinte:

Na ocasião a presidente do clube fez entrega
ao presidente do centro de um cheque no
valor de 1350 € destinado ao Lar de Idosos
de S. Tiago, valor proveniente do resultado
liquido obtido com a realização do IV Recital
do Convento dos Capuchos do Lions Clube
Almada‑Tejo.
Campanha de Rastreio Visual
A visão é um dos objectivos do Lionismo
Internacional e neste contexto o Lions Clube
Almada‑Tejo tem desde há vários anos, em
parceria com a Saúde Escolar, realizado ras‑
treios nas Escolas do Concelho.

Partida de Almada pelas 8h 15m e chegada
por volta das 19h 15m (horas ainda a con‑
firmar) e o percurso far‑se‑á por Lisboa,
Arruda dos Vinhos (paragem e visita ao
Forte da Carvalha), Sobral de Monte Agraço
(paragem para visita ao Forte do Alqueidão
e almoço) e Torres Vedras (visita ao Forte de
S. Vicente, estando ainda por decidir se ire‑
mos até à foz do Rio Sisandro, no Oceano
Atlântico).

Em novembro realizou uma palestra sobre a
Diabetes com a Prof.ª Doutora Lelita Santos,
médica internista do CHUC.
Em dezembro fez entrega de cabazes de ali‑
mentos, apoiando assim familias carencia‑
das. Desde este mês de dezembro que a CL
Presidente faz voluntariado na Loja Solidária
de Arganil, onde entre outras tarefas, faz
apoio técnico dando explicações a alunos do
1.º ciclo que são carenciados.
Em fevereiro entregámos roupas ao Centro
Social e Paroquial de Coja, deste concelho
de Arganil, afim de reforçar o stock da sua
Loja Social ali existente.
Março, o mês do nosso 41.º aniversário e
importante encontro lionistico, onde fizemos
a homenagem póstuma ao Grande Compa‑
nheiro Joaquim Fernandes, falecido em
janeiro último.

LC DE ARGANIL

As crianças identificadas com problemas de
visão eram depois encaminhadas para con‑
sultas nos Centros de Saúde da zona de
residência. Porém, com o acabar das consul‑
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Ao longo deste ano lionistico o Lions Clube
de Arganil tem estado empenhado em cum‑
prir os objetivos propostos por Lions Inter‑
nacional. Neste sentido, em julho, dezembro
e abril fez o já habitual apoio ao Ateliê
“Vamos Representar com Saúde” que ocupa
crianças dos 6 aos 12 anos, nas férias esco‑
lares.

Altura também em que impusemos na nossa
bandeira o galardão do Projeto de Alfabetiza‑
ção, que nos foi enviado por Lions Internacio‑
nal e ainda o de aumento de sócios e Clube
de Excelência no ano lionistico de 2011/12.
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dar e que resultou numa noite solidária
cheia de alegria e glamour.

O 41.º aniversário foi para além de tudo o
reconhecimento de quem se dedica às cau‑
sas do lionismo e nesta ordem de ideias
alguns Companheiros foram agraciados com
os Pin de permanência no Movimento que
foram entregues pelo nosso Governador
Frederico Burnay. Também nesta cerimónia
foi entregue o Prémio Manuel Castanheira/
Fernanda Castanheira, que premeia o melhor
aluno carenciado da Escola Secundária de
Arganil e que as sobrinhas dos CL Patronos,
já falecidos, fizeram questão de entregar à
melhor aluna da nossa escola.

O Lions Clube de Arganil tem estado e con‑
tinuará a estar a desenvolver a sua ação com
vista a alcançar as boxes numa posição digna
do seu empenho e dedicação.

LC DA BAIRRADA
Confraternização com os idosos do Lar da
Moita. Realização de Palestra sob o tema
“Alimentação Saudável”, a qual foi proferida
por dois médicos nutricionistas do Hospital
de Anadia.

LC DE BARCELOS
Mais uma vez aconteceu “Noite de Fado” a
favor da APACI – Associação de Pais e Amigos
das Crianças Inadaptadas, no Sábado, dia 23
de Março.

associou‑se ao Lions Club da Boavista/ Lions
Clube Internacional na sua “Campanha de
recolha de óculos usados” pedindo a todos
os seus associados que procurem nas gave‑
tas e armários óculos usados, já esquecidos
e que apenas servem para ocupar espaço
para serem entregues aos Lions que proce‑
derá ao tratamento dos mesmos.

Foi interessante a complementaridade encon‑
trada por Maria Eduarda, diretora da institui‑
ção, dos lemas do nosso Clube e do Presidente
Internacional: “Juntos Podemos Servir”; “Num
Mundo de Serviço”. Estamos crentes que esta
sociedade só pode caminhar para esta com‑
plementaridade: o “pouco que podemos fazer”
de cada um complementando‑se para o “muito
que há a fazer” por todos.

É de realçar a generosidade da pintora nossa
CL Teresa Costa e do pintor António Cunha ao
oferecerem um quadro original sobre a Páscoa
e templo do Sr. da Cruz de Barcelos para o
sorteio. Um bom motivo para a venda de todas
senhas do sorteio! A convite da APACI pela voz
de Maria Eduarda no final da sua intervenção,
fez‑se o 1.º azulejo para o Mural dos Amigos
APACI em nome do Lions Clube de Barcelos.
Estes azulejos são mais uma iniciativa da
APACI para que pessoas ou instituições ao
fazerem uma contribuição monetária deixem
também uma “contribuição afetiva” gravada
no edifício que agora nasce.

LC DA BOAVISTA
1 – Parceria com suscesso – Lions Clube Boa‑
vista & Amut Gondomar:
AMUT – Associação Mutualista dosTrabalha‑
dores da Câmara Municipal de Gondomar

Esta recolha mensal de óculos está a ser um
sucesso. Não só pelo número de óculos
recebidos e entregues na Sede do Lions,
como também pela divulgação assertiva das
acções que o Movimento Lion desenvolve
repercutindo‑se no fantástico feedback rece‑
bido de amigos “não” Lions.
2 – Fundação Leo Clube da Boavista
Foi com grande orgulho e emoção que rece‑
bemos no passado dia 27 de Março a Carta
Constitutiva do mais recente Clube Leo em
Portugal! A dedicação tomou a dianteira em
mais uma equipa de pessoas motivadas,
jovens e inovadoras, com a Fundação do Leo
Clube da Boavista.
A “mudança positiva” é a sua palavra de
ordem e sabemos que estão preparados para
lutar e conquistar batalhas, com muita con‑
fiança nos corações!
No próximo dia 18 de Maio será o dia em que
iremos oficializar o nascimento deste Jovem
Clube numa festa que promete ser diferente,
cheia de boas surpresas para o Movimento
Lion e para a qual convidamos desde já todos
os Lions e Leos! Estejam atentos às vossas
caixas de correio pois todos irão ser convi‑
dados!

Foi já a vigésima nona “Noite de Fado”
organizado pelo Lions Clube de Barcelos a
favor desta Associação, a que, os nossos
amigos, imbuídos de grande espírito de
solidariedade acorrem, ajudando‑nos a aju‑
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LC DE BRAGA
As actividades de carácter social junto da
comunidade que envolve o Clube continuam
a ser desenvolvidas através da Comissão
“Gesto de Esperança”, constituída por 5 Com‑
panheiras que, presta actualmente apoio
monetário a 16 famílias, encaminhadas ou
pelo Hospital ou pela Junta de Freguesia.
Presta também auxílio monetário, mensal‑
mente, a uma jovem estudante universitária.
Realização de Palestra sob o tema “O Humor
na Filosofia” cujo orador convidado foi o Dr.
Miguel Coimbra.

LC DE BRAGANÇA

madeira pelas crianças escuteiros com os
seus nomes que vai ser fixada na árvore
respectiva.
Este Projecto valerá aquilo que cada um de
nós e todos em conjunto formos capazes de
lhe oferecer.

Foi também feito uma entrega de placas de
agradecimento às Escolas que colaboraram
no “Cartaz da Paz”, pelas mãos do CL Gover‑
nador Frederico Burnay a quando da visita
ao LCCova da Beira no passado dia 24 de
Março.

LC DA COVA DA BEIRA
Com uma sala cheia de calor humano, o
Clube Lions Cova da Beira comemorou o seu
XXXII aniversário, no dia 24 de Março.
O CL Frederico Burnay, Governador do Dis‑
trito 115 Centro Sul, honrou‑nos com a sua
presença e impôs as insígnias a uma nova
Companheira.
Entrega pelo Governador de Distrito 115 C.S.
durante o almoço do XXXII Aniversário de
LC COVA da BEIRA, de um subsidio de 250
euros à MEDUBI‑Associação dos Estudantes
de Medicina da UBI‑Universidade da Beira
Interior para a atividade “ Hospital faz de
conta” onde pensam envolver cerca de 6oo
crianças.

Organização Festival “Cantar de Reis” para
angariação de fundos a favor do Lar S. Fran‑
cisco e APADI.
Jantar/Mensal com Palestra subordinada ao
tema “Solidariedade” proferida pelo Dr. Eleu‑
tério Alves.

LC DE CANTANHEDE
LC ESTORIL PALÁCIO
Projecto floresta
Tu Escuteiro ... Adopta uma árvore.... Cuida
de uma vida

No seu discurso o CL Governador parabeni‑
zou o clube, as suas realizações e a visibili‑
dade na comunidade a que pertence.

Visita ao Clube do Director Internacional
Joaquim Borralho e Governador Frederico
Burnay
No dia 21 de Janeiro, o clube teve a honra de
contar com as presenças do Diretor Interna‑
cional Joaquim Borralho (Padrinho do nosso
Clube) e o do Governador do D115 CS Frede‑
rico Burnay na nossa reunião de direção.

Na perspectiva de envolver um conjunto de
parceiros de referencia, na prossecução de
objectivos comuns, em que o alvo é a flo‑
resta, tida como um bem de todos e a sen‑
sibilização e prevenção da mesma, o Lions
Clube de Cantanhede propôs‑se a desenvol‑
ver, conjuntamente com o agrupamento de
Escuteiros de Cantanhede este projecto
“Adopção de árvores”
Pretendemos pois, lançar este desafio de
criar uma pequena floresta viva e ordenada
no campo dos escuteiros (cedido pelo Muni‑
cípio) que se encontra ermo, com a parti
cipação das crianças escuteiros e seus
encarregados de Educação e Companheiros
Lions.
Cada criança cultiva uma árvore e adopta
essa mesma árvore, comprometendo‑se no
seu cuidado. Vai ser feita uma placa em
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Falou igualmente da necessidade de adaptar
os projectos Lions às necessidades da comu‑
nidade e aos desafios que se colocam para
o futuro
A nova CL Odete Abrantes, devidamente
apoiada pelo seu padrinho CL Luis Figuei‑
redo leu o Código de ética do Clube.
Felicitamo‑nos por mais uma jornada e por
mais um sócio.
Divulgação e dinamização, em várias Esco‑
las, da Atividade sobre o Cartaz da PAZ “IMA‑
GINE A PAZ”, tendo um dos alunos, Laura
Taborda do 8.º ano da Escola Campos Melo
da Covilhã, conseguido o 2.º lugar a nível de
Distr. 115 C.S.

A poetisa Cecília Villas‑ Boas deslocou‑se à
Biblioteca do Agrupamento de escolas Ibn
Mucana
No último dia de Janeiro e no âmbito da
atividade RAP, a poetisa Cecília Villas‑ Boas
deslocou‑se à Biblioteca do Agrupamento de
escolas Ibn Mucana. Este encontro, com o
objetivo de desenvolver a apetência para a
leitura nos nossos jovens, foi acompanhado
pela Bibliotecária, Drª. Teresa Valente.
Final do Estoril Basket na Escola Salesiana
de Manique
Nos dias 1, 2 e 3 de Fevereiro do mês de
fevereiro teve lugar a Final do Estoril Basket
na Escola Salesiana de Manique e contou
com o apoio dos sponsors Panrico, Makro,
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LC Estoril Palácio, LC Lisboa Mater e da
Governadoria do CS no apoio aos jovens,
tendo angariado cerca de 1.210 euros. A coor‑
denação deste evento esteve a cargo da
nossa Companheira Ursula Sthor, pelo 2.º
ano consecutivo e com muito sucesso.

Através do Jantar / Reunião Buffet Primavera,
que se realizou uma vez mais na nossa Sede,
foi confecionado pelas companheiras do
Clube um Buffet, em que apresentaram uma
variedade de especialidades e iguarias, que
deliciou todos os presentes.
A Direção aproveitou mais esta reunião men‑
sal, para a abordagem de um tema que é de
grande importância para os Lions Internacio‑
nal, e tivemos entre alguns dos nossos con‑
vidados presentes, um Médico especialista
que durante o jantar fez uma importante e
esclarecedora abordagem sobre a conscien‑
cialização da diabetes, e que foi atentamente
seguida e participada pelos presentes.

mos questão de entregar no fim do Jantar
ao Presidente da Direcção e ao Comandante
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.
Congratulamo‑nos pelos resultados obtidos
e ficamos felizes por darmos corpo ao nosso
lema que é Servir, para mais em prol de uma
Instituição que tal como nós está aos serviço
das populações sem nada receber em troca
a não ser o carinho, a dedicação, a compre‑
ensão e o reconhecimento.

Assistência a familias carentes / combate à
fome

Recolha de alimentos para Agrupamento de
Escolas Ibn Mucana
Neste ano letivo de 2012‑2013, detetou‑se
que no Agrupamento de Escolas Ibn Mucana
existiam 40 alunos carenciados que não
tomavam o pequeno‑almoço, o que tinha
graves consequências para a aprendizagem
destes alunos.
Dentro desta ótica e seguindo o nosso espirito
de solidariedade e de serviço à comunidade,
decidimos promover uma recolha de alimen‑
tos para suprir estas carências, tendo conse‑
guido o apoio da Parmalat e da Campotec
para o fornecimento de sumos e de Fruta
(maçãs de Alcobaça e Peras Rocha do Oeste)
respetivamente, sem as quais não teríamos
conseguido o sucesso deste Projeto. Os Com‑
panheiros Rui Valente e Pedro Alexandre
coordenaram esta atividade de sucesso com
muita dedicação e espirito de serviço.
Nota do Editor: Estas notícias sairam de
forma incorrecta na revista n.º 4, pelo lapso
apresento ao Lions Clube Estoril Palácio as
minhas sinceras desculpas.

A Direção tem efetuado no decorrer do mês
de Março, a entrega à Escola do Imaculado
Coração de Maria, no escalão etário da pré
‑primária, oriundas de famílias carênciadas,
a entrega de bolos de leite e croissants que
são gentilmente cedidos por uma concei
tuada pastelaria desta Região.
Para além dos bolos de leite e croissants,
através da Direção também têm sido ofere‑
cidas compotas, queijo e manteiga, a fim de
complementar os lanches das crianças.

LC DO FUNCHAL
Jantar Buffet Primavera / Informações sobre
consciencialização da diabetes
No dia 12 de Março, o Lions Clube do Funchal
levou a efeito mais uma das suas iniciativas
para a angariação de fundos para as suas
atividades de solidariedade.

LC Lisboa‑Belém
Abertura das comemorações do 20.º Aniver‑
sário da Fundação

LC DE ILHAVO
Lions Clube de Ilhavo cumpriu com os objec‑
tivos e ofereceu uma motoserra aos bombei‑
ros voluntários
Mais uma vez O Lions Clube de Ílhavo cum‑
priu com os objectivos.
Conforme noticiámos, para suprir carências
de material com que se defrontam os nossos
Bombeiros, o Clube organizou no passado
dia 23 de Março, um Jantar com Fados de
Coimbra, tendo contado para o efeito com a
graciosa presença do nosso Amigo Vítor
Almeida e Silva.

Abertura das Comemorações do XX Aniver‑
sário da Fundação do Lions Clube Lisboa
Belém, com visita ao Padrão dos Descobri‑
mentos, nosso Símbolo, e Ex‑libris de Lisboa
que foi inaugurado em 1960, nos 500 anos
da morte do Infante D. Henrique. É uma
réplica do Monumento da Exposição do
Mundo Português de 1940, desmantelado em
1958.
Angariação de Fundos para o Projeto “Sorri‑
sos de Escola em Escola” com o Grupo de
Teatro do Grémio

LC DE FAFE
MARÇO/2013 – O Lions Clube de Fafe deu
início a uma Campanha de angariação de
roupa usada para carenciados.

A todos os que tornaram possível esta reali‑
zação o nosso: bem HAJAM!

Foi uma noite memorável de canções onde
desfilaram José Afonso e Adriano Correia
de Oliveira entre outros, na voz timbrada e
pura do Vítor; muitas vezes questionámo
‑nos se não seria o Zeca que estaria ali à
nossa frente em pessoa tais as semelhan‑
ças; em espírito, sem dúvida, mais do que
presente.
Ao Jantar associaram‑se muitos amigos do
Clube, o que proporcionou, a par de outras
iniciativas, a angariação das verbas necessá‑
rias para aquisição da motosserra, que fize‑

Integrado nas Atividades da Comemoração
do XX Aniversário da Fundação do Lions
Clube Lisboa Belém, O Lions Clube apresen‑
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tou um filme de “Slides” com fotos dos 20
anos de Serviço à comunidade, no Centro
Social, e depois uma peça de teatro, “O Solá‑
rio” de Fernando Augusto, com o apoio da
Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém,
cuja receita reverte a favor das crianças em
precariedade do pequeno almoço na Escola,
integrado no Projeto PERA, do Ministério da
Educação e Ciência. O nosso Governador
Frederico Burnay denominou o Projeto de
“Sorrisos de Escola em Escola”. O aplauso e
reconhecimento ao Grupo de Teatro do Gré‑
mio que se solidarizou com este Projeto e à
CL Cátia Silveira que organizou esta Ativi‑
dade.

associação sensibilizada para a problemática
dos menores em risco, dos 0 aos 12 anos.
Tem a lotação completa de 12 crianças. Ati‑
vidade integrada nas nossas Comemorações
do 20.º Aniversário da Fundação do nosso
Lions Clube.
Sorrisos de Escola em Escola– PERA
– Programa Escolar de Reforço Alimentar

RAP – Reading Action Programmm, do PI
Wayne Madden

Programa de Incentivo à Leitura e contra o
Analfabetismo O Presidente Fernando Antu‑
nes propôs‑se a ler dois pequenos capítulos
do livro “O João Porcalhão” que leva a sor‑
risos, risos dos alunos.
O nosso Lions Clube Lisboa Belém entregou
à Escola Básica EB1, do Bairro do Restelo, 52
livros de histórias para crianças, inserido no
Programa RAP do nosso Presidente Interna‑
cional, PI Wayne Madden, de Incentivo à
leitura e contra o Analfabetismo. O Presi‑
dente Fernando Antunes leu para os 49 alu‑
nos, de duas Turmas do 2.º Ano, dois
pequenos capítulos do livro “O João Porca‑
lhão” que leva a sorrisos, risos dos alunos,
na presença dos professores, e a Vice
‑presidente, CL Dinora Salsinha, leu uma
pequena “história de Natal” que os alunos
escutaram com muita atenção e com um
silêncio profundo. Esta Atividade está inse‑
rida nas Comemorações do 20.º Aniversário
do nosso Lions Clube.
Cabaz da Páscoa à “Casa do Infantado
CrescerSer”

Os Lions são parceiros Oficiais do Programa
“PERA”, sensibilizados e Integrado nas Come‑
morações do 20.º Aniversátio do nosso Lions
Clube Lisboa Belém, O Lions Clube Lisboa
Belém entregou, em 2 de Abril, dia do nosso
aniversário, 2.000 artigos de géneros alimen‑
tícios, parte dos 4.420 produtos que iremos
entregar à Escola Básica do Alto do Lumiar
(Musgueira), para apoiar 29 crianças caren‑
ciadas do pequeno‑almoço, inseridas no
Programa Escolar de Reforço Alimentar
(PERA) do Ministério da Educação, apoiado
também pelo Distrito Múltiplo 115 de Portu‑
gal, com a sigla “Sorrisos de Escola em
Escola”, com o patrocínio do Grupo Sonae/
Continente, ao qual exprimimos o nosso
sublime agradecimento por ação de tão alta
nobreza.

LC LISBOA BENFICA
Serviço a Jovens, Assistência e Apoio
a Doentes
O LCLB continuar a assegurar o Serviço a
Jovens através da entrega de 4 Bolsas de
estudo mensais, apoio e acompanhamento
escolar de três alunos com dificuldades de
aprendizagem. Continua a ser dada Assis‑
tência e Apoio a Doentes, através de ações
de voluntariado, consultas e apoio a pes‑
soas idosas. É prestada Assistência a Famí‑
lias Carentes, quer através da entrega de
roupas.

medicamentos e pagamento de contas de
eletricidade a família desempregada.
No âmbito da campanha de Combate à Fome
tem vindo a ser feito voluntariado semanal‑
mente, e em associação com a Legião da Boa
Vontade, a sem abrigos e famílias carencia‑
das. Foi feita oferta de mercearias a idosa,
com muito pouco recursos.
Foram feitos vários donativos para a Associa‑
ção de Solidariedade Social Jardim de Luz,
Legião da Boa Vontade, Casa do “Gaiato”, e
ainda para a Fraternidade Jardim de Luz
Continua o trabalho de docência na Universi‑
dade da Terceira Idade no âmbito da Cultura.
No âmbito da atividade Social a CL PDG Isa‑
bel Antunes fez uma apresentação do Tema
«Suicídio», na Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas.
O LCLB festejou o seu 20.º Jantar Aniversário
a 23 de março no Hotel Zurique em Lisboa,
que coincidiu com a visita oficial do Gover‑
nador ao Clube.
Esteve ainda presente o Presidente de Divi‑
são, CL Edgar Faustino e representantes de
outros Clubes (LC Lisboa Belém, LC Mon‑
santo e LC Lisboa Sete Colinas), para além
de outros convidados.

Leitura da Invocação CL Lurdes Loução

Após o jantar houve uma palestra subordi‑
nada ao tema “ Prevenção e Intervenção no
Risco “ proferida pela Dra. Catarina Casta‑
nheira e Dra. Patrícia Pinto.
No encerramento da sessão o Governador
informou ter uma carta e um PIN para entre‑
gar às CL Nérida Santinho, CL Celeste Silva
Sousa e CL Maria Leonor Leitão, e que foram
remetidas pelo Lions Clubs Internacional às
Companheiras com mais de 20 anos de ins‑
crição no clube.
Apenas estava presente no jantar a CLA
Nérida Santinho que recebeu das mãos do
Governador o seu PIN.

Entrega de livros e brinquedos
Quer de livros e brinquedos para crianças do
Centro Social do 6 de Maio na Buraca dirigido
pela Irmã Deolinda, e que foram oferecidos
pela Paroquia do Campo Grande.
Centro Social do 6 de Maio na Buraca

O Lions Clube Lisboa Belém doou um “Cabaz
da Páscoa” à Casa do Infantado CrescerSer,
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Continua a ser feito o pagamento de passes
de transporte mensais a 4 pessoas caren
ciadas e prestada ajuda para a compra de

Entrega do PIN à CL Nérida Santinho
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LC LISBOA SETE COLINAS
Os nossos habituais donativos (bolsas, paga‑
mento de ATL e Tele‑Assistência) conti‑
nuam.
Iniciámos uma campanha de angariação de
escova de dentes e pastas dentífricas a ser
entregues na Comunidade Vida e Paz para
distribuição pelos sem‑abrigo que apoiam
diariamente.
Loja Solidária – aos regulares 2.º e 3.º sábado
de cada mês vem o Sete Colinas prestar ser‑
viço, também, mais o 4.º sábado o que repre‑
senta grande mérito e esforço do nosso
grupo para servir, sempre. O Boletim da
Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém
não deixou de louvar mais esta prova dada
dos nossos voluntários.
O Projeto LER COM ARTE (alfabetização
para adultos) continua a ser importante e
gratificante para nós. Estamos lá todas as
4ªs‑feiras!
Continuando com arte, a Escola Almeida
Garrett, com a qual temos o prazer de traba‑
lhar em várias áreas, está a preparar uma
exposição sobre a Paz e os nossos cartazes
dos últimos anos estarão expostos incluindo,
obviamente, o vencedor do DM115CS que é
da autoria de uma aluna desta escola! Estão
todos convidados a visitar a exposição (data
possível: 23 abril 15 de maio).
Equipamento variado (livros, vídeos, caixas
coloridas, etc) foram entregues na biblioteca
da Escola onde levámos a cabo a comemo‑
ração do dia da Poesia. As Prof. Paula e Isabel
desafiaram‑nos para o dia da “Poesia diver‑
tida” e foi um sucesso.
O projeto “PERA” está a ser revisto com esta
escola e outros Clubes Lion
Em reunião havida entre a Presidente da
Junta de Freguesia de Alfragide e os CLs
Maria Eugénia e Luís Filipe Oliveira, ficou de
se preparar uma exposição com os cartazes
da Paz terá lugar possivelmente em finais
Maio, princípios de Junho.
O Dia do Planeta não foi esquecido. Foi com
a ESTEL que comemorámos este dia.

Mas não foram só coisas poéticas, líricas,
intelectuais e jantar assembleia divertido
este mês: foram horas de organização e
atendimento na Loja; carregámos papel, car‑
tão, caixas, roupas, sapatos; apanhámos
chuva e friozinho na visita aos sem‑abrigo à
noite. Ossos do ofício!!
Continuamos os Rastreios de Saúde em Abril
e Maio e, se o tempo melhorar, vamos ter
atividades de rua. Obrigada, Companheiros
do LC Sete Colinas (a CL Presidente).

Jardim, onde esteve presente também o Past
Governador Nuno Ferrão.
A Past Presidente Alzira Monteiro, recebeu
duas medalhas internacionais, pela entrada
de novos sócios no seu ano de Presidência.

LC LISBOA MONSANTO
Ciclo de Palestras
No dia 18 de Março de 2013 o nosso clube
realizou mais um evento, o qual coincidiu
com a sua Assembleia Geral, promovendo
um jantar que teve lugar no Hotel Mercure,
sito na Av. José Malhoa, n.º 23, em Lisboa,
pelas 20 horas.
O evento, o segundo que promovemos, teve
como tema, “sinistralidade rodoviária em
Portugal” pois o primeiro foi sobre “Empre‑
endedorismo” e insere‑se num ciclo de pales‑
tras que esperamos continuar a realizar
durante 2013.

O CL Joaquim Patrício recebeu uma medalha
do Past Governador,Nuno Ferrão, pelo seu
desempenho como presidente do Conselho
Fiscal, no AL 2012.
Depois do jantar houve música ao vivo e fado
de Coimbra, até à 1 h e 30.

LC DA MAIA

Foi palestrante o Exmo. Senhor Major Paulo
Gomes, ilustre convidado e amigo, dignís‑
simo oficial da GNR, que com a sua expla‑
nação acompanhada de apresentação de
imagens, agradou a todos os presentes, con‑
vidados e companheiros Lions de vários
Clubes que se mostraram bastante atentos,
questionando no final o apresentador sobre
dúvidas e casos pessoais relacionados com
o tema.

Participação na realização da palestra “Novos
Líderes para um Novo Mundo”, pelo Prof.
Adelino Cunha, realizada no Fórum Jovem
da Maia e que teve sala cheia com a presença
de um elevado número de jovens.
Realização do tradicional almoço da Lam‑
preia em Entre‑os‑Rios para angariação de
fundos.
Oferta de um cabaz de alimentos a uma famí‑
lia carenciada de Nogueira da Maia no valor
de 460,00€.

LC DE OEIRAS
LC LISBOA‑NORTE

1 – progama de leitura em acção (rap)
Para corresponder ao apelo e programa do
Presidente Internacional WAYNE A MADDEN,
o nosso Clube deslocou‑se à EB1 Manuel
Bessa Múrias,em Oeiras (Alto da Barra), à
turma A do 2.º ano, onde ofertou 26 sacos
contendo 1 livro, 4 lápis flexiveis em borra‑
cha e um relógio para aferir o grau de
insidência‑solar. Os livros foram cedidos e
editados pelo LC de Coimbra, na pessoa do
CL Raul Amado.

O Lions Clube Lisboa Norte, teve um jantar
com uma Palestra sobre Lionismo, proferida
pelo Director Internacional Joaquim Borra‑
lho, no dia 20 de Março, no restaurante Clara

2 – Concurso de texto sobre a Paz
Como é tradicional nas realizações do
Clube, foi desenvolvido o Concurso de Tex‑
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tos sobre a Paz e a consequente candidatura
a nivel do DM115. Foi atribuido o 1.ºPrémio
Nacional ao trabalho apresentado pelo
nosso Clube, na pessoa da menina Francisca
Carvalho, (10.º ano) da Escola Quinta do
Marquês de Oeiras.
3 – Concurso do cartaz da Paz

de Oeiras,Universidade Atlântica,está a
implantar o Centro Lion de Rastreio da Visão
e Diabetes,dando sequência ao projecto ini‑
ciado pelo CL PDG Cipriano Pinto. Este vai
funcionar nas instalações do Hospital de Dia
da Santa Casa da Misericórdia de Oeiras que
cedeu as instalações e teve oferta de apare‑
lhos de diagnóstico, oferecidos pelo Gover‑
nador eleito CL Eugénio Leite.

pintada, denominada “Alma do Porto”, uma
vez que está a ser comemorado os 250 anos
da sua construção.
A Companheira Governadora fez entrega do
Chevron dos 35 anos ao companheiro Costa
e Sousa e o dos 15 anos ao companheiro
Fonseca e Silva.
A Festa decorreu num ambiente de convívio,
amizade e companheirismo e foi abrilhan‑
tada pelo seu tradicional momento de fados
e guitarradas.

LC DO PORTO

Este ano pela 1ª vez, o Clube realizou o 1.º
Concurso do Concelho de Oeiras do Cartaz
da Paz, fora do programa tradicional lionis‑
tico, pois foi dirigido às escolas públicas e
privadas do Concelho ao nivel do ensino
pré‑primário e 1.º ciclo, com exposição dos
trabalhos, no Centro Comercial do Oeiras
Parque.
Houve apoio e envolvimento das autorida‑
des autárquicas, Santa Casa da Misericórdia
e de diversas empresas patrocinadoras.
A exposição está a decorrer de 2 a 15 de
Abril, com cerimónia de inauguração e de
encerramento com entrega de prémios e
certificados, o CL Governador Frederico
Burnay esteve presente neste evento final.

O Clube realizou na sua sede ohabitual bazar
de Páscoa, de 28 de Fevereiro a 28 de Março,
cuja receita reverteu para asactividades do
Clube. Será sorteado no dia 1 de Abril um
aliciante cabaz de Páscoa.
O Lions Clube do Porto ofereceu um presente
para as crianças de um infantário da comu‑
nidade, para assinalar o dia do Pai, no valor
de 50 euros.
Também festejou a Páscoa, pintando os tra‑
dicionais ovos, colorindo coelhitos de Páscoa
e distribuiu as amêndoas, galinhas, ovos e
coelhos de chocolate, às crianças do mesmo
infantário, no valor de 100 euros.
“Pela amizade que nos une e com o mesmo
espírito de servir” celebrámos o 41.º aniver‑
sário, no dia 9 de Março de 2013, no Hotel
Ipanema Porto “Sala Porto”, com a presença
da nossa Companheira Governadora Isabel
Moreira. Estiveram também presentes 15
Clubes, sendo 3 deles da Galiza.
A todos agradecemos e nos congratulámos
com a sua presença. Foi distribuído a todos
os presentes o livro “A Mensagem ”de Fer‑
nando Pessoa, conforme 1ª edição Porto
Editora e uma agenda oferecida pelo Grupo
Óptico.

LC DE SANTA MARIA DA FEIRA
No mês de Fevereiro efectuaram‑se 95 exa‑
mes de Rastreio de Amblíopia de parceria
com o Serviço de Oftalmologia do CHEDV –
Hospital São Sebastião, em Santa Maria da
Feira.
Durante este mês realizaram‑se 420 horas de
Serviço de Voluntariado no CHEDV – Hospital
São Sebastião em Santa Maria da Feira.
No mês de Março o Clube teve a presença
de diversos Companheiros e Companheiras
nas cerimónias da Semana Santa, a seguir
discriminadas:
Procissão dos lírios ou do encontro da Capela
de Campos à Igreja Matriz;
Procissão do Triunfo das Endoenças ou Ecce
Homo da Igreja da Misericórdia à Igreja
Matriz;
Via Sacra ao Vivo;
Todos estes eventos tiveram a organização
da Feira Viva, Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira e Grupo Gólgota.
Efectuaram‑se 90 exames de Rastreio de
Amblíopia de parceria com o Serviço de
Oftalmologia do CHEDV – Hospital São
Sebastião, em Santa Maria da Feira.
Durante este mês realizaram‑se 480 horas de
Serviço de Voluntariado no CHEDV – Hospital
São Sebastião em Santa Maria da Feira.

LC DE SANTIAGO DO CACÉM
No dia 16 de Março o Lions Clube de San‑
tiago do Cacém realizou uma sessão de 84
rastreios de diabetes, colesterol e tensão
arterial, na Junta de Freguesia de S. Fran‑
cisco da Serra.

4 – Rastreio da visão
No dia 6 de Abril,o Clube realizou um Rastreio
da Visão,em parceria com a André Ópticas,no
Centro Comercial do Oeiras Parque.
5 – Centro Lion de rastreio da visão
O nosso Clube,em parceria com a Santa Casa
da Misericórdia de Oeiras,Junta de Freguesia
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Neste aniversário tivemos ainda a oportuni‑
dade de brindar com um Porto a nossa Com‑
panheira Governadora, pois era também o
dia do seu aniversário. Foi‑lhe entregue uma
chávena de café com a Torre dos Clérigos

Esta é já uma actividade recorrente do Lions
Clube de Santiantiago do Cacém. Foram
rastreados 30 pacientes.
Devido aos níveis elevados de tensão arterial
uma paciente foi encaminhada para uma
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consulta no Centro de Saúde de Santiago do
Cacém, tendo o Lions Clube marcado a con‑
sulta e a Junta de Freguesia providenciado
o transporte.

LC DE SÃO JOÃO DA MADEIRA
O Clube continua a levar a efeito a recolha
de máquinas de costura usadas e recolha de
livros novos e usados para serem enviados
e doados à Guiné Bissau.

O Clube, representado pelo seu Presidente
CL Luís Raínho, integrado na coluna huma‑
nitária, partiu no dia 7, com destino à Repú‑
blica da Guiné‑Bissau, com o fim de entregar
bens de consumo, tais como: 100 pares de
sabrinas, 30 pares de chinelos, 10 pares de
sapatos, 1000 bonecos de peluche, 37 livros
de romance e artigos de escola (conjuntos
de lápis normais e de cores, borrachas e
afias), tudo no valor de 1.100,00 €.

Adelino Rodrigues, a Sra. Vereadora da
acção Social, Dra. Corália Loureiro e o Pre‑
sidente do Grupo Moneris, Dr. Rui Almeida
foram coincidentes no diagnóstico a este
sector: o papel cada vez maior que desem‑
penham na estrutura económica e social do
país, não só pelo trabalho realizado, mas
também pela sua sustentabilidade em ter‑
mos de economia nacional e enquanto enti‑
dade empregadora (contribuindo com cerca
de 5,1% para o PIB nacional, dando emprego
a 160.000 pessoas e agregando cerca de
70.000 voluntários), obriga a uma nova pos‑
tura das mesmas e ao cumprimento de
novas obrigações para as quais não poderão
estar alheias, sob pena de aplicação de pena‑
lidades que podem mesmo colocar em risco
a sua continuidade. Tanto mais importante é
o assunto, porquanto as obrigações fiscais
passaram a incluir todas as entidades e
associações do sector não lucrativo e que
anteriormente estavam dispensadas dessas
formalidades.
Para a abordagem destas matérias foi possí‑
vel contar com a experiência e conhecimen‑
tos técnicos de alguns elementos do Grupo
Moneris, os Drs. Jorge Pires e António Ferro
(que abordaram o novo contexto contabilis‑
tico e fiscal para estas entidades) e o Dr.
Domingos Nascimento e o Padre Ernesto
Lúcio (Presidente da Cáritas de Vila Real), os
quais abordaram os novos paradigmas de
gestão para o séc. XXI, para o 3.º sector.
Numa sala com cerca de 50 representantes de
entidades dos Concelhos do Seixal e Almada
foi possível entender algumas dúvidas sobre
estas matérias e alguns problemas que o sec‑
tor sente, sobretudo ao nível dos constrangi‑
mentos financeiros e de tesouraria.

LC DO SEIXAL
Uma nova abordagem da gestão do sector
Social – alterações ao contexto contabilistico
e fiscal
Teve lugar no dia 6 de Abril, no Centro Cul‑
tural e Recreativo do Alto do Moinho uma
acção conjunta entre a Câmara Municipal do
Seixal, Lions Clube do Seixal e Grupo Mone‑
ris, subordinada ao tema “Uma nova abor‑
dagem da gestão do sector Social – alterações
ao contexto contabilistico e fiscal”.
Esta acção, promovida sob proposta do Lions
Clube do Seixal (LCS) e de imediato aceite
pelos outros parceiros teve em linha de conta
as profundas alterações que afectam o sector
social e todas as entidades com elas relacio‑
nadas e que desde 2012 têm impacto na sua
postura perante a administração fiscal.
Na abertura da sessão, o Presidente do LCS,

Atendendo à importância das matérias em
discussão e do impacto das mesmas na vida
de todas as entidades do sector social, e
porque os promotores da iniciativa tiveram
noticia que algumas entidades não puderam
estar presentes por já terem assumido outros
compromissos, o grupo Moneris mostrou
disponibilidade em facultar a apresentação
feita a todos quanto o desejem. Para esse
efeito bastará aos interessados solicitar essa
apresentação através de email para conta‑
niza@moneris.pt.
No final dos trabalhos ficou patente a perti‑
nência desta acção e a sensação de que
outras iniciativas similares são necessárias
e justificáveis.
Ficou ainda realçado o interesse das entida‑
des em continuar a trabalhar em comum
para a Comunidade, em futuras parcerias.

LC DE SETÚBAL
Lions Clube de Setúbal, a Moda e a Solida‑
riedade
O Lions Clube de Setúbal realizou mais uma
edição da actividade “Lions, Moda e Solida‑
riedade”, que este ano decorreu no período
de 22 de Fevereiro a 10 de Março e no horá‑
rio das 10h00 às 18h00.

Como tem vindo a ser habitual nesta activi‑
dade, a mesma inicia‑se muito antes da sua
realização, com a recolha de roupa usada em
bom estado e em muitos casos roupa nova,
assim como acessórios de moda.
Esta actividade tem a particularidade em
colocar todos os Companheiros do Clube em
acção de solidariedade, não só na fase de
recolha de roupa, como na presença durante
a actividade.
No AL 2012/13 o Clube irá direccionar as
verbas apuradas com esta actividade para o
Lar Dr. Paula Borba.
Uma palavra de agradecimento pelo apoio
prestado pela Camara Municipal de Setúbal
e em particular pela Casa da Baia, onde se
realizou a actividade, na sua galeria de expo‑
sições, espaço cultural por excelência da
Cidade de Setúbal, assim como a cerca de
800 pessoas que visitaram a Feira.
LC de Setúbal e a Solidariedade
O Lions Clube de Setúbal, em parceria com
a Empresa “Colmeia do Minho” facilitou a
entrega de vários alimentos enlatados á
APPACDM e à Casa do Gaiato, instituições
da Cidade de Setúbal.
Assim, a doação efetuada à Casa do Gaiato
cifrou‑se em cerca de 820,16 euros, represen‑
tando 1214 latas de alimentos, assim como
à Instituição APPACDM foi doado o valor
estimado em 1914,82 euros, representando
2496 latas de vários alimentos.
À Empresa “Colmeia do Minho” o Lions
Clube de Setúbal, agradece o espirito de
Solidariedade demonstrado.
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LC de Setúbal e o Escutismo
No dia 12 de Março de 2013, o Lions Clube
de Setúbal, levou a efeito, no Hotel Novotel
o seu Jantar de Março, tendo para tal como
tema o “Escutismo”. Para falar sobre o Escu‑
tismo, estiveram presentes 2 Chefes daquela
organização, pertencentes ao Agrupamento
59, da Paroquia de São Sebastião. A palestra
iniciou‑se com a apresentação de um vídeo
institucional do Corpo Nacional de Escutas
(CNE), que de uma forma clara e concisa,
divulga quais os objetivos desta organização
no trabalho com os jovens de várias faixas
etárias.

Seguidamente foram abordados temas,
como a História do Escutismo, o CNE em
Portugal e suas características e quantos são
os Escuteiros em Portugal, grupo constituído
por Escuteiros e Voluntários. Com uma apre‑
sentação viva e interessante, que “prendeu”
a atenção de toda a assembleia, o conceito
do Escutismo foi transmitido, para que possa
ser divulgado por todos aqueles que ainda
não o conheçam.
Lions Clube de Setúbal e a XXXV Conferên‑
cia Leo
Realizou‑se nos dias 5, 6 e 7 de Abril a XXXV
Conferência Leo, organizada pelo Leo Clube
de Setúbal, no Hotel do Sado, na referida
Cidade.

Dores Meira, Presidente da Camara Munici‑
pal de Setúbal, o Director Internacional CL
Joaquim Borralho, o CL Presidente do CNG
Vitor Melo a CL Governadora do D115CN, o
segundo Vice‑governador do D115 CS, em
representação do Governador que se encon‑
trava de visita aos Açores, a Presidente do
Lions Clube de Setúbal e obviamente muitos
CL, independentemente do seus Clubes apa‑
drinharem ou não Leos Clubes.
O dia de Sábado encerrou com um convívio
entre os Jovens, numa discoteca da cidade,
mas a anteceder este momento teve lugar
no Hotel Sado o jantar de encerramento que
contou também com a presença do Vereador
A, Pisco, em representação da Presidente da
Câmara de Setúbal e do CL Past Governador
Nuno Ferrão, que aproveitou a sua presença,
para entregar ao Leo Clube de Setúbal e à
sua Presidente no AL 2011/12, Inês Ribeiro,
os galardões de Excelência com que o LCI os
distinguiu.
Na ocasião e na qualidade de Conselheiro do
Leo Clube de Setúbal, foi igualmente distin‑
guido, pelo LCI, com um Certificado de “Outs‑
tanding Service“, o CL Jaime F. Ribeiro.
Ao Leo Clube de Setúbal, na pessoa do seu
Presidente Rodrigo Mareco, o Lions Clube de
Setúbal, reconhece a forma rigorosa e dedi‑
cada como toda a Conferencia foi planeada,
demonstrado nas referências deixadas por
todos os presentes.

LC SINTRA ROMÂNTICA
Campanha de Recolha de Óculos Usados
O Lions Clube Sintra
Ro m â n t i c a , c u m ‑
prindo mais um dos
objetivos Lionísticos,
têm vindo a realizar
uma campanha de
recolha de óculos
usados, procedendo
posteriormente à sua
reabilitação e entrega aqueles que mais
necessitam.

Duas caixas estão colocadas na Escola
Secundária Leal da Câmara e as outras duas,
na Escola EB 2+3 Padre Alberto Neto.

LC DE VAGOS
No dia 10 de Março foi efectuado, em Sal‑
gueiro, freguesia de Soza, o Rastreio à Dia‑
betes, Colesterol e Tensão Arterial a 45
pessoas.
No dia 17 de Março o Lions Clube de Vagos
comemorou o 23.º Aniversário que contou
com a presença da Governadora do DM 115
C/N, CL Isabel Moreira, a Presidente da Divi‑
são 8, CL Teresinha Novo, o representante da
Câmara Municipal de Vagos, Silvério Rega‑
lado e esposa, para além de muitos compa‑
nheiros de outros clubes que nos quiseram
honrar com a presença, sempre apreciada.
A sessão foi presidida pela Vice‑Presidente
CL Marisol Marques, dada a indisponibili‑
dade do Presidente do Clube por se encontrar
em recuperação de uma intervenção cirúr‑
gica e contou com abrilhante actuação do
nosso CL João Pedro Mateus à viola a acom‑
panhar o conceituado guitarrista Armindo
Fernandes.
Neste evento o Clube homenageou a vence‑
dora local do concurso “Cartaz da Paz”, Bea‑
triz Rebelo, aluna do Colégio Diocesano de
Calvão e ainda as melhores alunas de Portu‑
guês do 12.º ano do ano lectivo 2010/2011,
ambas com a classificação de 17 valores, Ana
Luísa Grave, do Agrupamento de Escolas de
Vagos e Mafalda Urbano, do Colégio Dioce‑
sano de Calvão, não tendo esta podido estar
presente.
A CL Governadora aproveitou esta efeméride
para entregar os chevrons de 15 anos de
Lionismo à nossa Vice‑Presidente e de 10
anos de Lionismo às nossas CL Graciete
Abreu e Alice Fernandes.

LC DE VILA DO CONDE
Realização de acção de formação a cargo do
CL Maia Gomes que falou sobre o tema
“Aumento de Sócios”.
Realização da tradicional Ceia de Natal.
Realização de acção de formação a cargo do
CL Maia Gomes que apresentou o tema
“Liderança”.
O saldo do total angariado com a realização
do Magusto no valor de 5.000,00€, foi entre‑
gue à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

LC DE VISEU VIRIATO VISEU

Para a abertura da Conferência Leo, estive‑
ram presentes para além da Dra. Maria das
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O mais recente Parceiro desta iniciativa, é o
Agrupamento de Escolas de Rio de Mouro,
onde se encontram já colocadas quatro cai‑
xas de recolha de óculos usados.

No decorrer da 2ª Reunião da Divisão 8, a
Presidente do Clube, CL Palmira Lemos,
apresentou o projecto de Unidade de Vida
Protegida de apoio a jovens com doença
mental. O projecto mereceu o total apoio dos
Clubes da Divisão 8 e foi entregue à CL Isabel
Moreira, Governadora do Distrito 115CN para
colher o parecer do Assessor da LCIF, PCC
José Neiva Santos.

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

acção lEOS em portugal

Vários clubes Leo do Norte do país, incluindo
o até à altura ainda Núcleo Leo da Boavista,
participaram na palestra “Novos líderes para
um novo mundo” no Fórum Jovem da Maia,
numa actividade parceira entre o Distrito
Múltiplo Leo 115 e o Distrito Lions 115 Centro
‑Norte. O Dr. Adelino Lima e todos os pre‑
sentes foram sonoramente aplaudidos no
fim desta fantástica palestra de motivação e
auto‑estima.

tão importantes são na orientação e na trans‑
missão de valores do Movimento, salien‑
tando de uma forma muito especial o CL
António Barata, meu Conselheiro Leo.

LC de Barcelos
No dia 13 de Abril, realizou uma palestra
intitulada “Alimentação emTempos de Crise”,
com a Dr. Carla Gonçalves(nutricionista) e
Dr. Daniela Ferreira (Psicologa) seguida do
Jantar do 23.º Aniversário do Leo Clube de
Barcelos.

LC Senhora da Hora
•R
 ealizou o II Rastreio de Doenças Cardio‑
vasculares deste ano leonístico, na Junta
de Freguesia da Senhora da Hora.
• Celebrou o seu II Aniversário dia 04 de
Março num jantar onde reuniu companhei‑
ros Leos e Lions e onde foram integradas
de forma oficial duas novas sócias.
• Realizou nos fins de semana de 9, 10, 16 e
17 de Março a Campanha do Saco, com
forte adesão da comunidade local.

CLeo Joana Conceição com o Governador do
Distrito Múltiplo 115 CS, CL Frederico Burnay

CLeo Joana Conceição com o Presidente do
Lions Clube de Castelo Branco (Centro),
CL Mário Minhós

LC de Leiria
A 16 de Março realizou o “Festival das
Sopas” onde reuniu à mesa 150 pessoas e
sopas a representar 13 restaurantes da zona.
Neste dia foi integrado um novo membro
neste clube.

LC de Setúbal
Recolheu nas instalações do Jumbo de Setú‑
bal produtos de bebé nos dias 25 e 26 de
Fevereiro a reverterem a favor da Associação
SOS Bebé.

20 Anos do LC de Castelo Branco
No passado dia 24 de Março, o Lions Clube
de Castelo Branco (Centro) comemorou o seu
XXXII Aniversário. Estiveram presentes o
Governador do Distrito Múltiplo 115 CS, CL
Frederico Burnay bem como Companheiros
Lions de vários clubes e representantes do
Rotary Clube de Castelo Branco.
Foi neste ambiente de festa que o Leo Clube
de Castelo Branco recebeu com muito orgulho
mas também muito carinho o emblema come‑
morativo dos 20 anos da sua existência.Tendo
em conta a importância de que se revestiu
este momento, o CL Pedro Crisóstomo, pri‑
meiro Presidente do Leo Clube de Castelo
Branco que exerceu também funções de Pre‑
sidente do Distrito Múltiplo 115, fez uma breve
resenha da história do Clube Leo.
Em nome do Leo Clube de Castelo Branco,
agradeço a todos os Conselheiros Leos que

O clube reuniu largos esforços para organizar
a XXXV Conferência Leonística onde recebe‑
ram leos e lions de todo o país.

LION

MAio
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DISTRITO MULTIPLO

Filatelia e Lionismo

têm sido
noticia e muitos cidadãos anónimos
que sendo somente filatelistas acabam
por absorver aquilo que através dos
selos podemos adquirir – conheci‑
mento –.
Desde a segunda metade do século XIX
o sistema postal nacional passou a ser
estabelecido através de um papel pré
‑pago, em forma de estampa adesiva
– o selo. Os 1ºs selos postais foram
emitidos em 1 de Julho de 1853,com o
porte de 5 r e 25 r e com a efigie da
Rainha D. Maria II, tornando‑se o 45º
País a adoptar o selo postal. O apareci‑
mento do selo postal é atribuído a Sir
Rolland Hill em Inglaterra em 6 de Maio
de 1840.
Para além da sua principal função, fran‑
quiar a correspondência, o selo tornou
‑se um veículo de informação e um
hobby para aqueles que viram nele,
para além de um passatempo uma
maneira de “conhecer de tudo um
pouco, sem sair do mesmo lugar”. Por‑
tugal sempre produziu emissões de
selos de grande qualidade, tendo sido
premiado por diversas vezes.
O tema do Lionismo também mereceu
honras de emissão de selos em diver‑
sos Países, sendo que em Portugal por
altura da realização do “Fórum Europeu
de Lions”, realizado no Porto em 2001,
foi emitido um selo de 85$00/0,42 €
com uma tiragem de 300 mil exempla‑
ATRAVÉS DA FILATELIA O LIONISMO
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res. Nessa altura os Correios de Portu‑
gal, para além da emissão do selo,
produziram diverso material filatélico
colecionável, que permitiu a todos
aqueles que o adquiriram conhecerem
melhor a nossa Associação, como
Grande Movimento de Serviço espa‑
lhado por todo o Mundo e que em Por‑
tugal como é sabido, teve o seu início
em 1953.
Mas nem só através do selo, o Lio‑
nismo têm sido dado a conhecer filate‑
licamente, pois vários acontecimentos
ficaram assinalados através da emissão
de carimbos comemorativos alusivos a
esses eventos. Assim Convenções,
Exposições Filatélicas, Aniversários,
etc. ficaram perpetuadas no Mundo
Filatélico através da emissão de carim‑
bos comemorativos.
Um Clube Lions que mais têm contri‑
buído para tal é o Lions Clube de Porti‑
mão, único Clube no universo Português
que possui uma Secção Filatélica e que
ao longo da sua existência têm feito
questão em deixar assinalado filatelica‑
mente os seus eventos.
Provavelmente quando esta edição da
revista chegar junto dos Companhei‑
ros já se terá realizado o FórumTurismo
na cidade de Faro, que ficará assina‑
lado filatelicamente no dia 18 de Abril,

através de um carimbo comemorativo.
Iniciativa dos Clubes Lions do Algarve
pretende o mesmo debater a temática
“Turismo” nas suas várias vertentes,
quer na sua interligação com as Acti‑
vidades náuticas, desportivas, despor‑
tos motorizados, golfe, quer a sua
relação com a Saúde, os Congressos e
Actividades hoteleiras. Paralelamente
estará presente uma Mostra Filatélica
com algumas colecções de Compa‑
nheiros dos Lions de Portimão e
Lagoa.
Certamente que muitos filatelistas,
ainda não conhecedores deste nosso
Movimento, tentarão aprofundar o seu
conhecimento e de tal nascerá, quem
sabe, mais um Companheiro Lions,
pronto a SERVIR quem mais necessita.
Assim, de mãos dadas, o Lionismo
através da Filatelia é dado a conhecer
‑se, é falado e cumpre um dos seus
Objectivos: – “Promover um Fórum
para a livre discussão dos assuntos de
interesse público, exceptuando‑se os
assuntos de ordem política e religiosa,
os quais não devem ser discutidos
pelos sócios do clube.”

LIONS CLUBE DE LAGOA (ALGARVE)
CL António Perestrelo Cavaco

MARCOS LIONÍSTICOS

AMADORA
19/03/2010

